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1  ÚVOD 

Člověk vždy pečuje o své potomky. A k této péči patří výchova a její filozofie,  která je 

neoddělitelně spojena s péčí o uchování vlastní společnosti a její kultury. Proto není 

výchova čistě soukromou věcí rodičů, ale týká se celé společnosti. 

Výchova je tedy pokus o ovlivnění, jímž chceme dosáhnout zlepšení či zdokonalení 

osobnosti vychovávaného. 

To platí nejen pro výchovu dětí a mladistvých, nýbrž i pro všechny výchovné pokusy o 

ovlivňování, které se pod názvy další vzdělávání, rekvalifikace, psychoterapie, duchov-

ní péče, zaměřují i na dospělé. 

Obecné ideály osobnosti jsou normy. Takové ideály jsou obrazy dobrých osobností, 

které slouží jako kritérium, jimž se poměřuje skutečné chování lidí, a je vzorem pro 

jejich usilování a jednání. Ideální normy se však mohou zvyšovat až k takovému stupni 

dokonalosti, že pro všechny nebo pro většinu lidí se stanou nedosažitelnými. 

Tím narážíme na důležité rozlišení: Ideální obrazy se mohou týkat osobnosti jako celku, 

nebo jen její části, určitých vlastností nebo komplexu vlastností. Podle toho je třeba 

rozlišovat celkové a dílčí výchovné cíle. Například životní zdatnost je celkový cíl, zdat-

nost v zaměstnání je velmi komplexní dílčí cíl, schopnost počítat méně komplexní dílčí 

cíl. Podstatné výchovné cíle jsou tedy nadindividuální, společenské či kolektivní ideály 

osobnosti, které nezávisí na libovůli jedince - ani vychovatele, ani vychovávaného. Sa-

mozřejmě jsou vedle toho i individuální ideály osobnosti a výchovného cíle. 

Protože výchovné cíle jsou myšlenkové útvary, v nichž jsou vlastnosti stanoveny či 

kombinovány do celkového obrazu ideální osobnosti, je zde nebezpečí, že podlehneme 

pouhým přáním. Proto je třeba dbát na jejich vztah k realitě: na stupeň souladu výchov-

ného cíle s našimi  empirickými znalostmi skutečných lidí, jejich  psychických možností 

a mezí. 

Použitelná strategie musí počítat s lidmi, jací dnes jsou. Vždyť sociální normy nejsou 

soukromou věcí, ačkoliv většina jedinců v dnešní době pohlíží na individuální rozum, 

jako na jedinou legitimní instanci pro hodnocení svého i veřejného dění. Sociální normy 
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nejsou tedy soukromé. Jaký mají obsah, zda jsou uznány, odmítány, či zda je snaha je 

změnit, to vše má důsledky pro všechny. 

Protože se člověk rodí nehotový, tvárný, protože je schopný se učit a potřebuje se učit, 

je odkázán na formování společností a kulturou a na formování podle ideálů. Jeho 

osobnost nevzniká pouhým vývojem a rozvinutím vrozených vloh, v nichž jsou jeho 

vlastnosti v zárodku již obsaženy, ale učením se a jednáním v historicky daném prostoru 

zkušeností, který je určen sociálními institucemi a jejich normami. Člověk potřebuje 

společnost a její normativní řád, aby mohl přežít. 

Úkolem vychovatelů je tomu napomáhat. K tomu potřebují právě výchovné cíle, ale 

musí to být rozumné ideály osobnosti, a ne nějaké výtvory fantazie, které byly vymyš-

leny pro výchovu, třeba i právě těmi vychovávajícími. Navázat na morální a právní tra-

dici je nejen nevyhnutelné,  ale i výchovné. 

V hodnotovém žebříčku většiny lidí i v jejich vědomí jsou stále jako dříve - vzhledem k 

morálce a právnímu řádu společné představy o tom, které vlastnosti mají patřit k osob-

nosti vybavené pro život. Této stálosti společných základních norem vděčíme za to, že 

soužití probíhá v podstatě přes všechny odchylky ještě stále relativně konformně vzhle-

dem k řádu a lze předvídat, co tedy člověk očekává od druhých a oni od něj. Generace 

dnešních vychovatelů je nejistá a to nechtěně podporuje morální nevyrovnanost v gene-

raci vychovávaných. Bez hodnotové jistoty v životně důležitých záležitostech není ani 

osobní pevnost, ani společenská soudržnost. V této společnosti nelze tuto jistotu získat 

jednodušeji, než připoutáním se k ideálům, pro něž se svobodně rozhodneme po zhod-

nocení všech pro a proti. 

Ať již je to jednoduché či obtížné: dobrá výchova je a zůstává nutná, dokud existují 

děti. Přicházejí na svět bezbranné a nehotové, potřebují se učit a jsou schopné se učit, 

jsou vnímavé jak vůči dobrým, tak vůči špatným vlivům. Zda budou životně zdatné, 

nebo zda ztroskotají, závisí na zkušenostech, které udělají, a na péči nebo nedbalosti, na 

dobré nebo špatné výchově, které se jim dostane od rodičů, vychovatelů a vůbec všech 

lidí, s kterými se ve svém životě potkají. Chtěně či nechtěně. 

Hlavní odpovědnost za výchovu spočívá od nepaměti na rodičích. Rodiče a jejich děti 

byli však vždy začleněni do větších společenství rodu, kmene, vesnické či městské ob-
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ce, církve, státu. Rodinná výchova dětí a mládeže tedy nebyla, jak jsem již předeslala, 

nikdy jen soukromou záležitostí rodičů. Byla vždy i záležitostí obce, státu, protože děti 

jsou vždy i budoucími spoluobčany. Soudržnost každé společnosti a její setrvání ve vý-

měně generací závisí na tom, že si dorost osvojí základní prvky své kultury, právo, mo-

rálku, vyznání, nebo nějaké jí odpovídající životní učení, které dává životu smysl. 

Od 18. století se správcem veřejného zájmu na výchově místo církve postupně stával 

stát. Dnes se pokládají rodiče a stát za nejdůležitějšího nositele kultury. Stát vychovává 

hlavně prostřednictvím učitelského personálu škol. Veřejné školství začalo skromně, ale 

ve 2O. století se z něho stal mocný velký podnik s dělbou práce, který zaměstnává stati-

síce specialistů na výchovu. Školy jsou pevně zakotveny ve společnosti a v právním 

řádu. Podle školy se dokonce nazývají věkové stupně v životním běhu: mluví se o škol-

ním věku, o předškolním dítěti, o školákovi, jako by školní docházka byla pro děti 

ústředním životním obsahem. Z mládeže se školní docházkou stává -školní mládež. 

To znamená, že dnes má každý mladý člověk mnoho vychovatelů a každý vychovatel 

mnoho spolu vychovatelů. Ve výchově panuje dělba práce. Předem daný je, celkový 

úkol, nově narozenému dopomoci za zhruba 18 let k životní zdatnosti. 

Skutečnost výchovy bývá různá. Existuje několik tendencí, které jsou na pováženou, a 

měli bychom jim věnovat hodně pozornosti. Tím je například právě roztříštěnost vý-

chovy. Nejistota rodičů při výchově a jejich snaha zbavit se tohoto břemene a vše ne-

chat škole. Přetížení škol těmito úkoly, které jsou nad jejich síly a nemohou je suplovat. 

Rozdílné zájmy učitelů a rodičů/dravost či morálka?) a nedostatečná ochota k domluvě 

či spolupráci. Většina evropských národů dnes stojí před otázkou: kdo má mít v bu-

doucnu rozhodující vliv na vývoj osobnosti dětí a mladistvých? Mají, chtějí a mohou 

také rodiče prakticky využít přednostního práva, které mají? Nebo mají veřejná kolek-

tivní zařízení převzít ještě více pečovatelských a výchovných úkolů než dosud. 

Abychom došli k nějakým závěrům, musíme popravdě říci, že většinu času bdění, stráví 

děti ve škole nebo v různých kroužcích, ať mimoškolních nebo organizovaných školou. 

Proto by rodiče a vychovatelé vykonali pro děti nejvíce, kdyby vychovávali ve stejném 

smyslu. Dobrým základem by bylo vzájemné porozumění a důvěra. Vztahy rodičů, uči-

telů a vychovatelů však mohou být založeny na důvěře, jen za určitých příznivých pod-

mínek. Ale vzájemné porozumění, odstraňování předsudků, přízeň a ochota pomoci - to 
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by již znamenalo mnoho. Spolupráci se může dařit tím lépe, čím lépe plní každý 

z partnerů, kterými by si měli být, svoji vlastní úlohu v systému výchovného rozdělení 

pravomocí a dělby práce. Tímto přepokládám, že by měli napomáhat rodiče učitelům a 

vychovatelům, nepodrývat jejich autoritu a učitelé a vychovatelé rodičům, kteří či často 

s výchovou svých dětí nevědí rady a přicházejí za radou a pomocí, až v krajních nebo 

vyhrocených situacích. Jako potřebují školy podporu rodin, potřebují i rodiny podporu 

škol. V této vzájemné pomoci se osvědčuje společná  zodpovědnost za děti rodičů, kteří 

byli a vlastně stále jsou žáky svých učitelů. Vždyť každý, kdo se na výchově rodičů 

našich žáků podílel, určitě se snažil, odvést dobrý profesionální výkon. 

K tématu profesionálního výkonu bych ráda ještě připsala, že vždy záleží na tom, jak do 

výchovy či učení zapojená osobnost, užívá právě svých profesních vědomostí , znalostí 

a schopností. Vše se odvíjí od jeho morálních postojů, etice a na jeho vědomí odpověd-

nosti. Každý dobrý profesionální výkon je vždy i morálním výkonem, protože bez rozli-

šení dobré a špatné práce, bez morálního úsilí, bez disciplíny a vůle, bez píle a trpěli-

vosti, a té je nám mnoho třeba, není takový výkon ani možný. 

Učitelé mají při plnění úkolů svého povolání značnou svobodu volby a pro jejich plnění 

nemají dané žádné univerzální postupy. Mohou užívat dle svého soudu rozdílné postu-

py, dle individualit, na které působí a tudíž mají velký prostor pro vlastní soud. Je to 

velká zodpovědnost a není žádnou výjimkou, že někdy i dobrý učitel nenajde k žákovi 

vhodnou cestu, tudíž se celý proces učení a vychovávání pro obě strany ztěžuje. 

Učitelé jsou pro své žáky možné vzory k napodobení -ať to již chtějí či ne. V každém 

případě však musí každý učitel počítat s tím, že na žáky může příznivě či nepříznivě 

působit nejen jeho záměrné výchovné jednání, ale i jeho celkové spontánní chování. 

Proto učitelé sami musí pracovat se sebou jako s nástrojem. Musí v práci nasadit jako 

nástroj svoji vlastní osobnost, své vědomosti, své dovednosti, svou řeč i svá gesta, svoji 

schopnost vcítění a svůj takt, dokonce i své naučené životní zvyklosti. 

Zde by měli platit alespoň některé normy profesní morálky, například: 

• učitelé musí znát povinnosti svého povolání 

• učitelé se musí věnovat svému povolání s plným nasazením 



- 14 - 

• učitelé si mají osvojit a udržet vysoký stupeň profesních vědomostí, tudíž se musí 

neustále vzdělávat 

• učitelé si tyto vědomosti a dovednosti musí udržet a naučit se je zprostředkovat 

svým žákům 

• musí se snažit zlepšovat své metody a přitom brát ohled na nové vědecké poznatky, 

ale i na individualitu dětí a mládeže 

• musí usilovat o získání a zdokonalení těch charakterových vlastností, které jsou nut-

né a dobré k plnění jejich profesních úkolů- přízeň žákům, sebekázeň, trpělivost, du-

ševní bdělost neboli intelektuální svěžest a pohyblivost 

• schopnost vcítění 

• boj se svými charakterovými vadami 

Pro vztah k žákům je důležité myslet na dobro každého jednotlivce, i přes veškerou ob-

tížnost. Je těžké neškodit někomu z žáků, ale pokud je to jen trochu možné při počtu 

dětí ve třídě nebo skupině, musí se učitel snažit i za těchto okolností neuškodit a všech-

ny chránit, dbát na  tělesné dobro žáků a chránit je před nebezpečím pro jejich zdraví, 

myslet i na péči o jejich duševní zdatnost a tyto duševní požadavky odměřit tak, aby 

každý žák mohl dosáhnout svoji nejvyšší možnou úroveň. Rozvíjení morální zdatnosti a 

chování učitelů souvisí. Učitel se tedy musí chovat tak, aby svým žákům morálně ne-

škodil. 

Vše co jsem doposud napsala jde samozřejmě shrnout do jediné myšlenky, kterou jsem 

měla na mysli již na začátku. 

Vždy je nutné usilovat o dobro žáků, těch lidiček, daných nám napospas. Současně jde i 

o vyšší dobro, dobro celé země, která nám tyto nehotové a otevřené tvory svěřuje do 

péče a výchovy. Kdo bere své povolání vážně, vlastně vše dělá ze své přirozenosti a 

tudíž pro dobro všech. 

Vzhledem k tomu, že jsem si ve svém studiu zvolila jako specializaci pracovní výchovu, 

pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala téma zabývající se rozvojem pracovních 

dovedností žáků s lehkým mentálním postižením před ukončením povinné školní do-

cházky. 
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Tato oblast mě vždy zajímala a velice citlivě tuto problematiku sleduji již od počátku 

mé působnosti na tehdy zvláštní škole. Je to již patnáct let a mé začátky byly hodně op-

timistické. Velký podíl na tom měla skutečnost, že jsem se dostala na pracoviště, které 

využívalo prostory po zrušené mateřské škole, takže bylo komorní, domácké, bez ome-

zení hodin zvoněním. Významný vliv na mě měla má uvádějící učitelka, která byla veli-

ce praktickou učitelkou a předvedla mi mnohé z toho, jak by se s dětmi s mentálním 

postižením mělo zacházet. Vlastně vše jsem se později učila při svém studiu speciální 

pedagogiky v Liberci. Ovšem, jak šel čas, vědomosti, které jsem získávala se stále hůře 

uplatňovaly, a to hlavně díky slučování škol a ztráty takovýchto menších pracovišť. 

Rozdíl jsem pocítila dosti markantní, pro posouzení uvedu několik příkladů, jak probí-

halo vyučování na této menší škole. Ráno po přivítání šli děti do šatny zkontrolovat 

pořádek, ale i vhodnost oblečení, čistotu obutí. V případě nedostatku se s tím ihned pra-

covalo, obuv si žáci umyli. Pak probíhala normální výuka, ale rozdělená do kratších 

bloků. Většinou od svačiny bylo využíváno areálu k praktickým činnostem, které se 

prolínají se všemi naukami. Bylo realizováno mnoho projektů. Na podzim to byla hlav-

ně spolupráce s ovocným sadem - žáci odvedli různé pomocné a úklidové práce a na 

oplátku si mohli nasbírat a zužitkovat načesané ovoce, které zpracovávaly, a až do zimy 

si užívaly moštu, kompotů, zavařenin, které používaly při přípravě pokrmů. V rámci 

ekologické výchovy po dohodě s městem, které jim poskytlo ochranné pomůcky, uklí-

zeli okolí, a tak si vysloužili uznání a obdiv obyvatel blízkého okolí. Činností bych 

mohla vyjmenovávat hodně, ale jedno je podstatné, v malém rodinném prostředí byli 

žáci vychování téměř k samostatnosti a není tedy divu, že mnozí našli uplatnění právě 

v chomutovském Café atriu, o kterém se zmiňuji v závěru této práce.  

Touto mou zkušeností se otevřely problémy, kterými se chci zabývat, a tím je: 

• Zjistit jakou váhu přikládají učitelé pracovním činnostem v dnešní škole 

• Zjistit zda si rodiče uvědomují důležitost pracovních činností pro své potomky 

• Zjistit zda lze po rozšíření pracovních dovedností do mimoškolních aktivit rozvinout 

schopnosti žáků ještě před ukončením školní docházky. 

Víme, že pro žáky s lehkým mentálním postižením je pracovní vyučování významnou 

součástí přípravy pro budoucí život a pracovní uplatnění. U žáků rozvíjí sebevědomí i 

poznání vlastních schopností, s jejich dalším využitím v běžném životě. Zavádění rám-
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cových vzdělávacích programů by mělo dát pedagogům větší možnosti v realizaci 

vlastních nápadů a námětů v hodinách pracovního vyučování, což by mělo vést k větší 

motivaci žáků a k dosahování takových pracovních dovedností, které jim budou 

v budoucím životě ku prospěchu. Je tomu ale vždy tak? Nedostávají se pracovní činnos-

ti na okraj zájmu? Jsou opravdu praktické dovednosti žáků dostatečné pro jejich budou-

cí život? 

Cílem této bakalářské práce bylo poznat faktické pracovní dovednosti žáků a na základě 

rozšířených pracovních činností ukázat, že na rozvoj postoje samotných žáků 

k pracovním činnostem není nikdy pozdě, i že za spolupráce s rodiči lze u některých 

dojít až k výraznému zlepšení po všech stránkách, které u nich pracovní dovednosti 

mohou rozvinout. 

Bakalářská práce bude rozdělena do dvou částí. V první bych charakterizovala mentální 

postižení, jeho klasifikaci a projevy, sluchové postižení a možnosti kompenzace, neboť 

ve skupině žáků jsou i dva žáci se sluchovou vadou. Ve druhé části bych chtěla popsat a 

zhodnotit rozvoj pracovních dovedností u vybrané skupiny žáků, kteří spolu s rodiči a 

vyučujícími prošli celoročním programem rozšířených pracovních činností.  Zde budu 

prezentovat výsledky pozorování schopností žáků, jejich rozvoj i spolupráci s rodiči a 

učiteli. 
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2  TEORETICKÁ ČÁST 

2.1  Kombinované vady 

„Kombinované vady“, někdy se jim také říká sdružené, zahrnují dost velkou škálu ne-

dostatků, které přecházejí plynule od průměrných projevů   v oblasti  fyzických, psy-

chických a sociálních funkcí k podprůměrným a  k dalšímu zhoršování určitých projevů 

až k závažným potížím. Vzhledem k tomu, že se mohou jednotlivé nesnáze různě prolí-

nat a k sobě vázat, je potřebné se hlouběji zabývat těmito odchylkami, aby se stav posti-

žených mohl buďto upravovat v běžných podmínkách rodiny, školy či pracoviště nebo 

ve speciálních institucích. Popřípadě v zařízeních pro jedince s kombinacemi handicapů 

nejrůznějšího druhu. Kombinované vady a poruchy rozdělujeme do různých stupňů 

podle toho, které oblasti zasahují. 

Je důležité vzít v úvahu, že primární postižení např. zrakové, pohybové, duševní, ale i 

další působí na svého nositele neuroticky, přičemž nemusí dosahovat takové hloubky, 

aby jedinec již byl zařazen do skupiny sdružených defektů. Celkový stav zůstává nave-

nek skrytý nebo jej zpozorujeme jen za náročnějších okolností. Kombinované vady, 

které lze takto hodnotit, mohou zasahovat dvě nebo i více oblastí osobnosti. Mohou ji 

narušovat jen nepatrně nebo naopak velmi, či ji vůbec neumožňovat včlenit se do spo-

lečnosti. Komplet těchto handicapů tvoří řadu skupin, které bývají různě závažné. 

V jejich rámci se rozlišuje zpravidla lehký, střední a těžký stupeň postižení, podle nichž 

se pak také dítě, žák, student, ale i dospělý zařazuje do příslušných institucí, do pracov-

ního procesu a do života. Může však také jít o tak závažný případ, který člověku jeho 

zapojení do společnosti značně komplikuje nebo ho z ní úplně vyřazuje.“ (Monatová, 

1997, s. 170) 

 

2.2  Příčiny vzniku 

Příčiny vzniku kombinovaných vad jsou dědičné, častěji vrozené a nejčastěji získané. 

Někdy dochází ke spojení vrozeného a získaného postižení. Jedinec se narodí s nějakou 

vadou např. v oblasti pohybové, a protože se s ní nedovede vyrovnat, stává se neurotic-

kým.  Jiný může být případ žáka, který se narodí s mentálním postižením a v důsledku 
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nějakého úrazu, či onemocnění se stane ještě smyslově postiženým. Také přetěžování 

dětí ve škole pedagogy, či rodiči v zájmových kroužcích, může způsobovat nejen špatný 

psychický stav, ale může mít vliv i na celkové změny osobnosti: menší sebejistota, uza-

vřenost, smutek až deprese, nebo naopak vzniká negativismus, agresivita a nakonec 

delikvence. Proto je potřebné zvážit situaci každé osoby, neboť i nepříznivé změny pro-

středí mohou vyvolat kombinované postižení. Jejich začátek lze zaznamenat v kterém-

koli věkovém období, tzn. od narození přes dětství a mládí až k dospělosti a stáří. U 

získaných kombinovaných vad a poruch záleží nejen na vnějších podmínkách, ale do 

značné míry také na vnitřní způsobilosti každého jednotlivce překonávat obtíže a vy-

rovnávat se s vlastními nesnázemi. Pomoc členů rodiny, pedagogů ve škole a specialistů 

ve specializovaných centrech je téměř určitě nezbytná. (Monatová,1997) 

 

2.3  Klasifikace kombinovaných vad  

Jako nejčastější kombinované vady se vyskytují kombinace neurotických příznaků s:  

• chronickými chorobami,  

• pohybovým postižením,  

• zrakovými vadami,  

• sluchovými vadami, řečovými poruchami a vadami, 

• mentálním postižením, 

• poruchami chování, 

• lehkou mozkovou dysfunkcí, 

• specifickými poruchami učení a chování, 

• leváctvím. 

Další, poměrně časté kombinace dvou, již velmi závažných vad, jsou kombinace men-

tálního postižení a:  

• pohybových vad, 

• zrakových vad, 

• sluchových vad, 

• řečových nedostatků, 
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• poruch chování. 

K velmi těžkým postižením dochází v kombinaci: 

• postižení pohybového a zrakového, 

• postižení pohybového a sluchového, 

• postižení zrakového a sluchového, 

• postižení zrakového, sluchového a řečového ( slepohluchoněmost ), 
• rané dětské obrny s pohybovým, řečovým a mentálním postižením. 

 (Monatová, 1997) 

Pro potřeby resortu školství se uvádějí tři skupiny žáků s více vadami 

• skupina, v níž je společným znakem mentální retardace (sdružují se tělesné, 

smyslové vady, vady řeči, psychická onemocnění, vývojové poruchy učení a 

chování) 

• skupina tvořená kombinací vad tělesných, smyslových a vad řeči  

• autistické děti a děti s autistickými rysy, u nichž jsou diagnostikovány další vady 

Další dělení kombinovaných vad: 

• mentální postižení + tělesné, zrakové nebo sluchové 

• tělesné postižení + smyslové postižení 

• kombinace smyslových postižení (osoby slepohluché)  

 

2.4  Mentální postižení (retardace)  

Mentální retardací nazýváme trvalé snížení rozumových schopností, které vzniklo v 

důsledku organického postižení mozku. Mentální retardace není nemoc, je to trvalý 

stav. (Švarcová, 2001) 

Specifickou skupinu mezi zdravotně postiženými občany tvoří děti, mládež i dospělí s 

mentálním postižením. Za osoby s mentálním postižením (retardací) se zpravidla pova-

žují takoví jedinci, u nichž dochází k zaostávání vývoje rozumových schopností, k od-

lišnému vývoji některých osobních vlastností a k problémům v adaptačním chování. 
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Reprezentují mezi postiženými jednu z nejpočetnějších skupin, a přesto se toho o nich 

ví poměrně málo. Představy „normálních“ lidí o mentálně postižených bývají opředeny 

mnoha nejasnostmi, záhadami, předsudky a často i neopodstatněnými obavami. Z toho 

někdy vyplývá rozpačitý nebo dokonce negativní postoj společnosti k lidem s mentál-

ním postižením. I jejich společenská situace je poměrně nejasná a nejistá. 

Zřejmě bude ještě nějaký čas trvat, než celá společnost pochopí, že je běžné nejen u nás, 

ale po celém světě, že určitá část populace bývá odlišná od společenského průměru, ať 

už mimořádným nadáním nebo různými formami postižení. I s postiženými jedinci se 

kulturní společnost musí naučit komunikovat a žít. (Švarcová,1998) 

Za mentálně postižené se považují takové osoby (děti, mládež i dospělí), u nichž dochá-

zí k zaostávání vývoje rozumových schopností, k odlišnému vývoji některých psychic-

kých vlastností a k poruchám v přizpůsobování se. Individuálně odlišná je hloubka a 

míra postižení jednotlivých funkcí. Příčinou mentálního postižení je organické poško-

zení mozku. 

 Podle vývojového období, v němž k mentálnímu postižení došlo, rozlišujeme:  

oligofrenii  – jako opoždění duševního vývoje způsobeného dědičností, je tedy vrozené  

demenci  – jako důsledek různého poškození mozku v průběhu života osoby. 

Oligofrenie (slabomyslnost) je vrozený nebo velmi časně získaný defekt intelektu. 

Vzniká na biologickém podkladě a jedná se o difuzní poškození mozku v různých eta-

pách raného vývoje dítěte. Rozlišujeme prenatální, perinatální a postnatální faktory 

vzniku oligofrenie. 

• Z prenatálních příčin se nejčastěji uvádějí infekce matky, rentgenové záření, vliv 

drog, alkohol, rozdílnost Rh faktoru, hormonálních poruch a nedostatek důležitých 

živin. 

• Nejčastějšími perinatálními faktory vzniku oligofrenie jsou mechanická poranění 

mozkové tkáně při porodu, nedonošenost a asfyxie. 

• V časně postnatálním období (do dvou let věku dítěte) může způsobit vznik oli-

gofrenie zejména nedostatečná výživa dítěte, úrazy hlavy a infekční onemocnění 

CNS. 



- 21 - 

• Na vznik oligofrenie mají vliv i faktory genetické. Nejvýznamnější poruchou v dů-

sledku chromosomové aberace je Dawnův syndrom, dříve nazývaný mongolismus. 

Příčinou je chromozómová anomálie zvaná trizomie 21. páru. Tato porucha se častě-

ji projevuje u matek nezralých, velmi mladých (do 17 let) a u dětí matek nad 35 let. 

Postižené děti jsou drobného vzrůstu, typickými znaky jsou malý, kulatý nebo vej-

covitý obličej, šikmé a úzké oční štěrbiny, ve vnitřním oku zdvojená řasa, malý 

knoflíčkový nos, velký rozbrázděný jazyk a drsná kůže. Děti trpí často i tělesnými 

vadami. Inteligence se většinou nachází v pásmu střední popřípadě lehké mentální 

retardace.  

• Příkladem oligofrenie vzniklé na základě genové mutace je fenylketonurie, která je 

vyvolaná poruchou metabolizmu bílkovin. Tuto formu lze ovlivnit přísnou dietou a 

medikamentózní léčbou.  

U některých dětí je snížení rozumových schopností způsobeno nepodnětností prostředí. 

Tento druh postižení nazýváme pseudooligofrenie. 

Pseudooligofrenie není způsobena nedostatečností CNS nebo organickým postižením 

mozku, ale jedná se o oligofrenii sociálně podmíněnou. Nejčastěji k ní vede výchovná 

zanedbanost. Je stavem získaným a zvratným. Příčinou je nevhodné či závadné výchov-

né prostředí, výchovná zanedbanost (rodina neplní svou výchovnou funkci). Jde často o 

nezájem o dítě, o rodinné prostředí s nedostatkem stimulace nebo neschopnost rodičů 

plnit roli vychovatelů. Mezi rizikové skupiny rodičů a rodin, patří rodiče alkoholici či 

toxikomani, rodiny s nízkou sociokulturní úrovní, somaticky či psychicky nemocní 

(nejčastěji psychotičtí či psychopatičtí rodiče) nebo smyslově či tělesně postižení rodi-

če, nezralí a příliš mladí rodiče. 

Výchovná zanedbanost, která zpravidla vede k pseudooligofrenii, se často nachází u dětí 

týraných a zneužívaných, u dětí trpících ranou psychickou či kulturní deprivační zkuše-

ností (např. romské děti). V důsledku výchovné zanedbanosti dochází k rozdílu. V dů-

sledku výchovné zanedbanosti dochází  k rozdílu mezi vrozenými možnostmi (dispozi-

cemi) jedince a skutečnou úrovní jeho mentálního a sociálního rozvoje. (Langer, 1990) 

Demence je „Souhrnný název pro nevratný úbytek inteligence různé etiologie“ (Vágne-

rová, 1995, s.87). Demence je stav získaný a trvalý. V dětském věku se projevuje od-

chylkami v emočním ladění, zhoršením celkové adaptability, zpomalením a nakonec 
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zastavením psychického vývoje. V pokročilém stádiu dochází nejen k úbytku intelekto-

vých funkcí, ale i naučených dovedností a schopností. (Vágnerová, 1995) 

 

2.4.1  Klasifikace mentální retardace: (podle MKN 2010) 

• Mírná mentální retardace (dříve lehká mentální retardace)  F70  (IQ 50-69) 

• Střední mentální retardace F71 (IQ 35-49) 

• Těžká mentální retardace F72 (IQ 20-34) 

• Hluboká mentální retardace F73 (IQ pod 20) 

Mírná (lehká) mentální retardace 

Starší název „debilita“. Děti s mírnou mentální retardací se vyvíjejí sice opožděně, ale 

přece jen tak, že v pozdní adolescenci dosahují mentální úrovně přibližně dětí středního 

školního věku, s horní hranicí kolem 11 let. Jejich mentální vývoj se tedy opožďuje o 

něco víc než o čtvrtinu až polovinu jejich kalendářního věku. 

V předškolním věku jsou v kolektivu ostatních dětí jen málo nápadné opožděným vývo-

jem jednotlivých mentálních funkcí, ale defekt se jasně projeví až ve školním věku. 

Později začínají mluvit, ale většinou dosáhnou schopností užívat řeč účelně, a osvojovat 

si hygienické a společenské návyky. Navštěvují základní školy praktické, za příznivých 

okolností mohou být integrovány i ve školách s tzv. normálním vzdělávacím progra-

mem. U popisovaných dětí bývá sníženo logické usuzování, myšlení bývá stereotypněj-

ší a málo pružné, mechanická paměť a vizuálně-motorické dovednosti přitom mohou 

být relativně na dobré úrovni. Schopnost naučit se číst, psát a počítat může být výrazně 

nižší, než odpovídá očekávání vzhledem k celkové mentální kapacitě. Specifické poru-

chy učení jsou mezi dětmi s mírnou mentální retardací dokonce častější než v běžné 

populaci, protože mívají společný etiologický podklad v časném organickém postižení 

CNS. U dítěte nalézáme lehce opožděn psychomotorický vývoj, malou slovní zásobu, 

malou zvídavost, nekonstruktivní hru, sníženou schopnost předvídat a rozpoznat nebez-

pečí. Myšlení je mechanické, nesamostatné, povrchní, nepřesné, bez rozlišení podstat-

ného. Mají dobrou mechanickou paměť a jsou schopny pochopit jednoduché kauzální 

souvislosti. Tuto skupinu tvoří asi 70% všech mentálně retardovaných. 
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Většina těchto dětí se po ukončení školní docházky vyučí v prakticky zaměřených 

učebních oborech nebo zaučí pro jednoduchá zaměstnání. V dospělém věku se dovedou 

uplatnit v těchto méně náročných povoláních a sociálně mohou být poměrně nezávislí. 

Pro nedostatek kritického usuzování však potřebují celý život rady a pomoc v nároč-

ných životních situacích. ( Švingalová,  1998) 

Střední mentální retardace 

Starší název „imbecilita“. Děti s tímto stupněm postižení se vyvíjejí alespoň tak rychle, 

že ve věku kolem 20 let (tj. když vývoj většiny mentálních funkcí dostoupil vrcholu) 

dosahují úrovně dětí zhruba v předškolním věku, popřípadě úrovně školních začáteční-

ků. Jejich rozumový vývoj se tedy opožďuje přibližně o polovinu až dvě třetiny jejich 

kalendářního věku. 

Obvykle se naučí mluvit, i když jejich artikulace bývá nedokonalá a řeč po obsahové 

stránce „jednoduchá“. Školsky vzdělavatelné bývají zpravidla jen ve velmi omezené 

míře. Speciální vzdělávací programy mohou poskytnout postiženým příležitost k rozví-

jení omezeného potenciálu a k získání základních vědomostí a dovedností. Při dobrém 

vedení se však naučí udržovat čistotu, oblékat se, dobře jíst, osvojí si základní hygienic-

ké návyky, základní formy společenského chování i jistou míru samostatnosti, takže 

nejsou přímo závislí na pomoci okolí. Pro nespolehlivost úsudku a velmi malou kritič-

nost vyžadují však přeci jen stálý dohled a vedení. V dospělém věku se mohou uplatnit 

v jednoduchých mechanických pracích, které však provádějí mnohdy velmi pečlivě a 

spolehlivě. Síť tzv. chráněných dílen se u nás nyní neustále rozšiřuje. V dospělosti je 

zřídka možný úplně samostatný život. Zpravidla jsou plně mobilní a fyzicky aktivní a 

většina z nich prokazuje vývoj schopností k navazování kontaktu, ke komunikaci s dru-

hými a podílí se na jednoduchých sociálních aktivitách. 

Také dnes častěji než dříve zůstávají tyto děti v péči rodiny, docházejí do denních staci-

onářů a různých rehabilitačních a pomocných zařízení. Alternativním opatřením v pří-

padech, kdy rodina se nemůže ani s touto pomocí o dítě dobře postarat, je jeho umístění 

v odpovídajícím ústavním zařízení. 

U většiny středně mentálně postižených lze zjistit organickou etiologii. U značné části 

je přítomen dětský artismus nebo jiné pervazivní vývojové poruchy, které velmi ovliv-



- 24 - 

ňují klinický obraz a způsob, jak s postiženým jednat. Většina postižených může chodit 

bez pomoci. Často se vyskytují tělesná postižení a neurologická onemocnění, zejména 

epilepsie. 

Děti s inteligencí v horním pásmu střední mentální retardace navštěvují pomocné školy, 

někdy i základní školy praktické, pokusně bývají integrovány i ve školských zařízeních 

s vyššími nároky. V případě, kdy je mentální retardace kombinována s poruchami moto-

riky (nejčastěji DMO) nebo s poruchami smyslovými, získávají při školním zařazení 

dnes už běžně pomoc formou osobní asistence. (Matějček, 2001) 

Těžká mentální retardace  

Tato kategorie je v mnohém podobná střední mentální retardaci, pokud jde o klinický 

obraz, přítomnost organické etiologie a přidružené stavy. Snížená úroveň schopností je 

v této skupině mnohem výraznější. Většina jedinců z této kategorie trpí značným stup-

něm poruchy motoriky nebo jinými přidruženými vadami, které prokazují přítomnost 

vadného vývoje ústředního nervového systému.  

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

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

vzdělávací péče může významně přispět k rozvoji jejich motoriky, rozumových schop-

ností, komunikačních dovedností, jejich soběstačnosti a celkovému zlepšení kvality 

jejich života 

Hluboká mentální retardace 

Starší název býval spojen pod pojem „idiotie“. Děti s nejtěžším opožděním duševního 

vývoje zůstávají na vývojové úrovni kojenců, nejvýše na úrovni batolat. V tělesné mo-

torice nedospějí nikdy do fáze samostatné chůze, mnohdy se nenaučí kousat a polykat 

tuhou stravu, zřídkakdy se naučí mluvit tak, aby se mohly se svým okolím dorozumět. 

Nechápou nebezpečí a neosvojí si obvykle ani návyky potřebné k dodržování čistoty a k 

sebeobsluze. Jsou tedy odkázány na stálou pomoc, ošetřování a dohled okolí.  

Jde o případy poměrně vzácné. Obvykle nepřežívají dlouho, neboť málo odolný organi-

zmus podléhá snadno buďto následkům vrozených defektů, nebo následkům nejrůzněj-

ších běžných onemocnění, jež mají v jejich případě podstatně nebezpečnější průběh. 
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Běžné jsou těžké neurologické nebo jiné tělesné nedostatky postihující hybnost, epilep-

sie a poškození zraku a sluchu. Pokud se dožívají dospělého věku, nejsou schopny sa-

mostatného života. Pracovně se neuplatní a vyžadují trvalé ošetřování, dohled a pomoc. 

Zůstávají v péči rodiny za přispění zdravotnických a sociálních institucí nebo jsou 

umisťovány v ošetřovacích ústavech azylového typu.  

Tabulka č. 1: Znaky typické pro jednotlivé typy MR 

 Hluboká Těžká Střední Mírná 

Neuropsychický 

vývoj 

celkově omezen 

minimální kapacita 

v oblasti senzoricko-

motorické 

značně omezen 

částečná kapacita 

v oblasti senzoricko-

motorické 

omezen 

částečný rozvoj 

v oblasti senzomotoric-

ké 

částečně omezen, 

případně zpožděn, 

projeví se zvláště 

v náročných životních 

situacích, rozvoj v 

oblasti senzoricko-

motorické 

Somatické vady časté 

s neurologickými 

příznaky 

časté méně časté ojedinělé 

Poruchy motori-

ky 

časté, nápadné 

stereotypní automa-

tické pohyby 

časté, méně nápad-

né, značná pohybo-

vá neobratnost a 

výrazné omezení 

motorického vývoje 

méně časté, omezení 

motorického vývoje, 

nápadná nekoordinova-

nost pohybů 

ojedinělé, opoždění 

motorického vývoje, 

poruchy jemné motoriky 

a pohybové koordinace 
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 Hluboká Těžká Střední Mírná 

Poruchy psychi-

ky 

totální poruchy 

psych. procesů 

značné omezení 

psychických proce-

sů, nápadnosti 

v koncentraci pozor-

nosti 

omezení psychických 

procesů 

slabá schopnost kombi-

nace a usuzování 

celkově snížená aktivita 

psychických procesů, 

nerovnoměrný rozvoj 

psychických funkcí, 

oslabení funkční reakti-

bility, konkrétní, názor-

né a mechanické 

schopnosti rozvinuty 

Komunikace a 

řeč 

komunikace nonver-

bální, neartikulované 

výkřiky, grimasování, 

příp. echolalické 

opakování jednotli-

vých slov 

minimální rozvoj 

komunikativních 

dovedností a řeči, 

izolovaná slova, 

značné poruchy 

formální stránky řeči 

omezený vývoj řeči, 

rozvoj komunikativních 

dovedností, jednoduchá 

slovní spojení nebo 

jednoduché věty, ná-

padné poruchy formální 

stránky řeči 

opožděný vývoj řeči, 

rozvoj komunikativních 

dovedností, obsahová 

chudost, jednoduchá, 

někdy agramatická 

stavba vět, časté poru-

chy formální stránky 

řeči 

Poruchy citů a 

vůle 

totální porušení 

afektivní sféry, též 

sebepoškozován 

značné porušení 

afektivní sféry, ne-

stálost nálad, im-

pulsivita 

porušení afektivní sféry, 

značná afektivní labilita, 

zkratkové jednání 

afektivní labilita, popud-

livost, impulsivnost, 

pasivita, úzkostnost, 

zvýšená sugestibilita 

Možnosti výcho-

vy a socializace 

u jednotlivců jedno-

duché návyky sebe-

obsluhy 

návyky sebeobsluhy, 

jednoduché pracovní 

činnosti pod stálým 

dohledem, u jednot-

livců elementární 

školní vzdělání 

zapojení do jednoduché 

pracovní činnosti pod 

dohledem, u jednotlivců 

elementární školní 

vzdělání 

omezené základní 

vzdělání za předpokla-

du vytvoření specific-

kých podmínek, spole-

čenské a pracovní 

zapojení pod vedením 

 

(Švingalová, 1998) 
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Psychomotorická retardace 

Psychomotorická retardace znamená zpomalení mentálního a motorického (pohybové-

ho) vývoje jedince. Postižení vzniká nejčastěji na základě poškození dítěte během těho-

tenství, porodu, či krátce po něm. Někdy může být příčinou genetická odchylka. Během 

těhotenství je nejčastější příčinou infekce matky (zarděnky, syfilis, AIDS, toxoplasmóza 

aj.), užívání alkoholu a drog, ale také snížená funkce štítné žlázy.  

Při léčbě opožděného psychomotorického vývoje se dnes s velkým úspěchem používá 

Vojtova metoda. 

Vojtova metoda je léčebná technika založená na principu reflexní lokomoce (pohybu 

těla) pomocí stimulace přesně definovaných spoušťových zón na těle pacienta. Vynalezl 

ji prof. MUDr. Václav Vojta v 50. letech 20. století na základě dlouholetého pozorování 

reakcí těla na dráždění spouštěcích bodů v určité poloze těla – na zádech, na boku, na 

břiše. Vychází ze skutečnosti, že v lidském mozku jsou geneticky zakódovány určité 

pohybové vzorce. Ty se snaží pomocí vybavení reflexů obnovit. Terapeutický systém 

Vojtovy metody zahrnuje modely reflexního plazení a reflexního otáčení. Terapie Voj-

tovou metodou probíhá pod vedením fyzioterapeuta, který je na tuto metodu vyškolen. 

Přístup k pacientovi je vždy individuální a předchází mu rozsáhlé vyšetření rehabilitač-

ním lékařem, neurologem a dalšími specialisty. Stanoví se vývojový stupeň hybnosti 

nebo hybné poruchy pomocí spec. testů. Nezbytné je zaškolení rodičů, kteří musí cviky 

s dítětem provádět doma. Zhruba 4x denně. Pacienti pak docházejí jen ke kontrolám 

techniky provádění a dalším instruktážím. Léčba je vždy dlouhodobá.  

Vojtova metoda se tedy používá při léčbě opožděného psychomotorického vývoje, 

DMO, poúrazových stavů, po CMP, nápravě skolióz atd. V současné době se tato meto-

da dále rozvíjí a nachází široké uplatnění v léčebné rehabilitaci u řady onemocnění. 

2.5  Sluchové vady 

 Sluchový handicap znamená v životě člověka závažné omezení  v mezilidské 

komunikaci. Může vytvářet bariéry v přijímání informací a znesnadňovat celkovou 

orientaci ve světě. Může mít tedy nepříznivý dopad na individuální život i na integraci 

do společnosti. Včasná diagnóza a speciální přístup k dětem s vadami sluchu jsou 
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nezbytné i z hlediska vývojového, neboť se vážou například na rozvoj myšlenkových 

operací, pro které je příznačné vždy určité období vývoje člověka. Jejich nevytvoření 

znamená nevratné škody pro normalitu duševního vývoje.  

Poruchy sluchu a slyšení mají různé příčiny. Mohou vzniknout již v prenatálním období 

buď jako dědičné, nebo vrozené. Častěji se objevují jako následek prodělaného one-

mocnění některé části sluchového ústrojí nebo jako komplikace při jiných chorobách. 

Mohou být též způsobeny úrazem. Poruchy sluchu a slyšení jsou tedy různého druhu, 

rozsahu a hloubky. Pro rozvoj dítěte je z hlediska individuálního i sociálního důležité, v 

které etapě vývoje k poruše došlo. (Kremličková, 1997) 

Podle hloubky sluchového postižení dělíme sluchové vady na dvě skupiny:  

Nedoslýchavost  

Znamená částečnou ztrátu sluchu. Může být způsobena zúžením nebo ucpáním zevního 

zvukovodu zátkou nahromaděného ušního mazu, popř. cizím tělesem. Nebezpečné jsou 

záněty středního ucha, následky chronické rýmy, zvětšená nosní mandle. Poruchy vnitř-

ního ucha mohou být způsobeny vrozenými vadami, poškozením při porodu, úrazy, 

infekčními onemocněními i otravou jedovatými látkami nebo komplikacemi při jiných 

chorobách. Z toho vyplývá, nemůžeme podceňovat žádné banální onemocnění ani hygi-

enické zřetele života dítěte. Nedoslýchavost se dělí na dva základní typy:  

Nedoslýchavost převodní – porucha sluchu, která deformuje přívod a převod zvuků z 

vnějšího prostředí k vlastnímu vnímacímu ústrojí (labyrintu). Převodní nedoslýchavost 

způsobuje obtíže nebo absenci slyšení hlavně hlubších poloh zvuků a tónů. 

Nedoslýchavost percepční – porucha sluchu, která je důsledkem porušení sluchové 

části labyrintu nebo sluchového nervu. Percepční nedoslýchavost způsobuje nedostateč-

né slyšení vyšších zvukových a tónových poloh. 

Oba tyto typy se mohou prolínat s těžšími následky. Vedle zvuků neverbálních je ome-

zené i slyšení řeči. I mluvené slovo je vázáno na rozdílný akustický charakter hlásek. 

Pro slyšení řeči a její srozumitelnost je závažnější nedoslýchavost percepční nebo kom-

binovaná. 
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Kompenzace sluchových poruch 

Dnešní doba nabízí možnosti kompenzace sluchových poruch pomocí technických po-

můcek. Jedná se o především o různá individuální sluchadla a kochleární implantát. 

Individuální sluchadla 

Sluchadlo je elektronická kompenzační pomůcka, která poskytuje uživateli zesílení 

zvuku. Není ovšem určeno neslyšícím, u kterých díky druhu sluchové vady kompenzace 

sluchadly nevyhovuje. 

Typy sluchadel rozlišujeme dle konstrukčního provedení na: 

• • závěsná sluchadla, 

• • nitroušní sluchadla, 

• • kapesní sluchadla, 

• brýlová sluchadla. 

 

Obrázek č.  1: Typy sluchadel dle konstrukčního provedení 
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2.6  Vzdělavatelnost jako předpoklad zaměstnatelnosti 

Pokud chceme mluvit o možnostech zaměstnávání mentálně postižených, jeřeba skupi-

nu osob, které mohou být zaměstnatelné, zúžit na jednotlivce s lehkou mentální retarda-

cí. V některých případech by se mohlo podařit zaměstnat pracovní činností (např. v 

chráněné dílně) středně těžce mentálně postižené, avšak se zajištěním osobní asistence. 

Vzdělavatelnost, tedy schopnost učit se, je hlavním předpokladem zaměstnatelnosti. 

Mentálně postižený musí splňovat určité předpoklady uchazeče o práci, tj. musí umět 

užívat řeč v běžných životních situacích, musí se naučit porozumět pracovním poky-

nům, pochopit náplň pracovní činnosti (i když to může déle trvat), dosáhnout určitého 

stupně samostatnosti, zvládnout sebeobsluhu. Takové podmínky splňují ve větší či men-

ší míře lidé s lehkou mentální retardací, částečně pak s retardací středně těžkou, jejich 

umístění je však již komplikované. V případech těžké a hluboké mentální retardace o 

možnosti pracovního zařazení uvažovat nemůžeme. 

 

2.7  Význam pracovních činností 

Pracovní vyučování pomáhá rozvíjet četné charakterové vlastnosti, rozvíjí pracovitost, 

vede k přesné a svědomité práci, sebekritičnosti, cílevědomosti, ke schopnosti překoná-

vat překážky, k houževnatosti, odvážnosti, děti si zvykají pracovat, rozvíjí se jejich 

schopnost pozorování, procvičování a upevňování poznatků, myšlení i tvořivosti. Každá 

pracovní činnost by měla mít tyto vlastnosti: - měla by být výchovná a poučná,- musí 

být přirozená, tj. má odpovídat charakteru a průběhu práce, - má to být činnost smyslu-

plná, tudíž bude dítě motivovat,- musí to být činnost přiměřená, musí odpovídat zralosti 

dítěte, jeho věkovým a individuálním vlastnostem i fyzickým možnostem. Pracovní 

vyučování má dítě připravit na budoucí profesní přípravu, ať je technického, ekonomic-

kého nebo třeba uměleckého směru. Dítěti má přinést četné pracovní vědomosti, doved-

nosti a návyky, které jsou nutné a potřebné v pracovním procesu, vede děti k pracovní 

odpovědnosti, houževnatosti, čestnosti, rozvíjí estetické vnímání, vede k citlivému vzta-

hu k hmotě, k tvaru, barvě, k čistotě provedené práce, k úpravě pracovního prostředí, 

má naučit dítě pracovat samostatně, iniciativně, ale i k odpovědnosti za společně prove-

denou práci.   
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3  PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1  Stanovení cíle, metod a hypotéz výzkumu 

3.1.1  Cíle výzkumu 

Tématem mé práce je význam pracovních činností pro žáky s mentálním postižením. Na 

zvolené téma jsem pohlížela z hlediska možností pracovních činností ve škole, i 

z hlediska využití těchto činností ve volném čase žáků. Zjišťovala jsem přístup učitelů 

k těmto činnostem, a postoj rodičů k pracovním dovednostem svých dětí. 

Cílem této bakalářské práce s názvem Význam pracovních činností pro jedince 

s mentálním postižením je: 

1 - zjistit přístup vyučujících k tomuto předmětu, ochotu se průběžně vzdělávat a vyu-

žívat nové materiály, metody a postupy,  

2 - zjistit úroveň pracovních dovedností u vybrané skupiny a analyzovat jejich pokrok a 

dynamiku rozvoje při rozšíření pracovních činnosti za určité období při aktivním 

přístupu učitelů a rodičů 

3 - zjistit přístup rodičů k pracovním dovednostem svých dětí 

 

3.1.2  Přehled použitých metod a plán výzkumu 

Dotazník - je spojen s dotazováním, s otázkami. Je to způsob písemného kladení otázek 

a získávání písemných odpovědí. Dotazník je nejfrekventovanější metodou a je určen 

především pro hromadné získávání údajů. Výzkum pomocí dotazníku je velmi rozšíře-

nou metodou. Výhodou je možnost získat větší počet údajů s minimálním časovým zatí-

žením. Slouží k výzkumu u jednotlivců, je tvořen písemnými otázkami, které jsou před-

kládány dotazovaným osobám. Otázky mohou být zodpovídány jednoslovně, ano- ne, 

nebo může být ponechána možnost volné odpovědi. Otázky jsou zaměřeny na určitý 

zkoumaný problém. V tomto případě jsou zvoleny především uzavřené otázky. Moti-

vem bylo, co nejméně zatížit učitele i rodiče časově.  
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Strukturované pozorování vybrané skupiny. Tento způsob mi měl pomoci zhodnotit 

dovednosti žáků na začátku výzkumu a na jeho konci, po uplatnění rozšířené výuky 

pracovních činností a využití pracovních aktivit ve volnočasových činnostech.  

Rozhovor- je metoda získávání dat a ovlivňování druhých osob slovním kontaktem 

(verbální komunikací). Podléhá týmž kritériím spolehlivosti, validity a objektivity, jako 

kterákoliv jiná výzkumná a poznávací metoda. Užila jsem poznávací rozhovor, který 

měl za cíl odhalit fakta týkající postojů, osobní zkušeností, vědomostí učitelů i rodičů. 

Byl plánovaný a jen rozšiřoval údaje dotazníků. 

Úkolem dotazníku pro učitele bylo tedy zjistit, jakou důležitost učitelé pracovnímu vyu-

čování přikládají, zda jsou dostatečně vzděláni v tomto směru, zda jim škola poskytuje 

prostor pro další rozvoj v podobě kurzů či školení. Úkolem projektu rozšířených pra-

covních činností bylo prokázat, že na jejich rozvíjení a zlepšování není nikdy pozdě. Pro 

přímé šetření jsem si vybrala třídu, ve které jsou žáci před dokončením školní docházky, 

a bude se o jejich dalším uplatnění teprve rozhodovat. Vždyť pracovní činnosti vždy 

měly ve výchově významnou úlohu. Rozvíjely u dětí sebevědomí, pocit soběstačnosti, 

odpovědnosti a nastolovaly jejich životu jistý řád a pořádek. Pracovní činnosti a jejich 

produkty přinášejí okamžité uspokojení, cenění si svých dovedností a tudíž i sama sebe. 

Vždy se užívaly a užívají jako terapeutické metody, proto v době upadajícího zájmu o 

tyto činnosti bych chtěla ukázat na jejich význam.  Úkolem dotazníku pro rodiče bylo 

zjistit, zda i doma rozvíjejí své děti po stránce pracovní a zda si uvědomují důležitost 

rozvoje svých dětí v pracovních dovednostech.  

Praktická část sestává tedy ze tří šetření:  

V prvním jsem se snažila zjistit postoj učitelů k pracovním činnostem ve speciálních 

třídách, kde vyučující učí všechny předměty. 

V druhém bylo mým cílem po dohodě s rodiči a vyučujícími zájmových kroužků rozší-

řit u vybrané třídy pracovní činnosti a zmapovat rozvoj a zlepšování dovedností žáků 

v rozsahu jednoho školního roku. 
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Ve třetím jsem pak oslovila rodiče, a zjišťovala, jaký postoj k pracovním dovednostem 

svých děti zaujímají a jaký prostor jim ve výchově dávají, protože právě oni budou roz-

hodovat o dalším uplatnění svých dětí. 

Časový plán 

1 - Dotazník a rozhovor- učitelé- září 2011 

2 - Dotazník a rozhovor- rodiče- září 2011 

3 - Strukturované pozorování- žáci- září 2011 až červen 2012 

3.1.3  Výzkumné hypotézy, které by měly být potvrzeny: 

• Domývám se, že vyučování pracovních činností si v hierarchii vyučovaných před-

mětů nebude stát nejlépe. Můj předpoklad je, že učitelé neberou pracovní vyučování 

stejně důležitě jako třeba matematiku nebo český jazyk, ačkoliv v těchto předmětech 

mívají žáci omezený rozvoj. Pracovní vyučování je učiteli často podceňováno. Uči-

telé nestaví pracovní činnosti v hierarchii ostatních vyučovacích předmětů na přední 

místo 

• Pracovní činnosti významně pomáhají  žákům v jejich rozvoji 

• Předpokládám, že rodiče děti zapojují do pracovních činností doma. Nepředpoklá-

dám, že budou znát například nejoblíbenější druh pracovního materiálu dítěte. Ne-

předpokládám, že společně práci dítěte doma hodnotí. Rodiče nedoceňují praktic-

kých dovedností svých dětí 

Rozšířené pracovní činnosti 

Jde o záměrné působení na žáky pomocí pracovních činností, se záměrem zlepšit jejich 

pracovní dovednosti, rozvinout jejich sebevědomí, jejich samostatnost, zlepšit jejich 

motorické schopnosti, kvalitu jejich morálních vlastností. Vhodnou motivací rozvinou 

zájem a naučit je prožívání radosti z dobře odvedené práce. 

 Po dohodě s rodiči jsem žáky zapojila do mnou vedeného kroužku keramiky, do krouž-

ku pěstitelských prací a do projektu „Ukaž, co umíš“- což znamenalo pravidelná odlou-

čení od rodičů, spojená se spaním ve škole. Hlavním úkolem je, aby si žáci maximálně 

osvojili základní pracovní dovednosti a návyky, zvládli zacházení s jednoduchými ná-
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stroji a pomůckami, získali základní vědomosti o různých materiálech, nástrojích, pří-

padně pracovních postupech, seznámili se a následně dodržovali základní pravidla hygi-

eny a bezpečnosti práce. 

Při těchto akcích si žáci rozvíjeli svou samostatnost. Učili se nakupovat, orientovat se 

v cenách různých produktů, pohybovat se bezpečně po městě, připravovali si pokrmy, 

učili se stolování, péči o oděv a obuv, udržování pořádku, samostatné přípravy na vyu-

čování a hlavně byli vedeni k toleranci k druhým při sdílení společného prostoru. Bě-

hem školního roku jsme tuto akci zorganizovaly celkem 9x za výrazné podpory vedení 

školy včetně finanční pomoci. Spolupráce s rodiči byla výborná, ve většině byl projekt 

podporován. Jen v jednom případě si matka brala dítě na spaní domů.  

 

3.2  Výzkumné prostředí 

3.2.1  Charakteristika školy na které jsem výzkum prováděla 

Základní škola a Mateřská škola, Chomutov, 17. listopadu 4728, příspěvková organiza-

ce poskytuje vzdělávání a školské služby pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami – osoby se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociál-

ním znevýhodněním v přípravné třídě základní školy, v mateřské škole a základní škole 

v Nemocnici s poliklinikou Chomutov, v základní škole praktické a speciálních třídách. 

Školské služby jsou poskytovány ve školní družině a školní jídelna poskytuje dětem a 

žákům školní stravování, včetně závodního stravování zaměstnanců.  

V současné době pracuji na této škole jako vychovatelka. 

3.2.2  Programy, podle kterých probíhá výuka na této škole 

• Vzdělávací program zvláštní školy, čj. 22 980/97-22, 79-01-C/001 Základní škola, 

pouze v 5. ročníku  

• Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro žáky s lehkým mentálním 

postižením „Rovnost v rozdílnosti“, 79-01-C/01 Základní škola, 1. –  4. ročník, 6. – 

9. ročník 
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• Vzdělávací program pomocné školy, čj. 24 035/97-22, 79-01-B/001 Pomocná škola, 

mimo 1. a 7. ročníku  

• Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy, čj. 15 988/032, 79-01-B/001 Po-

mocná škola, mimo 1. a 7. ročníku  

• Školní vzdělávací program základního vzdělávání žáků v základní škole speciální 

„Rovnost v rozdílnosti“, 79-01-B/01 Základní škola speciální, v 1. a 7. ročníku 

• díl I. vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením 

• díl II. vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením 

více vadami 

• Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro žáky s lehkým mentálním 

postižením „Rovnost v rozdílnosti“, 79-01-C/01 Základní škola, příloha č. 2 Školní 

vzdělávací program pro přípravnou třídu, zpracovaný podle RVP pro předškolní 

vzdělávání dvou přípravných tříd základní školy  

• Školní vzdělávací program základního vzdělávání Základní škola, mateřská škola a 

školní družina při nemocnici „Kdopak by se tady bál“, zpracovaný podle RVP zá-

kladního vzdělávání a RVP předškolního vzdělávání 

 

3.2.3  Metody a formy pracovního vyučování na ZŠ speciální 

V rámci vyučovací hodiny je realizováno vždy několik metod a forem práce. Jejich stří-

dání či jejich kombinace vede ke zvýšení koncentrace žáků při hodinách. 

- Metody seznamování žáků s materiálem, pomůckami a nástroji. 

Nejčastěji používanými metodami z této skupiny jsou rozhovor, popis, pozorování či 

vysvětlování s názorným předvedením.  

- Metody seznamování žáků s praktickými činnostmi a pracovními operacemi 

Nejvhodnější pro seznámení s praktickými činnostmi jsou tyto metody: popis, vysvětle-

ní, demonstrace či instruktáž s názorným předvedením. 
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- Metody osvojování pracovních dovedností a návyků 

Pracovní dovednosti a návyky se utvářejí dlouho a postupně. K jejich prohloubení do-

chází vždy praktickým a systematickým procvičováním. Tato fáze je pro všechny žáky 

velmi náročná a z hlediska časové náročnosti dlouhodobá. Musíme velmi dbát na správ-

nou fixaci dovedností a návyků, neboť nesprávné návyky se odstraňují velmi obtížně 

- Metody samostatné práce 

U dětí s lehčím postižením lze pracovat i metodou samostatné práce. Nejčastějším po-

stupem při samostatné práci je počáteční seznámení se vzorovým výrobkem, seznámení 

s pracovním postupem a následnou samostatnou prací žáků. Délka samostatné práce či 

pomocné vedení učitele je závislé na stupni postižení každého žáka. 

- Metody kontroly, prověřování a hodnocení 

Průběžná kontrola a hodnocení práce má i u našich žáků motivační charakter. Hodnoce-

ní by však vždy mělo zohledňovat nejen úroveň schopností žáků, ale i jejich snahu, zá-

jem, vytrvalost a v rámci možností i samostatnost. Celkově by hodnocení mělo ovšem 

vždy působit podnětně.. 

- Slovní hodnocení žáků a jejich výkonu v hodinách  pracovního vyučování: 

1 - Pracuje v rozsahu svých schopností a možností, projevuje aktivitu a samostatnost 

2 - Pracuje v rozsahu svých schopností a možností 

3 - Pracuje s pomocí 

4 - Při práci vyžaduje soustavné vedení 

5 - O práci nejeví zájem 

 

3.2.4  Podmínky pro realizaci pracovních činností 

Vzhledem k tomu, že tato škola vzdělává žáky se specifickými potřebami, kteří mají 

zvýšený počet učebních hodin právě pracovních činností, je i vybavení tomu 

odpovídající. Škola disponuje čtyřmi velkými dílnami, poskytujícími dostatečný prostor 

pro práci se dřevem, plechem, kovem, drátem apod. Také zde probíhají práce montážní 
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a demontážní a opravy jednoduchých nástrojů, pomůcek či nábytku. Dílny jsou velmi 

dobře materiálně vybavené. Dále má škola velkou keramickou dílnu, včetně vypalovací 

pece, která je velmi využívaná. Pro pěstitelské práce má dva venkovní pozemky pro 

pěstování ovoce a zeleniny, jeden pozemek na venkovní květiny a skleník, ve kterém 

má prostor každá třída této školy.  Záhonky ve skleníku jsou označeny třídou, tak je to 

pro třídu i tak trochu prezentace vlastní práce a dovednosti. Ve skleníku jsou motyky, 

motyčky, lopaty, hrábě, sázecí kolíky, ochranné rukavice, kolíky se šňůrou, ruční 

hrabičky, drapky, sázecí lopatky, síta, konévky, hadice na zalévání, bedničky, kelímky, 

koše na plevel i vypěstované plodiny, jmenovky, kbelíky z plastu, latě. Osiva a sadba se 

kupuje najednou dle požadavků učitelů. 

 

3.2.5  Popis zkoumaného vzorku učitelů 

Zkoumaný vzorek tedy sestával ze sedmi třídních učitelů, kteří pracovní vyučování ve 

svých třídách učí. Pak z učitele pracovního vyučování, který učí pracovní vyučování ve 

speciální třídě, které je již zaměřeno především na přípravu žáků před vstupem na jiný 

stupeň vzdělávání. 

 

3.2.6  Charakteristika vybrané skupiny 

Třída nese název pomocná třída V. Je zde osm žáků. Žáci navštěvují školu devátým 

nebo desátým rokem. Ve třídě jsou tři děvčata a pět chlapců. Žáci se pohybují v rozmezí 

lehké až středně těžké mentální retardace. Dva žáci mají vadu sluchu a nosí naslouchát-

ka. Žáci jsou tedy schopni pracovat a učit se jen za předpokladu specifických podmínek, 

pracovní činnosti jsou vedeny pod dohledem. V této třídě mají žáci dle rozvrhu jedenáct 

hodin pracovní a výtvarné výchovy. 

Jednotlivé charakteristiky: 

Vojtěch D. - žák má vývojovou poruchu řeči, obtíže v artikulaci, kognitivní kapacita 

v pásmu lehké mentální retardace, drobné potíže v koncentraci pozornosti, velmi pěkný 

sociální kontakt, snaží se o komunikaci. 
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 Michal J. – má potíže s porozuměním mluvené řeči, často hledá správné výrazy,je 

v péči foniatrie, nosí naslouchadla, intelektová úroveň je v dolním pásmu lehké mentál-

ní retardace, neudrží dlouho pozornost a je lehce unavitelný, dominuje u něj pravá ruka, 

v sociálním kontaktu je vstřícný a ve spolupráci aktivní. 

Jakub S. – má chudou slovní zásobu, řeč je neobratná, intelektová úroveň je v pásmu 

středně těžké mentální retardace, je málo odolný vůči zátěži, lehce unavitelný, v sociál-

ním kontaktu je vstřícný, práci neodmítá, je přiměřeně snaživý. 

Michaela R. – slovní projev je dobrý, je velmi komunikativní, intelektová úroveň je 

v pásmu lehké mentální retardace, udrží pozornost, dobře spolupracuje, v sociálním 

kontaktu je aktivní, pracuje ráda, úkoly dokončí. 

Václav Š. – v řeči je znatelná artikulační neobratnost a snížená pohotovost, intelekt je 

v pásmu střední mentální retardace, je v péči foniatra a nosí naslouchadla, neudrží dlou-

ho pozornost, je zvýšeně unavitelný, dominuje levá ruka, je velmi družný a v rád sám 

vyhledává nové sociální kontakty. 

Diana Z. – má výbornou výslovnost, ráda a dobře čte, intelektové schopnosti v pásmu 

lehké mentální retardace, nemá potíže s pozorností, úkol vždy dokončí, v sociálním 

kontaktu je méně aktivní, dlouho se v kolektivu adaptuje 

Andrea Z. – má vývojovou dysfázii, neobratné mluvení, intelekt v pásmu lehké mentál-

ní retardace, oslabenou paměť, poruchu koncentrace a pozornosti, vůči zátěži je málo 

odolná, vázne porozumění instrukcí, v sociálních vztazích je otevřená, vstřícná. 

Zdeněk R. – znatelná artikulační neobratnost, poměrně bohatá slovní zásoba, intelekt 

v pásmu lehké mentální retardace, v koncentraci a soustředění vytrvalý, v komunikaci 

aktivní. 

 

3.2.7  Popis vybrané skupiny rodičů: 

Rodiče jsem oslovila již na konci školního roku 2010, aby měli čas si zapojení svých 

dětí do projektu rozmyslet. Rodiče jsem již znala a věděla jsem, že jejich spolupráce se 
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školou je nadstandartní. Jejich děti brzo školu opustí a tak věděli, že jejich dětem pro-

jekt může napomoci k většímu rozvoji samostatnosti před změnou, která je čeká. 

 

3.2.8  Průběh šetření mezi učiteli 

Šetření probíhalo tak, že jsem učitele oslovila. Po krátkém rozhovoru, který osvětlil 

důvod a cíl otázek v dotazníku, jsem s učiteli vedla již cíleně rozhovor kopírující pro-

blematiku dotazníkových otázek. Většina z oslovených dotazník vyplnila ochotně. Pro-

tože dotazníky byli anonymní, nezdráhali se ani učitelé doplnit důvěrnější otázky, pro 

výsledek šetření ale důležité. Protože dotazníky mi byly odevzdány do přihrádky ve 

sborovně školy, nemusel se nikdo bát ze ztráty anonymity. 

Hypotéza 

Domývám se, že vyučování pracovních činností si v hierarchii vyučovaných předmětů 

nebude stát nejlépe. Můj předpoklad je, že učitelé neberou pracovní vyučování stejně 

důležitě jako třeba matematiku nebo český jazyk, ačkoliv v těchto předmětech mívají 

žáci omezený rozvoj. Pracovní vyučování je učiteli často podceňováno. 

Dotazník pro třídní učitele 

1. Myslíte si, že pracovní vyučování je u žáků PT jeden z nejdůležitějších předmě-

tů? 

 Ano   Ne 

2. Myslíte si, že pracovní vyučování by měli učit jen učitelé s touto specializací? 

 Ano   Ne 

3. Cítíte, že Vaše schopnosti jsou pro vyučování tohoto předmětu dostatečné? 

 Ano   Ne 

4. Máte možnost se průběžně vzdělávat? /nové materiály, postupy, metody/ 

 Ano   Ne 
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5. Je práce s papírem nejčastější činností ve výuce pracovní výchovy? 

Ano    Ne 

6. Využíváte hru jako výukovou metodu? 

 Ano   Ne 

7. Využíváte propojení předmětu s jinými ve výukových projektech? 

 Ano   Ne   Někdy 

8. Vyučujete rádi pěstitelské práce? 

 Ano   Ne 

9. Myslíte, že věnujete pěstitelským pracím dostatečný počet hodin? 

 Ano   Ne 

10. Používáte ve výuce modelovací a licí materiály? 

 Ano    Ne   Někdy 

11. Práce se dřevem je vyučována až učitelem vedoucím výuku v dílnách? 

 Ano   Ne 

12. Používají žáci ochranné pomůcky při práci? / hlína, drát, lepidla, odpadový ma-

teriál/ 

 Ano   Ne 

Výsledek dotazníku: 

1. Otázka  6x ano  2x  ne 

2. Otázka  6x ano  2x  ne 

3. Otázka  2x ano  6x  ne 

4. Otázka  2x ano  6x  ne 

5. Otázka  8x  ano 
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6. Otázka  1x  ano  7x  ne 

7. Otázka  8x  ano 

8. Otázka  1x  ano  7x  ne 

9. Otázka                 8x  ne 

10. Otázka 3x  ano  2x  ne  3x  někdy 

11. Otázka 8x  ano 

12. Otázka 1x ano  7x  ne 

 

Ověření hypotézy 

Hypotézu jsem ověřovala dotazníkem, který dostali všichni učitelé pomocných tříd. 

Jeho vyplňování předcházel i rozhovor s učiteli, při kterém vyplynulo, že jsou si sice 

vědomi důležitosti pracovních činnosti, ale jejich vyučování by rádi svěřili učiteli, který 

by měl tuto specializaci, nebo alespoň bližší vztah k těmto činnostem. Další vzdělávání 

učitelů v oblasti nových materiálů, metod a postupů probíhá jen sporadicky, a to vyslá-

ním některého z učitelů na seminář, nejčastěji je to Ekodílna. Většina učitelů využívá 

pracovní vyučování k tomu, aby vytvořili s dětmi výrobky na nástěnku třídy. Pěstitelské 

práce a práce v dílnách jsou nejméně učiteli preferované činnosti. 

Učitelé si uvědomují důležitost pracovního vyučování. Jejich další vzdělávání probíhá 

jen při konkrétním zájmu učitele a to v jejich volném čase. Škola další vzdělávání učite-

lů v tomto oboru neposkytuje, ani je pravidelně na takové semináře či školení nevysílá. 

Hra v pracovním vyučování stojí zcela na okraji a pracovní vyučování v projektech se 

nepraktikuje, ale objevuje se v částech jiných výukových projektů. Pracovní činnosti 

v dílnách a pěstitelské práce by učitelé rádi svěřili specialistům, neboť nemají s nimi 

zkušenosti a neznají postupy práce při těchto činnostech. 
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3.2.9  Průběh šetření mezi rodiči 

Hypotéza 

Předpokládám, že rodiče děti zapojují do pracovních činností doma. Nepředpokládám, 

že budou znát například nejoblíbenější druh pracovního materiálu dítěte. Nepředpoklá-

dám, že společně práci dítěte doma hodnotí. 

Dotazník pro rodiče 

1.  Myslíte si, že předmět pracovní vyučování je pro Vaše dítě důležitý? 

 Ano   Ne 

2.  Rozvíjíte Vaše dítě doma po pracovní stránce? 

 Ano   Ne 

3.  Zapojujete dítě do běžných domácích prací? 

 Ano   Ne 

4. Necháte dítě, aby Vám pomáhalo s vařením a nákupem?  

 Ano   Ne 

5. Má Vaše dítě nějaký stálý úkol, který kontrolujete? 

 Ano   Ne 

6. Navštěvuje Vaše dítě nějaký kroužek z nabídky školy? 

 Ano   Ne 

7. Pokud ano, napište jaký. 

…………………………………………………………………………………………… 

8. Zajímáte se o úspěšnost dítěte i v předmětu pracovní výchovy? 

 Ano   Ne 
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9. Víte, s jakým materiálem pracuje Vaše dítě nejraději? 

 Ano   Ne 

10. Připraví si Vaše dítě samo pomůcky do školy? 

 Ano   Ne 

11. Hodnotíte výrobky, které si dítě donese domů ze školy nebo kroužku? 

 Ano   Ne 

12. Má Vaše dítě prostor na vystavení si svých prací doma? 

 Ano   Ne 

 

Výsledek dotazníku: 

1. Otázka  8x  ano 

2. Otázka  8x  ano 

3. Otázka  8x  ano   

4. Otázka 2x  ano  6x  ne 

5. Otázka  3x  ano  5x  ne 

6. Otázka  8x  ano 

7. Otázka- rodiče děti zapojily do kroužků z projektu 

8. Otázka  4x  ano  4x  ne 

9. Otázka  2x  ano  6x  ne 

10. Otázka  4x  ano  4x  ne 

11. Otázka  8x  ano 

12. Otázka  4x  ano  4x  ne 

 

Ověření hypotézy : Ověření hypotézy proběhlo tak, že jsem oslovila rodiče jedné 

z pomocných tříd a požádala je, aby vyplnili jednoduchý dotazník. Jak jsem předpoklá-

dala, rodiče si uvědomují důležitost výuky pracovních činností ve škole. Z dotazníku 
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vyplynulo, že i doma se snaží děti zapojovat dle jejich možností do domácích prací, ale 

práci nekontrolují. Jak jsem předpokládala, jen tři z osmi oslovených rodičů zadávají 

dítěti nějaký stálý úkol, který by důsledně kontrolovali.   

 

3.2.10  Strukturované pozorování vybrané skupiny v září 2011 

Pro posouzení základních dovedností žáků jsem si formou her žáky otestovala a výsled-

ky bodově ohodnotila. 

Test jemné motoriky 

Pro tuto skupinu jsem si vybrala modelování.  

Žáci pracují s keramickou hlínou. Pracovní polohou je sed či stoj. Základní činností 

tohoto testu je hnětení. Zde si procvičují hrubé pohyby a zapojují větší sílu. Další čin-

ností je válení. Při této činnosti jsou zase vyšší nároky na jemnou motoriku a koordina-

ci. Následuje test uštipování a tvarování. 

Hodnocení testu:   

5- úplné provedení úkonu 

4- provede úkon, ale úkon mu činí obtíže 

3- provede úkon jen částečně  

2- provede úkon s pomocí 

1-neprovede ani část úkonu 

 Václav 
Š. 

Michal 
J. 

Jakub 
S. 

Vojtěch 
D. 

Diana 
Z. 

Michaela 
R. 

Andrea 
Z. 

Zdeněk 
R. 

hnětení 4 4 3 2 4 3 2 2 

válení 2 4 2 1 3 3 2 2 

uštipování 3 3 3 2 3 3 3 3 
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 Václav 
Š. 

Michal 
J. 

Jakub 
S. 

Vojtěch 
D. 

Diana 
Z. 

Michaela 
R. 

Andrea 
Z. 

Zdeněk 
R. 

tvarování 2 4 2 1 2 3 2 2 

 

Tabulka č. 2: Test jemné motoriky 

Test úchopů 

Pro tento test jsem si vybrala pinzetový  úchop, při němž musí žáci navléci na drátek 

dvacet korálků za jednu minutu. Nehtový úchop- zapichování špendlíků s hlavičkou do 

molitanové podložky. Deset špendlíků za jednu minutu. Špetku- obracení stránek 

v knize, podle počtu do jedné minuty. Tužkový úchop- nabírání a přelévání vody lžící 

z misky do misky. Nůžkový úchop- stříhání proužků papíru v čase jedné minuty. 

Hodnocení testu:   

3 - provede dobře  

2 - provede neúplně  

1 – neprovede 

 Václav 
Š. 

Michal 
J. 

Jakub 
S. 

Vojtěch 
D. 

Diana 
Z. 

Michaela 
R. 

Andrea 
Z. 

Zdeněk 
R. 

Pinzetový 
úchop 

3 3 3 2 3 3 3 3 

Nehtový 
úchop 

2 2 2 1 2 2 2 1 

Špetka 3 3 3 2 3 3 2 1 

Tužkový 
úchop 

2 2 3 2 2 3 2 2 

Nůžkový 
úchop 

2 3 2 1 1 3 2 2 

 

Tabulka č.3: Test úchopů 
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Práce s textilem:  

Hodnocení:  

5- zvládá sám bez pomoci,  

4-zvládá sám s malou pomocí,  

3-zvládá jen s pomocí,  

2- zvládá s větší dopomocí 

1- nezvládá 

 Václav 
Š. 

Michal 
J. 

Jakub 
S. 

Vojtěch 
D. 

Diana 
Z. 

Michaela 
R. 

Andrea 
Z. 

Zdeněk 
R. 

Stříhání 4 5 4 1 2 5 4 2 

Odměřování a 
navlékání nitě 

5 5 5 2 4 5 3 2 

Uzlík 1 1 5 1 5 5 5 1 

Šití a sešívání 
předním a 
obnitkovacím 
stehem 

4 5 5 2 3 5 4 1 

 

Tabulka č. 4: Test práce s textilem 

 

Sebeobsluha 

Hodnocení:    

3- zvládá sám bez pomoci 

2- zvládá jen s pomocí 

1- nezvládá 
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 Václav 
Š. 

Michal 
J. 

Jakub 
S. 

Vojtěch 
D. 

Diana 
Z. 

Michaela 
R. 

Andrea 
Z. 

Zdeněk 
R. 

Příprava 

pomůcek 

2 3 2 2 3 3 3 2 

Osobní 

hygiena 

3 3 3 3 3 3 3 2 

Oblékání 

podle po-

časí 

2 3 2 1 3 3 3 2 

Zapínání 

knoflíků a 

zavazování 

tkaniček 

1 2 3 1 2 3 3 1 

Péče o 

oděvy a 

obuv 

3 3 2 1 2 3 3 1 

 

Tabulka č. 5: Sebeobsluha 

 

Rozšířené pracovní činnosti- pěstitelský kroužek 

Ukázka pěstitelské práce, co se žáci  v kroužku naučli 

Práce na zahradě a v koutku živé přírody je nejpřirozenější a nepřiměřenější činností pro 

děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Obsahuje konkrétní, převážně jednoduché 

úkony, které se nejvíce přibližují skutečné práci. Je důležitou částí pracovní výchovy, 

přispívá ke správnému osvojení a provádění pracovních činností a postupů při práci na 

zahradě nebo při pěstování a ošetřování květin. Děti se učí pracovat s pracovním nářa-



- 48 - 

dím. Zatímco při práci s materiálem plní děti úkoly krátkodobé a výsledky této práce 

mohou sledovat ihned, kontrolovat a hodnotit výsledky pěstitelských prací se projevují 

až po delší době. Dětem je proto potřeba vysvětlit smysl jejich činnosti, k čemu a za 

jakým účelem tuto práci vykonávají. Tento druh práce se významně podílí na všestran-

ném rozvoji dětí, jejich rozumových, estetických i tělesných schopností, učí je chápat 

užitečnost práce. Práce pěstitelské dětem zajišťují kontakt s živou přírodou, rozvíjí je-

jich poznatky o příslušných rostlinách, zejména těch, s nimiž se doma a ve škole setká-

vají. Jde rovněž u těchto dětí o elementární dovednosti pěstovat a ošetřit nenáročné po-

kojové rostliny, okrasné rostliny, s poznáním, že rostlina potřebuje k životu vodu a vý-

živu z půdy. Děti získají i základní poznatky o stavbě rostlin /lodyha, listy, květ/. Po-

znáváním krásy rostlin si děti pěstují a rozvíjejí estetické schopnosti, budou je umět 

využít ke zkrášlení a zpříjemnění vlastního života, ať už jde o květiny v okně, či na za-

hradě. 

V těchto činnostech se žáci mají naučit dalším činnostem spojeným s pěstováním poko-

jových rostlin. Důsledně se musí vycházet z toho, co už znají. Žáci již znají způsoby 

ošetřování rostlin / zalévání, kypření, splachování prachu z listů, odstraňování odumře-

lých částí rostlin/. V tomto ročníku se žáci naučí přípravě půdy, rozmnožování pokojo-

vých rostlin listovými řízky a pěstování kořenové zeleniny. Žáci budou pěstovat rostliny 

pro zkrášlení třídy, školy, ale i jako dárek. 

 Pěstitelským počinem této třídy je pěstování trvalek a to množením listovými řízky.  

 

Pěstování trvalek- Africká fialka / Saintpaulia/ 

Úkolem bylo seznámit žáky s významem a estetickou funkcí těchto trvalek. Založí si 

trvalkovou výzdobu chodby. Výhodou tohoto pěstování je, že děti se mu mohou věno-

vat po celý rok. Žáci se naučí, jak se odebírají řízky této rostliny 

Pomůcky a potřeby: Dvě vzrostlé fialky africké, které se budou množit, nůž, lopatka, 

vhodné květníky, konvička, mističky pod květníky/nutné/ 

Definice trvalek- trvalky/ pereny/ jsou květiny, které kvetou, případně dávají semena 

více let po sobě, nevyžadují každoroční přesazování. 
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Popis rostliny: Fialka je nevelká, věčně zelená travnatá rostlina se zkráceným stonkem, 

ze kterého vyrůstají na dlouhých řapících mnohočlenné listy. Africká fialka má malé 

kvítky, o průměru 3cm, které tvoří okvětí o několika kusech. Květy bývají jednoduché 

nebo plnokvěté, s vlnitými korunními plátky. Africká fialka je velmi nenáročná rostlina, 

která může být i ve stínu. Zalévá se jen mírně, nejlépe do misky pod květináčem. Voda 

by měla být měkká a pokojové teploty. Optimální teplota vzduchu je 18-20 °C po celý 

rok. Snadno se rozmnožuje listovými lístky, na jaře nebo v létě. Jde o jednoduché od-

říznutí listu s řapíkem, dlouhým 2-3cm. Ta se pak zakořeňují v lehké spíše písčité půdě. 

Nádoby se používají nehluboké. Tato rostlina může být napadána škůdci, nebo plísní. 

Původ má v Tanzánii. 

Postup: Děti budou nejdříve s Fialkou seznámeny. Bude jim popsána, ukázána, dozví 

se vše o jejím pěstování a množení. Žáci si prohlédnou dobře list fialky pojmenují jeho 

části- čepel, řapík.  Pěstování Fialky začne tím, že si každý žák způsobem, který se na-

zývá množení listovými řízky, začne pěstovat svou vlastní fialku. Do malé nádobky si 

žáci připraví zvlhčený množárenský substrát, do kterého zapíchnou pod úhlem 45 stup-

ňů naříznutý list s šikmým řezem. Řízky rostlin se odebírají a upravují nožem, přiměře-

ně ostrým. Žáci odebírají pouze dravé listy, zkrátí a naříznou řapíky. Řízek žáci musí 

umístit do hloubky asi 2 cm, ne více. Květináč s řízkem se zalijí teplou vodou a zakryjí 

mikrotenovým sáčkem pro zachování vlhkosti. Květináč žáci umístí na desku nad těle-

sem ústředního topení, které dodává potřebné spodní teplo. Některé květináče budou 

přikryté zatemněnou sklenicí. Za 3 až 4 týdny žáci pozorují pupeny na zatemněných 

sklenicích dříve. Při správném zalévání a vhodné teplotě k vytvoření kořenů a rozvití 

potomků dochází do dvou měsíců. Pak si děti Fialku přesadí do svého květináče a bu-

dou se o ni starat. Samostatnou průběžnou péči žáci vykonávají s vědomím a pod do-

hledem učitele I pak je nutné ale rostlinu pečlivě sledovat. Při nadměrné zálivce může 

totiž dojít k hnití rostliny. V tom případě by se musela fialka vyhodit. Také může dojít 

k nachlazení rostliny. To pak listy blednou a jejich okraje se otáčejí . 

Výchovné využití: Ačkoliv práce začne společně ve skupině, nakonec si každý sám 

ponese odpovědnost za svou Fialku. Také si bude moci sám rozhodnout, zda ji nechá ve 

škole jako výzdobu, či zda si ji odnese domů. Děti se naučí novému pěstování rostlin a 

to listovými řízky. Děti se naučí jaké nároky Fialka má a jak nejlépe se o ni starat. 
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Obr. č. 2: V  současné době je již chodba u třídy plná rozkvetlých fialek  

 

Rozšířené pracovní činnosti- kroužek keramiky 

Ukázka práce s keramikou, příklad prováděných a v rámci možností zvládnutých 

činností 

Žáci se učí keramickou hlínu dobře připravit. Keramická hlína je hmota velmi tvárná a 

dá se z ní dobře tvořit. Zpracovávají ji několika způsoby. Učí se postupům- tedy různým 

způsobům tvarování, poznávají proces schnutí, pálení, glazování s dalším pálením. 

K výrobku vede dlouhá cesta, musí být tedy trpěliví a vytrvalí. Například tak, že z ní 

vyválíme různě silné válečky, které stáčíme do šířky nebo do výšky a přitom je k sobě 
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jemně přitlačujeme, aby držely dohromady. Tímto, snad nejstarším způsobem vytváření 

se dají zhotovit různé nádoby. Povrch těchto výrobků můžeme nechat tak, jak nám ho 

válečky vytvarovaly, nebo urovnat do hladka. 

Další způsob je sestavování z plátů. Ty můžeme vrstvit, vykrajovat do nich otvory, mo-

delovat je na plocho i do prostoru. 

Figurky je nejlépe vytvářet z jednoho kusu a hlavu a končetiny z tohoto kusu vytahovat. 

Žáci pak mají větší jistotu, že jednotlivé díly později neupadnou, což se jim při lepení 

šlikrem stává. 

S hlínou pracujeme na podložce z novin, či jiného silnějšího papíru, textilu, nebo igeli-

tu. Pracovat přímo na stole nemůžeme, hlína se lepí a hotová práce by nešla sundat. 

Museli bychom ji nechat dost dlouho schnout. 

Na rozválení plátů používáme obyčejný kuchyňský váleček. Mezi váleček a hlínu dá-

váme textil, podle vlhkosti hlíny buď navlhčenou ve vodě, nebo suchou. Jinak by se 

nám hlína k válečku přilepila. 

Nářadí k modelování jsou nám především vlastní ruce. Jinak cokoliv - lžičky, různé 

uzávěry,  vykrajovátka používané na vánoční cukroví, dřevěné špachtle, a jiné. Nebo si 

v odborné prodejně zakoupíme jiné speciální věci pro práci s hlínou. Určitě budeme 

potřebovat očka (na vybírání hlíny ze spodku výrobku, k práci na kruhu). Malé otvory 

můžeme vypichovat brčky na pití. Na stole musí být stále miska s vodou, houbička a 

struna na krájení hlíny. K lepení jednotlivých dílů k sobě si na stůl připravíme také šlikr. 

Dále potřebujeme mít po ruce tkaniny různých struktur. Ty můžeme všelijak otiskovat 

do hlíny. Otiskovat se dají i jiné věci jako například větvičky, listy ze stromů, razítka, 

provázek. 

Sušení je  velmi důležitá fáze při výrobě keramiky. Platí zásada- NESPĚCHAT! Délka 

sušení záleží na vlhkosti použité hlíny, síle střepu, tvaru výrobku a jeho členitosti. Také 

na teplotě v místnosti. 

Ze začátku je lepší nechat výrobek na méně teplém místě. Teprve po zaschnutí: druhý 

nebo třetí den, přenést k většímu zdroji tepla. Nikdy nesušíme v průvanu. Výrobek by 

nám popraskal, nebo by se zdeformoval. Menší kruhové výrobky se suší přiklopené 
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otevřenou stranou na sebe. Doba sušení musí být dostatečně dlouhá. Nedosušený výro-

bek v peci praskne a střepy mohou poškodit okolní výrobky. 

Pálením se hlína zpevňuje, odpařuje se z ní poslední voda a nakonec mění své vlastnos-

ti. Nedá se už rozmočit ve vodě a stává se méně porézní. Hlína se mění v keramiku. 

Pálení v peci je završením práce každého keramika a záleží na něm výsledný úspěch 

celé snahy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č 3 – keramická kočka 

 

3.2.11  Strukturované pozorování v květnu 2012 

Práce s keramickou hmotou 

Hodnocení testu:   

5- úplné provedení úkonu 
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4- provede úkon, ale úkon mu činí obtíže 

3- provede úkon jen částečně  

2- provede úkon s pomocí 

1-neprovede ani část úkonu 

 

 Václav 
Š. 

Michal 
J. 

Jakub 
S. 

Vojtěch 
D. 

Diana 
Z. 

Michaela 
R. 

Andrea 
Z. 

Zdeněk 
R. 

hnětení 5 5 4 2 5 4 3 2 

válení 3 5 2 2 4 4 4 3 

uštipování 4 4 4 3 4 5 5 3 

tvarování 3 5 3 3 4 4 3 2 

 

Tabulka č. 6: Test jemné motoriky 

 

Test úchopů 

Hodnocení testu:   

3 - provede dobře  

2 - provede neúplně  

1 – neprovede 

 Václav 
Š. 

Michal 
J. 

Jakub 
S. 

Vojtěch 
D. 

Diana 
Z. 

Michaela 
R. 

Andrea 
Z. 

Zdeněk 
R. 

Pinzetový 
úchop 

3 3 3 2 1 3 3 3 
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 Václav 
Š. 

Michal 
J. 

Jakub 
S. 

Vojtěch 
D. 

Diana 
Z. 

Michaela 
R. 

Andrea 
Z. 

Zdeněk 
R. 

Nehtový 
úchop 

2 2 2 2 3 3 2 2 

Špetka 3 3 3 2 3 3 2 2 

Tužkový 
úchop 

3 3 3 2 2 3 2 2 

Nůžkový 
úchop 

3 3 3 2 3 3 2 2 

 

Tabulka č.7: Test úchopů 

 

Práce s textilem:  

Hodnocení testu:   

5- úplné provedení úkonu 

4- provede úkon, ale úkon mu činí obtíže 

3- provede úkon jen částečně  

2- provede úkon s pomocí 

1-neprovede ani část úkonu 

 

 Václav 
Š. 

Michal 
J. 

Jakub 
S. 

Vojtěch 
D. 

Diana 
Z. 

Michaela 
R. 

Andrea 
Z. 

Zdeněk 
R. 

Stříhání 5 5 5 3 3 5 5 2 

Odměřování a 
navlékání nitě 

5 5 5 3 5 5 4 2 

Uzlík 4 5 5 3 4 5 4 2 
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 Václav 
Š. 

Michal 
J. 

Jakub 
S. 

Vojtěch 
D. 

Diana 
Z. 

Michaela 
R. 

Andrea 
Z. 

Zdeněk 
R. 

Šití a sešívání 
předním a ob-
nitkovacím 
stehem 

5 5 5 3 5 5 5 2 

 

Tabulkač. 8: Práce s textilem 

 

Sebeobsluha 

Hodnocení:    

3- zvládá sám bez pomoci 

2-zvládá jen s pomocí 

1- nezvládá 

 

 Václav 
Š. 

Michal 
J. 

Jakub 
S. 

Vojtěch 
D. 

Diana 
Z. 

Michaela 
R. 

Andrea 
Z. 

Zdeněk 
R. 

Příprava 

pomůcek 

3 3 3 2 3 3 3 2 

Osobní hy-

giena 

3 3 3 3 3 3 3 2 

Oblékání 

podle poča-

sí 

3 3 3 2 3 3 3 2 
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 Václav 
Š. 

Michal 
J. 

Jakub 
S. 

Vojtěch 
D. 

Diana 
Z. 

Michaela 
R. 

Andrea 
Z. 

Zdeněk 
R. 

Zapínání 

knoflíků a 

zavazování 

tkaniček 

2 2 3 2 2 3 3 2 

Péče o 

oděvy a 

obuv 

3 3 3 2 3 3 3 2 

 

Tabulka č. 9: Sebeobsluha 
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graf č. 3- modelování Jakub S. 
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graf č. 5- modelování Diana Z. 
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graf č. 7- modelování Andrea Z. 
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graf č. 21- práce s textilem Diana Z. 
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graf č. 27- sebeobsluha Jakub S. 

graf č. 28- sebeobsluha Vojtěch D. 

září

květen0

1

2

3

Příprava
pomůcek

Osobní
hygiena Oblékání

podle
počasí

Knoflíky a
tkaničky Péče o

oděvy a
obuv

září

květen

Sebeobsluha - Jaklub S.

září

květen0

1

2

3

Příprava
pomůcek

Osobní
hygiena Oblékání

podle
počasí

Knoflíky a
tkaničky Péče o

oděvy a
obuv

září

květen

Sebeobsluha - Vojtěch D.



- 71 - 
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graf č. 31- sebeobsluha Andrea Z. 
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4.2  Vyhodnocení výsledků 

Celoroční práce s touto třídou mě velmi obohatila o nové poznatky. Mezi mnou a jed-

notlivými žáky vznikly pevné vazby. Měla jsem možnost sledovat jejich postupný roz-

voj snad ve všech oblastech lidské osobnosti. Došlo k velkému posunu spolupráce a 

zájmu ze strany rodičů. Výsledkem tohoto projektu je, že sedm z osmi rodičů požádalo 

o prodloužení školní docházky, takže naše spolupráce pokračuje i v tomto školním roce. 

Největší radost mám ale z toho, že vidím před sebou scelený kolektiv žáků. Velmi se 

upevnily jejich kamarádské vztahy. Společně stráveným časem vymizela neporozumění, 

která plynula z jejich rozdílnosti. Největší posun ve vývoji je vidět u Vojty D., který se 

konečně rozmluvil a z chlapce se stále sklopenou hlavou, je mnohem sebevědomější a 

komunikativnější osobnost. Díky pracovním činnostem a účasti v soutěžích si tato třída 

také okusila pocit slávy. Všichni jsou sebevědomější, a jak hodnotí třídní učitelka, třída 

jen kvete. Pro paní učitelku byly mnohé poznatky z testů překvapující a vedly k tomu, 

že poznala a pochopila možnosti jednotlivých žáků. Již chápe, že Vojta prostě správnou 

stranu v učebnici včas nalistovat nemůže, protože nemá správnou úchopovou doved-

nost. Vůbec celé testování bylo pro ni zajímavé a odhalilo silné a slabé stránky žáků.  

Tato práce jistě nemůže plně prokázat úvodní cíl, protože je to jen malý vzorek z tak 

početné populace žáků s mentálním postižením, ale dokázala mnohem více. 

Změnila postoj rodičů, začali se více informovat o dalších možnostech vzdělávaní a 

profesní přípravy. To že třída zůstala pohromadě a pokračují na této škole svědčí o vel-

kém úspěchu. Až je mi těžko domyslet, jak moc jsem zasáhla do dění v této třídě, do 

dění v těchto rodinách. Skoro se bojím, aby pevné vazby, které ve třídě mezi žáky 

vznikly, nebyly později jim samotným na škodu. Rozloučení bude bolestné, již teď vi-

dím, jak se dožadují tytéž pozornosti. Takže nic neskončilo, práce s touto třídou pokra-

čuje. Máme naplánováno mnoho dalších akcí. Pokračují i v kroužcích. 
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5  ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo prokázat význam pracovních činností pro rozvoj žáků 

s mentálním postižením, což se myslím podařilo.  

Děti s mentálním a zdravotním postižením dokáží mnohem více, než kolik bychom 

vzhledem k jejich postižení očekávali. Práce s nimi není nijak snadná. Není pro ni žád-

ný návod. Výsledky práce se dostavují jen velmi pomalu. Jen ten, kdo se jimi denně 

zabývá, může potvrdit, jakou radost dokáže sebemenší pokrok. Je třeba mít pochopení 

pro zvláštnosti každého jedince a učit dítě, aby své obtíže překonávalo. Trpělivost a 

láskyplná péče dokáže divy. A cítí-li tyto děti, že je má někdo rád, jsou schopny zázrač-

ných pokroků a změn. Osudy těchto dětí leží také v našich rukách. Ze všeho nejdůleži-

tější je ale vždy, jak se dítě cítí, jaké má zájmy, sebevědomí, povahu a jak se jednou 

bude umět orientovat v životě. 

Životní šance pro naše žáky v projektu občanského sdružení Masopust v Chomutově. 

Toto sdružení získalo od města úžasný prostor pro bezbariérovou kavárnu a dalo šanci 

rozvíjet pracovní zkušenosti mentálně a zdravotně postiženým. Protože jednou ze za-

kladatelek tohoto projektu je i má kolegyně, je nasnadě, že šanci dostali naši bývalí žáci. 

Cílem bylo a je zvýšit jim zdravé sebevědomí, překonat ostych, a připravit je na pra-

covní pozice, které se jim sdružení snaží předjednat.     
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