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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá problematikou celoživotního vzdělávání dospělých osob 

s mentálním postižením v kurzech aktivačních center. Cílem práce je představit pilotní 

projekt aktivačních center jako jednu z možností celoživotního vzdělávání dospělých osob 

s mentálním postižením. Stručně je zde vymezena problematika mentální retardace a 

dospělosti osob s mentálním postižením. Popsán je současný systém vzdělávání osob 

s mentálním postižením v České republice s důrazem na stěžejní oblast celoživotního 

vzdělávání. Detailně je vymezena problematika aktivačních center. V závěru práce je 

představen průzkum mapující okolnosti dosavadního vzdělávání v aktivačních centrech 

z pohledu lektorů a metodiků. Nezbytnou součást práce tvoří rozhovory se samotnými 

účastníky kurzů aktivačních center. 
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Abstract 

The master thesis deals with the problem of lifelong learning of adults with mental 

disability in Activation Centre courses. The aim of this thesis is to introduce the pilot 

project of Activation Centres as one of the lifelong learning posibilities for adults with 

mental disability. The mental retardation and adulthood of people with mental disability 

are briefly defined. The common system of education of people with mental disability in 

the Czech Republic is described with the emphasis on crucial area of lifelong learning. 

Activation Centres are defined in detail. The survey, which is monitoring the 

circumstances of existing education in Activation Centres from the lecturers´and 

methodists´point of view, is introduced in the conclusion. An essential part of this thesis 

comprises of the interviews with courses participants themselves. 
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Úvod 

 

„Musíš se učit tak dlouho, dokud je na světě něco, co nevíš.“ 

       Latinské přísloví 

Problematika výchovy a vzdělávání osob s mentálním postižením představuje již 

delší dobu hlavní oblast mého speciálně-pedagogického zájmu. Ve své bakalářské práci 

jsem zaměřovala svou pozornost zejména na možnosti osob s mentálním postižením 

v oblasti středního vzdělávání a tato problematika mne přirozeným vývojem nasměrovala 

na další možnosti, které se osobám s mentálním postižením v systému naší vzdělávací 

soustavy nabízejí. Jako téma své diplomové práce jsem si proto zvolila problematiku 

celoživotního vzdělávání osob s mentálním postižením. 

Jak nám ukazuje úvodní citát, potřeba učit se má pro každého člověka celoživotní 

význam. Současná speciální pedagogika se již delší dobu snaží odklonit od původního 

medicínského paradigmatu a obrací svou pozornost k hodnotám, jako jsou lidská práva, 

seberealizace, inkluze, kvalita života, vzdělanost atd. Hlavním cílem nejen speciálních 

pedagogů je postarat se o co největší možný rozvoj člověka s postižením, a to ve všech 

oblastech podílejících se na utváření a formování jeho života. Mezi ucelený přístup 

můžeme jednoznačně zařadit i stěžejní oblast věnující se vzdělávání osob s mentálním 

postižením, zejména pak v poslední době velmi živou a aktuální oblast celoživotního 

vzdělávání. Stále více se v praxi ukazuje a potvrzuje, že celoživotní vzdělávání je jednou z 

cest k seberealizaci, ke zdravému sebevědomí a dalo by se říci i k aktivnějšímu a 

plnohodnotnějšímu životu.  

Ani v současné moderní společnosti není situace ve vzdělávání osob s mentálním 

postižením zdaleka bezproblémová. Ačkoliv se situace v posledních několika letech 

zlepšila, stále ještě narážíme v této oblasti na určité problémy. Jedním z těchto problémů je 

přístup ke vzdělávání dospělých osob s mentálním postižením. Tato oblast zůstává i 

v současné době závislá spíše na činnosti různých občanských sdružení či na projektech 

neziskového sektoru. Nabídka je tím pádem logicky značně limitována a mnohdy 

soustředěna pouze do našeho hlavního města, což je mnohdy zcela nevyhovující a 

nedostačující. 



 
 

Na nutnost a potřebnost celoživotního učení pro osoby s různým stupněm a typem 

postižení upozorňuje Marta Teplá, bývalá pracovnice MŠMT (2011):„Mladí lidé s těžkým 

mentálním postižením a souběžným postižením více vadami patří mezi skupiny ohrožené 

sociálním vyloučením. Především absolventi základních škol speciálních, případně 

středních praktických škol s jednoletou přípravou, kteří nevyužívají služeb sociálních 

zařízení, ale žijí ve svých rodinách, nemají v ČR téměř žádnou možnost pracovního, 

kulturního či společenského uplatnění. Nejsou většinou schopni pracovat ani v chráněných 

dílnách. MŠMT se proto snaží vytvářet v rámci prosazovaného trendu „celoživotního 

učení“ i pro tuto skupinu odpovídající vzdělávací nabídky. Záměrem je zajištění vhodných 

aktivit vedoucích k uplatnění ve společnosti, ke snížení závislosti na pasivní sociální 

podpoře a především ke zvýšení kvality jejich života.“ (Teplá, In Speciální pedagogika, 

2011, s. 324) 

V rámci zmiňovaného trendu celoživotního učení probíhá aktuálně v České 

republice již druhá fáze ověřování pilotního projektu „Speciální vzdělávací aktivity pro 

osoby s nejtěžšími formami zdravotního postižení prostřednictvím aktivačních center 

v rámci speciálních škol“ pod názvem „Aktiva ční centra – vzdělávání pro těžce 

zdravotně postižené“. Snahou je nabídnout takové vzdělávací aktivity, které povedou 

nejen k udržení nabytých vědomostí, ale také k jejich dalšímu rozvoji. Cílem celého 

projektu je zakotvení instituce Aktivačního centra (dále AC) do legislativy, a tím její 

plošné zavedení jako jedné z alternativ celoživotního vzdělávání pro osoby s mentálním 

postižením. 

Teoretická část diplomové práce je rozčleněna do čtyř kapitol. První kapitola 

vymezuje teoretická východiska mentálního postižení, seznamuje s etiologií a klasifikací 

mentálního postižení a přibližuje charakteristiku jednotlivých stupňů mentální retardace. 

Druhá kapitola se zaměřuje na problematiku dospělosti osob s mentálním postižením, na 

psychologické zvláštnosti, specifika daného životního období a na potřeby dospělého 

člověka s mentální retardací. V další kapitole byl vytvořen přehled současného systému 

edukace osob s postižením v České republice s detailním pohledem na problematiku 

celoživotního vzdělávání. Poslední kapitola teoretické části se zabývá stěžejní 

problematikou aktivačních center, seznamuje s pilotním projektem, jeho cílovou skupinou, 

organizací a nabídkou kurzů. 

Praktická část této práce je reprezentována výzkumným šetřením zabývajícím se 

pilotním projektem „Speciální vzdělávací aktivity pro osoby s nejtěžšími formami 



 
 

zdravotního postižení prostřednictvím aktivačních center v rámci speciálních škol“ a jeho 

druhou etapou „Aktivační centra – vzdělávání pro těžce zdravotně postižené“. Jsou zde 

stanoveny hypotézy, výzkumný vzorek a cíle výzkumného šetření. K naplnění cílů práce 

byly použity metody kvantitativní a kvalitativní, konkrétně následující metody a techniky: 

dotazníkové šetření, analýza studovaných dokumentů, metoda přímého pozorování a  

polostandardizované interview. Cílem diplomové práce je představit pilotní projekt 

Aktivačních center z pohledu lektorů a metodiků AC jako potencionální vhodnou 

alternativu celoživotního vzdělávání osob s mentálním postižením a poukázat na případný 

přínos či nedostatky. Nechybí ani interview se samotnými účastníky kurzů aktivačních 

center. Poslední část diplomové práce seznamuje se závěry výzkumného šetření a 

interpretuje výsledky výzkumu. 

  



 
 

1 Vymezení pojmu mentální retardace 

„Každý člověk s mentálním postižením je svébytný subjekt s charakteristickými 

osobnostními rysy.“ (Švarcová, 2003) 

1. 1 Definice mentální retardace 

V odborné literatuře se setkáváme s množstvím různých definic zabývajících se 

vymezením pojmu mentální retardace. Stále se vytvářejí nové a nové definice, jejichž 

cílem je co nejlépe a nejvýstižněji zachytit samotnou podstatu daného jevu. V minulosti se 

v souvislosti s mentálním postižením používaly termíny jako například slabomyslnost, 

oligofrenie, mentální subnormalita, duševní úchylnost, rozumová zaostalost a mnohé další. 

Dnes jsou tyto termíny již zastaralé a nepoužívají se. 

Jak uvádí Valenta (In Michalík a kol., 2011): „Snad žádné jiné zdravotní postižení 

nemá tak velké problémy etického rázu s vlastním označením a terminologií jako mentální 

retardace, což samozřejmě vyplývá z charakteru poruchy.(…) Důvodem tohoto stavu je 

fakt, že většina pojmů se po určité době stává společensky nepřijatelnou, protože nabývá 

pejorativního zabarvení.“ (Valenta, In Michalík a kol., 2011, s. 113) Jako demonstraci 

tohoto faktu uvádí, že to co bylo bráno jako terminus technicus, se během doby stává 

nadávkou - uveďme si zde názorné příklady: úchyl, debil, idiot, dement, mongol, „daun“ 

atd. Naštěstí se všeobecná humanizace napříč vědními obory projevuje také terminologii a 

díky tomu se stále hledají a zavádějí nové a aktuálnější termíny. 

Pojem „mentální retardace“ byl závazně přijat zástupci jednotlivých vědních oborů 

na mezinárodní konferenci v Miláně v roce 1959, kterou pořádala Světová zdravotnická 

organizace (WHO), a to především díky jeho interdisciplinárnímu charakteru. (Bartoňová, 

Bazalová, Pipeková, 2007) 

Současné různorodé definice od různých autorů nesou jeden výrazný společný 

prvek, a to zaměření na celkové snížení intelektových schopností jedince, popř. jeho 

schopnosti adaptace na prostředí. (Valenta, M., 2007) 

Tak například v psychologickém slovníku nalézáme definici Hartla, Hartlové 

(2000), kteří hovoří o mentální retardaci jako o stavu charakterizovaném snížením 

intelektuálních schopností, který se projevuje v průběhu vývoje jedince a je doprovázen 

sníženou schopností orientovat se v prostředí. Defektologický slovník (2000) pak pohlíží 



 
 

na osoby s mentálním postižením jako na skupinu jedinců s nerovnoměrným 

(zpomaleným) duševním vývojem. (Edelsberger a kol., 2000) 

Podle Vágnerové (2008) představuje mentální retardace souhrnné označení 

vrozeného postižení rozumových schopností, které se projeví neschopností porozumět 

svému okolí a v požadované míře se mu přizpůsobit. Je definována jako neschopnost 

dosáhnout odpovídajícího stupně intelektového vývoje (méně než 70% normy), přestože 

postižený jedinec byl přijatelným způsobem výchovně stimulován. Hlavními znaky 

mentální retardace jsou pak nedostatečný rozvoj myšlení a řeči, omezená schopnost učení a 

z toho vyplývající obtížnější adaptace na běžné životní podmínky. Limitovaný rozvoj 

rozumových schopností bývá spojen s postižením či změnou dalších schopností a 

s odlišnostmi ve struktuře osobnosti. (Vágnerová, 2008) 

Bazalová (in Pipeková, 2006) používá k vysvětlení pojmu mentální retardace 

definici Dolejšího z roku 1978: „Mentální retardace je vývojová porucha integrace 

psychických funkcí postihující jedince ve všech složkách jeho osobnosti - duševní, tělesné i 

sociální. Nejvýraznějším rysem je trvale poškozená poznávací schopnost, která se 

projevuje nejnápadněji především v procesu učení. Možnosti výchovy a vzdělávání jsou 

omezeny v závislosti na stupni postižení.“ (Bazalová, In Pipeková, 2006, s. 269) 

Dle MKN-101 je mentální retardace stav zastaveného nebo neúplného duševního 

vývoje, který je charakterizován především narušením schopností projevujících se 

v průběhu vývoje a podílejících se na celkové úrovni inteligence.  Jedná se především o 

poznávací, řečové, motorické a sociální dovednosti. Mentální retardace se může 

vyskytnout s jakoukoliv jinou duševní, tělesnou či smyslovou poruchou anebo bez nich. 

Jedinci s mentální retardací mohou být postižení celou řadou duševních poruch, jejichž 

prevalence je třikrát až čtyřikrát častější než v běžné populaci. Adaptivní chování je vždy 

narušeno, ale v chráněném sociální prostředí s dostupnou podporou nemusí být toto 

narušení u jedinců s lehkou mentální retardací nápadné. 

Dle AAMR2 je mentální retardace snížená schopnost charakterizovaná 

signifikantními omezeními intelektových funkcí a adaptibility, která se projevuje 

především v oblasti pojmové, praktické a sociální inteligence. (AAMR, In Valenta, 2003, 

str. 12) 

                                                 
1 MKN= Mezinárodní klasifikace nemocí, 10. revize  
2 AAMR= American Association on Mental Retardation (dnes AAIDD= American Association on 
Intellectual and Developmental Disabilities) 



 
 

Z výše uvedených vymezení poruchy vyplývá, že k diagnostikování syndromu 

mentální retardace a její hloubky nestačí pouze stanovení inteligenčního kvocientu, ale 

zhodnocení celé řady dalších aspektů osobnosti, především to, zda klient selhává ve většině 

sociálních očekávání svého užšího i širšího prostředí. (Valenta, Müller, 2003) 

1. 2 Etiologie a klasifikace mentální retardace 

Etiologie, tedy příčina a původ, mentální retardace je opravdu velmi rozmanitá a 

různorodá. Podílí se na tom nejen množství různých vlivů ohrožujících zdravý růst plodu, 

ale i řada dalších onemocnění, infekcí, úrazů a defektů působících na jedince v pozdější 

době. (Černá a kol., 2008), (srov. Renotiérová, Ludíková, 2006, Vágnerová, 2008, 

Michalík, 2011) 

Bazalová (In Pipeková, 2006) upozorňuje, že svou roli samozřejmě hraje i 

dědičnost. Lehká mentální retardace vzniká většinou v důsledku zděděné inteligence a 

vlivu rodiny. Netřeba také zapomínat na specifické genetické příčiny jako chromozomální 

a metabolické poruchy. 

Příčiny mentálního postižení bývají kategorizovány podle různých klíčů, hovoří se 

o příčinách vnitřních – endogenních a vnějších – exogenních, o mentálním postižení 

vrozeném či získaném, o vlivech prenatálních, perinatálních a postnatálních. Nutno 

podotknout, že i když věda při objasnění příčin mentálního postižení vykonala velký kus 

práce, stále ještě nejsme schopni dopátrat se příčiny poruchy přibližně u jedné třetiny osob 

s mentálním postižením. (Müller, Valenta, 2003) 

Nejčastěji se udává dělení dle AAMR= American Association on Mental 

Retardation (2002) podle doby vzniku na příčiny prenatální, perinatální a postnatální. 

My pro potřeby této práce využijeme přehledné dělení Müllera, Valenty (2003):  

Prenatální příčiny 

Důležitou roli v tomto období hrají tzv. hereditární - dědičné vlivy. Do těchto vlivů 

patří nejen po předcích zděděné nemoci (hlavně metabolické poruchy), které postupně 

vedou k mentálnímu postižení, ale také to, kdy dítě dědí po rodičích nedostatek vloh 

k určité činnosti. Z kvantitativního pohledu jsou převažujícím faktorem specifické 

genetické příčiny. Vlivem mutagenních faktorů (např. záření, chemické látky…) dochází 

k mutaci genů, k aberaci chromozomů či změnám v jejich počtu - tzv. mutacím. Do druhé 



 
 

kategorie spadá velká skupina (21 % etiologií MP) recesivně podmíněných poruch 

zahrnujících většinu dědičných metabolických onemocnění typu fenylketonurie, 

galaktosemie, homocystinurie atd.  

Největší skupinou příčin mentálního postižení však tvoří syndromy způsobené 

změnou počtu chromozomů, zvláště pak trizomie, se svým nejznámějším a 

nejrozšířenějším reprezentantem Downovým syndromem. Poměrně rozšířené jsou také 

změny v počtu pohlavních chromozomů. Další skupinu prenatálních vlivů tvoří 

environmentální faktory a onemocnění matky v průběhu těhotenství (platí zákonitost, že 

čím dříve k patologii dojde, tím fatálnější to má následky pro zdraví dítěte). Řadíme sem 

onemocnění matky nemocemi, jako jsou zarděnky, kongenitální syfilis, toxoplasmóza, 

ozáření dělohy, alkoholismus matky, její nedostatečná výživa atd. Na vznik MP může mít 

vliv i nedostatek plodové vody, dále vrozené vady lebky a mozku. Objevují se i názory, že 

prenatální deprivace (např. silně nechtěné dítě) se může projevit na duševním zdraví 

nenarozeného dítěte. 

Perinatální příčiny 

Perinatální organické poškození mozku bývá udáváno jako příčina potíží, které se 

označovaly termínem lehké mozkové dysfunkce a které asi v dvacetině až desetině případů 

způsobují i mentální postižení. K dalším perinatálním faktorům patří mechanické 

poškození mozku při porodu a hypoxie či asfyxie, předčasný porod a nízká porodní 

hmotnost dítěte, též nefyziologická těžká novorozenecká žloutenka (při nesouladu Rh 

faktorů). Mýtem je protahovaný porod – pokud nedojde k mechanickému poškození 

mozku či hypoxii, nemá délka porodu vliv na vznik mentálního postižení. Vliv naopak 

může mít stáří rodičky – zvláště v případě DS narůstá rapidně pravděpodobnost vzniku 

poruchy u novorozence u rodiček nad 35 let. 

Postnatální příčiny 

V době po narození dítěte může způsobit mentální postižení celá řada vlivů, mezi 

ně patří např. zánět mozku způsobený mikroorganismy, mechanické vlivy jako traumata, 

mozkové léze při nádorovém onemocnění, krvácení do mozku a nemoci končící demencí. 

Snížení intelektových schopností může způsobit i senzorická, citová a sociokulturní 

deprivace dětí vyrůstajících v nepřátelském, odcizeném, nepodnětném rodinném prostředí 

nebo dětí v institucionální péči, kdy může dojít k poklesu IQ až o 20 bodů. (srov. Matulay 

1986, Langer 1996, Hort a kol. 2000, Raboch, Zvolský 2001) 



 
 

Pipeková (2006) uvádí, že přesný údaj o výskytu mentálně retardovaných osob 

v naší ani celosvětové populaci není znám. Problém souvisí s nejednotnou definicí 

mentálního postižení. Bendová, Zikl (2011) hovoří konkrétněji : „V populaci žije 

v současné době přibližně 3 – 4% osob s mentálním postižením, což potvrzují i statistické 

odhady, jež hovoří o cca 300 000 jedincích s diagnózou mentální retardace na území 

České republiky.“ (Bendová, Zikl, 2011, str. 9) 

Při klasifikaci mentální retardace (dále MR) je využíváno nejrůznějších hledisek. 

Švingalová (2006) nás seznamuje s nejčastěji používanými hledisky klasifikace MR, mezi 

které patří: 

• stupeň MR (vyjádřený pomocí IQ), 

• hledisko etiologické (dle příčin vzniku MR), 

• hledisko symptomatologické (dle projevů v chování), 

• hledisko vývojové (z hlediska vývojových etap). 

 

V současné speciálněpedagogické praxi je nejpoužívanější klasifikace dle stupně 

mentálního postižení. Orientačně se jednotlivé stupně mentální retardace ohraničují 

inteligenčním kvocientem (IQ) a mentální retardace se obvykle charakterizuje jako 

disproporce chronologického a mentálního věku. Číselná hodnota IQ je potom určitým 

orientačním znakem stanovení jednotlivých stupňů mentální retardace. (Vašek, 1994, s. 49)  

V současné době využíváme při klasifikaci mentální retardace 10. revizi 

Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) zpracovanou Světovou zdravotnickou 

organizací (WHO). Tato revize vstoupila v platnost v roce 1992 a podle této klasifikace se 

mentální retardace dělí do šesti základních kategorií. (Švarcová, 2003)  

Mentální retardace náleží do oboru psychiatrie, proto má jako první označení 

písmeno F. Oddíl F70-F79 náleží mentální retardaci. Hlavním hlediskem, které se zde 

používá, je určení inteligenčního kvocientu. (Bartoňová, Bazalová, Pipeková, 2007)  

Kromě stupně mentální retardace se v kódech MKN-10 rozlišuje i postižené 

chování přidáním další číslice za tečku s číslicí vyjadřující stupeň postižení. Chování 

jedince s mentální retardací se dělí na typ eretický (hyperaktivní, neklidný), typ torpidní 

(hypoaktivní, netečný) nebo typ nevyhraněný. (srov. Pipeková, 2004, Valenta, 2007, In 

Borutová, 2011) 



 
 

Kód Stupeň IQ 

F 70 Lehká mentální retardace 69 – 50 

F 71 Středně těžká mentální retardace 49 – 35 

F 72 Těžká mentální retardace 34 – 20 

F 73 Hluboká mentální retardace pod 20 

F 78 Jiná mentální retardace  

F 79 Nespecifikovaná mentální retardace  

 

Tabulka č. 1 Mentální retardace dle WHO, 1992 

Dle Köhlera (1999) je nejběžnější lehký stupeň mentální retardace, kterou trpí 70% 

všech takto postižených lidí. Závažnější formy jsou vzácnější. Chlapci i dívky bývají 

postiženi v přibližně stejné míře, občas je uváděna o něco vyšší četnost mentální retardace 

u dětí mužského pohlaví. (Köhler, 1999, In Vágnerová, 2008) 

1.3 Charakteristika jednotlivých stupňů mentální retardace 

K charakteristice jednotlivých stupňů mentální retardace jsem pro účel této práce 

vybrala dělení dle Vágnerové (2008), Müllera, Valenty (2003) a Švarcové (2006), která 

stručně a výstižně popisují charakteristiku jednotlivých stupňů. K definici jiné a 

nespecifikované mentální retardace nám poslouží dělení podle Mezinárodní klasifikace 

nemocí z roku 1992. 

Lehká mentální retardace 

Podle Vágnerové (2008) jsou jedinci s lehkou mentální retardací schopni uvažovat 

v nejlepším případě na úrovni dětí středního školního věku. Respektují základní principy 

logiky, ale nejsou schopni uvažovat abstraktně, i v  jejich verbálním projevu chybí většina 

abstraktních pojmů, vyznačují se konkrétností. Podle Švarcové (2006) většina z nich 

dosáhne úplné samostatnosti v osobní péči jako je mytí, jídlo, oblékání atd. Zvládají i 

praktické domácí dovednosti, i když je vývoj oproti normálu mnohem pomalejší. Jsou 

schopni se učit, zejména pokud jsou brány v potaz jejich možnosti. Podle Müllera, Valenty 



 
 

(2003): „Je většina klientů plně nezávislá v sebeobsluze, je schopna vykonávat jednoduchá 

zaměstnání a v sociálně nenáročném prostředí se pohybovat bez omezení a 

problémů.“ (Müller, Valenta, 2003, str. 44-45) V dospělosti potřebují pouze dohled a 

oporu. (Vágnerová, 2008) 

Středně těžká mentální retardace 

Uvažování lze přirovnat k myšlení předškolního dítěte. Jedinci nerespektují vždy 

pravidla logiky a v  jejich slovníku chybějí i méně běžné konkrétní pojmy. Učení je 

limitováno na mechanické podmiňování, k zapamatování čehokoli je třeba četného 

opakování.(Vágnerová, 2008) Jsou schopni osvojit si běžné návyky a jednoduché 

dovednosti, především v oblasti sebeobsluhy. Podle Müllera, Valenty (2003) se „možnosti 

edukace omezují na trivium, řeč je jednoduchá a obsahově chudá i v dospělosti, někdy 

dokonce zůstává na nonverbální úrovni.“(Müller, Valenta, 2003, str. 45) Mohou 

vykonávat jednoduché dovednosti, především v oblasti sebeobsluhy. Jsou schopni 

vykonávat jednoduché pracovní úkony, zejména pokud se nevyžaduje přesnost a rychlost. 

Švarcová (2006) však upozorňuje, že v této skupině jsou velmi často podstatné rozdíly 

v povaze schopností. Společným rysem však je, že potřebují trvalý dohled. 

Těžká mentální retardace 

Osoby s tímto stupněm postižení jsou v dospělosti schopni chápat jen základní 

souvislosti a vztahy. Úroveň uvažování lze přirovnat k úrovni batolete. Omezení je 

znatelné i v oblasti řeči, naučí se nanejvýš jen několik špatně artikulovaných slovních 

výrazů (často je navíc používají nepřesně). Někdy nemluví vůbec. (Vágnerová, 2008) 

Jejich učení je značně limitováno a často vyžaduje dlouhodobé úsilí, i pak zvládnou pouze 

základní úkony sebeobsluhy a plnění pouze několika pokynů. Švarcová (2006) ale dodává: 

„I když jsou možnosti výchovy a vzdělávání těchto osob značně omezené, zkušenosti 

ukazují, že včasná systematická a dostatečně kvalifikovaná rehabilitační, výchovná a 

vzdělávací péče může významně přispět k rozvoji jejich motoriky, rozumových schopností, 

komunikačních dovedností, samostatnosti a celkovému zlepšení kvality jejich života.“ 

(Švarcová, 2006, str. 35) Často jde o kombinované postižení, mnozí z nich mají postiženou 

i motoriku, trpí epilepsií apod. Osoby s těžkou mentální retardací jsou závislí na péči 

jiných lidí. (Vágnerová, 2008) 

 



 
 

Hluboká mentální retardace 

Podle Müllera, Valenty (2003) je v tomto případě nutná trvalá péče i v těch 

nejzákladnějších úkonech. Ve většině případů jde o kombinované postižení. Poznávací 

schopnosti se téměř nerozvíjejí, dané osoby jsou maximálně schopni rozlišovat známé a 

neznámé podněty a reagovat na ně libostí či nelibostí. Nevybudují se ani základy řeči. 

(Vágnerová, 2008) Podle Švarcové (2006) je většina osob s hlubokou mentální retardací 

imobilní či výrazně omezená v pohybu, často bývají tyto osoby inkontinentní a jsou 

komplexně závislí na péči jiných lidí . Zpravidla bývají umisťovány do ústavu sociální 

péče. 

Jiná mentální retardace 

Tato kategorie zahrnuje osoby, u nichž je stupeň intelektové retardace pomocí 

obvyklých metod zvláště nesnadné nebo nemožné pro přidružené senzorické nebo 

somatické poškození. (MKN, 1992) 

Nespecifikovaná mentální retardace 

Mentální retardace je prokázána, ale není dostatek informací, aby bylo možno 

zařadit klienta do jedné ze zmíněných kategorií. (MKN, 1992) 

  



 
 

2 Mentální postižení v dospělosti 

„Nebýt ničím zaměstnán a neexistovat je pro člověka totéž.“ 

Voltaire 

2.1 Psychologické zvláštnosti jedinců s mentálním postižením 

Celkové narušení vývoje osob s mentálním postižením s sebou přináší řadu odlišností 

v jednotlivých stránkách jejich osobnosti. Tyto odlišnosti jsou u každého jedince zcela 

individuální , přesto lze u značné části najít některé společné znaky. Respektování těchto 

odlišností hraje důležitou roli při vzdělávání dětí, žáků, studentů a dospělých osob 

s mentálním postižením, proto považuji za důležité nahlédnout v rámci této práce blíže na 

danou problematiku. 

Podle Lečbycha (2008) představuje osobnost individuální jednotu člověka. 

Upozorňuje na skutečnost, že každá lidská osobnost je jedinečná a komplikovaná 

konfigurace duševních vlastností a dějů. „Je proto nesmírně složité podat alespoň obecný, 

hrubý náčrt charakteristiky osoby s mentálním postižením.“(Lečbych, M., 2008, s. 29) 

Tuto skutečnost potvrzuje ve své publikaci Hadj-Moussová (2004) a dodává, že 

„osobnost jako složitá, mnohonásobně podmíněná struktura psychických jevů, se vyvíjí 

vzhledem k individuální situaci, ve které jedinec žije vzhledem k vývojovým možnostem a 

omezením, kterých se může zmocňovat vlastní aktivitou. Z této komplexní podmíněnosti 

vyplývá závislost výsledné struktury osobnosti na postižení. Je však třeba si uvědomit, že 

různé faktory mají rozdílný vliv na jednotlivé složky osobnosti. Co je více biologicky 

podmíněno, mění se méně, co je více závislé na sociálních vlivech, je více ovlivnitelné.“  

(Hadj-Moussová, 2004, s. 64) 

Odborníci z oblasti pedagogiky a psychologie, autoři mnoha odborných publikací 

se shodují na poměrně velkém množství společných znaků u osob s mentálním postižením. 

(srov. Franiok, 2008, Černá, 2008, Švarcová, 2006, Vágnerová, 2008). 

 

Mezi nejčastěji jmenované a v publikacích uváděné charakteristické rysy patří: 

• zpomalená chápavost, jednoduchost a konkrétnost úsudků, 

• snížená schopnost až neschopnost komparace a vyvozování logických vztahů, 

• snížená mechanická a zejména logická paměť, 



 
 

• těkavost pozornosti, 

• nedostatečná slovní zásoba a neobratnost ve vyjadřování, 

• porucha vizuomotoriky a pohybové koordinace, 

• impulzivnost, hyperaktivita nebo celková zpomalenost chování, 

• citová vzrušivost, sugestibilita a rigidita chování, 

• nedostatky v osobní identifikaci a ve vývoji „já“, 

• opožděný psychosexuální vývoj, 

• nerovnováha aspirací a výkonů, zvýšená potřeba uspokojení a bezpečí, 

• poruchy v interpersonálních skupinových vztazích a v komunikaci, 

• snížená přizpůsobivost k sociálním požadavkům s některými dalšími, 

charakteristickými znaky. (Švarcová, 2000, s. 33, srov. Franiok, 2008, s. 22) 

Shrneme-li si danou problematiku, dá se říci, že celkové poškození 

neuropsychického vývoje u osob s mentálním postižením ovlivňuje jak poznávací procesy, 

tak oblast emocionální a volní, má vliv na adaptabilitu a chování a může i omezovat 

motorické schopnosti. 

Vedle vlastních příčin mentální retardace hraje pro vývoj schopností a osobnostních 

zvláštností postižených dětí významnou roli stupeň jejich postižení. (Valenta, Müller, 

2003) Na tento důležitý fakt je třeba nezapomínat. 

  Podle Švarcové (2003) patří mezi základní znaky mentálního postižení porušení 

poznávací činnosti, velmi omezená schopnost abstrakce a zobecňování. Jak udává 

Vágnerová (2008):„Myšlení mentálně postižených je charakteristické značnou 

stereotypností, rigiditou a ulpíváním na určitém způsobu řešení. Tato ulpívavost a 

preference známého je pro ně obranou před subjektivně nesrozumitelnými, novými a 

neznámými podněty, které jsou jim nepříjemné a mohou vyvolávat různé obavy.“ 

(Vágnerová 2008, s. 293). Shrneme-li dané poznatky, literatura se obecně shoduje, že 

myšlení osob s mentálním postižením je obecně zatíženo velkou konkrétností, 

neschopností vyšší abstrakce a generalizace. (srov. Valenta, Müller, 2004, Švarcová, 2003) 

  Lidé s mentálním postižením mají také velmi často potíže s řečí. Častá je nepřesná 

výslovnost, ale také potíže v porozumění určitého sdělení. Vágnerová (2008) upozorňuje, 

že typická je jazyková necitlivost a nápadná jednoduchost vyjádření. Vítková (2004) 

dodává, že také slovní zásoba osob s mentálním postižením mnohem menší. Podle 

Klenkové (In Vítková, 2004) se na vzniku poruch řeči vedle snížených rozumových 



 
 

schopností podílí také opoždění v motorickém vývoji, narušená motorická koordinace, 

poruchy sluchu, nepodnětné prostředí nebo různé anomálie mluvních orgánů. 

  Také paměť vykazuje určitá specifika. Jak uvádí Vágnerová (2004), paměť 

umožňuje uchování různých informací a často je velmi úzce propojena s učením. (srov. 

Nakonečný, 1998) Lidé s mentálním postižením si nové poznatky osvojují velmi pomalu a 

mnohdy až po mnohačetném opakování, paměť je spíše mechanického rázu. Valenta, 

Müller (2003) uvádějí, že naučené rychle zapomínají a pamětní stopy si vybavují nepřesně, 

často nejsou schopni naučené uplatnit v praxi. „Všechny nedostatky opět vycházejí ze 

zvláštností vyšší nervové činnosti mentálně postižených, z tendence podmíněných spojů 

vyhasínat rychleji, než u běžné populace.“ (Valenta, Müller, 2003, s. 42) 

  Schopnost učení je dle Vágnerové (2008) u mentálně postižených rovněž v různé 

míře omezena. Nejedná se pouze o důsledek nedostatečného porozumění, ale nepříznivý 

vliv mají i nedostatky v koncentraci pozornosti a paměti. Učení je převážně mechanické, 

asociační. Změna návyku nebo přizpůsobení se nové situaci dělá jedincům s mentálním 

postižením značné potíže. Přítomna je také snížená efektivita učení, která bývá příčinou 

zbytečné rezignace. Mentálně postižení jedinci se nedokážou cílevědomě učit. Jak dodává 

Švarcová (2003), chybí jim k tomu nejen nezbytné volní vlastnosti, ale také rozumové 

dovednosti potřebné k organizaci procesu poznávání a organizaci času.  

  I ve volních projevech osob s mentálním postižením pozorujeme určitá specifika. 

Vůle se projevuje jako uvědomělé a cílevědomé jednání a je jedním z nejdůležitějších rysů 

osobnosti (Pipeková, 2006). „Ve volních projevech mentálně retardovaných jedinců je 

patrná zvýšená sugestibilita, citová a volní labilita, impulzivnost, agresivita, ale i 

úzkostnost a pasivita.“ (Valenta, Müller, s. 44, 2003)Jedinci s mentální retardací vykazují 

nedostatek iniciativy a jsou neschopni řídit své jednání v souladu se vzdálenějšími cíli. 

(Vítková (ed.), 2004) 

  Jednou z nejvýznamnějších oblastí lidské osobnosti, výrazně ovlivňující prožívání a 

chování, je emocionalita. Podle Valenty, Krejčířové (1997) výzkumy nepotvrdily hypotézy 

zvýšeného výskytu emočních poruch u osob s mentálním postižením. V praxi to ale 

neznamená absenci specifik v emoční sféře osobnosti. Jak uvádí Valenta, Müller (2004) 

lidé s mentálním postižením jsou často vybaveni menší schopností ovládat se a typická je 

citová otevřenost. Švarcová (2003) uvádí, že ve své většině jsou děti s mentálním 

postižením emočně nevyspělé a chovají se jako děti nižší věkové úrovně. Vágnerová 



 
 

(2008) dává do souvislosti emocionalitu s autoregulací a vysvětluje, že: „neschopnost 

regulovat vlastní emoční prožívání zvyšuje pohotovost reagovat méně přiměřeně 

vyvolávajícím podnětů.“  

2.2 Specifika dospělosti jedinců s mentálním postižením 

  V dnešní konzumní společnosti je velmi obtížné najít souhrnné hledisko pro 

posouzení, zda člověk je či není dospělý. Zatímco biologické faktory jsou neměnné, 

sociálně-kulturní faktory podléhají změnám. (Černá a kol., 2008) 

  Dospělost se považuje za etapu nejvyšší zralosti lidského jedince. Je to životní 

období, v němž je člověk na vrcholu svých tvůrčích sil, cítí se subjektivně nejlépe a je 

samostatný. V této fázi zakládá vlastní domov a rodinu. Je fyzicky na vrcholu svých sil, 

citově je vyrovnaný, objektivně využívá své rozumové schopnosti. Dosahuje nejvyššího 

stupně sociální zralosti a projevuje zájem o problémy společnosti, ve které žije. 

(Šimičíková - Čížková a kol., 2005, s. 118) 

  Podle Pipekové (2006) je dospělost obecně charakterizována v podstatě těmito 

atributy- ukončením studia, získáním zaměstnání, uzavřením sňatku, založením rodiny, 

administrativními a právními úkony- např. právo volit a být volen a celkovým přispíváním 

svou rolí v životě okolní společnosti. Z těchto faktorů je však velmi těžké usoudit, zda je 

člověk dospělý, neboť jak už bylo výše zmíněno, sociokulturní faktory podléhají době a 

tedy i změnám. 

V oblasti specifik osobnosti člověka s mentálním postižením se můžeme setkat 

s nesprávným přirovnáním osob s mentálním postižením k vývojově mladším osobám. 

(Valenta, Müller, 2009) 

Vágnerová (In Lečbych, 2008) upozorňuje, že z hlediska dosažení profesní, 

partnerské a rodičovské role, které jsou jedny z určujících ukazatelů dospělosti, jsou 

možnosti osob s mentálním postižením v této oblasti značně omezené a vyžadují velkou 

míru podpory. Je také zapotřebí jim co nejvíce pomáhat v naplňování jejich sociální role, 

které jsou v daném prostředí pro období dospělosti charakteristické. (Pipeková, 2006) 

Ke zmiňované podpoře patří jak společenská podpora rodinám s MP členem, ale 

také zajištění adekvátního vzdělávání respektujícího možnosti klienta, a to nejlépe ve 

formě celoživotní. Zajistit adekvátní profesní přípravu, umožnit lidem s mentálním 



 

postižením smysluplné aktivit a pracovní uplatn

samostatný pobyt ve vlastní domácnosti. (Valenta, Müller, 2003)
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 Šiška (2005) detailněji pohlíží na problematiku vztahu mezi člověkem s mentálním 

postižením a jeho sekundárními potřebami. Primárním potřebám se pro účely této práce 

netřeba věnovat, protože jsou vrozené a u každého člověka na světě tudíž i stejné. Jsou to 

právě ony potřeby, které nalezneme v dolní části pyramidy. Pozornost je třeba zaměřit na 

potřeby sekundární, které se během života vyvíjejí a mohou se tak u osob s různým 

stupněm mentálního postižení lišit. Někteří tito jedinci se k sekundárním potřebám 

dopracují později nebo také vůbec. Stěžejní roli zde hraje právě vzdělání těchto osob. 

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

formálním nebo neformálním vzdělávání dospělých, které tím nabývá na významu. 

Mentálně postižení lidé 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.“ (Šiška, 2005, s. 32) 

Je důležité si uvědomit, že pokud nejsou lidské potřeby uspokojovány, může 

vzniknout jev, který nazýváme frustrace. Ta ve většině případů vzniká z neuspokojení 

potřeby nižší úrovně. Frustrace pak může vést až ke vzniku agresivního chování v různých 

jeho podobách. (Hartl, Hartlová, 2000) 

Naším úkolem je vytvářet takové podmínky pro osoby s mentálním postižením, aby 

jejich potřeby byly náležitě uspokojovány a nedocházelo právě ke zmiňované frustraci. To 

potvrzuje i Franiok (2008), který dodává: „Mentálně postižení lidé mají postupně 

přiznávána práva na plnohodnotný život ve společnosti, jejíž povinností je vytvořit takový 

systém podpory a speciálních služeb, aby potřeby lidí s mentálním postižením byly po celý 

jejich život adekvátně uspokojovány a naplňovány.“ (Franiok, 2008, s. 21) 

Dospělé osoby s mentálním postižením je třeba maximálně podporovat 

v naplňování sociálních rolí, které jsou typické pro období dospělosti v daném 

sociokulturním prostředí. Hlavním heslem je NORMALIZACE. 

Normalizace osob s mentálním postižením v období dospělosti by se měla týkat jak 

zaměstnání, partnerského a rodinného života, tak kvalitního trávení volného času, 

možnosti dále se vzdělávat a mít oporu v odborných poradenských zařízeních, které 

by měli přispívat ke zvýšení kvality života těchto lidí ve všech směrech. (Vágnerová, 

2004) 

 



 
 

Pracovní uplatnění 

 Volba povolání je u osob s mentálním postižením zpravidla daleko obtížnější, než 

je tomu u intaktní populace. Reálně jsou limitovány především možnosti výběru budoucího 

povolání. Podle Šišky (2005) představuje přechod ze vzdělávací instituce do zaměstnání 

pro osoby s mentálním postižením dokonce kritické období.  

Hall, Wilton (2011) upozorňují, že i přes důraz, který je v současné době kladen na 

význam práce pro osoby s postižením jako jedné cest k sociálnímu začlenění, stále ještě se 

v kapitalistické ekonomice setkáváme spíše s útlakem osob s postižením na trhu práce. 

Podle autorů je to z velké části způsobeno tím, že se mechanismy k vytváření pracovních 

míst pro osoby s postižením zaměřují primárně pouze na zaměstnatelnost jedinců spíše než 

na celkovou úpravu znevýhodňujícího prostředí. (Hall, Wilton, In Disability & Society, 

2011) 

Je třeba si uvědomit, že vstup na trh práce však představuje pro osoby s mentálním 

postižením jeden ze stěžejních a důležitých projevů emancipace. Vede jak ke zvýšení 

sebeúcty, ale poskytuje také větší kontrolu nad vlastním životem, rozšiřuje okruh zájmů, 

zprostředkovává nové sociální kontakty, mají možnost získat společenský respekt a 

přirozené zapojení do intaktní společnosti. Práce představuje charakteristický znak 

dospělosti a samostatnosti každého člověka a představuje naši základní potřebu. (Pipeková, 

2012, In Friedmann a kol., 2012) Podle Vágnerové (2004) je však velmi důležité, aby 

pracovní činnost odpovídala možnostem osob s mentálním postižením a probíhala pokud 

možno spíše v klidném prostředí. 

Partnerské vztahy 

 Hadj-Moussová (2004) k problematice partnerských vztahů osob s postižením 

hovoří takto: „Partnerské vztahy jsou vyvrcholením sociálních vztahů, kdy si mladý člověk 

vytváří nový intimní vztah s druhým člověkem, který zpravidla vede k založení rodiny. (…) I 

zde však musí postižený jedinec překonat řadu problémů.“  (Hadj-Moussová, In 

Vágnerová, Hadj-Moussová, Štěch, 2004, s. 223)  

V posledních letech se vztah k sexualitě lidí s mentálním postižením hodně 

liberalizoval, i když stále zůstává těžkým a často neřešitelným problémem, zda a jak 

mohou partnersky a sexuálně žít. V případě osob s mentálním postižením jsou reálné 



 
 

podmínky pro existenci partnerských vztahů a pro sexuální život obecně dost omezené, 

dokonce i když je určitá instituce toleruje či dokonce podporuje. (Pörtner, 2009) 

 Podle Vágnerové (2004) se však potřeba partnerství u osob s mentálním postižením 

ne vždy vyvine. Tato potřeba je totiž mnohdy kompenzována vztahy s jinými lidmi, 

nejčastěji s matkou či s jinými rodinnými příslušníky. 

Rodičovství 

 Je všeobecně známo, že otázka rodičovství osob s mentálním postižením 

představuje velmi komplikovanou oblast, která je především eticky velmi závažná. 

Důležité je hodnotit nejen rizika spojená se schopností rodičů s mentálním postižením 

postarat se o narozené dítě, ale i reálná rizika spojená s genetickým přenosem postižení. V 

České republice umožňují některá ústavní zařízení osobám s mentálním postižením 

partnerský život, nezbytná je však ochrana antikoncepcí a sociální podpora. V rodině to 

obvyklé nebývá, neboť rodičům to ve většině případů připadá nepatřičné a zabraňují tomu. 

(Vágnerová, 2004) 

Ve většině západních zemí je kladen stále větší důraz na umožnění lidem s 

mentálním postižením zapojit se do rozhodování o svém vlastním životě. V Anglii za tímto 

účelem vznikl v roce 2005 dokonce zákon pod názvem „The Mental Capacity Act“, který 

zavedl právní rámec, pomocí kterého se posuzuje míra schopnosti (pokud je to reálně 

možné) rozhodovat sám ze sebe. Pokud se dojde k závěru, že posuzovaná osoba nemá 

dostatek takové kapacity, aby toho byla schopna, následují takové postupy, které mají za 

cíl zajistit, aby veškerá rozhodnutí byla v nejlepším zájmu konkrétní osoby s mentálním 

postižením. To platí i v otázkách jako je sterilizace či užívání antikoncepce u žen 

s mentálním postižením. (Tilley, Walmsley, Earle, Atkinson, In Disability & Society, 

2012) 

Na závěr kapitoly věnující se potřebám dospělých osob s mentálním postižením 

bych ráda uvedla slova Slowíka (2007): „Přes všechna omezení a různé zvláštnosti jsou 

lidé s mentálním postižením především lidmi, kteří mají prakticky stejné potřeby jako 

všichni ostatní a také právo na jejich adekvátní saturaci. Mnozí z nich mohou žít relativně 

samostatným a nezávislým způsobem života, mohou pracovat, navazovat partnerské vztahy, 

cestovat, sportovat a věnovat se dalším zájmovým činnostem. Najdeme mezi nimi také 

hudební, výtvarné a sportovní talenty, jejichž výkon je někdy až překvapivě srovnatelný 

s výkonem nadaných nepostižených jedinců.“  (Slowík, 2007, s. 118)  



 
 

3 Problematika celoživotního vzdělávání osob s mentálním 

postižením 

3.1 Struktura vzdělávací soustavy pro osoby s mentálním postižením 

v ČR 

 Vzdělávací soustava v České republice prošla v posledních letech významnými 

proměnami, které se nesly v duchu humanizace, individualizace, demokracie a stěžejní 

myšlenky rovných příležitostí ve vzdělávání. Tuto skutečnost potvrzuje i Franková (2011): 

„V České republice dochází po roce 1989 k prudkým změnám ve vzdělávání žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Cíle vzdělávání jsou odvozené jak z individuálních 

potřeb žáka, tak ze společenských potřeb. Koncepce vzdělávacího systému se přizpůsobuje 

požadavkům evropské společnosti.“ (Franková, In Pančocha, 2011, s. 76) 

V současné době zde existuje celá soustava speciálních škol a zařízení, kde je 

realizována edukace osob s mentálním postižením. Podle Vítkové (2004) je filozofickým, 

etickým i právním východiskem současné koncepce speciálního školství v České republice 

uplatnění princip ů Charty OSN, kde je v jednom ze článků zdůrazněna odpovědnost 

každého národa za vzdělávání postižených osob. 

Cíle vzdělávací politiky nám od roku 2001 vymezuje Národní program rozvoje 

vzdělávání, tzv. Bílá kniha. Vzdělávací soustavu zde tvoří kurikulární dokumenty na 2 

úrovních. Na státní úrovni je to Národní program vzdělávání a rámcové vzdělávací 

programy. Na školní úrovni jsou to školní vzdělávací programy, které vychází 

z rámcových vzdělávacích programů a podle kterých se realizuje vzdělávání na 

jednotlivých školách. Dle vzdělávacích programů se také vytváří individuální vzdělávací 

plány pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. (Lechta, 2010) 

Důležitou roli hraje také legislativa a její současné novelizace zohledňující 

současné trendy ve vzdělávání. Proces vzdělávání v ČR od 1. ledna 2012 legislativně 

upravuje novelizační zákon č. 472/2011 Sb., kterým se mění Školský zákon 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Podle 

Školského zákona mají děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami právo 

na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a 



 
 

možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na 

poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení. 

 Na Školský zákon následně navazují dvě prováděcí vyhlášky, a to Vyhláška 

č.116/2011 Sb., kterou se mění Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských 

služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a Vyhláška č. 147/2011 Sb., 

kterou se mění Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí žáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Obě výše zmíněné 

vyhlášky nabyly účinnosti 1. září 2011. 

Možnosti vzdělávání žáků s mentálním postižením jsou výrazně větší, než tomu 

bylo v dobách minulých, což potvrzují i Kosková, Fišerová (2002), které se k problematice 

vyjadřují takto:„Srovnáme-li možnosti vzdělávání dětí, mládeže a dospělých s mentální 

retardací v dnešní době s možnostmi jejich vzdělávání před deseti lety, je nutné 

konstatovat, že v této oblasti bylo dosaženo výrazných pozitivních změn.“  (Kosková, 

Fišerová, 2002, s. 53)  

V současné době patří k vrcholným stupňům podpory takzvaný integrativní , příp. 

inkluzivní pedagogický přístup. M. Teplá (2012) upozorňuje, že „se za uplynulých 20 let 

podařilo v ČR vybudovat z původních devítiletých zvláštních škol a osmiletých pomocných 

škol prostupnou nabídku zahrnující jak individuální i skupinovou integraci dětí 

s mentálním postižením v hlavním vzdělávacím proudu, tak jejich vzdělávání v samostatně 

zřízených školách.“ (Teplá, In Speciální pedagogika, 2012, č.1, s.62) Se snižujícím se 

počtem speciálních škol, a tím i přirozeně se snižujícím trendem zařazování žáků 

s mentálním postižením do těchto škol v rámci inkluzivního přístupu, nás seznamuje 

následující tabulka. 

Tabulka č. 24 – Počet škol pro žáky s mentálním postižením a počet žáků v nich 

Rok 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

Počet škol 376 330 315 313 293 

Počet žáků 24 691 23 057 22 203 21 423 18 908 

 Ruku v ruce se současnými změnami v oblasti vzdělávání se zvyšují i nároky na 

systém pedagogicko-psychologického poradenství. Poradenská zařízení představují 

                                                 
4 M.Teplá, In Speciální pedagogika, roč. 2012, č.1, str. 62 



 
 

důležitou oblast v systému edukace osob s mentálním postižením a jsou nedílnou součástí 

ucelené péče a podpory. Řadíme sem dva typy školských poradenských zařízení, a to 

pedagogicko-psychologické poradny (PPP) a speciálně pedagogická centra (SPC). V rámci 

předškolního vzdělávání patří do poradenských zařízení také ještě střediska rané péče 

(SRP). 

Předškolní vzdělávání  

Žáci s mentálním postižením mají několik možností, kde a jakým způsobem 

realizovat předškolní vzdělávání:  

• v běžné mateřské škole (formou individuální integrace) 

• ve speciální třídě při mateřské škole (formou skupinové integrace) 

• v mateřské škole speciální 

• v přípravné třídě 

• v přípravném stupni (Bendová, Zikl, 2011) 

Hlavním úkolem předškolního vzdělávání je poskytnout dostatek všestranných 

podnětů k aktivnímu rozvoji a doplňovat svou činností rodinu. (Vítek, Vítková, 2010) 

Podle Pipekové (2008) plní předškolní vzdělávání tyto funkce: diagnostickou, 

reedukační, rehabilitační, léčebně-výchovnou a respitní. 

Přípravný stupeň základní školy speciální 

Novela školského zákona č.49/2009 Sb. zavádí do systému vzdělávací soustavy ČR 

přípravný stupeň základní školy speciální, který umožňuje přípravu na vzdělávání dětem 

s těžkým stupněm mentálního postižení, postižení více vadami a autismem. Tento 

přípravný stupeň respektuje vývojové zvláštnosti dětí v době před nástupem k povinnému 

vzdělání, což odpovídá trendu včasné odborné speciálně-pedagogické péče o děti se 

zdravotním postižením v zemích EU.  

Trvá nejvýše 3 roky a je určený pro děti s těžkým postižením od 5 let. V praxi je 

přípravný stupeň organizován i v malotřídní podobě a je v něm zajištěna podpůrná služba 

asistenta pedagoga. Jedná se o typ školského zařízení, ve kterém není plněna povinná 

školní docházka (srov. školský zákon 563/2004; Vítek, J., Vítková, M., 2010).  

Po ukončení přípravy na vzdělávání jsou děti zařazovány do nejvhodnější formy 

vzdělávání – individuální integrace, skupinové integrace v základní škole hlavního 

vzdělávacího proudu, základní škole praktické nebo v základní škole speciální vždy 



 
 

na základě vyšetření a doporučení poradenského zařízení (nejčastěji SPC) a na základě 

rozhodnutí rodičů nebo zákonných zástupců. 

Povinná školní docházka 

 V ČR platí povinná devítiletá docházka pro všechny žáky bez výjimek, tedy i pro 

žáky s různým stupněm mentálního postižení. (Bendová, Zikl, 2011) Žáci s mentální 

retardací se ve věku povinné školní docházky mohou vzdělávat podle Školského zákona  

č. 561/2004 Sb., Vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých 

náležitostech plnění povinné školní docházky a Vyhlášky č.73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, 

žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání žáků mimořádně 

nadaných na těchto typech zařízení: 

• základní škole (formou integrace) 

• základní škole praktické 

• základní škole speciální 

  „Povinná docházka patří k hlavním obdobím, kdy děti všech rovní schopností a ze 

všech vrstev obyvatelstva získávají ve škole zkušenosti ze sociálních vztahů v přirozeně 

různorodých kolektivech svých vrstevníků.“  (Bílá kniha, 2001)  

Po úspěšném ukončení základní školy praktické získává žák základní vzdělání, 

absolvováním základní školy speciální získávají žáci základy vzdělání. 

Profesní příprava 

Kosková, Fišerová (2002) upozorňují, že současný systém speciálního školství 

nabízí širokou škálu škol a zařízení, které se zabývají profesní přípravou mentálně 

retardovaných žáků. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mohou na úrovni 

středního školství navštěvovat jakoukoli střední školu, pokud vyhoví požadavkům 

přijímacího řízení a jejich zdravotní stav to dovoluje.  

Střední vzdělávání je realizováno v konzervatořích a středních školách včetně škol 

pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Žáci s mentálním postižením mohou 

získat vzdělání na: 

• středním odborném učilišti  

• odborném učilišti 

• praktické škole jednoleté 



 
 

• praktické škole dvouleté. 

Délka studia na odborných učilištích trvá dva nebo tři roky a studium je ukončeno 

buď závěrečnou zkouškou s vysvědčením u dvouletých oborů, nebo závěrečnou zkouškou 

s výučním listem u tříletých oborů. Kosková, Fišerová (2002) dodávají, že zaměření 

učebních oborů je velmi rozmanité a obecným rysem jsou především nižší nároky na obsah 

vědomostí ve všeobecně vzdělávacích a teoretických předmětech. Hlavní důraz je kladen 

na získání praktických dovedností, které budou následně zúročeny v profesní oblasti. 

(Bartoňová, Bazalová, Pipeková, 2007) Odborná učiliště představují tradiční způsob 

přípravy absolventů základní školy praktické. Nabízí poměrně široký rejstřík možností 

výběru profesní přípravy, kdy si žáci mohou volit svůj učební obor dle zájmu a schopností. 

(Franiok, 2008) 

Další možnost profesní přípravy představují praktické školy. Praktické školy jsou 

jednou z alternativ středního vzdělávání žáků, které nelze z různých důvodů zařadit do 

běžného učebního oboru (odborného učiliště), například z důvodu vážného 

psychomotorického postižení nebo vzhledem k úrovni jeho rozumových schopností, 

případně k dalším vadám a onemocněním. (Tuháčková, 2004) Jsou funkčním článkem 

systému vzdělávání žáků se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, autismem a 

vícečetným postižením. Cílem vzdělávání je umožnit žákům doplnění a rozšíření 

teoretického i praktického vzdělání dosaženého v průběhu povinné školní docházky a 

poskytnout jim základní dovednosti a návyky pro výkon jednoduchých činností v oblastech 

praktického života. 

Vzdělávací program praktické školy jednoleté je určen pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami, kteří ukončili vzdělání na úrovni základní školy speciální, 

případně základní školy praktické a ze zdravotních či jiných závažných důvodů se 

nemohou vzdělávat na jiném druhu a typu školy. Výuka je organizována tak, aby byly 

respektovány psychické, fyzické a sociální možnosti žáků, jejich individuální zvláštnosti a 

schopnosti. Vzdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou. (MŠMT ČR, 1999) 

Praktická škola dvouletá je určena žákům se středně těžkým mentálním 

postižením nebo postižením lehkým, ale v kombinaci s postižením jiným. Cílem 

vzdělávání je doplnění a rozšíření všeobecného vzdělání a na získání základních 

pracovních dovedností, návyků a pracovních postupů potřebných k vykonávání 

jednoduchých činností. (RVP pro obor praktická škola dvouletá, In Bendová, Zikl, 2011) 



 
 

Další možnosti, které se žákům s mentálním postižením v oblasti vzdělávání 

nabízejí a které tvoří stěžejní oblast této diplomové práce, si přiblížíme v následující 

kapitole. 

3.2 Celoživotní vzdělávání osob s mentálním postižením 

 Svět kolem nás prochází neustálými změnami. Musíme vyvíjet stále větší a větší 

úsilí, abychom se těmto změnám přizpůsobili či se na ně alespoň úspěšně adaptovali. 

K těmto změnám dochází ve všech sférách našeho života. Nové služby, technologie, 

možnosti. Významný nástroj, jak se těmto změnám přizpůsobit, představuje proces učení a 

vzdělávání. Avšak je třeba si uvědomit, že vzdělání, které nám stačilo dříve, může být dnes 

už zastaralé a nedostačující. Je jasné, že potřeba „učit se“ má pro všechny z nás celoživotní 

význam, tedy i pro osoby s mentálním postižením. 

 O nutnosti a potřebnosti návaznosti a komplexnosti vzdělávací soustavy pro osoby 

s mentálním postižením bylo už mnoho napsáno. Nejen rodiče, ale i erudovaní odborníci si 

uvědomují problém, který nastává, když se člověk s mentálním postižením dostane za 

pomyslnou čáru, kdy pro něj v síti školských zařízení už není místo. Kam dál? Jaké jsou 

další možnosti dospělého člověka s mentálním postižením? 

Lečbych (2008) ve svém výzkumu z roku 2008 uvádí typický problém osob 

s mentálním postižením, kterým je „nadbytek volného času s nedostatkem příležitostí nebo 

schopností k jeho naplnění.“  (Lečbych, 2008, s. 131) V závěru svého výzkumu opakovaně 

upozorňuje na tento palčivý jev, kterým nedostatek vhodných činností, prožívání nudy a 

nadbytek volného času může mnohdy skutečně být. Zkušenosti speciálních pedagogů nám 

ukazují a potvrzují, že hlavní a nejúčinnější terapií mentální retardace je právě učení. 

(Krejčířová, In Renotiérová, Ludíková a kol., 2006) Černá (2008) dodává: „Současné 

pojetí speciálních vzdělávacích potřeb rozšiřuje spektrum, pokud jde o věkové kategorie: 

nejde pouze o vzdělávací potřeby v období povinné školní docházky, ale o celoživotní 

vzdělávání lidí se speciálními vzdělávacími potřebami, jejichž základy dává právě škola.“ 

(Černá a kol., 2008, s. 166) 

Švarcová (2006) upozorňuje, že celoživotní vzdělávání je vzdělávací prioritou 

OECD pro 21. století. Hlavní myšlenkou dokumentu „Celoživotní vzdělávání pro všechny“ 

je následující teze: „jedním z hlavních atributů moderních společností by měly být 

celoživotně ověřené možnosti učení, jejichž dostupnost bude zajištěna na co nejširším 



 
 

základě.“ (Švarcová, 2006, s. 105) Za tímto účelem byl v dokumentu stanoven rozsáhlý 

soubor metod a strategií vedoucích k dosažení tohoto cíle. 

Podle Jesenského (2000) představuje celoživotní učení „nepřetržitý podpůrný 

proces, který podněcuje a zplnomocňuje jednotlivce k získání všech vědomostí, postojů, 

hodnot a dovedností, které potřebuje v průběhu života, a k jejich sebevědomému využívání 

s tvořivostí a uspokojením ve všech rolích, situacích a prostředích.“ (Jesenský, 2000, s. 49) 

Oels  (In Kopecký, 2004) dále uvádí, že „termín celoživotní učení se vztahuje ke 

všem aktivitám, které přinášejí znalosti, dovednosti a kompetence pro oblast osobního 

života, stejně jako pro občanskou, sociální nebo profesní sféru.“ (Oels, In Kopecký, 2004, 

s. 12) Nejde tedy pouze o formální vzdělávání, ale součástí je také získávání nových 

kompetencí, navazování vztahů a celkové zvýšení kvality života. 

„Celoživotní učení představuje zásadní změnu pojetí celého vzdělávání, kdy všechny 

možnosti učení – ať už v tradičních vzdělávacích institucích v rámci vzdělávacího systému, 

či mimo ně – jsou chápány jako jediný propojený celek, který dovoluje rozmanité a četné 

přechody mezi vzděláváním a zaměstnáním a umožňuje získávat stejné kvalifikace a 

kompetence různými cestami a kdykoliv během života. Celoživotní učení má člověku 

poskytovat možnost vzdělávání v různých stádiích jeho rozvoje až do úrovně jeho možností 

v souladu s jeho zájmy, úkoly a potřebami.“(Palán, 1997, s. 17, In Jesenský, 2000, s. 49) 

Na potřebnost a nezbytnost existence uceleného systému celoživotního vzdělávání 

upozorňuje i Vágnerová (1999), která v této souvislosti poukazuje na negativní stránku, 

která může nastat: „Mentálně postižený dospělý, pokud je ponechán bez dalšího vedení, své 

dovednosti a návyky ztrácí.“ (Vágnerová, 1999, In Šiška, 2005) 

Kvalita života člověka s mentálním postižením je ovlivněna především jeho 

zkušenostmi, které získává učením. Někteří jedinci s mentálním postižením jsou připraveni 

k zahájení vzdělávání v pozdějším věku než průměrná intaktní populace, a to především 

s ohledem na jejich opožděný vývoj hned v několika sférách osobnosti (rozumová, volní, 

citová). Z uvedeného vyplývá požadavek na rozšíření možností integrovaného vzdělávání 

pro jedince s mentálním postižením, pokud jde o nabídku jednotlivých škol. K přiblížení 

pojetí výchovy a vzdělávání jedinců s mentálním postižením k hlavnímu vzdělávacímu 

proudu by napomohlo také rozšíření vzdělávacích možností pro dospělé jedince 

s mentálním postižením a zařazení vzdělávání dospělých jedinců s mentálním postižením 

do rámce Školského zákona. (Franiok, 2008) 



 
 

Na výhody a přínos celoživotního vzdělávání nás upozorňuje Černá (2008). Ta ve 

své publikaci předesílá důležitou skutečnost, že celoživotní vzdělávání přináší jedincům 

s mentálním postižením nové příležitosti a možnosti. Přispívá nejen k procesu socializace, 

ale pozitivně ovlivňuje osoby s postižením ve vlastním sebepojetí, dodává jim pocit 

sebedůvěry, jistoty a značného ocenění (Černá, 2008).  

Současné pojetí celoživotního vzdělávání hovoří o několika základních prvcích: 

• vzdělávání hodnotou samo o sobě, nikoliv jen hodnotou instrumentální 

• všeobecná dostupnost učebních možností bez ohledu na věk, pohlaví nebo 

zaměstnání 

• široká možnost podpůrných prostředků a metod výuky, podpora osobních rysů 

• vzdělávání s možností pokračování, tzv. bez „konečné fáze“ 

(Švarcová, 2006, s. 106) 

Kolomazníková (2012) dodává, že celoživotní vzdělávání v sobě zahrnuje tři 

složky:5 

• formální vzdělávání - vzdělávání pod záštitou školství, či nestátní zařízení, které je 

ukončeno formálně- např. získání kvalifikace, vysvědčení, certifikátu apod. 

• neformální vzdělávání – vzdělávání v určité organizaci, nezávislé na formálním 

vzdělávacím systému, např. kurzy v zájmové či kulturní oblasti 

• informální vzdělávání – vzdělávání bez ohledu na organizace, uskutečňující se 

během každodenního života, např. v sociálních interakcích, prostřednictvím medií 

atd. 

Celoživotní vzdělávání je pro osoby s mentálním postižením důležité nejen 

z pohledu získání a osvojení nových poznatků a dovedností potřebných pro život, ale také 

hraje významnou roli v navazování nových vztahů, udržování kontaktů, rozvoji 

samostatnosti, posilování vlastního sebehodnocení atd. Představuje také efektivní náplň 

volného času a dokáže významnou měrou přispívat ke zvyšování kvality života 

frekventantů. 

                                                 
5 Kolomazníková: Celoživotní vzdělávání osob s mentálním postižením, 2012 



 
 

3.3 Možnosti celoživotního vzdělávání pro dospělé osoby s mentálním 

postižením 

Slowík6 upozorňuje na v poslední době významné snahy o zajištění celoživotního 

vzdělávání pro dospělé osoby s mentálním postižením, které podle něj představují velmi 

pozitivní signál. 

Vzdělávání dospělých jedinců s mentální retardací si klade stejné cíle jako 

vzdělávání dospělých bez postižení. Důležitý význam mají tyto aspekty: 

• Jednou naučené co možná nejdéle uchovat 

• Naučit se k tomu něco nového, ať je to v oblasti profesní či soukromé 

• Vyrovnat speciální osobní vzdělávací deficity, které jsou společenskou překážkou 

nebo jsou diskriminující 

• Rozvinout svou osobnost, vzdělávat se, kultivovat se a hledat pospolité bytí, 

setkávat se s přáteli a poznávat nové lidi  

(Baumgart, 1985, In Doležel, Vítková, 2007, s. 15) 

Podle Listiny základních lidských práv a svobod, tvořící součást Ústavy ČR, má 

každý člověk právo na vzdělání. Nebylo tomu tak ale vždy. Podle Slowíka „byla 

samozřejmost a dokonce povinnost školního vzdělávání mnoha jedincům ze skupiny osob 

s mentálním postižením v ještě poměrně nedávných dobách oficiálně upírána pod pojmy 

„osvobození“(od školní docházky) a „zbavení povinnosti“(vzdělávat se). Reálně 

samozřejmě jednalo znemožnění vzdělávat se a frustraci přirozené potřeby učit se a 

všestranně se rozvíjet, kterou nepostrádají ani lidé mentálně handicapovaní.“ 

Obsahové zaměření vzdělávacích aktivit pro dospělé osoby s mentálním postižením 

je velmi různorodé. Závisí na možnostech a podmínkách regionálních oblastí, na 

personálním zabezpečení i na zájmech a potřebách účastníků tohoto vzdělávání. Kromě 

vzdělávací funkce naplňují tyto činnosti rovněž funkci socializační a integrační. (Pipeková, 

In Vítková, 2004) 

V současné době dělíme vzdělávání dospělých osob s mentálním postižením dvěma 

způsoby. První možností je tzv. doplnění základního vzdělání. Tato forma je určena pro 

osoby, které z různého důvodu nezískali základní vzdělání dříve.  

                                                 
6 Slowík, J. Význam a specifika celoživotního učení ve vzdělávání a rozvoji osob s mentálním postižením, 
dostupné z WWW <http://www.kpg.zcu.cz/capv/HTML/150/>, datum posl.přístupu 13.5.2013 



 
 

Kurz k dopln ění vzdělání 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zpracovalo několik směrnic, které se 

zabývají doplněním vzdělání pro osoby s mentálním postižením. Tyto metodické pokyny 

zároveň doporučují tři organizační formy k doplnění vzdělání (Kolomazníková, 2012): 

• kurz organizovaný základní, praktickou nebo speciální školou, 

• individuální doučování pod vedením speciálního pedagoga z SPC nebo 

učitele ze speciální školy, 

• večerní škola pro osoby s mentálním postižením, kterou nabízí nevládní 

organizace ve spolupráci se speciální školou. 

Kurz může trvat nejdéle jeden školní rok a je ukončen zkouškou, která je v souladu 

s požadavky danými v příslušném RVP. Podle vyhlášky 48/2005 Sb. Není přijetí omezeno 

věkem. Lze studovat prezenčně i ve formě dálkového studia. (Zikl, In Bendová, Zikl, 

2011) 

Druhou možnost představuje tzv. další vzdělávání, které navazuje již na získané 

vzdělání, kterého daný jedinec dosáhl v mladším věku. Může se jednat o všeobecné nebo 

odborné vzdělávání.  

Jak uvádí Šiška (2005), koncepce celoživotního učení zahrnuje kurzy, po jejichž 

absolvování se neudělují státní osvědčení, ale hrají důležitou roli v nabídce vzdělávání pro 

osoby s mentálním postižením. Stěžejní roli v organizaci těchto kurzů hraje především 

dobrovolnický sektor. (srov. Šiška, 2005, Černá a kol., 2008) 

Večerní škola 

 Večerní školy představují významný článek v systému dalšího vzdělávání osob 

s mentálním postižením. Výuka ve večerních školách neprobíhá nutně tak formálně, jako 

běžně známá výuka denní. Nabízí se ovšem široká škála možností náplně výuky – např. 

telefonování, základní administrativní dovednosti, jako je soukromá nebo i základní 

formální korespondence, vyřizování osobních záležitostí, nakupování, vaření, ruční práce 

atd. Vždy v souladu s individuálními možnostmi a potřebami žáka / klienta. (Bažantová, 

2010) Hlavním cílem je zprostředkovávat informace a dovednosti, které dospělým osobám 

s mentálním postižením pomáhají v co největší možné míře porozumět všem aspektům 

života ve společnosti. (Zemková, 2003) 



 
 

 Fungování večerních škol zpravidla finančně podporuje MŠMT formou dotací a 

učitelé zde pracují většinou na základě dohody. Nabídka dalšího vzdělávání 

prostřednictvím večerních škol přináší lidem s mentálním postižením řadu výhod a 

zaujímají tak v systému vzdělávání osob s mentálním postižením dnes již nezastupitelnou 

roli. Dospělí s mentálním postižením si zde totiž nejen doplňují a prohlubují své znalosti, 

ale také mají možnost aktivně trávit svůj volný čas, vzájemně se setkávat a navazovat nové 

vztahy. Hrají tak i významnou roli socializační. (Švarcová, 2003)  

Aktiva ční centrum 

 Příležitost vzdělávání v aktivačních centrech se v současné době nabízí pouze na 

vybraných pilotních institucích v rámci 14 krajů ČR, a to v rámci realizace pilotního 

projektu. Institut Aktivačních center je zatím ve fázi ověřování. Detailně se budeme této 

problematice věnovat v následující kapitole. 

Celoživotní vzdělávání je pro osoby s mentálním postižením přínosné nejen 

z důvodu udržení již získaných dovedností a znalostí, ale také jako příležitost k dosažení 

určitého kvalifikačního stupně. Díky této možnosti se lidem s mentálním postižením 

otevírá cesta k získání další kvalifikace a k lepšímu uplatnění na trhu práce. (Národní 

zpráva ČR, 2002) 

  



 
 

4 Vzdělávání dospělých s mentálním postižením v kurzech 

Aktiva čních center 

„Vzdělávání jako proces a dosažené vzdělání jako cíl se pro dospělou osobu 

s mentální retardací stávají hodnotami samy o sobě, o které má smysl usilovat.“  

(Šiška, 2000, In Vítková, 2004) 

4.1 Seznámení s projektem a cílovou skupinou 

  Činnost Aktivačních center (dále AC) probíhá na území České Republiky v rámci 

dvou pilotních projektů. První z nich nese název „Speciální vzdělávací aktivity pro osoby 

s nejtěžšími formami zdravotního postižení prostřednictvím aktivačních center v 

rámci speciálních škol“ (Reg.č.: CZ.1.07/.1.2.00/14.0012).  

Tento projekt získala v roce 2010 společnost Humanitas-Profes, o.p.s. Tato obecně 

prospěšná společnost se zaměřuje na přípravu, podporu a realizaci vzdělávacích programů 

a projektů, a to především v oblasti rozvoje lidských zdrojů, dalšího vzdělávání a rozvoje 

multikulturního prostředí. Samotný projekt je součástí operačního programu Vzdělávání 

pro konkurenceschopnost, prioritní osa Počáteční vzdělávání, oblast podpory Rovné 

příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Projekt 

je finančně zajišťován díky prostředkům z Evropských sociálních fondů (ESF)7. 

Projekt nabízí mládeži s těžkými formami mentálního nebo kombinovaného 

zdravotního postižení odpovídající formu vzdělávání v souladu s požadavky na celoživotní 

vzdělávání populace a princip rovných příležitostí. Vzdělávání probíhá v aktivačních 

centrech, které byly v rámci projektu vybaveny potřebnými vzdělávacími pomůckami a 

výukovým materiálem. AC je určeno převážně pro skupinu žáků se závažnými formami 

zdravotního postižení, kteří se dosud nemohli po ukončení povinné školní docházky a 

případném absolvování vhodného oboru středního vzdělávání (především v praktické škole 

jednoleté nebo dvouleté) systematicky vzdělávat v rámci trendu celoživotního učení 

analogicky majoritní společnosti. Další zájemci jsou žáci z řad vyšších ročníků školy, 

mládeže žijící v rodinách a ze skupiny dospělých občanů s těžším mentálním postižením, 

kteří přesáhli věk 26 let.  

                                                 
7 Výroční zpráva Humanitas-Profes, o.p.s. za rok 2010[online], dostupné z WWW <http://www.humanitas-
profes.cz/dokumenty.html>, datum posledního přístupu 15.5.2013 



 
 

Cílem projektu je s využitím podmínek základních škol speciálních, které jsou 

partnery projektu, nabídnout takové vzdělávací aktivity, které zajistí nejen udržení 

získaných vědomostí a dovedností z povinné školní docházky, ale i jejich další rozvoj. 

Nabídka spočívá v systému vzdělávacích aktivit, jejichž náplň zahrnuje širokou oblast 

výtvarných činností, praktickou obsluhu moderních multimediálních přístrojů a práce 

spojené se samostatnou přípravou pokrmů. „Cílem AC je naplnění vzdělávacích a 

integračních potřeb žáků do 26 let a dospělých s těžkým zdravotním postižením, kteří 

nevyužívají celodenních služeb sociálních zařízení a nejsou momentálně schopni 

zaměstnání ani v chráněných dílnách.“(Vzdělávací program AC, 2012) 

Tento pilotní projekt „Speciální vzdělávací aktivity pro osoby s nejtěžšími formami 

zdravotního postižení prostřednictvím aktivačních center v rámci speciálních škol“  byl 

realizován v období od 1.března  2010 do 28.února 2013 a týkal se celkem pěti 

školských zařízení. Do tohoto projektu byly zapojeny školské instituce v Blansku, Hradci 

Králové, Rumburku, Strakonicích a Třinci. 

K příležitosti ukončení tohoto projektu proběhla dne 5.února 2013 v Hradci 

Králové závěrečná konference, která se konala pod záštitou Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy (dále MŠMT) a jejímž organizátorem byla společnost Humanitas-Profes, 

o.p.s..Moderátorkou akce byla metodička projektu PhDr. Marta Teplá. V rámci konference 

prezentovali nejen odborníci, ale i samotní partneři projektu z pěti pilotních institucí. 

Fotodokumentaci z této konference naleznete v příloze na konci této práce. 

Druhý projekt, v rámci kterého je realizována činnost AC, nese název „Aktiva ční 

centra – vzdělávání pro těžce zdravotně postižené“. Projekt je realizován v rámci 

operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa Systémový 

rámec celoživotního učení (Konvergence), oblast podpory Systémový rámec počátečního 

vzdělávání. Realizován je MŠMT jako projekt individuální národní a partnerem tohoto 

projektu je Národní institut pro další vzdělávání (NIDV).8 

Realizace tohoto projektu probíhá v časovém období od 1. září 2012 do 30. dubna 

2014. Tento projekt svou koncepcí volně navazuje na předešlý projekt „Speciální 

vzdělávací aktivity pro osoby s nejtěžšími formami zdravotního postižení prostřednictvím 

aktivačních center v rámci speciálních škol“. Projekt „Aktivační centra – vzdělávání pro 

                                                 
8 MŠMT: Prezentace projektu „Aktivační centra- vzdělávání pro těžce zdravotně postižené“[online], 
dostupné z WWW: <http://www.msmt.cz/file/23490>, datum posledního přístupu: 27.5.2013 



 
 

těžce zdravotně postižené“ je také hrazen z prostředků Evropských sociálních fondů (ESF). 

Do tohoto projektu je v současné době zapojeno celkem devět školských zařízení v těchto 

městech: Praha, Rakovník, Zbůch u Plzně, Karlovy Vary, Turnov, Chrudim, Jihlava, 

Olomouc a Kroměříž.9 

Projekt „Aktivační centra – vzdělávání pro těžce zdravotně postižené“ je zacílen na 

vytváření podmínek pro zájmové vzdělávání žáků se středně těžkým a těžkým mentálním 

postižením, postižením více vadami a autismem, dosahující podle kategorizace 

Mezinárodní zdravotnické organizace (WHO) hodnot přibližně v rozmezí IQ 20 až 49. 

Podle MŠMT je globálním cílem projektu vytvoření inovativního vzdělávacího programu, 

který bude pro cílovou skupinu uskutečňován prostřednictvím instituce aktivačního centra. 

Aktivační centra tvoří součást základních škol speciálních v krajích České republiky, ve 

kterých tato vzdělávací nabídka nebyla dosud realizována. Tento projekt tak systémově 

zavádí AC do zbylých devíti krajů. 

V rámci obou projektů jsou tak aktivační centra systémově zaváděna do všech 

čtrnácti kraj ů České republiky. 

Jeden z důležitých výstupů projektu AC bude představovat návrh legislativní 

úpravy vyhlášky č.108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízení a 

školských účelových zařízení, která by začlenila institut aktivačního centra mezi školská 

účelová zařízení a umožnila tak plošné zavedení AC po celé České republice. 

„Cesta do budoucna spočívá v trpělivém a postupném hledání dalších možností pro 

zkvalitnění života dětí s těžším mentálním postižením. Nabízené kurzy jsou jen malou 

jiskřičkou v množství starostí, které rodiny těchto dětí zažívají. Řada problémů má kořeny 

hluboko v povaze dlouhodobé péče a v charakteru obecných podmínek sociálního a 

ekonomického vývoje v ČR. Stále ještě se setkáváme ve vztahu k rodinám dětí se 

zdravotním postižením s problémy, které kulturní země severní a západní Evropy neznají a 

nechápou. Projekt Aktivačních center si klade za cíl popsané nedostatky alespoň částečně 

postupně odstraňovat. Budoucí předpokládané zakotvení institutu Aktivační centrum pro 

občany s mentálním postižením do legislativních předpisů, což je smysl a cíl projektu, by 

v oblasti celoživotního učení dané skupiny občanů učinilo velmi významný posun.“ 

(Výroční zpráva za rok 2010, Humanitas-Profes, o.p.s.) 

                                                 
9 NIDV: Podrobně o projektu „Aktivační centra- vzdělávání pro těžce zdravotně postižené“[online], 
dostupné z WWW: http://www.nidv.cz/cs/projekty/projekty-esf/aktivacni centra.ep/, datum posledního 
přístupu: 27.5.2013 



 
 

4.2 Organizace Aktivačních center 

Časový harmonogram  

 Kurzy aktivačních center se konají po dobu jednoho školního roku, čili po dobu 

deseti měsíců v roce kalendářním. Kurzy v následujícím školním roce mohou být pro žáky, 

kteří se rozhodnou pokračovat, obsahově rozšiřující. Kurzy jsou organizované jako 

dvouhodinové bloky a každý kurz se koná jednou týdně. Pro časově náročnější činnosti lze 

týdenní dotaci hodin slučovat až do čtyřhodinových bloků po čtrnácti dnech. Je třeba dbát 

na individuální potřeby žáků v aktuálním kurzu, proto je možné uplatnit i jiný model 

organizace, což se v praxi využívá. 

Dokumentace kurzů 

 Dokumentace se skládá z doporučených formulářů a z ostatní dokumentace. Mezi 

doporučené formuláře patří přihláška, zápisní lístek, záznamové listy lektorů a žáků, 

prezenční listina lektorů a žáků, souhlas s poskytnutím osobních údajů lektorů a žáků, 

záznam o úrazu a kniha úrazů. Mezi další dokumenty patří řád AC, rozvrh hodin, mzdová, 

hospodářská a účetní evidence, závěrečné dotazníky pro účastníky, osvědčení a zápis o 

školení bezpečnosti práce. 

Doporučený počet žáků v kurzu 

 Vzhledem ke specifičnosti potřeb cílové skupiny s těžšími formami zdravotního 

postižení je doporučena maximální kapacita deseti účastníků. Minimální počet účastníků je 

pět. Je vhodné dbát na to, aby skupina byla koedukovaná. 

Doporučený počet pedagogických pracovníků v kurzu 

 Doporučený počet pedagogických pracovníků pro realizaci jednoho kurzu je 5 

dospělých vyškolených osob. Doporučeno je vyškolení 6 pedagogů, z nichž jeden tvoří 

náhradníka. Na realizaci se mohou podílet i dobrovolníci, asistenti, studenti, rodiče atd. Ti 

však nenesou odpovědnost za průběh vzdělávání a bezpečnost. 

Hodnocení 

 Výsledky činnosti a postoje motivovaných žáků jsou průběžně hodnoceny 

prostřednictvím slovního hodnocení. Důraz je při tom kladen na povzbuzení a pochvalu. 



 
 

Hlavní motivaci pro žáky ale většinou představuje spíše společné setkávání se skupinou 

vrstevníků, nikoliv hodnocení. 

Osvědčení o absolvování kurzu 

 Účastník obdrží po absolvování daného kurzu certifikát, podmínkou je splnění 

alespoň 60% časové dotace kurzu. Certifikát je slavnostně předáván. 

Finanční zajištění kurzů 

 Pilotní kurzy AC jsou financovány prostřednictvím Evropských sociálních fondů. 

Udržitelnost po skončení projektu bude odkázána na možnosti dané školy. Nezbytná bude 

spoluúčast účastníků formou poplatku. 

4.3 Kurzy Aktiva čních center 

 V kurzech AC dochází k rozvoji klíčových a odborných kompetencí. Kompetence 

nám určují rámcově vzdělávací programy (dále RVP). V aktivačních centrech jsou to 

kompetence v rámci RVP pro obor vzdělání základní škola speciální a RVP pro obor 

vzdělání praktická škola jednoletá, které přesahují do oblasti celoživotního vzdělávání, 

tedy i do činností AC. Je však nutno brát v potaz individuální schopnosti a možnosti 

každého žáka kurzu. 

V každém AC jsou nabízeny tři tematicky odlišné kurzy, a to vždy ve dvou 

úrovních – základní a rozšiřující. Tyto kurzy svým pojetím odpovídají specifickým 

potřebám cílové skupiny. 

Nabízené aktivity v kurzech AC jsou účelně doplňovány rehabilitačními a 

uvolňovacími technikami, které jsou nezbytné pro efektivní výuku žáků s těžším 

mentálním postižením. Využívány jsou např. didaktické a kompenzační pomůcky, prvky 

muzikoterapie, orofaciální stimulace, pobyty v multisenzoriální místnosti snoezelenu, 

prvky alternativní a augmentativní komunikace, míčkování, bazální stimulace, ergoterapie 

atd. Veškeré činnosti jsou prováděny na základě zásad týmové práce. 

Nabídka kurzů se liší podle toho, do jaké etapy pilotního projektu je dané AC 

zařazeno. V první etapě realizovalo pět aktivačních center kurzy Výtvarné a umělecké 

činnosti, Obsluha multimediálních přístrojů a Základy přípravy pokrmů. V druhé etapě 



 
 

realizuje devět aktivačních center kurzy odlišné, a to kurz Technické práce, Lidová 

řemesla, Svět kolem nás a orientace v něm. 

Názvy a charakteristika jednotlivých kurzů AC10 

Kurz A/I základní - Výtvarné a umělecké činnosti 

V rámci tohoto kurzu si žáci mají možnost vyzkoušet aktivity z oblasti kreslení, 

keramiky, malování, tkaní, výroby oděvních s bytových doplňků a také hudební a 

dramatické výchovy. Kurz celkem zahrnuje tři tzv. vzdělávací okruhy: výtvarnou výchovu, 

hudebně pohybovou výchovu a dramatickou výchovu. Kurz dává možnost rozvíjet a 

uplatnit vlastní vnímání, cítění, myšlení, představivost a fantazii. Významně také přispívá 

k rozvoji a udržení jemné motoriky. Podporuje rozvoj individuálních hudebních 

dovedností a rozvíjí komunikativní schopnosti jak verbální, tak nonverbální. 

Kurz A/II rozšiřující - Výtvarné a umělecké činnosti 

Kurz představuje pokračující část na předchozí kurz a díky svému náročnějšímu 

obsahu uspokojí i schopnější účastníky kurzu Výtvarných a uměleckých činností. 

Zpravidla představuje navazující formu na kurz A/I. 

Kurz B/I základní- Obsluha multimediálních přístrojů 

V daném kurzu se žáci věnují obsluze počítače, mobilního telefonu, navigačních 

systémů, digitálních fotoaparátů, audiovizuálních přístrojů, ale například i interaktivních 

tabulí. Stěžejní a důležitou oblast hraje právě práce s osobním počítačem s jeho základními 

doplňky. Žáci se učí pracovat s textovým editorem, se speciálními výukovými programy, 

ale také s webovým prohlížečem. Po absolvování kurzu by měl žák zvládat základní 

obsluhu počítače- tj. psaní jednoduchých zpráv, rozumět základním pojmům, umět např. 

napsat a odeslat krátkou zprávu, vyhledávat informace na internetu atd. 

Kurz B/II rozšiřující- Obsluha multimediálních přístrojů 

 Tento kurz představuje kurz navazující na B/I a zabývá se již náročnějšími 

činnostmi v práci s multimediálními přístroji.  

 

                                                 
10 Vzdělávací program pro celoživotní učení osob s těžkým mentálním postižením v kurzech AC, 2012 
  Vzdělávací program a instruktážní metodika pro lektory kurzů aktivačního centra pro žáky s těžkým   
  zdravotním postižením- první pracovní verze z března 2013 



 
 

Kurz C/I základní- Základy přípravy pokrmů 

 Náplň kurzu je zaměřena na základní činnosti z oblasti práce v domácnosti- 

konkrétně přípravy pokrmů. Žáci se seznamují se základním vybavením kuchyně, učí se 

obsluhovat spotřebiče, osvojují si základy správného stolování. Naučí se připravovat 

jednoduché pokrmy a pohoštění. Žáci si zároveň osvojují základní hygienické návyky a učí 

se bezpečnosti při práci. Výběr a realizace témat závisí na podmínkách daného AC. 

Kurz C/II rozšiřující- Základy přípravy pokrmů 

 Kurz tvoří obsahově rozšiřující část ke kurzu C/I. Žák už by měl mít osvojené 

základní dovednosti a v tomto kurzu je zlepšovat a rozšiřovat. 

Kurz A/I základní- Technické práce 

Těžiště činností představují práce s drobným materiálem- např. navlékání korálků, 

skládání mozaiky, dále práce montážní a demontážní- např. hry se stavebnicemi, případně 

s konstrukčními stavebnicemi za pomoci nářadí, práce s technickými materiály- s papírem, 

kartonem, dřevem, kovem, plasty, sklem, pěstitelské práce- květiny, ovoce a zelenina, 

půda, sběr bylin, pokojové květiny a chovatelské práce- např. chov akvarijních ryb, 

drobných domácích zvířat a ptáků, zásady krmení a ošetřování. 

Kurz A /II rozšiřující – Technické práce 

Vzhledem k výrazným rozdílům ve vstupních znalostech zájemců byl kurz také 

rozdělen na základní a rozšiřující. Rozšiřující kurz se zabývá náročnějšími činnosti v 

oblasti technických, chovatelských a pěstitelských prací. Obě části na sebe volně navazují 

a žáci kurzu mohou nabízené činnosti využívat podle svých individuálních vzdělávacích 

potřeb, umožněn je případný přestup z jednotlivých úrovní i během školního roku. 

Rozšířená část slouží též žákům, kteří mají zájem o pokračování v docházce do AC. 

Kurz B/I základní – Lidová řemesla 

V tomto kurzu se předpokládá vlastní práce podle názorné motivační předlohy, 

např. předmětů selského baroka. Za pomoci přiměřených pracovních postupů lze vytvářet 

nejrůznější výrobky ručních prací, především výšivky, úplety, batikovaný textil, drhané a 

paličkované ozdoby, malované sklo, dřevořezby, lidovou keramiku, atd. 

 



 
 

Kurz B/ II rozšiřující – Lidová řemesla 

Daný kurz představuje rozšiřující variantu k předchozímu kurzu B/I  a zabývá se 

náročnějšími činnosti v oblasti ručních prací, prací s textilem, tkaní, keramiky, malby na 

sklo a řezbářství. Obě části na sebe opět volně navazují a žáci kurzu mohou nabízené 

činnosti využívat podle svých individuálních vzdělávacích potřeb, umožněn je případný 

přestup z jednotlivých úrovní i během školního roku. Rozšířená část slouží též žákům, kteří 

mají zájem o pokračování v docházce do AC. 

Kurz C/I základní – Svět kolem nás a orientace v něm 

V tomto kurzu jsou realizovány zejména aktivity mimo budovu školy ve smyslu 

integrace žáků s těžšími formami zdravotního postižení do pospolitého života regionu. 

Činnosti jsou zaměřené na vztah k domovu a vlasti, ochranu přírody, spolužití občanů a 

nácvik řešení konfliktních a problémových situací s uplatněním zásad slušné komunikace. 

Předpokládají se tematicky zaměřené vycházky, výlety, exkurze, návštěvy kulturních 

památek a zařízení, aktivní výstupy v podobě kronik, alb, herbářů, nástěnek, stabilních i 

putovních výstav atd.  

Kurz C/II rozšiřující – Svět kolem nás a orientace v něm 

 Tento kurz představuje rozšiřující variantu pro předchozí kurz C/I a volně na něj 

navazuje. Žáci mohou nabízené aktivity opět využívat podle svých individuálních potřeb. 

  



 
 

5 Analýza pilotního projektu „Aktiva ční centra“ 

5.1 Cíle, výzkumné otázky, metodologie, časový harmonogram 

Cíl výzkumného šetření 

Výzkumný problém této diplomové práce tvoří projekt s názvem „Speciální 

vzdělávací aktivity pro osoby s nejtěžšími formami zdravotního postižení prostřednictvím 

aktivačních center v rámci speciálních škol“ a na něj navazující projekt pod názvem 

„Aktivační centra - vzdělávání pro těžce zdravotně postižené“. Pro účely této práce jsem 

oba tyto výše zmíněné projekty zahrnula pod zjednodušený název „pilotní projekt 

aktivačních center (AC)“. 

Hlavním cílem této diplomové práce je analyzovat a představit pilotní projekt  

aktivačních center (AC) jako jednu z alternativ celoživotního vzdělávání dospělých osob 

s mentálním postižením v České republice. 

Za účelem zkoumání hlavního cíle diplomové práce byly vytyčeny tyto dílčí cíle: 

1) vymezit kladné zkušenosti lektorů s pilotním projektem AC, 

2) vymezit negativní zkušenosti lektorů s pilotním projektem AC, 

3) analyzovat vliv vzdělávání v AC na kvalitu života účastníků. 

V rámci výzkumného projektu byly stanoveny následující tři výzkumné otázky: 

1. Je žádoucí zakotvení instituce aktivačních center do legislativy České republiky? 

2. Mají kurzy aktivačních center vliv na kvalitu života osob s mentálním postižením? 

3. Jaká rizika s sebou činnost institutu aktivačních center nese? 

Metodologie výzkumného projektu  

 K naplnění stanovených cílů byla zvolena kvantitativní metoda realizovaná 

prostřednictvím dotazníkového šetření.  Doplněna byla metodou kvalitativní . Byly použity 

následující metody a techniky: 

• dotazníkové šetření 

• analýza dokumentů AC 

• polostrukturovaný rozhovor s metodiky a lektory projektu 

• účast na konferenci věnující se problematice AC 



 
 

• metoda přímého pozorování 

• polostrukturované interview s účastníky kurzů AC 

Podle Hendla (2004) představuje výzkum: „Systematické zkoumání přírodních 

nebo sociálních jevů s cílem získat poznatky, jež popisují a vysvětlují svět kolem nás.“ 

(Hendl, 2004, s. 19)   

Pro účely výzkumného šetření byla v této práci použita metoda kvantitativního 

výzkumu. Tento typ výzkumu pracuje s číselnými údaji, zjišťuje množství, rozsah či 

frekvenci výskytu jevů, resp. jejich stupeň (míru). Tyto údaje lze matematicky zpracovat, 

vyjadřovat je v procentech, případně lze použít i další metody matematické statistiky. 

Výzkumník si v tomto typu výzkumu drží odstup s cílem zajistit nestrannost vlastního 

pohledu. Při sběru dat se s respondenty ani nemusí setkat, zejména pokud pro sběr dat 

využívá dotazníkového šetření. Respondenti jsou voleni tak, aby reprezentovali určitou 

konkrétní část populace, které se oblast výzkumu týká. Hlavním cílem tohoto typu šetření 

je třídění údajů a vysvětlení příčin existence nebo změn jevů. Díky přesným údajům je 

možné výsledky zevšeobecnit a lze vyslovit možné předpovědi o zkoumaných jevech. 

(Gavora, 2000) 

 Kvalitativní metoda výzkumu, která byla pro účely této práce použita, bude detailně 

popsána v další části této práce. 

 Chráska (2007) upozorňuje na skutečnost, že jak kvantitativní, tak kvalitativní typ 

výzkumu má své silné i slabé stránky a není možné jeden z nich považovat za univerzálně 

použitelný. Jako velmi výhodné se ukazuje oba typy výzkumu kombinovat. (Chráska, 

2007) Tato skutečnost byla při realizaci výzkumné části této diplomové práce 

zohledňována. 

Časový harmonogram výzkumného šetření 

Realizace výzkumného šetření probíhala v období leden 2012 až červen 2013 

v následujících etapách: 

1. Přípravná fáze: leden 2012- srpen 2012 

2. Fáze realizace výzkumu: září 2012- březen 2013 

3. Analýza získaných dat, vyhodnocení a zpracování: duben 2013- červen 2013 



 
 

5.2 Charakteristika výzkumného souboru a místa šetření 

Výzkumný soubor představují vyškolení metodici a lektoři kurzů aktivačních center 

ve čtrnácti krajích ČR a účastníci kurzů AC v Praze. 

 Následující tabulka přehledně shrnuje seznam pilotních škol s aktivačními centry, 

ve kterých probíhalo dotazníkové šetření. Tabulka je rozdělena na dvě části, a to na školská 

zařízení zapojená do první a druhé etapy projektu aktivačních center. 

 Kvalitativní část výzkumu probíhala v MŠ speciální, ZŠ praktické a ZŠ speciální, 

Bártlova 83 na Praze 9, kde bylo realizováno interview s účastníky kurzů AC. Fotografie 

pořízené v místě šetření jsou součástí přílohy této práce. 

Tabulka č. 3 – Seznam aktivačních center (první etapa) 

Jihomoravský kraj 

Název školy Adresa Ředitel 

Základní škola speciální Žižkova 1919/27 

678 01 Blansko 

Mgr. Ludmila Konopková 

Královéhradecký kraj 

Název školy Adresa Ředitel 

Mateřská škola, Speciální 

základní škola a Praktická 

škola 

Hradecká 1231/11b 

500 03 Hradec Králové 

PaedDr. Pavel Svoboda 

Ústecký kraj 

Název školy Adresa Ředitel 

Speciální základní škola Dobrovského náměstí 378/12 

408 01 Rumburk 

Mgr. Vladimír Šamša 

Jihočeský kraj 

Název školy Adresa Ředitel 

Základní škola a mateřská 

škola 

Plánková 430 

386 01 Strakonice 

Mgr. Martina Košťálová 

Moravskoslezský kraj 

Název školy Adresa Ředitel 

Střední škola, Základní škola a 

Mateřská škola, příspěvková 

organizace 

Jablunkovská 241 

739 61 Třinec 

Mgr. Marta Labojová 



 
 

Tabulka č. 4 – Seznam aktivačních center (druhá etapa) 

Hlavní město Praha 

Název školy Adresa Ředitel 

MŠ speciální, ZŠ praktická a 

ZŠ speciální 

Bártlova 83 

193 00 Praha 9 

Mgr. Alžběta Cibochová 

Středočeský kraj 

Název školy Adresa Ředitel 

Střední škola, Základní škola a 

mateřská škola speciální 

Františka Diepolta 1576 

269 01 Rakovník 

Mgr. Ludvík Vožech 

Plzeňský kraj 

Název školy Adresa Ředitel 

Odborná škola, Základní a 

Mateřská škola 

V Sídlišti 349 

330 22 Zbůch u Plzně 

Mgr. Milena Peteříková 

Karlovarský kraj 

Název školy Adresa Ředitel 

Základní škola, mateřská škola 

a praktická škola 

Vančurova 83 

360 17 Karlovy Vary 

Mgr. Martina Kheilová 

Liberecký kraj 

Název školy Adresa Ředitel 

Základní škola Turnov, 

příspěvková organizace 

Sobotecká 242 

511 01 Turnov 

Mgr. Jaroslava Štoudková 

Pardubický kraj 

Název školy Adresa Ředitel 

Speciální základní škola Školní náměstí 228 

537 01 Chrudim 

Mgr. Jitka Činčalová 

Kraj Vyso čina 

Název školy Adresa Ředitel 

Základní škola speciální a 

Praktická škola 

Březinova 31 

586 01 Jihlava 

Mgr. Zuzana Šimková 

Olomoucký kraj 

Název školy Adresa Ředitel 

SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Svatoplukova 11 

779 00 Olomouc 

PaedDr. Mgr. Dan Blaha 

 

 



 
 

Zlínský kraj 

Název školy Adresa Ředitel 

ZŠ praktická a ZŠ speciální 1. máje 209 

767 01 Kroměříž 

PaedDr. Marie Kirilenková 

 

Místo šetření 

MŠ speciální, ZŠ praktická a ZŠ speciální, Bártlova 83, Praha 9 

V rámci realizace výzkumného šetření se mi podařilo navázat spolupráci s 

Aktivačním centrem při Základní škole praktické na Praze 9. Škola se nachází na samém 

okraji Prahy, a to v Horních Počernicích.  Budova je zasazena do malebného a klidného 

prostředí s velkou školní zahradou. V blízkosti je zastávka městské autobusové dopravy. 

Škola je vybavena dílnou, cvičnou kuchyní, výtvarným ateliérem a počítačovou 

třídou. Pro pěstitelské práce je zde zahrada se skleníkem, tělocvična, posilovna a nové 

víceúčelové hřiště. Žáci ve škole také chovají některá domácí zvířata, o která se starají 

/leguán, želvy, rybičky a drobní hlodavci/. V areálu školy se také nachází naučná stezka s 

deseti informačními tabulemi. Škola má 8 tříd a navštěvuje ji přibližně 70 dětí rozdělených 

podle věku do devíti ročníků. Děti jsou převážně z blízkého okolí, hlavně z východní části 

Prahy. Školu navštěvují žáci, kteří mají problémy se zvládáním učiva ve škole základní. 

Cílem školy je vybavit tyto žáky takovými vědomostmi, dovednostmi a návyky, aby byli 

připraveni pro pokračování ve studiu na odborných učilištích.11 

Ředitelkou školy je paní Mgr. Ludmila Cibochová a metodičkou aktivačního centra 

je Mgr. Pavlína Rychtaříková. Na realizaci kurzů aktivačních center se kromě nich podílejí 

ještě tři další vyškolení lektoři z řad zaměstnanců školy. Všichni lektoři pracují s velkým 

nasazením a je vidět, že je práce velmi baví.  

Aktivační centrum je zde realizováno v rámci druhé etapy pilotního projektu pod 

názvem „Aktivační centra – vzdělávání pro těžce zdravotně postižené“. Kurzy se zde 

konají pravidelně dvakrát do týdne, a to vždy v úterý a ve čtvrtek. Časy konání jsou 

oznamovány na webových stránkách školy. V současné době navštěvuje AC sedm 

studentů. Fotografie pořízené během docházky do AC jsou součástí přílohy této práce. 

                                                 
11 Informace převzaty z webových stránek školy, dostupné z WWW: <http://www.skolabartlova.cz/zakladni-
skola-prakticka/>, datum posledního přístupu: 14.5.2013 



 
 

5.3 Analýza dotazníkového šetření 

 Pro potřeby výzkumného projektu této diplomové práce bylo využito metody 

dotazníkového šetření. Gavora (2000) definuje dotazník jako „způsob písemného kladení 

otázek a získávání písemných odpovědí.“ (Gavora, 2000, s. 99) Slouží zejména 

k hromadnému získávání údajů. Dotazník v této diplomové práci byl určen pro metodiky a 

lektory kurzů aktivačních center v rámci všech 14 krajů České republiky. Část dotazníků 

byla rozdána v papírové podobě, část byla rozeslána elektronicky prostřednictvím 

webového portálu Survio. Oslovena byla všechna aktivační centra na území ČR. Bez 

odpovědi zůstala dvě aktivační centra. Celkem bylo odevzdáno 29 vyplněných dotazníků. 

V dotazníku můžeme najít dvě základní podoby kladení otázek. Otázky mohou být 

otevřené (nestrukturované) a uzavřené (strukturované). V dotazníku sestaveném pro tento 

výzkum bylo vytvořeno celkem šestnáct otázek. Dohromady bylo použito dvanáct otázek 

uzavřených a čtyři otázky otevřené. Uzavřené otázky dávaly respondentovi vždy určitý 

počet předem připravených odpovědí. U čtyř uzavřených otázek byla ještě nabídka 

polouzavřené odpovědi „jiné /uveďte jaké/“ v případě, že by si respondent z uvedené 

nabídky nevybral. Výhodou uzavřených otázek je jejich přehlednost a rychlost při 

zpracování. Otevřené otázky naopak nenabízí žádné možnosti odpovědi, v dotazníku bylo 

pouze u dvou z nich vytvořeno malé „vodítko“ s nápovědou, aby bylo jasné, jakým 

směrem otázka směřuje. Výhodou otevřených otázek je hlubší proniknutí do samotné 

podstaty sledovaného jevu, problému. Vyhodnocování otevřených otázek je však obtížnější 

a časově náročnější kvůli různorodosti odpovědí. 

V úvodní části dotazníku se nachází předmluva, ve které představuji sebe a téma 

diplomové práce. Seznamuji respondenty s tím, že vyplnění nezabere více jak 10 minut a 

výsledky budou použity pouze pro účely této práce. K identifikaci slouží pouze název 

školského zařízení a město. Nejsou požadovány žádné osobní ani jiné identifikační údaje. 

Následuje část s otázkami. V závěru dotazníku je ponechán prostor pro případné podněty a 

připomínky. Dotazník v plném znění najdete v příloze na konci této práce. 

 Dotazníkové otázky byly rozděleny celkem do šesti oblastí. První trojice otázek 

byla zaměřena na cílovou skupinu kurzů. Druhá trojice otázek se zaměřovala na 

okolnosti vzdělávání v aktivačních centrech. Třetí trojice se zabývala otázkou 

prostorových a finančních podmínek. Čtvrtá oblast se dotazovala na spokojenost 

s konceptem kurzů AC. Pátou část tvořila trojice otevřených otázek zaměřujících se na 
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Největší zastoupení v kurzech AC

 Tato otázka se zam

s možností polozavřené odpov

 

Graf č. 3 - Největší zastoupení v
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Největší zastoupení v kurzech AC mají:
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Průměrný počet účastníků

 Otázka zjišťovala, kolik ú

městě. Otázka byla uzavř

 

Graf č. 4- Průměrná návště
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řípadě konkretizováno, že někdy navštěvuje kurz i 11 až 
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Identifikace problémů př

Otázka si kladla za cíl zjistit, kolik metodik

kurzů setkalo s nějakým problémem. Otázka nabízela uzav

zvolení varianty ano, byla možnost tento problém dále specifikovat otev

 

Graf č. 5- Identifikace problém
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Způsobe vedení dokumentace kurz
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Časová dotace kurzů AC

 Otázka si klade za cíl zjistit, zdali se sou

respondentům jeví jako vyhovující a pokud ne, z

jsou dvě uzavřené odpově

zvolení varianty ne. 

 

Graf č. 7 - Časová dotace kurz
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Uvedené důvody, proč se sou

• „Za dvě hodiny nejsem schopni dokon

4hodiny/14 dní.“
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• „N ěkdy potřebujeme 

Shledáváte časovou dotaci kurzu 2 hodiny/týden 
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asová dotace kurzů AC 

ření nám ukazují, že 86% respondentům současná 

hodiny/týden vyhovuje. 14% respondentů označilo tuto časovou dotaci jako nevyhovující.
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• „Lépe 3 až 4 hodinová dotace, vyhovuje nám i rodi

 

Prostorové podmínky  

 Otázka si klade za cíl zjistit, v

respondentů probíhá vzdě

odpovědi, s možností otevř
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za zcela dostačující. 27% odpov

mají k nim jen malé výhrady.

Variantu „zcela nedostač

z respondentů „malé prostory kuchy
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Prostorové podmínky pro výuku kurzů AC jsou 

 

„Lépe 3 až 4 hodinová dotace, vyhovuje nám i rodičům.“ 
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probíhá vzdělávání v kurzech jednotlivých AC. Nabízeny jsou 

možností otevřené odpovědi za účelem identifikace případných nedostatk

Prostorové podmínky kurzů AC 

Výsledky ukazují, že 59% respondentů považuje prostorové podmínky ve

čující. 27% odpovědělo, že jim prostorové podmínky př

nim jen malé výhrady. 14% respondentů označilo podmínky jako nedosta

Variantu „zcela nedostačující“ nezvolil nikdo z respondentů. Jako výhradu

„malé prostory kuchyňky a výtvarné dílny“. 
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 považuje prostorové podmínky ve svém AC 

lo, že jim prostorové podmínky přijdou dostačující a 

ilo podmínky jako nedostačující. 

výhradu označil jeden 

Prostorové podmínky pro výuku kurzů AC jsou 
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Ideální zázemí pro výuku 

 Otevřená otázka „Jaké je, dle Vámi získaných zkušeností, ideální zázemí pro 

výuku? (místnost, vchod, prostorové řešení, možnosti)“ navazuje na otázku předchozí a 

klade si za cíl identifikovat dosavadní zkušenosti lektorů a metodiků s výukovým 

prostorem a prostřednictvím jejich odpovědí vymezit ideální prostor potřebný pro realizaci 

kurzů AC.  

Následuje přepis získaných odpovědí: 

• přízemí, samostatný vchod, pracovní místnost, sklad materiálu, šatna, hygienické 

místnosti 

• samostatná místnost s možností uzavření skříňky, pracovní plocha, bezbariérovost 

• samostatná místnost- klubovna 

• zvláštní vchod, bezbariérovost, interaktivní tabule, zahrada, oddělená šatna 

• samostatná místnost, bezbariérová, relaxační místnost vedle pro zklidnění autistů 

• samostatná budova 

• kuchyňka, dílna- pracovní místnost, tělocvična, zahrada, hřiště 

• učebna s interaktivní tabulí a PC, víceúčelová dílna, výtvarná dílna 

• adekvátní prostorové řešení 

• kuchyňka, přípravna- hygiena, šatna 

• samostatná místnost s vhodným zařízením a pomůckami 

• vždy mít na činnosti speciální místnosti (ne třídy) 

• společenská místnost 

• místnosti specializované pro určité činnosti 

• samostatné prostory pro AC 

• učebny školy 3x 

• kurz Příprava pokrmů- prostor rozdělený na dvě části- pracovní plocha pro dvě 

skupiny, zázemí pro uložení surovin a přístrojů. Vlastní šatna. 

• samostatná dílna výtvarných činností, učebna s Wifi připojením, PC, interaktivní 

tabulí 

• „Pro zázemí výuky kurzů AC postačuje jedna místnost, kde je prostor pro žáky a 

veškeré vybavení. Kurzy neprobíhají v jeden den, takže je možné využít jednu 

místnost 3x v týdnu. Výhodou pro výuku je realizace AC v budově školy, neboť lze 

využívat odborné učebny- např. keramická dílna, dílny pro práci se dřevem a 



 

kovem, cvičná kuchy

školní pozemek. Není pot

v odpoledních hodinách, kdy veškeré odborné u

Z analýzy získaných odpov

AC se ukazuje samostatná, vhodn

přístupem. Ideální je tento prostor v

hygienu. Jako ideální byly prost

školy nabízející potřebné vybavení pro jednotlivé kurzy.

 

Finance a materiální vybavení kurz

 Otázka zjišťuje, z

vybavení kurzů. Nabízeny jsou t

„jinak/uveďte jak“. 
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zdrojů“ , „Vybavení by mě

dostáváme peníze od NIDV, tento materiál po schválení kupujeme sami.“

Tato otázka je svými odpov

„prostředky ESF, finance EU, projekt AC“

financování pomocí grantu.

financování materiálního vybavení kurz

sociálních fondů. Vě

prostřednictvím sponzorů

 

Současná koncepce kurzu

 Otázka zjišťuje, zda 

koncepcí či nikoliv. V př

odpovědi, co konkrétně by upravili 

 

Graf č. 10 – Současná koncepce kurz
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Většina AC využívá navíc ještě doplň
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asná koncepce kurzu 
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 Podle výsledků 55% respondent

vyhovuje. Možnost „spíše nevyhovuje“ nezvolil žádný z

nevyhovující shledalo souč
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 Výsledky ukazují, že 45% respondentů by rozšíření nabídky kurzů AC přivítalo. 

41% respondentů si není jisto a zvolilo odpověď možná. 14% respondentů by nabídku o 

nové kurzy rozšiřovat nechtělo.  

Návrhy na rozšíření kurzů AC: 

• rozvoj jazykové komunikace 

• hudební kurz 

• kurz zdravé výživy 

• příprava pokrmů, stolování 

• vaření 2x 

• u těžších postižení možnosti více zahrnout herní a relaxační prvky (pracovních 

činností nejsou prakticky schopni) 

• finanční gramotnost 

• Možná by AC mohla mít možnost volby jednoho kurzu podle podmínek vybavenosti 

místa- např. dané školy. 

 

Přínos aktivačních center 

 Otevřená otázka „V čem Vy osobně spatřujete největší přínos AC? (vzdělání žáků, 

integrace, zlepšení kvality života..) si klade za cíl zjistit jaký je největší přínos AC pro 

dospělé osoby s mentálním postižením z pohledu samotných lektorů a metodiků kurzů. 

Odpovědi jsou shrnuty v rámci jednotlivých aktivačních center.  

Každý jeden bod představuje souhrnné odpovědi lektorů a metodiků z jednoho AC: 

• zlepšení kvality života 2x, setkávání s vrstevníky, vzdělávání, zlepšení kvality života- 

soběstačnost, pomoc v rodině, socializace 

• vzdělání žáků, zlepšení kvality života, setkávání se s bývalými kamarády a bývalými 

učiteli 

• setkávání bývalých spolužáků 2x, tvořivé setkání, těšení se na další hodiny, zlepšení 

kvality života pro absolventy 2x, kteří se nemohou zapojit do SŠ vzdělávání, 

možnost osobního rozvoje 



 
 

• zlepšení kvality života účastníků kurzů 3x, rozvoj samostatnosti, sebevědomí, 

možnosti integrace, vzdělávání, možnost setkávání se s vrstevníky po ukončení ZŠ 

speciální, rozvoj komunikace, sebeobsluhy 

• uplatnění účastníků v odpoledních činnostech, kvalitní využití volného času, 

zkvalitnění volného času klientů, pobyt ve společnosti kamarádů, oblíbených 

pedagogů, smysluplná činnost, získávání praktických poznatků pro život, větší 

samostatnost 

• zlepšení kvality života, sociální rozvoj, vědomostní a manuální rozvoj, smysluplné 

trávení volného času žáků, kdy se rozvíjí jejich klíčové kompetence ke zkvalitnění 

života a orientace v něm. Nedílným přínosem je navázání kladných mezilidských 

vztahů, které jsou důležitou součástí života. 

• završení systému celoživotního vzdělávání osob s mentálním postižením, zlepšení 

kvality života, aktivní trávení volného času 

• zlepšení kvality života - volnočasová aktivita, aktivně trávený volný čas, odpočinek 

pro rodiče dětí, možnost dostat se do nového motivujícího prostředí, možnost 

scházet se s kamarády, možnost si něco vyrobit a radovat se z toho, prožitek 

sounáležitosti, úleva pro rodiče, spolupráce s dobrovolníky, různorodé činnosti 

s klienty 

• smysluplnost pro žáky, pedagogy, uspokojení zájmu klientů, kteří už nechodí do 

školy 

• zlepšení kvality života, smysluplná náplň odpoledních činností, aktivní trávení 

volného času 

• aktivní trávení volného času 2x, výpomoc rodičů s volným časem jejich dětí, 

rozvíjení naučených dovedností, které by doma upadaly, vzdělávání 

• integrace, zlepšení kvality života, rozšíření dovedností a rozvoj manuálních 

dovedností 

Důkladná analýza otevřených odpovědí ukazuje na pět nejčastěji zmiňovaných 

oblastí přínosu AC pro dospělé osoby s mentálním postižením (odpovědi jsou řazeny 

sestupně podle počtu odpovědí): 

1. ZVÝŠENÍ KVALITY ŽIVOTA 

2. osobní rozvoj (samostatnost, sebevědomí, sebeobsluha, komunikace...) 

3. aktivní trávení volného času 

4. setkávání s vrstevnickou skupinou 



 
 

5. rozvíjení naučených dovedností 

Mezi další zjištěné oblasti přínosu AC patří dle odpovědí respondentů vzdělávání, 

socializace a výpomoc rodině účastníků kurzů AC. 

 

Riziko činnosti AC 

 Otevřená otázka „V čem spatřujete největší riziko činnosti AC?“ se snaží 

identifikovat rizikové oblasti činnosti AC.  

Přehled získaných otevřených odpovědí: 

• bezpečnost žáků, zodpovědnost lektorů 

• finance 5x 

• ve finanční udržitelnosti 

• nedostatek žáků v oblastech, kde musí rodiče děti do AC svážet, jedná-li se o 

slabší rodiny, převažují finance a „pohodlí“ nad možností rozvoje jejich dítěte 

• finanční udržitelnost po skončení grantu 

• není zrovna vhodné pro autisty, ale při individuálním posouzení PAS možné 

• pokud nebudou AC institucionalizované (nebudou v zákoně) 

• možné agresivní chování (autista) 

• riziko nevidím. Možná v tom, že nyní jde o dotované činnosti, které by nemusely 

mít trvání 

• konec kurzů 

• zatím nespatřujeme riziko činnosti AC 3x 

• ukončení z nedostatku finančních prostředků 

• bezpečnost při práci 

• nesetkala jsem se s žádným rizikem 

• finanční spoluúčast rodiny 

• Pokud nebude začleněno AC do legislativy, tak nebudou chtít klienti činnost AC 

platit, tudíž budeme mít problémy s financováním činností AC (zejména platů 

lektorů). 

• nedostatek účastníků, pokud bude věková hranice do 26 let 

• konečnost projektu AC 



 
 

• nutnost platby klientů 

• časová náročnost lektorů 

• věkové omezení- po 26.roce musí klient v AC končit, většina pak zůstává doma 

bez dalšího programu 

Z analýzy otevřených odpovědí vyplývá několik rizik spojených s činností AC. 

Byla identifikována tato rizika  (odpovědi jsou řazeny sestupně podle počtu odpovědí):: 

1. FINANČNÍ UDRŽITELNOST 

2. konečnost projektu 

3. bezpečnost žáků a zodpovědnost lektorů 

4. nedostatek účastníků (věková hranice, dojíždění) 

5. nezakotvení instituce AC do legislativy 

Pět respondentů odpovědělo, že se s žádným rizikem nesetkalo. Jako další možné 

riziko bylo uvedeno také agresivní chování u některých žáků s poruchami autistického 

spektra, časová náročnost pro lektory kurzů a finanční spoluúčast samotných 

účastníků či jejich rodin. 

 

Největší úspěch 

 Otevřená otázka „Co vnímáte jako největší úspěch?“ si klade za cíl zjistit 

subjektivní názor respondentů na činnost AC a na úspěchy s ní spojené.  

Získané odpovědi od respondentů: 

• radost žáků, pohodu, to, že chodí 3x týdně, SOCIALIZACE-TOLERANCE-

LEGRACE, bezvadná týmová spolupráce s kolegyněmi 

• klienti se těší, společné setkávání, radost z výrobku, společné vycházky s určitým 

zaměřením, vztah s dobrovolníky 

• pozitivní odezva od klientů 

• pozitivní postoj rodičů, děti se těší na každé AC a ve škole o AC mluví s ostatními 

dětmi, sdělují zážitky z výletů a prohlížejí si fotky 

• klienti se na sebe těší, předávají si informace- telefony, dárečky, mají jiný vztah 

k lektorům než učitelům 



 
 

• vzájemná komunikace, vnímání ostatních členů AC s jejich problémy, tvořivost, 

aktivně trávený volný čas, radost z hotové práce 

• vzájemná spolupráce typově odlišných klientů a klientů s odlišnými mentálními 

schopnostmi, pozitivní vliv na rozvoj osobnosti 

• pospolitost a těšení se klientů, je moc příjemné zažít jejich radost 

• děti sem chodí rády 

• velký zájem o kurzy, spokojenost účastníků a jejich zákonných zástupců 

• efektivnost podpůrných opatření u klientů v podobě jejich aktivního zapojení do 

běžného života 

• jde o oblíbené činnosti pro účastníky, velký zájem účastníků i rodičů 

• radost klientů z docházky na naše kurzy 

• spokojenost účastníků, zájem o docházku do kurzů, o dění v kurzech, využití 

poznatků v praktickém životě 

• obrovský zájem návštěvníků kurzů, jejich rozvoj, úspěchy, možnost celoživotního 

vzdělávání 

• zlepšení kvality života osob se zdravotním postižením 

• spokojené děti 

• zájem rodin o udržení projektu, nadšení pro práci účastníků kurzů 

• zájem o AC předčil očekávání, spolupráce s rodiči 

• pravidelná účast, zájem jak účastníků, tak rodičů, pomoc rodičům- možnost 

volného času, rozvíjení samostatnosti, společné trávení volného času 

• radost klientů ze setkání, jejich pravidelná docházka 

• narůstající zájem o návštěvnost kurzu, posílení kvality života, větší schopnost 

postarat se o sebe, zapojení do života 

• vynikající atmosféra, nácvik „Černého divadla“ 

• nadšení klientů i jejich rodičů 

• naučené vědomosti, radost ze setkávání, smysluplná činnost 

• zájem a radost dětí 

• spokojenost účastníků 

• možnost dalšího vzdělávání cílové skupiny 

• Největším úspěchem je nabídka dalšího vzdělávání osobám s těžkým zdravotním 

postižením za účasti dalších dobrovolníků, které v našem vzdělávacím systému 

chybí. Možnost pracovat s žáky s těžkým zdravotním postižením, neboť pedagogičtí 



 
 

pracovníci, kterým chybí praxe u těchto žáků, si takto rozvíjejí pedagogické 

dovednosti. Dále propojení mezilidských vztahů nejen mezi lektory, žáky, ale i 

jejich příbuznými, kteří se aktivně zapojují do činnosti, ale i kladné pocity ze 

smysluplně využitého času. 

 

Z analýzy otevřených odpovědí jasně vyplývá, že oblast úspěchů spojených 

s činností AC je velmi široká.  

Mezi pět nejfrekventovaněji zmiňovaných úspěchů patří (odpovědi jsou řazeny 

sestupně podle počtu odpovědí): 

1. POZITIVNÍ ODEZVY ZE STRAN Ú ČASTNÍKŮ I RODIČŮ 

2. nadšení, radost a spokojenost účastníků 

3. obrovský zájem o kurzy 

4. vzájemná spolupráce, pospolitost 

5. možnost dalšího vzdělávání 

Jako úspěch bylo též označováno aktivní trávení volného času, pozitivní rozvoj 

osobnosti účastníků, zvýšení kvality života, zapojování dobrovolníků, snahy o udržení 

projektu  a celkově narůstající zájem o AC. 
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Legislativní zakotvení AC

 Tato otázka nabízí celkem 

respondenti přivítali zakotvení AC do legislativy a tím jejich 

soustavy ČR. 

Graf č. 13 – Legislativní zakotvení 

 

 Výsledky z tohoto grafu nám 

zakotvení instituce AC 

potvrzuje svůj souhlas poznámkou 

„spíše ano“ a 3% zvolila odpov

Na konci dotazníku byl ponechán prostor pro p

Této možnosti využili čtyř

„Jako jeden z mála projekt

„Celoživotní vzdělávání

dítě nám nezapadá do vě

„Obávám se legislativního zakotvení

musí mít volnost a vycházet z

Přivítali byste zakotvení AC do legislativy a tím 

jejich zařazení do vzdělávací soustavy?

 

Legislativní zakotvení AC 

Tato otázka nabízí celkem čtyři uzavřené odpovědi a cílem je zjistit, zda by 

řivítali zakotvení AC do legislativy a tím jejich zař

Legislativní zakotvení institutu AC 

tohoto grafu nám ukazují jednoznačné výsledky. 93% respondent

instituce AC do legislativy přivítalo. Jeden z respondentů

j souhlas poznámkou „nezbytné, nutné“. 4% respondent

3% zvolila odpověď spíše ne. Odpověď „ne“ nezvolil žádný

Na konci dotazníku byl ponechán prostor pro případné podně

čtyři respondenti: 

mála projektů EU má opravdu smysl.“ 

lávání = bez věkové hranice. Je velmi těžké říci rodi

 nám nezapadá do věkového limitu…“ 

„Obávám se legislativního zakotvení- podmínek vzdělávacích programů

musí mít volnost a vycházet z individuality klientů.“ 

93%

4% 3% 0%

Přivítali byste zakotvení AC do legislativy a tím 

jejich zařazení do vzdělávací soustavy?

ědi a cílem je zjistit, zda by 

zařazení do vzdělávací 

 

. 93% respondentů by 

respondentů navíc konkretizuje a 

4% respondentů zvolila variantu 

žádný z respondentů. 

podněty a připomínky. 

říci rodičům- litujeme, vaše 

lávacích programů atd.� tyto aktivity 

Přivítali byste zakotvení AC do legislativy a tím 

ano

spíše ano

spíše ne

ne



 
 

„Fajn v možnosti vybavení materiálem či pomůckami, problém administrace projektu� 

tady obdivuji trpělivost realizačního týmu.“ 

 

Dílčí analýza dotazníkového šetření 

Z realizovaného dotazníkového šetření mezi lektory a metodiky kurzů AC vyplývají 

následující skutečnosti: 

� ideální věkové rozpětí účastníků kurzů AC je 18 a výše let (bez horního limitu) 

� největší zastoupení v kurzech AC mají absolventi ZŠ speciální a studenti/absolventi 

praktické školy dvouleté 

� v průměru navštěvuje jeden kurz AC sedm až deset účastníků 

� více než polovina lektorů a metodiků se během realizace kurzů AC nepotýkala 

s žádným problémem 

� způsob vedení dokumentace kurzů AC byl označen jako přehledný a dostačující a 

až na výjimky vyhovuje 

� časová dotace kurzů AC 2hodiny/týden byla shledána jako vyhovující 

� prostorové podmínky pro realizaci kurzů jsou vysoce individuální v závislosti na 

daném AC, více než polovina institucí AC má prostorové podmínky zcela 

dostačující 

�  ideální zázemí pro výuku tvoří bezbariérový prostor, nejlépe samostatná místnost 

s vhodným prostorovým řešením, samostatnou šatnou a místem pro hygienu 

� finance na materiální vybavení kurzů získává AC prostřednictvím grantu z projektu 

v kombinaci s dalšími možnostmi 

� současná koncepce kurzů se prokázala jako vyhovující 

� potencionální nabídka rozšíření kurzů by byla spíše vítaná 

� jako největší přínos kurzů bylo označeno zvýšení kvality života účastníků a aktivní 

trávení volného času 

� jako největší riziko činnosti AC byla identifikována obava z finanční udržitelnosti 

po skončení projektu 

� za největší dosavadní úspěch jsou považovány pozitivní odezvy účastníků kurzů i 

rodičů a nadšenost a spokojenost samotných účastníků 

� smysluplnost plošného zavedení tohoto typu vzdělávání je hodnocena kladně 



 
 

� zakotvení AC do legislativy a zařazení do vzdělávací soustavy se ukazuje jako 

žádoucí 

 

5. 4 Interview s účastníky kurzů AC  

Interview v pedagogickém výzkumu 

Interview je metoda shromažďování dat o pedagogické realitě, která spočívá ve 

verbální komunikaci výzkumníka a respondenta. Někdy se v podobném významu používá i 

slovo rozhovor. Protože však ne každý rozhovor je interview, používání pojmu interview je 

přesnější a výstižnější. „Velkou výhodou interview oproti jiným výzkumným metodám je 

navázání osobního kontaktu, který umožňuje hlubší proniknutí do motivů a postojů 

respondentů. U interview můžeme sledovat reakce respondenta na kladené otázky a podle 

nich usměrňovat jeho další průběh.“ (Chráska, 2007, s. 182) 

Nejdůležitější pravidla pro realizaci interview: 

• vhodná situace 

• adekvátní časový prostor 

• přirozené prostředí 

• chronologie otázek, začínat nejobecnějšími otázkami 

• vyhnout se subjektivně působícím faktorům 

• vytvoření vhodných podmínek pro navázání kontaktu s respondentem 

• detailní záznam průběhu interview 

Všechna výše zmíněná pravidla byla při realizaci interview s respondenty důsledně 

respektována. 

Interview s účastníky kurzu 

Rozhovory s účastníky kurzu byly předem domluveny s metodičkou kurzu AC a se 

samotnými studenty. Realizovány byly na základě souhlasu klientů/studentů AC a na 

základě informovaného souhlasu rodičů či zákonných zástupců. Informovaný souhlas byl 

zajištěn prostřednictvím pracovnic AC.  

Respondenti byli vybráni na základě pravidelnosti docházky do AC a také na 

základě přiměřených komunikačních dovedností potřebných pro realizaci rozhovoru. 



 
 

Celkem byl pro tyto účely vybrán reprezentativní vzorek v podobě třech klientů/ studentů 

AC. Jejich jména jsou z důvodu ochrany osobních dat změněny. 

Studenti souhlasili se záznamem rozhovoru na nahrávací zařízení. Jednotlivé 

rozhovory trvaly v rozmezí 10-15 minut, v závislosti na komunikačních dovednostech 

daných respondentů. Někdy bylo nutné se v rámci rozhovoru doptávat na odpověď či 

položenou otázku při nepochopení přeformulovat a konkretizovat tak, aby byla pro 

studenta jasná a srozumitelná. Jednalo se o polostrukturované interview.  

Interview předcházela snaha o navození příjemné a důvěrné atmosféry. Vysvětlila 

jsem, za jakým účelem bude interview prováděno a k čemu bude sloužit. Byl zde vymezen 

prostor pro případné dotazy a otázky ze strany respondentů. Interview bylo strukturováno 

od obecnějších otázek ke konkrétnějším. V úvodu bylo zaměřeno na samotnou osobu 

respondenta, na jeho životní příběh a základní anamnestická data. Následovaly otázky 

zaměřující se na první kontakt s AC. Jak se o AC dozvěděli, zda se přihlásili dobrovolně a 

kdo jim případně s přihlášením pomáhal. Následovaly otázky zaměřující se na docházení 

do AC- jaké kurzy navštěvují, jak často a jak se na místo konání dopravují. Důležitou roli 

hrály otázky zaměřující se na spokojenost/ nespokojenost v kurzech AC. Studenti 

odpovídali na otázky, co se jim líbí a co naopak ne. Zdali je například něco, co by rádi 

změnili. Otázky byly zaměřené také na vzájemné vztahy, navazování kontaktů a přátelství. 

Další otázky byly směřovány na dovednosti, které si respondenti v rámci AC osvojili. 

Poslední oblast byla směřována na zhodnocení přínosu AC pro jejich vlastní osobu, 

zhodnocení osvojených dovedností a názory na institut AC. 

Cílem interview bylo vymezit názory respondentů na celoživotní vzdělávání 

prostřednictvím aktivačních center. 

 

Respondent č. 1 

Jméno: Tereza 

Pohlaví: žena 

Věk: 20 let 

 Tereza je velmi přátelská a komunikativní mladá dívka. Nedělá jí problém 

navazování kontaktů s neznámými lidmi a je ke všem velmi vstřícná a otevřená. Tereza 



 
 

v současné době studuje praktickou školu jednoletou v pražských Malešicích. Krom 

pravidelné docházky do školy navštěvuje ještě canisterapii a keramický kroužek. Jak 

canisterapie tak keramika jsou realizovány v rámci nabídky školy, kterou navštěvuje. 

 Informace o aktivačních centrech si našla na internetu ve škole. S přihláškou a 

dalšími náležitostmi jí podle jejích slov pomohla matka. Rodiče souhlasili s tím, aby 

Tereza aktivační centrum navštěvovala. Poprvé jela do aktivačního centra s rodiči, nyní 

dojíždí autobusem nebo autem. Na cestě ji doprovází matka nebo teta. Zpátky z kurzu ji 

odváží lektorky kurzů AC autem k metru, kde na ni čeká matka. 

 Tereza navštěvuje AC pravidelně dvakrát týdně. Navštěvuje kurz „Technické 

práce“, „Lidová řemesla“ a kurz „Svět kolem nás a orientace v něm“. Podle jejích slov ji 

kurzy velmi baví. Nejvíce ze všeho ji baví zpívání a společné setkávání. Podle svých slov 

zde poznala nové kamarády. Nejraději má chlapce T., který se jí velmi líbí. Ze všeho 

nejraději by chtěla „pořádnou partu“. Ráda se kamarádí s kluky T. a P., kteří jí během 

kurzů pomáhají. (pozn.: studenti praktické školy, kteří v kurzech AC vypomáhají jako 

dobrovolníci) 

 Na otázku, zdali se v kurzech něco naučila, odpovídala Tereza kladně a zmiňovala 

především vaření. Umí už uvařit špagety a doma je už vaří taky. Na dotaz, co ještě umí, 

Tereza tvrdila, že už to zapomněla. Všechno, co se v kurzech naučí, prý ale ráda ukazuje 

doma. A taky ve škole. Ve škole má svého přítele. Tomu ráda o aktivačních centrech 

vypráví. Tereza by přivítala v kurzech výuku na počítačích, které ji velmi baví. A také více 

malování, které má moc ráda. 

 Tereza má o své budoucnosti celkem jasno. Po skončení studia v praktické škole 

jednoleté bude pokračovat ve studiu na praktické škole dvouleté na Malé Straně. Do 

aktivačního centra by ráda docházela nadále. Jestli se jí budou hodit dovednosti, které se 

zde naučí, však podle svých slov neví. Jednou by podle svých slov chtěla pracovat ve škole 

a dávat rady. Radit učitelkám, učitelům. Na otázku, co se jí v aktivačních centrech líbí či 

naopak nelíbí, odpověděla, že vše se jí líbí „úplně, úplně všechno“. Podle svých slov by 

akorát možná byla raději, kdyby kurzy navštěvovalo více účastníků, cituji doslovně: 

„Protože parta je bezvadná věc!“ 

 

 



 
 

Respondent č. 2 

Jméno: Veronika 

Pohlaví: žena 

Věk: 26 let 

Veronika je mladá dáma, která se na první pohled jeví spíše jako introvert. Pokud 

má však příležitost člověka lépe poznat, je otevřená a přímá. Veronika je velmi učenlivá a 

nekonfliktní. V současné době nestuduje žádnou školu, ani nenavštěvuje žádnou jinou 

instituci. O aktivačním centru se poprvé dočetla v místním novinovém zpravodaji, který 

jim chodí domu do poštovní schránky a který si ráda prohlíží. 

V současné době žije sama se svou matkou, otec zemřel. V domě bydlí spolu s nimi 

ještě její sestra s manželem a dětmi. Druhá sestra bydlí daleko. Aktivační centrum chtěla 

navštěvovat z vlastní iniciativy, protože se podle svých slov doma hodně nudí. Nikdo si 

s ní nehraje a nudí se. Proto je moc ráda, že může docházet do AC. Přihlášku si došla podat 

sama a sama se přihlásila. Matka jí ji pouze podepsala. 

Žádné jiné kurzy ani kroužky nenavštěvuje. Sice prý ví o jednom centru, kam by 

mohla chodit, ale je to pro ni podle jejích slov příliš daleko. Aktivační centrum má blízko. 

Jezdí jednu stanici autobusem nebo chodí pěšky. Navíc prostředí, ve kterém kurzy AC 

probíhají, velmi dobře zná, protože sem chodily její sestry do školy. Byly tam různé 

večírky a maškarní plesy, na kterých se sestrami také byla a proto to tu už dobře zná. 

Veronika navštěvuje kurzy pravidelně, vždy dvakrát týdně. Nechodí pouze v době, 

kdy má menstruaci. Podle svých slov se v kurzech učí „vaření, práce na zahrádce a taky 

chodí na procházky“. Navštívili už třeba zahradnictví, kde jsou rostliny, kytičky a taky 

kozy. A taky sázeli salát. V době, kdy nechodí do AC, tráví podle svých slov celé dny u 

počítače nebo díváním se na televizi. Kdyby byly kurzy AC častěji, chodila by podle svých 

slov častěji, protože to má blízko a líbí se jí tu. Ráda by AC navštěvovala i nadále po 

prázdninách. 

Doma neukazuje, co se v AC daný den naučí. Sestry ani matku to prý příliš 

nezajímá. Občas ale donese nějaký výrobek matce a udělá jí tím radost. 



 
 

Na otázku, co se jí nejvíce na AC líbí, odpověděla Veronika takto: „Že tu jsem ve 

společnosti, že nejsem sama!“ Nové kamarády si tu ale nenašla. Podle svých slov se totiž 

neumí kamarádit. Je zvyklá být sama.  

Největším přítelem je pro ni počítač. Hraje si na něm hry a někdy si pouští internet, 

kde sleduje nejraději pořady o vaření. Jejím největším snem je, aby se v okolí zřídila 

internetová kavárna. V centru mají prý videopůjčovnu a Veronika neví proč. Zrušila by ji a 

místo toho by udělala internetovou kavárnu. „Dneska vládnou počítače, kdo si bude 

půjčovat videokazety, když je to všechno na počítači!“  

Do budoucnosti si přeje hlavně zdraví. Pracovat prý asi nebude a doufá, že bude 

moci chodit do AC i nadále. 

 

Respondent č. 3 

Jméno: Markéta 

Pohlaví: žena 

Věk: 25 let 

Markéta je příjemná mladá dáma, která je povahově spíše stydlivá a ostýchavá. 

Trvá jí delší dobu, než naváže vztah s lidmi kolem sebe. Často má velký strach, aby něco 

nepokazila či nepopletla a vyžaduje proto neustálou podporu ze strany druhých. Tato 

podpora byla potřeba i při společném rozhovoru. Markéta v současné době studuje 

praktickou školu dvouletou na Vinohradech, kde podle svých slov bude už tento rok 

končit. 

Markéta žije se svým otcem a matkou na sídlišti v panelovém domě. Také má psa, 

který je její velký kamarád. Má ještě dvě sestry, které už s nimi ale nebydlí. Markéta 

kromě studia na zmíněné praktické škole dvouleté navštěvuje ještě studio Oáza (pozn.: 

kulturní centrum pro lidi s mentálním postižením). V Oáze se věnuje kreslení, tanci a 

zpěvu.  

Z důvodu docházení do Oázy, navštěvuje Markéta AC pouze jedenkrát týdně. Ze 

začátku do AC dojížděla s matkou, nyní už dojíždí sama autobusem nebo jede někdy s 

Terezou. V AC se jí podle jejích slov moc líbí, protože všechno, co se zde učí, ji moc baví. 



 
 

Nejvíce se jí líbí prostředí, kde kurzy AC konají, protože je zde pěkná zahrada a okolí. To 

má podle svých slov velmi ráda. Chtěla by zde hrabat listí a trávu, protože ji to baví a umí 

to. Také by se jí líbilo, kdyby byl v AC kurz tance. Ten má totiž ráda, ale moc jí podle 

jejích slov nejde. 

O možnosti přihlásit se do AC jí řekla matka, která jí s přihlášením pomohla. 

Markéta sem podle svých slov chodit chtěla.  

Když Markéta není zrovna v Oáze nebo v AC, většinou je doma, kde si často pustí 

televizi a dívá se na pohádky. Někdy jde se psem na procházku nebo si maluje a tvoří 

z korálků. Často si ale spíš jenom hraje, ráda staví domečky z kostek. Taky podle svých 

slov umí trochu ovládat počítač a hraje si tam hry nebo si sama pouští právě ony pohádky. 

Na otázku, co bude dělat po škole, ve které teď končí, Markéta odpověděla: „Budu 

doma. Mám pejska, o kterého se budu starat.“ Od září bude ale „d ělat kafíčko“ tady 

v Praze v jedné kavárně, kde se byla podívat se školou. Podala si tam přihlášku a bude tam 

dělat obsluhu. Zatím to podle svých slov ještě neumí, ale bude se to brzo učit. Jestli jednou 

bude dělat ještě něco jiného zatím neví, teď se musí naučit „to kafe“. Do AC by ráda 

docházela i nadále, ale „prý se uvidí“. 

 

Dílčí analýza interview 

Z realizovaných interview s účastníky kurzů AC vyplývají následující skutečnosti: 

� informace o aktivačních centrech se k účastníkům dostaly různými způsoby 

(internet, škola, noviny, rodiče…) 

� všichni oslovení účastníci AC se přihlásili dobrovolně 

� aktivační centrum je z pohledu účastníků vítanou formou celoživotního vzdělávání 

� současná koncepce kurzů AC účastníkům vyhovuje 

� všichni respondenti potvrdili, že si díky AC osvojili nové dovednosti 

� velmi pozitivně byla hodnocena možnost setkávat se, navazovat přátelství 

� v AC by účastníci přivítali rozšíření o nabídku výuky na počítači a kurz tance 

� všichni oslovení respondenti by v docházce do kurzů AC rádi pokračovali i 

v budoucnu. 

 



 
 

5. 5 Vyhodnocení a závěry výzkumného šetření 

 Tématem diplomové práce bylo celoživotní vzdělávání dospělých osob s mentálním 

postižením v rámci aktivačních center. Hlavním cílem diplomové práce bylo analyzovat a 

představit pilotní projekt aktivačních center jako jednu z alternativ celoživotního 

vzdělávání pro osoby s mentálním postižením. Dílčí cíl představovalo vymezení 

pozitivních a negativních zkušeností lektorů a metodiků s pilotním projektem a analýza 

vlivu vzdělávání v rámci AC na kvalitu života účastníků kurzů. Výzkumné šetření této 

diplomové práce bylo složeno z části kvantitativní a části kvalitativní. V rámci 

kvantitativní části bylo provedeno dotazníkové šetření za účelem analyzování vzdělávání 

v rámci institutu aktivačních center z pohledu lektorů a metodiků kurzů AC.  

Dotazníkové otázky byly tematicky zaměřeny celkem na šest oblastí. První trojice 

otázek se zaměřovala na cílovou skupinu, tedy na účastníky kurzu. Ukázalo se, že 

z pohledu respondentů představuje ideální věkové rozpětí účastníků kurzů AC rozmezí 18 

a výše let, a to bez horního limitu. Na základě výsledků šetření se tedy prokázalo, že 

současné omezení věkové hranice věkem 26 let není z pohledu metodiků a lektorů 

vyhovující. Největší zastoupení v kurzech AC mají v současné době absolventi základní 

školy speciální a studenti/absolventi praktické školy dvouleté. Průměrně navštěvuje jeden 

kurz v daném AC sedm až deset účastníků. Zjištěny však byly patrné rozdíly 

v návštěvnosti kurzů AC v rámci jednotlivých krajů.  

Druhá skupina otázek se zaměřovala na okolnosti vzdělávání v aktivačních 

centrech. Ukázalo se, že více jak polovina lektorů a metodiků (66%) se během realizace 

kurzů AC nepotýká s žádným problémem. Zbylý počet respondentů (34%) identifikoval 

určitý druh problému. Zjištěné problémy byly identifikovány především v oblasti časové 

koncepce kurzů, problematického dodání materiálu pro jednotlivé kurzy a ve věkovém 

omezení účastníků kurzů. Ostatní zjištěné problémy byly konkrétního rázu v závislosti na 

podmínkách daného AC. 

Z výsledků šetření dále vyplynulo, že způsob vedení dokumentace kurzů AC je pro 

93% respondentů přehledný a dostačující a až na výjimky jim vyhovuje. V dané souvislosti 

bylo na základě odpovědí dále zjištěno, že je tato dokumentace mnohdy až příliš obsažná a 

součástí je zbytečně mnoho formalit. Dále se ukázalo, že časová dotace kurzů AC 2 

hodiny/týden se 86% respondentů jeví jako vyhovující. Problémy s časovou dotací byly 



 
 

nejčastěji identifikovány u kurzu „Příprava pokrmů“, který je časově náročnější a určený 

čas nestačí. 

Výsledky dále ukázaly, že více jak polovina AC (59%) disponuje vyhovujícími a 

zcela dostačujícími prostorovými podmínkami pro realizaci kurzů. Jako nejvhodnější 

zázemí pro výuku kurzů AC byla identifikována samostatná, vhodně prostorově řešená 

místnost s bezbariérovým přístupem, nejlépe v kombinaci se samostatnou šatnou a 

místností pro hygienu. Jako vhodné byly označeny i odborné učebny školy nabízející 

potřebné vybavení pro jednotlivé kurzy. Z výsledků vyplynulo, že 70% AC financuje 

materiální vybavení primárně prostřednictvím grantu z prostředků ESF v rámci pilotního 

projektu. Většina AC využívá navíc ještě doplňkového financování prostřednictvím 

sponzorů, rodičů či vlastní doplňkové činnosti. 

Z výsledků šetření dále vyplývá, že většina lektorů a metodiků je se současnou 

koncepcí kurzů AC spokojená. Objevily se však i připomínky, a to zejména k formě, která 

by podle některých odpovědí měla být volnější a více se přizpůsobovat možnostem 

jednotlivců. Další připomínky byly vzneseny i k současnému věkovému omezení a 

problematickém financování po ukončení pilotního projektu. Možnost rozšíření nabídky 

kurzů by přivítalo 45% lektorů a metodiků, 41% si není jisto. Mezi kurzy, o které by byl 

podle otevřených odpovědí případný zájem, patří Rozvoj jazykové komunikace, Hudební 

kurz, Kurz zdravé výživy, Příprava pokrmů a stolování, Herní a relaxační prvky a Finanční 

gramotnost. 

Výsledky výzkumného šetření také definovaly širokou oblast přínosu kurzů AC pro 

dospělé osoby s mentálním postižením. Bylo zjištěno pět nejfrekventovaněji zmiňovaných 

oblastí přínosu AC. Jako největší a stěžejní přínos AC z  pohledu lektorů a metodiků bylo 

označeno zvýšení kvality života účastníků těchto kurzů. Jako velmi přínosný byl dále 

označen osobní rozvoj klientů/studentů, kdy dochází k rozvoji jejich samostatnosti, 

sebeobsluhy, ale i komunikace a k celkovému nárůstu sebevědomí. Dalším neméně 

důležitým přínosem je aktivní trávení volného času a setkávání se s vrstevnickou skupinou. 

V kurzech AC dochází k rozvoji naučených dovedností, což bylo také identifikováno jako 

jedna ze stěžejních oblastí přínosu AC. Mezi další přínosy patří vzdělávání, socializace a 

také výpomoc rodinám účastníků kurzů AC. 

Na základě šetření došlo dále ke zjištění, že s činností AC jsou spojena i některá 

rizika. Jako největší riziko ohrožující činnost AC se ukázala finanční udržitelnost po 



 
 

skončení pilotního projektu. Další rizikovou oblast představuje bezpečnost žáků a 

zodpovědnost lektorů. Dále pak riziko nedostatku žáků/studentů, ať už z důvodu dojezdové 

vzdálenosti nebo z důvodu věkového omezení. Obávaným rizikem je i nezakotvení 

instituce AC do legislativy ČR. Jako další možné riziko bylo uvedeno také agresivní 

chování u některých žáků s poruchami autistického spektra, časová náročnost pro lektory 

kurzů a případná finanční spoluúčast samotných účastníků či jejich rodin. 

Otázka zabývající se oblastí dosažených úspěchů spojených s činností AC přinesla 

velmi široké spektrum odpovědí, což přestavuje velmi pozitivní signál. Z šetření vyplývá, 

že jako největší a nejvíce zmiňovaný úspěch patří pozitivní odezvy ze strany účastníků i 

rodičů. Dalším velkým úspěchem je spokojenost účastníků kurzů, jejich nadšení a radost 

z docházení do AC. Velký úspěch dokazuje obrovský zájem o kurzy. Jako úspěch byla 

označena vzájemná spolupráce a pospolitost a také možnost dalšího vzdělávání pro osoby 

s mentálním postižením. 

Výsledky jednoznačně potvrzují smysluplnost plošného zavedení tohoto typu 

vzdělávání. Většina dotazovaných (93%) by zakotvení instituce AC do legislativy 

přivítalo. 

V rámci kvalitativní části bylo provedeno polostrukturované interview za účelem 

zjištění názorů informantů z řad dospělých osob s mentálním postižením na celoživotní 

vzdělávání prostřednictvím aktivačních center. Celkem bylo realizováno interview se třemi 

účastníky kurzů. Na základě interview se prokázalo, že AC představuje pro oslovené 

účastníky vítanou příležitost dalšího vzdělávání. Ze získaných odpovědí jasně vyplývá, že 

velmi důležitou roli zastávají AC na poli volného času, který díky kurzům mohou trávit 

aktivně. Pozitivně byly hodnoceny osvojené dovednosti. Z interview však vyplynulo, že 

více než osvojené dovednosti je pro účastníky kurzů AC významná a důležitá příležitost 

setkávat se s vrstevníky a dalšími osobami z řad lektorů, dobrovolníků, navazovat 

přátelství a být s ostatními v kontaktu. Za vše hovoří konkrétní odpověď jedné 

z informantek na otázku, co se jí na AC nejvíce líbí: „Že tu jsem ve společnosti, že nejsem 

sama! S koncepcí kurzů jsou všichni účastníci spokojení a rádi by s docházkou do AC 

nadále pokračovali i v budoucnu. Jako podnět pro rozšíření nabídky kurzů AC byl uveden 

kurz tance a výuka na počítači. 

Zhodnocení dílčích cílů: 

Dílčí cíl č. 1: Vymezení kladných zkušeností lektorů s pilotním projektem AC. 



 
 

Mezi kladné zkušenosti patří efektivní týmová spolupráce s ostatními lektory a 

aktivačními centry, nečekaně velký zájem o kurzy, pozitivní odezvy ze strany účastníků a 

rodičů, aktivní zapojování dobrovolníků a celkově kladná zkušenost s novou formou 

celoživotního vzdělávání pro dospělé osoby s mentálním postižením. 

Dílčí cíl č. 2: Vymezení negativních zkušeností lektorů s pilotním projektem AC. 

 Ukázalo se, že zjištěné negativní zkušenosti plynou z organizační stránky projektu. 

Negativní zkušenost byla identifikována v souvislosti s problematickým a pozdním 

dodáním materiálu pro kurzy. Dokumentace potřebná pro kurzy se ukazuje v některých 

oblastech až zbytečně obsáhlá. Jako negativní zkušenost se ukázal také nedostatek času pro 

realizaci některých činností v rámci kurzů, zejména u kurzu Příprava pokrmů. 

Dílčí cíl č. 3: Analýza vlivu vzdělávání v AC na kvalitu života účastníků. 

 Vzdělávání v AC poskytuje svým účastníkům aktivní trávení a smysluplnou náplň 

volného času, přispívá k osobnímu rozvoji, k rozvoji samostatnosti, umožňuje navazování 

nových kontaktů a přátelství, nabízí pravidelné setkávání s vrstevnickou skupinou a 

přispívá k osvojování nových a rozvíjení již získaných dovedností. Všechny tyto zjištěné 

skutečnosti mají pozitivní vliv na kvalitu života účastníků kurzů AC. 

Ve výzkumném šetření byly položeny následující výzkumné otázky:  

1) Je žádoucí zakotvení instituce aktivačních center do legislativy České republiky? 

2) Mají kurzy aktivačních center vliv na kvalitu života osob s mentálním postižením? 

3) Jaká rizika s sebou činnost institutu aktivačních center nese? 

Na základě analýzy dat jsem došla k těmto výsledkům: 

1) Ze závěru výzkumného šetření jednoznačně vyplývá, že zakotvení aktivačních center 

do legislativy a tím jejich zařazení do vzdělávací soustavy ČR je žádoucí. Rozšířila by 

se tak v současné době značně omezená nabídka celoživotního vzdělávání pro dospělé 

osoby s mentálním postižením. 

2) Ukázalo se, že zvýšení kvality života účastníků kurzů patří k nejčastěji zmiňované 

oblasti přínosu AC ze strany lektorů a metodiků AC. Zvýšení kvality života účastníků 

kurzů se nepřímo potvrdilo i v rámci realizovaných interview se samotnými účastníky 

z řad dospělých osob s mentálním postižením. Ukázalo se tedy, že  kurzy AC mají vliv 

na kvalitu života osob s mentálním postižením.  



 
 

3) Za největší riziko institutu AC byla označena finanční udržitelnost po skončení 

pilotního projektu. Další rizikovou oblastí bylo označeno věkové omezení účastníků a 

bezpečnost při práci. 

 

5.6 Diskuze 

V této diplomové práci jsem se pokusila analyzovat a představit pilotní projekt 

aktivačních center (AC) jako jednu z alternativ celoživotního vzdělávání dospělých osob 

s mentálním postižením v České republice. Největší problém, se kterým jsem se v rámci 

výzkumu potýkala, bylo vzhledem k relativně malému výzkumnému vzorku (pouze 14 AC 

v rámci celé ČR) získat dostatečné množství odpovědí. 

Práce je díky aktuálnosti zvolené problematiky AC a díky svému pojetí spíše 

ojedinělá. Zjištěna byla pouze jedna závěrečná práce na podobné téma, která se však 

zabývala pouze aktivačním centrem v Třinci a prováděla analýzu na lokální úrovni. 

Během vypracovávání této práce jsem měla možnost detailně nahlédnout na 

problematiku AC a zjistit, jak důležitou roli ve vzdělávání dospělých osob s mentálním 

postižením hrají. Velkým otazníkem však zůstává, jak bude činnost AC pokračovat po 

skončení pilotního projektu a jaký bude osud instituce AC, pokud se ji nepodaří 

legislativně zakotvit. Za tímto účelem bych doporučila v budoucnu realizovat další 

výzkumné šetření. 

 

 

  



 
 

Závěr 

 Současný trend celoživotního vzdělávání jde ruku v ruce s trendy 

celospolečenskými a slouží jako důležitý ukazatel rozvoje naší společnosti. Průzkumy 

ukazují (ČSÚ, 2008), že ve srovnání s dalšími evropskými zeměmi je účast obyvatel České 

republiky v celoživotním vzdělávání průměrně nižší. Tato skutečnost se přirozeně dotýká i 

osob s mentálním postižením. Záměrem operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost je zvýšení kvality a modernizace všech forem vzdělávání a jejich 

propojení do komplexního systému celoživotního učení. 

 Součástí tohoto systému by v budoucnu měla být i tzv. aktivační centra, jejichž 

činnost je v současné době ověřována v rámci pilotního projektu, který tvoří součást výše 

zmíněného operačního programu. Cílem projektu je zakotvení aktivačních center do 

legislativy, a tím jejich plošné zavedení jako jedné z alternativ celoživotního vzdělávání 

pro osoby s mentálním postižením. Tím by došlo k završení pomyslné pyramidy nabídky 

vzdělávacího systému pro danou cílovou skupinu. 

Cílem diplomové práce bylo analyzovat a představit pilotní projekt Aktivačních 

center. Byl proveden průzkum mapující okolnosti dosavadního vzdělávání v aktivačních 

centrech z pohledu lektorů a metodiků. Součást práce tvořily rozhovory se samotnými 

účastníky kurzů aktivačních center za účelem zjištění a vymezení jejich názorů na 

vzdělávání v rámci aktivačních center. 

Aktivační centra byla představena v rámci teoretické i praktické části diplomové 

práce. Na základě analýzy výsledků výzkumného šetření se ukázalo, že aktivační centra 

představují velmi žádanou a vítanou možnost celoživotního vzdělávání jak z pohledu 

lektorů a metodiků, tak ze strany samotných účastníků kurzů. Byl definován jasný přínos 

instituce aktivačních center. Legislativní zakotvení instituce aktivačních center se ukázalo 

jako žádoucí a potřebné. Dále se prokázalo, že vzdělávání v aktivačních centrech přispívá 

ke zvyšování kvality života účastníků kurzů, což potvrdila obě dílčí šetření. V rámci 

šetření však byla odhalena i potencionální rizika spojená s činností aktivačních center. Jako 

největší riziko ohrožující další činnost aktivačních center byla označena finanční 

udržitelnost po skončení pilotního projektu. Ve výzkumném šetření se podařilo dosáhnout 

stanovených cílů. Hlavní cíl této diplomové práce považuji za splněný. 

Poznatky získané během psaní této diplomové práce mi potvrdily, že vzdělávání má 

v životě osob s mentálním postižením své jedinečné a nezastupitelné místo. Vytvoření 



 
 

dostatečných podmínek pro jeho realizaci tvoří velmi podstatný a důležitý úkol. 

Legislativní zakotvení instituce aktivačních center by významnou měrou přispělo k jeho 

naplnění.  

V rámci zpracování praktické části diplomové práce jsem měla možnost aktivně se 

zapojit do průběhu realizace kurzů aktivačního centra na Praze 9. Tato cenná zkušenost mi 

potvrdila, že aktivační centra představují v rámci České republiky svou koncepcí ojedinělý 

projekt, který má opravdu smysl a za který stojí bojovat. Doufám, že tato diplomová práce 

přispěje alespoň malou měrou k rozšíření povědomí o aktivačních centrech a třeba podnítí 

zájem o danou problematiku. 

 

 

„Nad mentální retardací nezvítězíme, nepřemůžeme jí sebelepším vědeckým 

poznáním, ale můžeme ji ovlivnit vytvořením lepších podmínek pro kvalitnější život jedinců 

s mentálním postižením.“ 

        (Franiok, 2008) 

 

 

 

 

 

  



 
 

Shrnutí 

 

Tématem diplomové práce byla problematika celoživotního vzdělávání dospělých 

osob s mentálním postižením v kurzech aktivačních center. První kapitola se věnovala 

problematice teoretického vymezení mentální retardace. Dále byla věnována pozornost 

období dospělosti osob s mentálním postižením a specifikům tohoto období. Popsán byl 

současný systém vzdělávání osob s mentálním postižením v České republice s důrazem na 

oblast celoživotního vzdělávání. Poslední kapitola teoretické části se detailně zaměřovala 

na stěžejní problematiku aktivačních center. Praktická část představovala analýzu pilotního 

projektu Aktivačních center z pohledu lektorů, metodiků a účastníků kurzů. 

 

  



 
 

Summary 

 The aim of this thesis was the issue of lifelong learning of adults with mental 

disability in Activation Centre courses First chapter deals with issue of the theoretical 

definition of mental retardation. Next part focus on issue of adulthood of people with 

mental retardation. The third part describes common system of education of students with 

mental retardation in Czech Republic with the emphasis on crucial area of lifelong 

learning. Last chapter of theoretical part deals with the issue of Activation Centres in 

detail. The last chapter presents the research focused on the analysis of the pilot project of 

activation centers. 
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