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ABSTRAKT 
  

Název práce: Bazální stimulace u osob s hlubokým mentálním postižením. 

 

 Cíle:  

      Cílem práce je sledovat reakci a účinky metod bazální stimulace u osob 

s hlubokým mentálním postižením v měsíčním intervalu. Jedná se o metody 

zaměřené na zlepšení vnímání těla, sociálních vztahů a orientace v okolním 

prostředí.  

   

Metody:  

      Sledovala jsem, jak silná bude reakce devíti klientů s hlubokým mentálním 

postižením na zvolené metody bazální stimulace v závislosti na druhu a čase. 

Jedná se o metodu kvalitativní, která vyhodnocuje nejvhodnější druhy použití 

bazální stimulace u osob s hlubokým mentálním postižením. Ke sběru dat jsem 

zvolila zúčastněné pozorování reakcí klientů. Před intervencí jsem testovala 

reakce na dva druhy metod, následovala měsíční intervence, kdy jsem denně 

pozorovala a zapisovala reakci devíti vytipovaných osob na aplikaci sedmi 

stimulací, které byly praktikovány odbornými terapeuty, po skončení intervence 

jsem testovala stejné metody jako před zahájením práce. Projekt se realizoval ve 

státním zařízení pro klienty s celoroční, týdenní a denní pobytovou službou.                                 

 

Výsledky:  

      Výsledky ukázaly, že u pozorovaných subjektů došlo po měsíční intervenci ke 

zlepšení verbální a nonverbální komunikace, k pozitivním emočním projevům, 

k částečnému snížení spasticity.    

 

Klíčová slova: bazální stimulace, mentálně postižení, vnímání, tělesný obraz 
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ABSTRACT 

 

Title: Basal stimulation for people with profound mental disabilities 

 

 Objectives: 

      The goal is to track the response and the effects of the methods of basal 

stimulation for people with profound mental disabilities in a monthly interval. 

This is a method aimed at improving the perception of the body, the social 

relations and orientation in the surrounding environment. 

   

 

Methods: 

      I watchedhow strong the response of nine clients with profound intellectual 

disabilities on the chosen method of basal stimulation, depending on the type and 

time.This is a qualitative method, which evaluates the best kinds of use of basal 

stimulation for people with profound mental disabilities. I chose the data 

collection involved observing the reactions of clients. Before the intervention, I 

tested the response to two kinds of methods, followed by a monthly intervention 

when I watched every day and write a response to nine selected persons to the 

application seven stimulation, which were practiced by therapists after the 

intervention, I tested the same method as before starting work. The project is 

carried out in public facilities for clients with annual, weekly, and daily tourist 

service. 

 

Results: 

      The results showed that the observed bodies occurred after a monthly 

intervention to improve verbal and nonverbal communication, positive emotional 

manifestations, to a partial reduction of spasticity. 

 

Keywords: basal stimulation, mental disability, the perception, body image 
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Motto: 

„Jiné je tvé dítě. Jiné ve svém duševním bohatství, jiné v rozvoji svých schopností, 

jiné ve vztazích ke světu, jiné ve svém jednání i počínání, jiné v běžných reakcích. Je 

jiné, ale není horší.“ 

                                                                                                                   Heinrich Behr 
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Úvod 
 

      Bazální stimulace je aktivizační koncept metod, využívající poznatků 

fyziologie, neurologie, psychologie, pedagogiky, ke zlepšení zdravotního stavu, 

stimulací smyslových a pohybových orgánů. Rozvoj používání metod bazální 

stimulace v Čechách se datuje zlomovým obdobím 2005. V té době se u nás 

založil Institut bazální stimulace s.r.o. ve Frýdku Místku a začal pronikat do 

podvědomí odborných kruhů. Zásadní převrat zaznamenala bazální stimulace na 

nemocničních odděleních jednotek intenzivní péče. Ve společnosti jsou další 

skupiny obyvatelstva, kde lze účinné metody stimulace zavést, následně rozvíjet, 

jako jsou mentálně postižení. Výzkum vlivu bazální stimulace u osob s mentálním 

a tělesným handicapem, které nejsou v domácím prostředí, ale ve státních i 

nestátních kolektivních zařízeních, je v samých začátcích. Do projektů, 

zavádějících prvky bazální stimulace do praxe, se zapojil velký počet organizací, 

napříč spektrem poskytovatelů sociální péče.   

      S metodou bazální stimulace jsem měla možnost se seznámit během 

pracovního poměru v Domově pro osoby se zdravotním postižením Sulická, kde 

jsem se dva roky věnovala aktivizaci mentálně postižených uživatelů sociálních 

služeb. 

    Při práci jsem se potýkala s nedostatkem a nedostupností studijních materiálů o 

bazální stimulaci, jak tuzemských, tak zahraničních. 

      Vytyčila jsem si za cíl práce stanovit, podle stupně inteligenčního kvocientu, 

použití nejúčinnějších metod, které by bylo vhodné realizovat v praxi i laiky. 

Bazální stimulace je týmová spolupráce všech osob, podílejících se na péči o 

uživatele sociálních služeb. 

      Teoretickou část práce jsem rozdělila do dvou oblastí a to na první, týkající se 

historie, etiologie a ucelené rehabilitace mentálně postižených a na část druhou, 

která se zabývá konceptem bazální stimulace. 
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I. TEORETICKÁ ČÁST 

1. Mentálně postižení 
 

      „Mentální postižení je psychický stav charakterizovaný snížením inteligence. 

Projevem mentální retardace je nedostatečné přizpůsobení se jedince 

přinejmenším ve dvou oblastech každodenní reality: v komunikaci, péči a 

sebeřízení, v samostatném zvládání domácnosti, v úrovni sociálních schopností, 

využívání společenských zdrojů, ve funkčních akademických schopnostech, 

v práci, odpočinku, zdraví a bezpečí“ (Ruisel, 2000, s. 121).   

    Lidé s mentálním postižením, jsou osoby, u kterých nejde o opoždění vývoje, 

ale o strukturální vývojové změny. Základní myšlenkové procesy jsou trvale 

narušené, zpomalené. Podle druhu postižení se objevují různé disproporce 

v citovém vnímání, v artikulaci, ve zrakové, sluchové a pohybové oblasti. 

Mentálně postižení mívají nedostatečné prostorové a časové vnímání a nejsou 

schopni analyzovat elementární situace (Psychopedie, 2007). 

         

1.1 Historie péče o osoby s mentálním postižením  

 

      Ve starověkém Řecku, se počátkem 6. století př. n. l. zabývali teoriemi o 

vzniku a léčbě duševně nemocných filosofové Pythagoras, Alkmaion, kteří 

označili mozek jako sídlo myšlení, shromaždiště smyslových vjemů a duševní 

činnosti. Zakladatel vědeckého lékařství Hippokrates určoval typologii osobnosti 

založenou na temperamentech a čtyřech barvách tělních tekutin, rozlišoval 

melancholiky, sangviniky, flegmatiky a choleriky. Souhrnně pojmenoval 

psychické onemocnění jako paranoiu, jejímž původcem jsou tělesné choroby. 

     V dalších obdobích nedošlo k žádným výrazným posunům v léčbě. Duševně 

postižení jedinci byli označováni jako „posedlí ďáblem“ nebo „zlým duchem“ a 

k léčbě se používalo zaříkávání, modlitby, různé šamanské způsoby vymýtání a 

očišťování osobnosti. Již ve starověké Spartě byli slabší jedinci usmrcování, aby 

nebyli přítěží pro společnost. V raném a pozdním středověku společnost takové 

osoby tolerovala, ale její postoj se pomalu měnil až od 17. století v období 
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renesance. V té době začaly vznikat špitály, kde docházelo k separaci duševně 

postižených od společnosti, většinou veškerou zdravotnickou činnost, zastávaly 

církevní řády. Renesance s sebou přinesla i rozvoj školství, jehož velkým 

propagátorem byl Jan Amos Komenský. V knize Vševýchova (1948) se zabývá 

nutností vzdělávat všechny děti bez ohledu na zdravotní stav. „Z lidského hlediska 

se nevynímá nic, leč nečlověk. Pokud tedy mají účast na lidské přirozenosti, potud 

mají míti účast na vzdělání.“   

      Jedním z prvních ústavů pro duševně choré v Evropě, kde byla poskytována 

skutečná zdravotnická a sociální péče, byl ústav v Bicêntru ve Francii. Pracoval tu 

zakladatel moderní psychiatrie Filip Pinel, který docílil, že postiženým byly 

sundány okovy, kazajky a přestaly se používat k napravení osobnosti biče. Cílem 

snažení bylo zaměstnat postižené přirozeným způsobem, což v té době 

představovala práce především v zemědělství. Tento trend se postupně rozšířil do 

Švýcarska, Německa a Rakousko - Uherska. Začaly se rozvíjet způsoby 

komunikace s postiženými, vytvářely se plány, jak zvýšit jejich schopnost 

aktivního života ve společnosti a vznikaly nové sociální vědy, zabývající se 

rozvojem osobnosti duševně nemocných. Pojmenování mentálně postižený se 

z historického hlediska datuje až od začátku 19. století.   

      První ústav v Čechách byl založen v roce 1871 v Praze a nesl název Ústav pro 

idioty. Jedinci s mentálním postižením začali být začleňováni do školní výuky tak, 

že rozvíjeli své řemeslné dovednosti. Ve dvacátém století postupně vznikala 

zařízení, která byla zaměřena na péči o mentálně postižené. Byla rozdělena podle 

druhů postižení a často pouze pro jedno pohlaví. Po revoluci r. 1989 se otevřel 

prostor pro vznik státních i nestátních zařízení, došlo k rozmělnění do menších 

skupin a začal být kladen větší důraz na začleňování postižených do společnosti.  

      Na základě Všeobecné deklarace lidských práv (1924), Evropské sociální 

charty (1961) a Deklarace práv mentálně postižených osob (1971), mají i lidé s 

mentálním postižením stejná lidská práva, jako ostatní (Švarcová, 2001).  
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1.2 Příčiny mentálního postižení 

 

    Ke vzniku termínu „mentální retardace“, který se u nás používal do konce 20. 

století, došlo složením dvou latinských slov mens (mysl, rozum) a retardio 

(zdržet, zaostávat, opožďovat). Nově se vymezuje samotný pojem mentálně 

postižený, osoba s mentálním postižením. 

     Druh mentální poruchy se určuje podle diagnostiky specifických znaků, 

přiřazených lékaři k danému defektu. Přesné stanovení diagnózy u těžkého a 

hlubokého mentálního postižení je složité, jedná se často o kombinované příčiny i 

druhy. 

Příčiny vzniku mentální poruchy jsou endogenní (vnitřní) a exogenní (vnější).   

      „Jakýkoliv zásah do normálního běhu interakcí v zárodečném období pak 

způsobí abnormální vývoj, vznik kongenitálních defektů“ (Romanovský, 1985, s. 

649).   

      „Vnitřní příčina je zakódována v systému pohlavních buněk, jejichž spojením 

vzniká nový jedinec, jsou to příčiny genetické“ (Švarcová, 2001, s. 51). 

 

1.2.1 Endogenní příčiny 

 

Lidské tělní buňky jsou diploidní - mají zastoupeno 23 chromozómů matky i otce. 

      „Každý člověk má ve své genetické výbavě dvě sady chromozomů. Jednu získá 

od matky, druhou od otce. Celkem má zdravý člověk ve své výbavě 23 párů 

chromozomů – 22 chromozomů je tzv. somatických (tělních) a jeden pár je tzv. 

pohlavních chromozomů. Celkový počet chromozomů v genetické výbavě zdravého 

člověka je tak 46“ (www.abctehotenstvi.cz).  

 

Chromozómy člověka se rozdělují podle jejich délky a polohy na 7 skupin A- G 

(Nečásek, 1979). 

 

 vývojové poruchy geneticky podmíněné:                                                       

strukturální - Downův syndrom (porucha 21. chromozómu)                                                                           

                          - Klinefelterův syndrom (více pohlavních chromozómů- 47,48 )   

http://www.abctehotenstvi.cz/
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                          - Turnerův syndrom (méně pohlavních chromozómů X-jen 45)                                                                                               

                          - Smith Magensis syndrom (poškození krátkého raménka     

                            17. chromozómu)  

                          - Patauův syndrom (trizómie u 13. chromozómu) 

                          - Edwardsův syndrom (trizómie u chromozómu skupiny E) 

                          - Cri du Chat syndrom (dělení části chromozómu 5) 

                          - XXY syndrom (chromozóm Y navíc) 

                          - XXX syndrom (chromozóm X navíc) 

 

       metabolické  - fenylketonurie (nedostatek enzymu na štěpení  

                                           fenylalaninu v krvi)   

       pervazivní    - poruchy autistického spektra  

                                                                 

1.2.2 Exogenní příčiny  

 

Dělení podle období vzniku: 

prenatální - fáze plození, embryonální a fetální období                                                

                               (tzn. od početí do doby těsně před porodem) 

      perinatální - těsně před, během a po porodu  

      postnatální - po porodu od novorozeneckého období až po kmetský věk 

 

Dělení podle vnějších faktorů - teratogenů   

      virová onemocnění (meningitida, encefalitida, zarděnková embryopatie,   

       kongenitální syfilis)               

      faktor chemický (drogy, alkohol, nikotin) 

      faktor fyzikální (rentgenové záření, úrazy, chybné očkovací vakcíny) 

      faktor sociálního prostředí (nedostatek vitamínů a stopových prvků,  

      nevhodné zázemí)           

             

      Podle odborných studií se jedná jen o 20 % známých ovlivňujících faktorů, 

ostatních 80 % nemá určený původ.  
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        Příčiny vzniku mentálního postižení mají souvislost s dostupností zdravotní a 

sociální péče. Jedná-li se rozvojový stát, nejčastější poškození je nedostatečnou 

hygienou a porodním, či poporodním stresem novorozeňat a následnou 

nedostatečnou hygienou a neproočkovaností populace. Ve vyspělých zemích je 

důraz na předporodní prevenci, dostupnost zdravotní péče a všeobecnou 

informovanost o vzniku degenerací. Podle Národního registru vrozených vad ČR 

se registruje, že v případě vícečetných umělých oplodnění in vitro fertilizací, 

dochází u zhruba 4,6 % dětí k poruchám mozkové činnosti, cévním a zažívacím 

potížím oproti 3,6 % v případě běžného početí. Tato skutečnost může být 

způsobena tím, že se do dělohy vkládá několik zárodků, které se následně redukují 

za použití farmaceutických prostředků. 

      Vyšetření amniocentézou (odběr plodové vody) analyzuje chromozomální 

mutace a podle vývoje plodu lze podat návrh na ukončení těhotenství. Tento 

postup se nesetkává s pochopením u nábožensky založených komunit.  

      Snížením vzniku mentálních poruch je prevence a to jak primární (zamezení 

vzniku), tak sekundární (geneticky podmíněná).  

 

Primární prevence - základní požadavky na matku shrnula Mezinárodní liga 

společností pro mentálně postižené (ILSHM) do deseti bodů: 

1) navštívit gynekologa nejpozději 3 měsíce před porodem 

2) dodržovat správnou výživu 

3) nepožívat alkoholické nápoje 

4) chránit se očkováním 

5) nekouřit 

6) od věku 35 let podstoupit genetické vyšetření 

7) nepožívat léky bez souhlasu lékaře 

8) nevystavovat se RTG paprskům  

9) vyvarovat se styku s infikovanými osobami a prostředím 

10)pravidelně navštěvovat lékaře 
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Sekundární prevence - u ohrožené populace zaměřena na získání informací z 

rodinné anamnézy o genetických defektech (www.is.muni.cz). 

Genetické odlišnosti se určují počtem, tvarem a přítomností chromozómů v buňce 

(Nečásek, 1979). 

 

Metody prevence lékařské genetiky: 

a) prekoncepční  - výběr partnera bez genetické zátěže, plánované rodičovství 

b) prenatální       - výběr pohlaví podle vazby na dědičnost 

c) postnatální     - léčení geneticky podmíněných chorob, screeningové testy 

   

 1.3 Kategorie mentálního postižení 

 

              Označení postižení se rozděluje na mentální postižení (oligofrenii) a 

demenci. Mentální postižení se projevuje od početí do dvou let věku dítěte. Pokud 

nastane zvrat v anamnéze po tomto období, jedná se o demenci 

(www.sancedetem.cz). 

      Osobami s mentálním postižením označujeme jedince s IQ pod 69. Tato 

skupina tvoří zhruba 3 % populace, z čehož většina jsou jedinci s lehkým 

mentálním postižením. Podle statistických průzkumů z roku 2008 jsou ve větší 

míře postiženy ženy, ale přesné číslo nelze určit, jelikož jedinci s lehkou formou 

nejsou evidováni.  

      Oligofrenie je nenávratná porucha inteligentu a byla dříve rozdělena do tří 

kategorií – debilita, imbecilita, idiocie. Od těchto pojmů se upustilo a byla 

nahrazena jiným označením viz. níže (Hartl, Hartlová, 2007).  

      Mentální postižení je označeno podle Mezinárodní klasifikace nemocí z r. 

1992 jako druh nemoci F70-79 (mentální retardace), stupeň F71, 72, 73, 78, 79 

(podle míry postižení) a typ eretický, torpidní, nevyhraněný. Rozdělení je 

posuzováno podle mentálních schopností, příslušejících věkové kategorii, což 

předurčuje schopnost sebeobsluhy, komunikativní schopnosti, orientaci 

v sociálním prostředí: 

 

 

http://www.is.muni.cz/
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 lehké (F70) - IQ 50 – 69, mentální věk 9 - 12 let 

(lehké opoždění, zpomalení psychomotorického vývoje, malá slovní 

zásoba, malá komunikační schopnost, obsahově chudé sdělení, projevují 

se i konkrétní vady řeči, nedostatečná zvídavost a vynalézavost, objevují 

se stereotypy ve hře, konkrétní mechanické myšlení je bez abstrakce a 

fantazie, omezený logický úsudek, slabá paměť, porucha v oblasti syntézy 

a analýzy, opožděná jemná i hrubá motorika, poruchy v koordinaci 

pohybu, relativní schopnost založit rodiny, žít standardně, převládá 

konzumní život, labilita a impulzivnost, mají častější prožitky úzkostných 

stavů) 

 střední (F71) - IQ 35 – 49, mentální věk 6 – 9 let 

(opožděn rozvoj řeči, který přetrvává do dospělosti, psychické procesy 

jsou ovlivněny epilepsií, řeč je jednoduchá, obsahově chudá, používají             

agramatismy, jemná a hrubá motorika má zpomalený nekoordinovaný 

vývoj, emoční labilita, nevyrovnanost, nepřiměřené afektivní reakce, 

sebeobsluha je částečná, schopnější mohou být zařazeni do pracovního 

procesu, ale většina jen v chráněných dílnách, částečné zbavení 

svéprávnosti) 

 těžké (F72) - IQ 20 – 34, mentální věk 3 – 6 let 

(opožděn psychomotorický vývoj, motorika neobratná, zdlouhavé 

osvojování jednoduchého pohybu, neschopnost zkoordinovat pohyby, v 

sebeobsluze nejsou schopni udržet základní čistotu, řeč je primitivní, jen 

slova bez vět, někdy řeč úplně chybí, emočně nestále naladěni, bezpečně 

poznají jen jim nejbližší osoby, potřebují celoživotní péči) 

 hluboké (F73) - IQ max. 20, mentální věk 3 roky 

(závislost na pomoci ve všech složkách, motorika stereotypní, kombinace 

s jinou vadou, řeč není rozvinuta, těžko poznají nejbližší osoby, 

sebepoškozují se v reakci, že je něco bolí) 

 jiná mentální retardace (F78) nemožnost stanovit výši IQ z důvodu 

přidružených senzorických a somatických poškození 
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 nespecifikovaná mentální retardace (F79) nemožnost stanovit IQ pro 

nedostatek informací pro zařazení do skupin (Vašicová, 2010) 

 

1.4 Ucelená rehabilitace  

 

      Ucelená - komplexní rehabilitace je koncept, ve kterém je zastoupena léčebná 

péče, sociální, pedagogická, pracovní aktivita a poradenská činnost. Jedná se o 

proces, kdy se koordinovaně uplatňují lékařská, sociální, pracovní a výchovná 

opatření, která umožňují postiženým obyvatelům funkční začlenění do společnosti 

(www.umeni-pomahat.cz). Jde zaprvé o trend normalizace, což je uvádění života a 

věcí s tím spojených do normálního stavu a zadruhé o integraci postižených, tím 

je myšlen neodmítavý, neseparující postoj společnosti. Vhodnějším pojmem pro 

tento druh rehabilitace by vyhovoval název „habilitace“, což znamená schopnost, 

způsobilost (Jankovský, 2001).  

      „To znamená, žít nikoli v ústavním zařízení, ale v rodině, kde jsou 

uspokojovány jejich přirozené potřeby lásky, pozornosti, zájmu a bezpečí, 

znamená to také mít možnost navštěvovat školu nebo školské zařízení, které dětem 

a mládeži umožní maximální možný rozvoj jejich schopností“ (Švarcová, 2001, s. 

12). 

      Všichni poskytovatelé a zainteresované osoby musí dodržovat stanovené 

standardy kvality sociálních služeb, které jsou vymezeny vyhláškou 505/2006, 

která nabyla účinnosti k 1.1.2007 a obsahuje 15 okruhů, týkajících se dodržování 

lidských práv, uzavírání smluv o poskytnutí péče, profesionalitě pracovníků a 

řešení vnitřního chodu organizace.  

      Ucelená rehabilitace se rozděluje na čtyři okruhy: léčebnou, sociální, 

pedagogickou a pracovní.       

 

1.4.1 Léčebná rehabilitace 

 

      „Léčebná rehabilitace se dělí na vertikální, vedoucí k obnovení původního 

stavu organizmu a horizontální, která je dlouhodobá a řeší problematiku 

poškození majících závažný a chronický charakter“ (Jankovský, 2001). Léčebná 
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rehabilitace mentálně postižených začíná primárně stanovením diagnózy 

ošetřujícím či odborným lékařem (neurolog, psychiatr). Stanovuje se druh 

postižení a diagnostikují se přidružené zdravotní obtíže. Ty vyžadují 

farmakologickou léčbu (jedná se např. o epilepsii, afektivní poruchy, srdeční vady 

aj.). Kromě lékařů se v oblasti léčebné uplatňují další odborníci - fyzioterapeut, 

ergoterapeut, logoped, psycholog, animoterapeut, arteterapeut. 

a) Fyzioterapie – metodami jsou elektroléčba, vodoléčba, magnetoterapie, 

masáže, léčba ultrazvukem, světlem, teplem, léčebná tělesná výchova 

(Jankovský, 2001). Metody jsou zaměřeny na zlepšení kondice 

postižených, např. lepšího držení trupu, hlavy, prokrvení dolních a horních 

končetin, následná rehabilitační péče je realizovaná přímo v zařízeních. 

Využívají se, podle fyzického a zdravotního stavu, možnosti koupelí ve 

vířivých vanách a bazénech, cvičení za pomoci rehabilitačních balonů, 

rotopedů, přístrojů vysílajících elektrický stimul do svalů, běžných masáží, 

tělesná cvičení zaměřená na reflexní motoriku (Vojtova metoda)   

b) Ergoterapie – se skládá z diagnostiky, terapie a prevence. Základem je 

stanovení individuálních cílů jednotlivců, podle jejich možností, vhodnou 

formou zaměstnává postižené spoluobčany tak, aby si mohli neustále 

rozvíjet a zlepšovat své zdraví, schopnosti a nacvičuje podmínky pro 

snížení rizika zhoršení zdravotního nebo psychického stavu. Vzniká buď 

samostatně jako chráněné dílny, nebo je součástí denních stacionářů a 

pobytových zařízení formou kroužků. Je využívána jako respitní 

(odlehčovací) služba pro rodiny zajišťující celodenní péči o postižené. 

c) Logopedie – tvoří důležitou oblast rozvoje, aby mohli být postižení 

zapojeni do společenského dění a bylo možné s nimi navázat efektivní 

komunikaci. Rozděluje se na řečové poruchy organické, kde příčinou je 

porucha na mluvním aparátu a funkční, které jsou zapříčiněny duševní 

nemocí, nevhodným prostředím aj. Komunikace se dělí na verbální a 

nonverbální. K odstranění komunikačních bariér u vyšších typů mentálního 

postižení se aplikují alternativní metody (systém AAK) např. piktogramy, 

grafické symboly, mimika, gesta (Krejčířová, 2002). 
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d) Psychopedie – je duševní nauka, obor, který spojuje ostatní obory speciální 

pedagogiky (psychologie, sociologie, medicína, právo) a věnuje se osobám 

s mentálním a duševním postižením. Důležitou součástí nauky je prevence 

a prognostika, zkoumání vzdělávacích a výchovných vlivů.  

e) Animoterapie – terapie za pomoci zvířete. Nejpoužívanější je canisterapie 

(terapie za asistence psa) a hipoterapie (terapie jízdou na koni). Při 

canisterapii dochází majitel zvířete spolu se speciálně vycvičeným psem do 

jednotlivých zařízení, kde mají klienti možnost přímého kontaktu se 

zvířetem. Přispívá k rozvoji jemné i hrubé motoriky, zlepšuje verbální i 

neverbální komunikaci, orientaci v prostoru a motivaci klienta. Jízda na 

koni simuluje lidskou chůzi a centrální nervová soustava zpracovává vjem 

o změnách polohy a vysílá signál organizmu pro udržení rovnovážné 

reakce (www.wikipedia.cz). Hipoterapii provozují různá výcviková 

jezdecká střediska s akreditací.  V Praze mají postižení možnost využívat 

hipoterapii např. v Psychiatrické léčebně Bohnice. Tyto činnosti se 

koordinují se sociálními pracovníky, opatrovníky a s lékařem.      

f) Arteterapie– je odborná, záměrná a cílevědomá aplikace uměleckých 

prostředků, která mění chování, myšlení a emoce. Obsahuje směry 

dramatické, hudební, výtvarné a literární (Krejčířová, 2002). 

 

1.4.2 Pedagogická rehabilitace 

 

      V prvních letech života (0-3 roky) poskytují rodinám terénní služby střediska 

rané péče. Seznamují rodinu s péčí o postižené dítě, s možnostmi dalšího rozvoje 

jeho osobnosti, a to po stránce pedagogické, sociální a léčebné. Poradci jsou 

speciální pedagogové, psychologové, fyzioterapeuti a ergoterapeuti.      

      Na základě Školského zákona č.472/2011 a zákona č.147/2011 o vzdělávání 

dětí, žáků a studentů se speciálními potřebami, je každá osobnost vzdělavatelná. 

Vzdělávání probíhá ve speciálních školských zařízeních, ergoterapeutických 

výchovných pracovištích nebo přímo v domácí péči. 

      Před zařazením do vzdělávacího systému předchází diagnostikování 

předpokladů žáka pro dosažení plánovaného vzdělání, odstranění ovlivňujících 
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vlivů a faktorů.   

 

1) Předškolní vzdělávání  

 speciální mateřské školky – zaměřené na mentální postižení, ztrátu 

sluchu, zraku, poruchy řeči 

  speciální třídy - zřízené při mateřských školách klasického typu, kde je 

nižší počet dětí, vyučují speciální pedagogové, přizpůsobeno je i 

materiální vybavení 

 mateřské školky běžného typu -  při lehké formě mentálního postižení, 

které nebývá v předškolním období ještě diagnostikováno  

      Mateřské i základní školy využívají specifických učebních plánů a 

alternativních přístupů např. poznatky zakladatelů Marie Montessori 

(Montessoriovská škola), Helen Parkhurstové (Daltonský plán), Petera Petersena 

(Jenský plán), Rudolfa Steinera (Walfsdorfská škola). Výuku zajišťují speciální 

pedagogové, kteří využívají speciální výukové pomůcky, metody, předměty a 

alternativní formy komunikace (Vařeková, 2010). 

Speciální pedagogika shrnuje znalosti z oborů: 

 psychopedie - edukace, reedukace, diagnostika, poradenství, rehabilitace,  

                                   integrace, prevence, prognostika         

 somatopedie - výchova a vzdělávání osob s tělesným postižením 

 tyflopedie     - výchova, vzdělávání, rozvoj osob se zrakovým postižením 

 logopedie     - výchova komunikačních dovedností 

 surdopedie   - výchova, vzdělávání, rozvoj osob se sluchovým postižením 

 etopedie       - příčiny, projevy, prevence poruch chování 

 

Splnění povinné školní docházky lze realizovat dvěma formami: 

 integrace (skupinová, individuální) v rámci běžné ZŠ, nebo její třídy 

 speciální škola – speciálně zřízená pro žáky se specifickými potřebami 

Při školní i předškolní docházce mohou mít děti k dispozici osobní asistenty a 

individuální učební plány. Ve speciálních školách jsou zřízeny přípravné ročníky 

ZŠ, které se nepočítají do povinné školní docházky, ale připravují budoucí žáky se 

středním, těžkým, hlubokým mentálním postižením na základní školu. Rodiče 
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využívají možnost přípravných tříd, které jsou při běžných nebo praktických ZŠ a 

jsou určeny žákům se sociálním znevýhodněním. Počet dětí ve třídě je podle 

Školského zákona v rozpětí od 4 - 6 dětí. 

 

2) Povinná školní docházka 

      „V České republice platí povinná devítiletá školní docházka pro všechny žáky 

bez rozdílu, tedy i pro žáky se všemi stupni mentálního postižení. Tato docházka 

začíná v šesti letech a její odklad je možný, ale žák musí nastoupit do školy 

nejpozději ve školním roce, ve kterém dovrší osm let (§ 37 školského zákona). 

Školní docházku může žák plnit nejvýše do dosažení 17 let, přičemž ředitel může 

na žádost zákonných zástupců tuto hranici posunout na 18 let, ale u žáků se 

zdravotním postižením až na 20 let. U žáků se středně těžkým a těžkým mentálním 

postižením, se souběžným postižením více vadami a s autismem může být 

docházka prodloužena až do 26 let (se souhlasem zřizovatele školy). (§ 36, 55 

školského zákona)“ (www.rvp.cz). 

 

 Základní škola praktická (dřív zvláštní) - navštěvují ji jedinci 

s lehkým mentálním postižením, je rozdělena na dva stupně                

1. - 5. ročník, 6. - 9. ročník. Výuka probíhá stejným způsobem jako 

v běžné škole, jen hodinová dotace a rozsah obsahu předmětů se liší, je 

sestavován Školní vzdělávací program s redukcí učiva a s výstupy, 

které má žák zvládnout. 

 Základní škola speciální (dřív pomocná) - navštěvují ji žáci se 

středním, těžkým, hlubokým mentálním postižením. Docházka je 

desetiletá a rozdělena do dvou stupňů (1. - 6. ročník, 7. - 10. ročník) a 

podle Rámcového vzdělávacího plánu i na dva programy s ohledem na 

míru postižení. U těžkých a hlubokých forem mentálního postižení 

suplují školní docházku rehabilitační třídy, kde je kladen důraz na 

zlepšení komunikace, vjemových schopností, třeba za použití metod 

bazální stimulace. 

 Jiný způsob plnění školní docházky - se realizuje u hluboce 

mentálně postižených, kde bylo prokázáno, že není možnost žáka 
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zařadit do školního procesu. Krajský úřad rozhodne o vyjímce, určí 

speciální školu, jejíž učitelé dochází do místa bydliště a vzdělávají 

žáka přímo v jeho přirozeném prostředí.  

 

3) Vzdělávání v rámci přípravy na zaměstnání 

 praktická škola s jednoletou, dvouletou, tříletou přípravou 

- zaměřena na základy odborného vzdělání, získání manuálních 

dovedností v oborech rodinné výchovy, ručních prací 

 odborná učiliště 

- zaměřena na rozvoj daného odborného předmětu (pomocný kuchař, 

pečovatel, zedník, truhlář, prodavač aj.) 

 

4) Další vzdělávání 

 

 večerní škola – určena osobám, které neměli možnost splnit povinnou 

školní docházku 

 kurzy k doplnění vzdělání – určena osobám, které se vzděláním 

vůbec nezačaly 

           Dostupnost vzdělávání je závislá na regionech, zasíťování speciálními 

školami je rozdílné ve velkých aglomeracích, oproti malým městysům a vesnicím.  

 

1.4.3 Sociální rehabilitace 

 

      Sociální rehabilitace je soubor činností zaměřených na nácvik péče o vlastní 

osobu, na orientaci a pohyb ve vnitřním i vnějším prostoru, na zlepšování 

komunikace a chování ve společnosti, rozlišování a vyhodnocování běžných 

situací, na výchovné činnosti pro rozvoj psychických, sociálních a motorických 

dovedností. Pro uskutečnění cílů sociální rehabilitace jsou potřeba zajistit finanční 

zdroje a umožnit integraci postižených osob do společenského a kulturního života. 

Zákon č. 108/2006 Sb. vymezuje pojmy a podmínky pro poskytovatelé sociálních 

služeb, upravuje poskytování příspěvku na péči, kontrolu (inspekci) poskytování 

sociálních služeb. Poskytovateli mohou být právnické, nebo fyzické osoby, které 



25 
 

k takové činnosti mají řádnou registraci od krajského úřadu. 

 „Sociální služby se dělí na služby sociální péče, služby sociální prevence a 

sociální poradenství. Sociální služby jsou buď pobytové, ambulantní, nebo 

terénní“ (Oujezdská, Keršněrová, 2007, s. 30).     

a) Poskytování dávek sociální podpory 

Zdrojem příjmů mentálně postižených osob jsou dávky státní sociální 

pomoci a to formou částečných či plných invalidních důchodů (po 

dosažení plnoletosti) a příspěvků na péči. Výše důchodů se stanovuje 

podle druhu postižení a věku. Příspěvky na péči jsou poskytovány osobám, 

které jsou kvůli dlouhodobě nepříznivému stavu závislé na pomoci jiné 

osoby, výplata dávky může být poskytnuta po ukončení prvního roku 

života. Příspěvky jsou rozděleny do čtyř stupňů podle určitých 

specifických podmínek stanovených Ministerstvem práce a sociálních 

věcí. Kategorie a tím i výše příspěvku, se odvíjí od schopností vykonávání 

sebeobslužných činností. I. stupeň je nejnižší a znamená částku ve výši 

2.000,- Kč a IV. stupeň nejvyšší a tam je vypláceno až 14.000,- Kč a o 

oprávněnosti přidělení rozhoduje obecní úřad. Řízení o přidělení je 

složeno ze dvou šetření - z posouzení zdravotního stavu a sociálního 

šetření v místě bydliště. Pokud je klient umístěn do registrovaného 

zařízení, poskytujícího sociální péči, musí být příspěvek evidován včetně 

vykázání činností, které byly klientovi v dané výši poskytnuty. 

b) Organizace podporující integraci mentálně postižených   

Organizací kulturních, společenských a sportovních akcí se zúčastňují 

společnosti, které mají zkušenosti z této oblasti, jako např. SIMP - 

Sdružení pro integraci mentálně postižených. Náplní je nejen pomoc při 

začlenění do aktivit, ale hlavně zviditelnění mentálně postižených jako 

právoplatných členů společnosti. V rámci akcí se konají divadelní a 

pěvecké festivaly, výstavy, módní přehlídky, prodeje výrobků chráněných 

dílen, charitativní akce, abilympiády, sportovní klání.  

c) Chráněné a podporované bydlení 

Integrace probíhá i v oblasti bydlení, kde vznikají chráněná obydlí ve 

vytipovaných lokalitách, mentálně postižení tam za dohledu asistentů žijí 
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běžným životem. Mohou se podílet na vedení domácnosti včetně 

veškerých činností s tím spojených (nákupy, úklid, vaření, praní, žehlení 

prádla). Starají se o osobní hygienu, o dopravu po okolí, plánují si 

samostatně náplň volného času. Většinou se jedná o uživatele sociálních 

služeb starší  osmnácti let, kteří jsou poživateli invalidního důchodu a mají  

finanční prostředky na úhradu vzniklých nákladů. „Nejdůležitějším znakem 

chráněného bydlení tedy paradoxně není ochrana před nástrahami života, 

ale spíše podpora na cestě k samostatnosti a nezávislosti. Není ani tak 

podstatné, kolik toho zvládne, ale aby se každý z klientů učil co nejvíce 

využívat a rozvíjet své schopnosti a nespoléhal se pouze na pomoc okolí či 

asistentů“ (www.portus.cz).  

d) Osobní asistence        

Ke zlepšení sociální situace pomáhají zdravotně postiženým osobám 

osobní asistenti, formou terénní služby. Poskytují postiženým pomoc při 

každodenních činnostech, doprovázejí je na cestách do škol, zájmových 

kroužků, nebo do zaměstnání (Oujezdská, Keršnerová, 2007). 

Jedná se o placenou službu, kterou je možné si objednat u registrovaných 

poskytovatelů osobní asistence, jejich seznam vede sociální odbor 

příslušného městského úřadu, a to jako asistenci nárazovou celodenní, 

pravidelnou, nebo nepřetržitou celodenní. Asistence je poskytována jako 

všeobecná (zaměřená na všechny oblasti pomoci), nebo speciální (pouze 

na určitou činnost). Na úhradě se podílí klient, formou příspěvku na péči a 

obecní úřady, které čerpají dotace z ministerstva, nebo z regionálních 

dotačních fondů Evropské unie.  

Osobní asistenti se věnují jednotlivcům, jsou spojením mezi okolím a 

postiženým jedincem. V případě těžších forem postižení, kdy jsou 

uživatelé sociálních služeb upoutaní na lůžku, dělají jim společnost, aby 

nezůstali natrvalo odříznuti od vnějšího světa, pomáhají rodinám v péči o 

postižené. Při školní výuce, nebo pracovní rehabilitaci, mohou být 

prostředníkem mezi učitelem (zaměstnavatelem) a žákem. Asistenti jsou 

vybíráni z řad zdravotníků, pracovníků v přímé péči, speciálních pedagogů 

a jsou pravidelně proškolováni.     
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1.4.4 Pracovní rehabilitace 

 

      Samotné slovo rehabilitace je odvozeno z latinského rehabilitatio, což 

znamená obnovení. Termín rehabilitace se začal používat ve spojení s válečnými 

americkými veterány v r. 1918 a postupně přešel do dalších oblastí života.   

     Pracovní rehabilitací se postižení dostávají do kontaktu s „normální“ populací, 

stávají se finančně nezávislými, učí se důslednosti a odpovědnosti za realizované 

výrobky, nebo služby. 

     Zaměstnavatelé, kteří mají víc než 25 zaměstnanců, mají zákonnou povinnost 

zaměstnat 4 % zdravotně postižených, nebo odebrat od nich výrobky, služby jako 

náhradní plnění. Pracovní rehabilitace je zabezpečována na základě zákona 

435/2004 a vyhlášky č.518/2004 o zaměstnanosti. Jedná se o poradenskou činnost 

v hledání odpovídajících pozic pro zaměstnání, o teoretickou a praktickou 

přípravu na zaměstnání a o vytváření vhodného pracovního prostředí pro 

zdravotně postižené.  

      Na trhu práce působí řada neziskových organizací, např. Okna dokořán o.p.s., 

Česká unie pro podporované zaměstnávání, Apla, Alka a spousta dalších. Tyto 

organizace vytváří projekty pro začlenění mentálně postižených do pracovně 

právních vztahů, třeba i na zkrácené pracovní úvazky. Další aktivitou je 

spolupráce s vytipovanými zaměstnavateli, seznámení jejich vedení s platnou 

legislativou. Na vytvoření pracovního místa lze získat finanční příspěvek do výše 

100.000,-Kč. 

      Mentálně postižení lidé, jejichž komunikace a zdravotní stav je na vyšší 

úrovni, se uplatňují jako pomocné síly u úklidových firem, pomocní kuchaři ve 

stravovacích zařízeních, ošetřovatelé zvířat, pomocníci při administrativních 

činnostech. Vznikají kavárny a pekárny, kde mentálně postižení vykonávají 

obsluhu podle svých schopností. Nemohou mít hmotnou odpovědnost kvůli 

nedostatečným rozlišovacím schopnostem, pracují pod odborným vedením 

vyškolených pracovníků. Skupiny klientů, kterým mentální postižení neumožňuje 

začlenění do stálé pracovní činnosti, potřebují pomoc asistentů, mají možnost 

navštěvovat chráněné dílny, nebo denní stacionáře s programem na rozvoj 

sociálních návyků a dovedností. 

      „Smyslem podporovaného zaměstnávání je vyrovnání příležitosti pracovního 
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uplatnění lidí, kteří jsou znevýhodněni na trhu práce, a v důsledku toho by mohli 

být, nebo jsou omezeni i ve svém celkovém společenském uplatnění“ (Česká unie 

pro podporované zaměstnávání, 2004).  
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2. Bazální stimulace 

 

2.1 Všeobecný pojem bazální stimulace 

 

     „Filosofií konceptu bazální stimulace je myšlenka, že člověk může mít špatnou 

medicínskou prognózu, ale dobrou sociální prognózu. Koncept také maximálně 

respektuje autonomii člověka, podporuje orientaci a tím posiluje pocit jistoty a 

bezpečí“ (Friedlová, 2012, s. 20). 

      Základním prvkem konceptu bazální stimulace je aktivizace mozkové činnosti 

k podpoře pohybu, vnímání, komunikace. Bazální stimulace není léčebná metoda, 

ale soubor pedagogických a ošetřovatelských pravidel, která se využívají ve všech 

oblastech lidského života, jehož kvalita byla zásadním způsobem narušena. 

Nemusí se jednat o přímé ohrožení života, ale jen o nesprávný vývoj např. u dětí v 

prenatálním věku, u osob se zdravotním či mentálním postižením, u různých typů 

komatu. 

      Záměrem bazální stimulace (bazálního vnímání), je stanovit okruh vhodných 

stimulací organismu, na které by dotyčný reagoval a jeho další život a vývoj byl 

jednodušší a hodnotný. Stimul (podnět) je změna vnitřního nebo zevního prostředí 

organizmu, působící na neuron. Stimulace (dráždění) je působení podnětu a 

přenos vzruchu nervovým vláknem do nervového systému. Přenos informace 

zajišťují vstupy (receptory) a výstupy (afektory). Nervové buňky nemají 

schopnost regenerace a při zániku neuronů, jde o ireverzibilní (nevratný) stav. 

Mají schopnost plasticity- přizpůsobení prostředí, deformace, napjatost.   

   „Někdy neznáme potřeby klienta (nemůže se vyjádřit), ale můžeme si být vždy 

jisti, co nechce: bolest, strach, chlad a zůstat sám“ (Friedlová, 2012, s. 42). 

„Stimulací rozumíme nabízené podněty, kdy pomocí těla uvádíme jedince do 

reality, zprostředkováváme mu zkušenosti a vjemy.  Cílovou skupinou jsou těžce  

mentálně a vícenásobně postižení jedinci. U těchto jedinců s těžkým zdravotním  

postižením jsou extrémně redukované aktivity“(www.is.muni.cz). 

      Stavebním kamenem, ze kterého vychází bazální stimulace, je životní 

pyramida základních fyziologických hodnot: 

  jídlo, spánek, dýchání, aktivity zajišťující životní funkce 
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  pocit jistoty, bezpečí 

  láska a rodinné vztahy 

  pocit sebeúcty 

  seberealizace  

        Bazální stimulace je psychologickou aktivitou, která nabízí formy 

komunikace a podnětů, důležitých pro další vývoj (Vítková, 2001). 

      ,,Základem je vnímání a uvědomování si vlastního těla a jeho pohybu, vnímání 

nejbližšího okolí a následně stanovení možnosti komunikace na určité úrovni, 

kterou je každý jednotlivec odlišný a která je nezbytná pro možnost zlepšení 

zdravotního stavu a spokojenosti v životě“ (Friedlová, 20007, s. 25). 

Fyziologie definuje lidské vědomí jako „bdělý stav, v němž je člověk schopen 

sebeuvědomování, orientované pozornosti a záměrného jednání a myšlení na 

základě souboru smyslových a paměťových informací.“  

                     V prenatálním věku vnímá nenarozené dítě své okolí, matku, nebo 

prostředí, ve kterém se plod pohybuje. V období od 8. týdne rozezná embryo 

vibrace a chvění děložní stěny, srdeční puls matky, tóny. Od 16. týdne si 

uvědomuje změnu polohy své i matky. Vnímání přichází z percepčního orgánu, 

kterým je kůže. Při porodu dochází k přechodu plodu z chráněného prostředí do 

nejistoty a dítě reaguje podle svých vývojových schopností a zralosti. U 

nedonošených dětí není zcela vyvinuta centrální nervová soustava a stimulace 

mozku již od počátků je nezbytná (Friedlová, 2003).  

            Důležitým prvkem pro udržení integrity organismu a k intelektovému 

vývoji je pohyb. Je komunikačním spojením mezi okolním světem, ovlivňuje 

emoční prožitky. Aktivita pohybu je vázána na funkci centrální nervové soustavy. 

Nedostatečnost pohybu má vliv nejen na funkčnost, ale i na strukturu celého 

organismu, dochází ke zkracování svalstva, k nesprávnému držení těla, ke 

změnám skeletu (osteoporóza). Pohyb pomáhá  k podpoře oběhového systému 

(okysličování krve) a metabolických procesů (peristaltika střev, hladina cukru v 

krvi). Analýza pohybu je základem diagnostiky příčin poruch a následného 

stanovení terapeutických metod (Véle, 2006). 

           Bazální stimulace je prostředkem, který lékaři a ošetřující pracovníci 

využívají u klientů, kde veškeré snahy o obnovení nebo zlepšení stavu, selhaly. 
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Přitom se jedná o jednoduché metody i pro laiky pochopitelné, může je 

praktikovat po zaškolení každý zaměstnanec.  

      „Zdrojem podnětů a nositelem péče jsou samozřejmě zaměstnanci. Existuje 

vzájemná motivace, proškolení zaměstnanci ukazují ostatním další speciální 

techniky bazální stimulace“ (Žákavec, 2012, s. 30). 

 

2.2 Vznik bazální stimulace 

 

      S realizací bazálních (elementárně jednoduchých) postupů začal prof.Dr. 

Andreas Fröhlich od roku 1970  německém městě Landstuhl. V Rehabilitačním 

centru pro děti narozené s těžkými kombinovanými somatickými a intelektuálními 

změnami, vytvářel teorii, že každé dítě je vzdělavatelné a nedostatečná 

senzomotorická stimulace vede k sekundárnímu poškození intelektu. 

      „Při vhodné volbě nabídek je možná komunikace i interakce mezi lidmi i 

tehdy, když je těžké postižení překážkou schopnosti iniciovat aktivitu (Vítková, 

2006). 

      Prof. Andreas Fröhlich společně se zdravotní sestrou Christel Bienstein, která 

pracovala ve Vzdělávacím centru německého profesního svazu pro ošetřovatelské 

povolání, formulovali centrální ošetřovatelské, pedagogické, terapeutické cíle. 

Metoda vychází z oborů speciální pedagogiky, neurologie, psychologie a dalších. 

      Prof. Christel Bienstein vede od r. 1994 Institut výzkumu ošetřovatelství na 

lékařské fakultě ve Witten-Herdecke v Německu. Za práci byla oceněna 

v Brémách titulem profesor za výzkum v oblasti ošetřovatelství (Friedlová, 2007). 

Oba profesoři vypracovali systém vzdělávání lektorů, který spočívá na 

absolvování čtyřsemestrové zahraniční stáže u vybraných vzdělávacích institucí, 

zakončený odbornou zkouškou.   

      V České republice se s konceptem bazální stimulace pracuje od r. 2003 a od r. 

2004 je Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR zařazen do náplně práce 

všeobecné zdravotní sestry. V roce 2005 byl ve Frýdku - Místku založen Institut 

bazální stimulace s.r.o., který jako první začal publikovat a zavádět do praxe, 

pomocí akreditovaných kurzů, jednotlivé druhy bazální stimulace. Základní kurzy 

byly rozšířeny o nástavbové části a absolventi obdrží certifikát Mezinárodní 
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asociace bazální stimulace. 

 

2.3 Kurzy bazální stimulace 

 

      Kurzy, které vedou k proškolování pracovníků, mají několik stupňů – 

základní, nástavbové, prohlubující. Společnost Institut bazální stimulace s.r.o. 

nabízí tzv. supervize, kdy kvalifikovaná pracovnice provede odbornou kontrolu, 

vyvodí závěry z poskytované bazální péče a navrhne další směr a rozvoj péče. 

„Kursy bazální stimulace jsou pro všechny tyto profese akreditovány příslušnými 

ministerstvy, absolvováním těchto kursů dochází ke sjednocení postupů při 

poskytování péče a terapie u uživatelů“ (Friedlová, 2011, s. 36). 

 

2.4 Rozdělení okruhů bazální stimulace 

 

      Těžce a hluboce mentálně postižení mají extrémně redukovanou možnost 

aktivit. Koncept bazální stimulace prosazuje snahu o porušení takové izolace od 

společnosti v podobě stimulů, kterými se navazuje komunikace i tam, kde běžné 

metody jsou v důsledku zdravotního stavu, bez účinku (Vítková, 2006). 

 

Stimuly základní (podporující základní tělesné funkce):  

 somatický 

 vestibulární 

 vibrační 

 

Stimuly rozvíjející (podporující psychologický rozvoj) : 

 optický 

 orální 

 olfaktorický 

 taktilně - haptický 

 auditivní 

      Bazální stimulace tvoří celek, pro zvýšení efektivity a porušení stereotypu 

kombinuje metody dohromady. Prostor pro vícenásobnou aktivizaci mozku 
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vytvářejí snoezelenové místnosti, jejichž vybavení je multifunkční (Hájková, 

2006).  

    Výrazná účinnost metod je zaznamenána u osob uvržených do kómatu, kdy je 

předpoklad, že prožitky v minulosti zaznamenali.  

      U lidí s těžkým a hlubokým mentálním postižením se účinky potvrzují 

pomaleji, metody stimulace musí být opakované a celoživotní. 

 

2.5 Definice pravidel a metod bazální stimulace  

 

     Prioritou pro nastavení správného tělesného a duševního stavu je pojem o 

vlastním těle, komunikace s okolím. Při nedostatku informací, dochází ke ztrátě 

orientace v prostoru, hybnosti, ke zhoršení životních funkcí i psychického stavu.  

      

Základní pravidla při poskytování metod bazální stimulace 

 

      Koncept metod bazální stimulace je proces zlepšování komunikace mezi 

klientem a terapeutem, získávání důvěry, sebejistoty, proto je třeba zachovat 

pravidla, kterými se eliminují nežádoucí účinky, reakce a zvyšuje se efektivita 

stimulací.  

 

      Desatero pravidel: 

 

1. provádět iniciativní dotyk před zahájením a po ukončení činnosti na stejné 

části těla, 

2. s klientem hovořit klidně, formou přiměřenou postižení, informovat o 

prováděných praktikách, 

3.  sledovat klientovy reakce a zdravotní stav (např. tepovou frekvenci, 

sekret), 

4. pracovat jednotlivě, věnovat se jednomu klientovi, 

5. eliminovat rozptylující prvky, zajistit jeho soustředění, 

6. v průběhu stimulace nehovořit s třetí osobou, 

7. při negativní reakci, stimulaci přerušit, věnovat se jiné ošetřovatelské 

činnosti, 
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8. všichni zainteresovaní pracovníci musí postupovat při aplikaci metod 

stejně, 

9. nepracovat přes odpor klienta, 

10. po stimulacích poskytovat přiměřený odpočinek. 

 

2.5.1 Metoda somatická  

 

      Somatickou percepci (vnímání) z povrchu těla zprostředkovává kůže, 

registruje podněty tlakové, dotekové, bolestivé, tepelné, elektromagnetické. 

Propriorecepci (citlivost) ze svalů a kloubů vyvolávají svalová a šlachová 

vřeténka, ze kterých vycházejí senzitivní nervová vlákna do centrální nervové 

soustavy. Při použití metod se zaměřujeme na klienty s poruchami hybnosti a 

umožňujeme jim získat pojem o celkovém tělesném obrazu, tzn. levé i pravé 

polovině těla. Dospělý člověk má naučené automatické pohybové programy pro 

udržení stabilní polohy oproti gravitaci, jeho svaly musí mít schopnost vyvinout 

svalový tonus pro cílený pohyb (Friedlová, 2003).   

Do stimulace zařazujeme zklidňující, povzbuzující, neurofyziologické, 

diametrální koupele s různou teplotou vody (23 - 40°C), masáže teplými, 

měkkými předměty, pevné doteky celou plochou ruky, polohování, posilující 

dýchání. Masážní pohyby jsou prováděny současně oběma rukama a to na vnitřní 

straně dané končetiny z proximálního směru do distálního, u zevní části ve směru 

opačném, tedy z distálního do proximálního. Tuto činnost opakujeme 3 – 5 x po 

sobě. 

      Po skončení stimulace klienta vhodně polohujeme, nebo uložíme na měkké 

matrace, které nekladou odpor (Bienstein, 2003).  

      Klient musí být stimulován opakovaně, aby byl schopen správně rozeznat 

hranice svého těla a okolí.   

 

2.5.2 Metoda vestibulární 

       

      Vestibulární systém je určen k rozpoznání úhlového a lineárního zrychlení 

pohybu hlavy (udržení rovnováhy) a stabilizaci obrazu na sítnici zrakového 
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orgánu (Friedlová, 2007). 

      Orientace v prostoru se vyvíjí od narození v průběhu prvního roku života, kdy 

novorozenec postupně překonává polohu horizontální ve vertikální. Lineární, 

rotační a statickou změnu polohy a rychlost pohybu vnímá a impulsy přenáší do 

mozku vnitřní rovnovážný sluchový orgán. Vestibulární nerv se ve vnitřním uchu 

spojuje s nervem sluchovým, prodlouženou míchou postupuje do komplexu 

vestibulárních jader, která jsou centrem pro řízení rovnováhy a svalového tonusu 

(Friedlová, 2007).   

      Nácvik rovnováhy, orientace v prostoru lze aplikovat zavěšením do látkových 

vaků (viz. Příloha č.1 obr. č. 4) a mírně rozhoupat nebo otáčet, tak, aby docházelo 

ke střídání poloh a pozic. U imobilních klientů, kteří nejsou schopni samostatného 

pohybu, se mění poloha kýváním hlavou ze strany na stranu, podložením nebo 

pokrčením končetin (Vítková, 2006), nebo změnou polohy - polohovací válce a 

polštáře (viz. Příloha č.1 obr. 1, 2, 3). 

 

2.5.3 Metoda vibrační 

 

             Vibrační stimulací je snaha o povzbuzení kožních receptorů a 

proprioreceptorů ve svalech a vazivech. Vnímání směřuje od kraje (periferie) těla 

dovnitř. Pomocí vibračních přístrojů různých typů, přiložených do oblasti kloubů, 

přímo do dlaně, na chodidlo, dochází k přenosu rytmu vibrace do nosných částí 

těla a tím ke vnímání celé dráhy končetiny (Hájková, 2009). Stimuluje se i celé 

tělo položením na trampolínu, vibračním rozkmitáním, případně chvějivými 

pohyby rukou terapeutů. Chvění vydává i hlas, který rozechvívá hrudník a přenáší 

impuls do nervové soustavy. 

      K této stimulaci je vhodné zajistit spoluprací s nejbližšími příbuznými, kdy klient 

nejen vnímá samotný hlas, ale i tón, na který byl v minulosti zvyklý (Friedlová, 

2007).   
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2.5.4 Metoda orální  

 

      Ústa a dutina ústní tvoří počátek trávicí soustavy, zpracovávají potravu a mísí 

ji s enzymy obsaženými ve slinných- exokrinních žlázách (žlázy s vnější sekrecí). 

Pohyby dolní čelisti jsou důležité nejen pro zpracování potravy, ale i pro 

artikulaci. Aktivizují se svaly sdělovacího systému - žvýkací, jazylkové, zadní 

šíjové a mimické svaly. Z mimického výrazu lze rozpoznat informace o emočním 

stavu podle postavení horního či dolního rtu, ústních koutků, pohybu víček a 

obočí (Véle, 2006). 

      Při podávání pokrmů se zapojují chuťové a čichové orgány, detekující potravu 

a chemické látky, se kterými se v průběhu života setkáváme. Oblast úst je vlivem 

základních reflexů (sací, hledací), zdrojem vnímání již od útlého věku. První 

seznámení s ústní dutinou lze pozorovat v prenatálním věku embrya, kdy si cucá 

palec.  

      Ústa obsahují mikroorganizmy, které se při neregulaci množí a poškozují 

nejen tkáň, ale i povrch zubů. Vytváří se zánětlivá ložiska, afty, bolestivé stavy, 

tím dochází k pootevření úst s následným vysycháním sliznice, vytékání slin a 

působením enzymů k narušení pokožky (Friedlová, 2007).  

          Chuťové buňky se aktivují podáváním pokrmů rozdílné konzistence, vůní, 

chutí, maximálně v trojím provedení. Část klientů má ze zdravotních důvodů 

zavedenu gastroenterální výživovou sondu přímo do dutiny břišní, snižuje se tím 

citlivost vnímání ústy a slinění. Pro zachování polykacího a slinícího reflexu se 

připravují cucací váčky ve tvaru lízátka, protože je možnost vrácení zdravotního 

stavu do normálu.   

             Před samotnou stimulací je nezbytné provést vizuální kontrolu dutiny 

ústní, aby v ní nebyla zánětlivá ložiska, nebo dokonce trvalé defekty. Používají se 

dětské jídelní příbory, většinou speciální lžičky, které zajistí nepoškození dásní, 

ústních koutků, zubů, jsou vyrobeny z materiálů umožňujících likvidaci 

mikroorganizmů sterilizací při vysokých teplotách. Po ukončení stimulace je 

nezbytné důkladně vyčistit ústa, aby nedošlo k hnilobným rozkladům potravin. 
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2.5.5 Metoda olfaktorická 

 

            Olfaktorická stimulace se zaměřuje na vůně. Vnímání pachu je 

zprostředkováno prvním hlavovým nervem. Čichová dráha začíná receptorovými 

buňkami, které se nacházejí v horní části dutiny nosní (www.zdn.cz)  Rozlišovací 

schopnost se vyvíjí a maxima dosahuje ve třetí a čtvrté dekádě života (Hájková, 

2009). Čichový orgán identifikuje jednotlivé vůně a slouží k verbální a neverbální 

komunikaci, identifikuje osoby, předměty a představy, člověk dokáže navodit 

vzpomínky na různá období života, nebo přiřadit souvislosti s blízkou osobou.  

Čichový vjem má dva prahy: 

 vnímání - nízká koncentrace látek 

  rozeznávání - množství vdechované látky o koncentraci 10
7
mol/ml 

vzduchu.  

Používají se látky oblíbené, neagresivní povahy v přiměřené koncentraci tak, aby 

vjem byl přirozený a příjemný.    

            Stimulace se provádí ze strany, nejprve stimulací svalů obličejové části 

včetně úst, z důvodu uvolnění napětí a v přirozené, pro stimulovaného příjemné 

poloze. 

 

2.5.6 Metoda taktilně - haptická  

 

      Jedná se o metodu založenou na schopnosti rozlišit určitý typ doteku na těle a 

na hmatu. Správnou aplikací podnětů této stimulace je možné odstranit nežádoucí 

reakci klienta při prozkoumávání vlastního těla. Z neznalosti okolních věcí, jako 

jsou zavedené cévky, inkontinenční pomůcky, nebo prostředí, reaguje klient 

nepřiměřeně až agresivně. Ke stimulaci se používají, dle věku a informací 

z biografie, předměty, které je jsou snadno uchopitelné, posiluje se motorika 

rukou.       
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2.5.7 Metoda auditivní 

 

            Sluchový orgán je pomocníkem v orientaci, přenáší vibrace, na které reagují 

smyslové buňky přenesením informace postupně do sluchového nervu a mozku. 

Vjemová intenzita sluchu je v jednotlivých fázích života rozdílná, nejzřetelnější je 

v dětství a dospívání, s postupem času se schopnost snižuje.  

 

      Poškození sluchu  

 vrozené 

 následkem nemoci, operace 

 překročením hladiny akustického tlaku 140 decibelů 

 dlouhodobým pobytem v prostředí s intenzitou hluku nad 85 decibelů 

 věkem 

      Sluchovou výkonnost zvyšují naslouchadla a kochleární implantáty stimulující 

nervy ve vnitřním uchu (náhrada šneka-kochley). 

       Auditivní stimulace se realizuje zprostředkováním zvukových vjemů z řeči, 

hudební produkce pomocí jednoduchých hudebních nástrojů.  

      Aplikuje se vlastní řeč, zvyšuje se intenzita a intonace hlasu. Mluva je 

jednoduchá, zaměřená na pochopitelné věci a situace. Doprovodným nástrojem 

základního typu je zvonkohra a bubínek, nástroje, které vydávají tlumené tóny, 

nebo radiomagnetofony. Na auditivní stimulaci se zaměřují speciální pedagogové 

při výuce těžce a hluboce mentálně postižených. Text z radiomagnetofonů je 

stejný, opakováním dochází k fixaci jednotlivých úseků.  

 

 2.5.8 Metoda optická 

 

     „ Oči jsou důležitým orientačním orgánem v prostoru zevního prostředí a mají 

vliv i na stabilizaci polohy těla.“ (Véle, 2006)  

Zrak je smysl, umožňující získávat informace o kontrastu barev, tvaru předmětů a 

vzdálenosti.  

           Pro těžce a trvale postižené upoutané na lůžko je nezbytný dostatek 

zrakových podnětů rozvíjejících vnímání. Do zorného pole se umisťují 
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jednoduché obrázky v základních barevných škálách, známé fotografie, hračky, 

lůžkoviny v barevném provedení měkkých tónů, aby se rozbil stereotyp místnosti. 

U osob s poruchou zraku se volí barva bílá a černá, které mají vzájemně největší 

kontrast. Při optické stimulaci přichází do centrální nervové soustavy signál, který 

vyhodnotí pohyb (směr, rychlost), zapojí nitrooční a okohybné svaly, které mají 

úzkou vazbu na horní část krční páteře. Aktivizuje se pohyb hlavy i končetin, aby 

mohl klient pohybující předmět pozorovat po celou dobu trasy (Véle, 2006). 

      Důležitým optickým stimulem je časové rozlišení - vnímání dne a noci.  Pro 

vizuální prostorové vnímání se mění poloha klienta, aby měl výhled proměnný, 

byl schopen rozlišit tvar a velikost prostoru (Friedlová, 2003). 

           Kombinací všech výše uvedených metod jsou snoezelenové místnosti, kde 

mohou postižení strávit čas jiným způsobem než na běžných pokojích v kolektivu 

ostatních. „K tomu je nutné prostředí, v němž (na rozdíl od běžného života) nejsou 

zaměstnány smysly komplexně, nýbrž v němž se může postižený soustředit jen na 

některý smyslový podnět, např. hmatání“ (Švarcová, 2001, s.104). 

K vytvoření názvu došlo složením slov doezelen (zklidňovat, dřímat) a snuffelen 

(čichat). 

      Základem místnosti je vodní lůžko, s teplotou vody okolo 35°C, které 

navozuje dojem plodové vody. Stěny jsou odhlučněny, barevně upraveny, hraje 

v nich příjemná hudba, používají se různé vonné směsi, vizuální projekce, 

speciální barevné světlo, uložení klienta je v jeho oblíbené poloze.  

     Vybavení a veškeré pomůcky snoezelenových místností musí splňovat 

terapeutické, bezpečnostní, hygienické normy, být omyvatelné, dezinfikovatelné, 

nehořlavé, s nátěry se zdravotními atesty. 

     Používání speciálních místností se praktikuje při školní výuce speciálními 

pedagogy, podle osnov Rámcového vzdělávacího plánu.  

Bazální stimulaci mentálně postižených zahrnují speciální pedagogové v 65,6 % 

učebního plánu (Hájková, 2009). 
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2.6 Stanovení biografie klienta 

 

      Pro posouzení stavu a prostředí, je potřeba vycházet ze znalostí o všech 

aspektech předchozího osobního života klienta, v jakém prostředí se nacházel, co 

bylo příčinou jeho současného zdravotního omezení. Stanovují se příčiny a časové 

souvislosti mentálního postižení.  

      Pracoviště, kde se koncept bazální stimulace zavádí, musí mít vypracován 

formulář biografické anamnézy jednotlivce, aby bylo možné se cíleně zaměřit na 

problematiku, která může mít hlubší souvislosti s předchozím životem (Friedlová, 

2003).   

Obsahem formuláře je: 

 jméno a příjmení 

 věk 

 zdravotní dokumentace 

 blízká osoba  

 místo iniciálního dotyku 

 tělesná péče - forma provádění hygieny 

 tělesný kontakt - specifikace dotyků 

 spánek - vymezení doby spánku, polohy, oblíbených přikrývek 

 jídlo, pití - specifikace konzistence, teploty, chutí jídel 

 oblíbené předměty 

 potřebné pomůcky - brýle, protézy, zubní náhrady 

 

      Při získání biografických poznatků ve státních celoročních zařízeních, je 

složité získat upřesňující informace. Klienti jsou sem umisťováni v 70 % na 

základě soudního rozhodnutí na návrh orgánů sociální péče. Informace o 

předchozím zdravotním, sociálním vývoji a prostředí jsou ze zápisu o anamnéze, 

nebo ze zápisů soudních úředníků, pracovníků provádějících místní šetření.  

     V rámci ochrany dat se jedná o soukromé informace, které pomáhají ke 

stanovení metod stimulací, ale nemohou být veřejně publikovány. 
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II. PRAKTICKÁ ČÁST  

 

3.1 Cíle a úkoly výzkumu 

 

      Cílem výzkumu je sledovat reakci a účinky metod bazální stimulace u osob 

s hlubokým mentálním postižením v měsíčním intervalu. Ověřit jejich účinnost u 

devíti klientů Domova pro osoby se zdravotním postižením Sulická, podle stupňů 

inteligenčního kvocientu. Jedná se o metody zaměřené na zlepšení vnímání těla, 

sociálních vztahů a orientace v okolním prostředí.   

Úkoly: 

      1) Nashromáždění literatury 

      2) Volba metod bazální stimulace 

      3) Zvolení okruhu zkoumaných klientů 

      4) Realizace vybraných metod bazální stimulace, sledování výsledných reakcí                            

      5) Zpracování výsledků 

 

3.2 Vědecké otázky 

 

      V rámci intervence budou aplikovány metody bazální stimulace u devíti 

klientů s různou hladinou inteligenčního kvocientu v pásmu hlubokého 

mentálního postižení po dobu jednoho měsíce dvakrát denně každý všední den. Na 

základě sledování se pokusím odpovědět na vědecké otázky: 

1 – Je možné u klientů s hlubokým mentálním postižením po intervenci bazální 

stimulací zaznamenat změny v oblasti svalového napětí? 

2 – Je možné u klientů s hlubokým mentálním postižením zlepšit verbální a 

nonverbální komunikaci? 

3 – Dojde u klientů s hlubokým mentálním postižením ke zlepšení emočních 

projevů?  
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 3.3 Metody výzkumu 

 

     Pro výzkum byla zvolena metoda kvalitativní, umožňující využití 

subjektivního názoru výzkumníka při stanovování intenzity reakce. Kvalitativní 

výzkum se provádí intenzivním kontaktem s jedinci za použití přepisu poznámek 

z pozorování a závisí na pocitu výzkumníka (Hendl, 2008). 

Jako metoda sběru dat bylo využito: 

 zúčastněné pozorování reakcí 

 analýza dokumentace 

 vizuální testování svalového napětí  

 

3.3.1 Metoda zúčastněného pozorování  

 

      Metoda je založena na zúčastněném pozorování reakcí zkoumaných klientů na 

jednotlivé typy stimulací, na jejich aktivní či neaktivní spolupráci při určitých 

podmínkách v závislosti na množství opakovacích cyklů. Výsledné hodnoty jsou 

zpracovány do tabulek a doloženy grafy a fotografiemi pomůcek vhodných k 

uskutečnění potřebných metod. 

 

3.3.2 Analýza dokumentace 

 

      Bližší zkoumání osobní dokumentace neproběhlo vzhledem k ochraně 

osobních dat, tudíž nemohly být zpracovány kasuistiky. Na základě toho uvádím 

pouze pohlaví, věk a vizuální popis aktuálního zdravotního a mentálního 

postižení. 

 

3.3.3 Vizuální testování svalového napětí 

 

      Na základě subjektivního názoru byl zaznamenáván rozdíl mezi stavem před 

započetím bazální stimulace a následně po měsíční aplikaci bazální stimulace a to 

u dvou aplikovaných metod.   
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3.4 Organizace výzkumu 

 

      Před realizací výzkumu jsem shromáždila a nastudovala českou a německou 

literaturu, internetové odkazy, vybrala jsem prostředí, metody a výzkumný soubor. 

Výzkum jsem zahájila pre-testem, následoval vlastní výzkum se zaznamenáním 

výsledků do tabulek a grafů, zakončení proběhlo formou post-testu a 

vyhodnocením výsledků. 

 

3.4.1 Charakteristika prostředí zkoumaného souboru 

 

      Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická (zkratka DOZP Sulická) 

se dříve jmenoval Ústav sociální péče Praha 4 a byl založen v roce 1978. Od 

počátku byl zaměřen na osoby všech typů a stupňů mentální retardace bez rozdílu 

věku a pohlaví. Věkový limit pro přijetí jsou tři roky, klienti zůstávají v tomto 

zařízení až do konce svého života. Zařízení má dvě detašovaná pracoviště na 

Praze 4 a jedno rekreační středisko v severních Čechách. Do jednotlivých 

pracovišť jsou klienti rozděleni podle druhu bezmocnosti a schopnosti 

sebeobsluhy. V současné době je v DOZP Sulická ubytováno 145 klientů. Z 95 % 

se jedná o celoroční pobytovou službu, 5 % tvoří denní a týdenní pobyt. Složení 

klientů je 15 % v pásmu střední, 50 % v pásmu těžké, 35 % v pásmu hluboké 

mentální retardace. Tyto statistické údaje se neustále mění, jak dochází k úmrtím, 

či odchodům klientů do jiných zařízení, nebo do domácí péče. Počet personálu se 

pohybuje okolo 110 pracovníků. Zařízení má vlastní prádelnu a kuchyň, v níž 

pracují klienti, kteří mají nejnižší stupeň bezmocnosti a kterým nebylo možné 

sehnat zaměstnání v rámci podporovaného zaměstnávání. Zřizovatelem je 

Magistrát hlavního města Prahy. 

      Zkoumaný soubor osob je vybrán z  uživatelů sociálních služeb v zařízení pro 

mentálně postižené, ve věkovém rozmezí od osmi do třiceti osmi let. Jde o osoby 

s trvalým celoročním pobytem v zařízení, bez kontaktu s jiným společenským 

prostředím.      
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3.4.2 Charakteristika výzkumného souboru 

 

      Stimulované osoby byly vybrány na oddělení, které se stará o osmnáct nejvíce 

mentálně i tělesně postižených klientů a to tak, aby skupina tvořila průřez celým 

spektrem inteligenčního kvocientu v pásmu hluboké mentální retardace.  

      Výzkumný soubor zahrnuje devět vybraných klientů, které jsem rozdělila do 

tří skupin po třech jedincích podle stupně inteligenčního kvocientu a je označen 

skupinou A, B, C podle úrovně IQ a pořadovými čísly 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Výši 

hodnoty IQ jsem získala z biografické anamnézy. Jedná se o individuální projekt, 

který respektuje ochranu osobních údajů, proto nebude uváděno jméno a přesná 

specifikace lékařské diagnózy, jen pohlaví, věk vizuální popis zdravotního stavu.   

Rozdělení do skupin 

 skupina A (IQ 15 - 19) - pořadové číslo 1,2,3 

 skupina B (IQ 8-10) - pořadové číslo 4,5,6 

 skupina C (IQ 4 - 6) - pořadové číslo 7,8,9 

Pro všechny skupiny byly použity stejné metody stimulace a získané výsledky 

byly zaznamenány v tabulkách a grafech.                                                                         
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Tabulka rozdělení podle výše inteligenčního kvocientu  

p.č.

kategorie 

mentálního 

omezení
pohlaví věk

1. A muž 32

2. A žena 37

3. A muž 33

4. B žena 36

5. B žena 30

6. B žena 32

7. C žena 10

8. C muž 8

9. C žena 38

spasmy  horních i dolních končetin,skolioza páteře,hluboké 

mentální postižení-IQ 19,vnímá smysl mluveného 

slova,reaguje slovně

popis zdravotního a mentálního postižení

paraplegik,hluboké mentální postižení-IQ 15,nevnímá smysl 

mluveného slova,reaguje slovně bez souvislostí

paraplegik,spasmy dolních končetin,hluboké mentální 

postižení-IQ 19,reaguje slovně bez souvislostí

paraplegik,spasmy pravé dolní i horní končetiny,hluboké 

mentální postižení-IQ 10

hluboké mentální postižení-IQ 10,bez tělesného omezení

paraplegik,hluboké mentální postižení -IQ 8

hypermobilita,ochablé svalstvo,hydrocefalus,hluboké 

mentální postižení-IQ 6

quadruplegik,hluboké mentální postižení-IQ 4

ochablé svalstvo,slepota,hluboké mentální postižení-IQ 6  

                                                                                                          

3.5 Intervence 

       Pro výzkum jsem vybrala tři základní metody (somatickou, vestibulární, 

vibrační) a čtyři rozvíjející (orální, olfaktorickou, optickou, auditivní).          

      Metody byly aplikovány dvakrát denně mimo víkendů, vždy v dopoledních a 

odpoledních hodinách. U metody vestibulární, orální a olfaktorické byl čas na 

stimulaci volen tak, aby byli klienti hodinu po konzumaci stravy a nedocházelo 

k nauzeám. Časový interval jsme stanovily na čtvrt hodiny na každou stimulaci a 

prováděly je dvě fyzioterapeutky, jedna speciální pedagožka a jedna sociální 

pracovnice, zaměstnaná v přímé péči. 

      Bazální stimulace somatická, vestibulární, auditivní probíhaly v relaxační 

místnosti, stimulace orální, olfaktorická, optická a vibrační v pokoji na lůžku 

klienta. Vzhledem k tomu, že v biografické anamnéze nebyla označena místa 

iniciačních dotyků, zvolily jsme pro všechny klienty jedno místo a to pravý 

ramenní kloub. Připravily jsme černobílé piktogramy o rozměru 15x15 cm, 
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zobrazující jednotlivé stimulace, které terapeutky ukazovaly před každou 

započatou aktivitou. Pomůckami při zkoumání byly potraviny obsahující různé 

chutě a vůně, hračky, radiomagnetofon, vibrační kartáček, polohovací polštáře a 

válce, vlastní ruce terapeutek, kterými byly prováděny iniciační dotyky a masáže. 

 

Metoda somatická - posilující dýchání (piktogram dvě dlaně)  

                                                  

Aplikace v poloze na zádech, klient měl 

překřížené ruce na prsou, terapeutka přiložila 

dlaně obou rukou na jeho hrudník a 

pravidelným intervalovým stlačováním, 

simulovala rytmické nádechy a výdechy. 

 

  

 

Metoda vestibulární (piktogram polštář) 

Klient byl uložen do polohovací pozice 

„hnízdo“, obložen polohovacími polštáři 

s různými typy výplní (molitan, polystyrénové 

kuličky, luštěninové nahřívací výplně). Polštáře 

jsme volily podle velikosti klienta, podle jeho 

návyků a postřehů, získaných z biografické 

anamnézy (viz. Příloha č.1 obr. č. 1, 2, 3).     

 

 

Metoda orální a olfaktorická (piktogram ústa, nos) 
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Postupně jsme podávaly ke konzumaci a čichovým vjemům tři kávové lžičky 

pochutin - med, ochucený jogurt s perníkem, rozpustné kakao s mlékem. 

 

Metoda optická (piktogram medvídek) 

 

Zavěsily jsme oblíbené hračky nad hlavy 

klientů, pohybovaly s nimi do stran, obložily 

jsme je v bezprostřední blízkosti neznámými 

barevnými polštáři.  

 

 

Metoda auditivní (piktogram ucho) 

Přehrávaly jsme klientům koledy při aplikaci 

orální stimulace (jogurt s perníkem), pro 

navození atmosféry vánoc a nahrávku povídky 

Dášenka z cyklu Ze života štěněte, 

namluvenou Karlem Högerem, který má klidný 

a zřetelný hlasový projev. 

 

 

Metoda vibrační (piktogram zubní kartáček) 

Přiložily jsme zapnutý elektrický kartáček na 

zuby na vnitřní horní stranu levé i pravé horní 

končetiny, postupně jej přemísťovaly přes 

celou končetinu směrem od jednotlivých prstů 

vzhůru do podpaží. 
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3.6 Hodnotící systém   

 

      Výsledky reakcí na sedm stimulací u devíti klientů, jsem hodnotila 

společně s fyzioterapeutkou a speciální pedagožkou, které se klientům 

věnují dlouhodobě. Bodově jsme hodnotily intenzitu reakce na vybrané 

stimulace za každý den. Hodnotící systém jsem stanovila kvalitativní 

metodou a to od záporného čísla (-1) do kladného čísla 5 vzestupně podle 

reakce na jednotlivé typy bazální stimulace. 

  -1- negativní reakce (křik, pláč, agresivní gestikulace)   

   0- bez reakce 

   1-  cílený oční kontakt 

   2- cílený oční kontakt a mimika (úsměv) 

   3- tělesná reakce (cílený dotyk), mimika  

   4- projev hlasový, tělesná reakce, mimika  

   5- souhlas s opakováním (mluvené slovo, gestikulace) 

      Při sečtení bodového hodnocení tří jednotlivců stejné skupiny za 

měsíční období a metodu, jsem získala součet, který je základem pro tvorbu 

grafu. Samotné stimulace prováděla vytyčená pracovní skupina, já jsem se 

účastnila jako zapisovatel a pozorovatel.    

      Na oddělení imobilních klientů se v důsledku nedostatečného množství 

personálu od ledna do května 2012, neprovozovala bazální stimulace. V tomto 

období jsem si udělala pomocí rehabilitační pracovnice průzkum, jak klient i 

reagují na jednotlivé prvky z bazální stimulace. Použily jsme na pre-test (zjištění 

počátečního stavu) i post-test (zjištění konečného stavu) jen dvě metody, aby se 

nezvyšovalo napětí u klientů z neznámých postupů. Zvolily jsme k testování 

metodu vibrační, kdy jsme přiložily zapnutý elektrický kartáček k vnitřní straně 

pravé horní končetiny, postupovaly směrem od dlaně vzhůru k podpaží a metodu 

somatickou-posilující dýchání.  
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4. Výsledky 
 

      Ve výsledcích jsou zaznamenány reakce před započetím aplikací 

bazální stimulace, během realizace stimulací a po ukončení. Barevné sloupcové 

grafy jsou vytvořené ze získaných hodnot, znázorňujících reakci na jednotlivé 

typy bazálních metod v závislosti na měsíčním intervalu. Sumarizace celkových 

bodových výsledků stimulací ze všech skupin podle intenzity reakce směrem 

dolů. 

výsledky tab.č. 

pre-test 1 

měsíční aplikace  

2 

3 

4 

5 

post-test 6 

 

4.1 Výsledky pre-testu     

 

Reakce klientů před aplikacemi bazálních metod: 

 

A1 - při vibrační metodě se klient snažil stáhnout svaly, hlasitým projevem dával 

najevo nespokojenost, že ho to lechtá, při dýchání se snažil vymanit z polohy 

 

A2 - vibrační metoda bez účinku, klientka reagovala výkřiky nesouhlasu, dýchání 

mělo uspávací účinek 

 

A3 - vibrační metoda navodila strnulost, při dýchání se klient neustále snažil 

hovořit a odvádět pozornost terapeutky 

 

B4 - při obou metodách reagovala klientka pouze nesoustředěným nejistým 

pohledem 

 

B5 - klientka nechtěla vůbec dát ruku do dlaní terapeutky, při dýchání se snažila  

okusovat okraje polštářů 
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B6 - při vibrování kartáčku odtahovala ruku, ke spodní části paže a k dlani jsme 

se vůbec nedostaly, při dýchání kopala nohama podle možnosti okolo sebe 

 

C7 - vibrační metoda měla za účinek přetočení na pravý bok, odmítání veškerého 

kontaktu, dýchání přerušeno pro negativní emoci – pláč 

 

C8 - vibrační metoda vyvolala lehké cukání levého koutku úst, při dýchání 

nedošlo k žádné reakci, ani k cílenému očnímu kontaktu 

 

C9 - vibrační kartáček neměl žádný účinek, klientka zůstala ve stále stejné poloze, 

při dýchání se snažila vymanit z polohy na zádech a dostat se přes polohovací 

pomůcky 

 

Pre-test   

 metoda 
vibrační 

metoda 
somatická klient 

A1 -1 -1 

A2 -1 0 

A3 0 4 

B4 0 1 

B5 -1 -1 

B6 -1 -1 

C7 -1 -1 

C8 1 0 

C9 0 -1 

        Tab. č. 1 

 

          Mimo osoby, které jsou schopny minimální komunikace, nebyla u ostatních 

zaznamenána žádná emoční aktivita, jen strnulost, stažení svalů, uzavření se do 

sebe v důsledku strachu z neznámých úkonů. Všeobecně lze stanovit, že reakce 

buď nebyla žádná, nebo negativní, protože situace byly pro klienty neznámé, 

jednalo se o první aktivitu v tomto směru. 
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4.2 Výsledky měsíční aplikace  

Tabulka č.2 s grafem - mentálně postižení zařazení ve skupině A (IQ 15-19) 

 

Kategorie A – metoda auditivní.................................................312b. 

                                  vibrační...................................................290b. 

                                  optická....................................................288b. 

                                  orální a olfaktorická.................................266b. 

                                  vestibulární...............................................262b. 

                                  somatická-posilující dýchání....................258b. 
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      U kategorie A (tab.č.2), kterou jsou označeni klienti s hlubokým 

mentálním  postižením a jejichž IQ odpovídá zhruba chápání dítěte   okolo 

2 - 3 let, došlo k získání důvěrného kontaktu se stimulujícími. U všech byla 

zaznamenána v prvních fázích nedůvěra, postupně docházelo ke zklidnění a 

k hlasovým projevům, které byly pouze pozitivní. Tyto osoby jsou schopny 

komunikace, umí slovně vyjádřit souhlas nebo naopak nesouhlas 

s prováděním stimulace. 
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Tabulka č.3 s grafem – mentálně postižení zařazení ve skupině B (IQ 8-10) 

Kategorie B - metoda orální.....................................................303b. 

                                  vestibulární.............................................295b. 

                                  auditivní........................................... .....262b. 

                                  somatická – posilující dýchání................256b. 

                                   optická..................................................243b. 

                                   vibrační.................................................206b.            
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      U kategorie B (tab.č.3), kterou označuji skupinu hluboce mentálně 

postižených a jejichž IQ se pohybuje na hranici dětí okolo 1-2 let, se projevoval 

po měsíční aplikaci snížený pocit strachu ze změny prostředí. Na stimulace 

reagovali pozvolna, svoje uspokojení vyjadřovali formou souhlasných hlasových 

výkřiků, jelikož slovní projev nemají. Postupně se zklidňovali, pokud byla 

současně aplikována další metoda a to buď orální, nebo auditivní. 
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Tabulka č.4 s grafem – mentálně postižení zařazení ve skupině C (IQ 4-6) 

 

Kategorie C – metoda optická.................................................189b. 

                                   orální.....................................................175b. 

                                   vestibulární............................................172b. 

                                   somatická-posilující dýchání.................163b. 

                                   vibrační................................................157b. 

                                   auditivní...............................................128b. 
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        U kategorie C (tab.č.4), osob s hlubokým mentálním postižením v oblasti IQ 

max. do 1 roku, byla komunikace ztížena neschopností reagovat žádným 

hlasovým projevem. Byly zaznamenány po dvou týdnech úsměvy, uvolnění 

napětí v končetinách a sevření vibračního kartáčku v dlani, snaha o uchopení 

ruky terapeutek. 

 

 

Sumarizace celkových bodových výsledků stimulací  

 

 skupina  

metoda A B C celkem 

orální a 

olfaktorická 266 303 175 744 

vestibulární 262 295 172 729 

optická 288 243 189 720 

auditivní 312 262 128 702 

somatická 258 256 163 677 

vibrační 290 205 157 652 

                                                                             Tab. č. 5 

4.3 Výsledky post-testu  

 

Reakce klientů po měsíční aplikaci bazálních stimulací: 

 

A1 - při vibrační metodě se klient hlasitě smál, dotýkal se vibračního kartáčku, 

při posilujícím dýchání se zhluboka nadechoval a při výdechu napodoboval 

mašinku 

 

A2 - při vibrační metodě se klientka slovy „zase“ dožadovala dokola opakování 

stimulace, nechtěla ani konzumovat pravidelně podávané jídlo, při posilujícím 

dýchání oddechovala pravidelně, svoji ruku sama přiložila na hrudník   

 

A3 - při vibrační metodě klient natahoval ruku, smál se a chtěl přikládat kartáček 

i na jiná místa, při dýchání se klidně nadechoval i vydechoval a mezi tím stačil 

volat terapeutky jménem, bez zadýchání 

 

B4 – při vibrační metodě opakovala s úsměvem stále dokola jméno terapeutky 
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„Věra“, při posilujícím dýchání vzala ruku terapeutky a položila si ji sama ruku 

na hrudník 

 

B5 – při vibrační metodě se usmívala, roztahovala jednotlivé prsty, ukazovala, 

aby se s kartáčkem přejíždělo mezi nimi, při dýchání se klidně nadechovala a 

nahlas se smála  

 

B6 – při vibrační stimulaci nechtěla mít přiložený kartáček na dlani horní 

končetiny, ale na chodidlech obou nohou, potom se hlasitě smála, při 

stimulujícím dýchání zpívala 

 

C7 – při aplikaci vibrační i somatické metody jsme musely nejprve klientku 

podložit polohovacími polštáři a umístit v jejím okolí plyšové hračky, aby došlo 

ke zklidnění, postupně pozorovala kartáček po celou dobu, při dýchání upřeně 

sledovala terapeutku 

 

C8 – na vibrační metodu reagoval úsměvem a mrkáním, při dýchání se snažil 

odtáhnout ruce 

 

C9 - vibračním kartáčkem jsme musely tlačit na pokožku, abychom upoutaly 

pozornost na jednu, nebo druhou paži, klientka točila hlavou za zvukem, při 

dýchání nepřekřížila své ruce na hrudi, jen nechala terapeutku vzít jednu paži a 

přiložit do oblasti srdce   
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Post-test   

 metoda 
vibrační 

metoda 
somatická klient 

A1 4 5 

A2 5 5 

A3 4 5 

B4 5 3 

B5 5 4 

B6 4 3 

C7 3 3 

C8 3 3 

C9 3 3 

  Tab. č.  6 
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5. Diskuze 
                         

      Ze zaznamenaných výsledků (barevné grafy) je prokazatelné, že metody 

bazální stimulace zvyšují svou účinnost v závislosti na čase a na zvolené metodě. 

K význačným kladným projevům na stimulace dochází při pravidelném opakování 

a jsou umocněny, pokud je aplikuje personál, který klienti znají a který má 

dostatečné informace o jejich aktuálním psychickém a zdravotním stavu. 

        Po měsíční každodenní aplikaci vybraných metod bazální stimulace jsou 

pomalu zaznamenávány pokroky v jednání jednotlivých klientů.  

 

Vědecká otázka č.1 

       Je možné u klientů s hlubokým mentálním postižením po intervenci bazální 

stimulací zaznamenat změny v oblasti svalového napětí? 

Byla částečně potvrzena. 

      U skupin A a B nedošlo k uvolnění svalového napětí, jen k postupnému 

snížení počáteční strnulosti, zatnutí svalstva, způsobené strachem z neznámých 

úkonů. Mírné uvolnění svalů jsem zaznamenala u skupiny C – postižených, kteří 

tvoří zdravotní skupinu plně odkázanou na pomoc při pohybu a sebeobsluze. 

V ostatních případech se klienti vždy určitým způsobem bránili v omezení 

pohybu, proto se se stimulací, která pro ně navozovala nepříjemné pocity, 

přestalo, na čas se stimulace omezila, nebo byla kombinována s jiným druhem. 

Vzhledem k tomu, že převážná část klientů je v dospělém věku, hmotnost 

odpovídá běžné populaci, je manipulace s nimi, ve snaze provádět stimulaci 

účinným způsobem, obtížná. Nelze ji zvládat pouze jedním pracovníkem, je třeba 

asistence minimálně jedné další osoby. 

 

Vědecká otázka č.2 

      Je možné u klientů s hlubokým mentálním postižením zlepšit verbální a 

nonverbální komunikaci? 

Byla potvrzena. 

      U všech zkoumaných objektů ze skupiny A, B i C, jsem zaznamenala reakci. 

Jednalo se o vědomě cílené pohyby, o snahu dosáhnout na nabízené předměty a 
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uchopit je, pohnout se směrem k nim, cílené dotyky směřované na ruce 

terapeutek, ať k signálům o opakování stimulace, nebo jen z gest projevu 

náklonnosti. U kategorií A, B jsem zaznamenala zvýšené množství slovních a 

hlasových projevů. 

 

Vědecká otázka č.3    

      Dojde u klientů s hlubokým mentálním postižením ke zlepšení emočních 

projevů?  

Byla potvrzena. 

      U všech klientů skupin A, B, C došlo k posunu původních hodnot, které se 

výrazně vyznačovaly apatií k personálu, neurotickým chováním, agresivitou. Po 

aplikaci metod, bez rozdílu druhu, jsem zaznamenala úsměvy, doprovázené 

slovním projevem, nebo hlasovými výkřiky radosti z přítomnosti terapeutek 

v rámci možností jednotlivců.     

 

      Kladných výsledků bylo dosaženo tím, že metody aplikovaly čtyři stále stejné 

pracovnice, které měly předem naplánovaný postup, jejich jednání bylo 

synchronní, proto nedošlo při aplikaci k různým způsobům provedení, ale stále 

stejnému procesu, který měl za následek, že klienti ve třetím týdnu poskytování 

stimulací reagovali intenzivněji, věděli, co v konkrétní okamžik bude realizováno. 

Ke zhoršení reakcí došlo při týdenním virovém onemocnění všech devíti klientů, 

které se projevilo ihned na nedostatečné koncentraci pozornosti. Po vymizení 

příznaků nemoci, bylo třeba začít od začátku, postupně, ale již rychleji než 

v počátcích, došlo k reakcím na danou metodu.  

            V teoretické části práce jsem se zaměřila na čerpání poznatků o historii, 

vzniku a rozdělení kategorií mentálně postižených. Informace jsem získávala 

z dostupné české odborné literatury. V oblasti literatury o bazální stimulaci jsem 

se potýkala s nedostatkem informací z historie vzniku konceptu a to jak v české, 

tak v zahraniční literatuře. Všeobecné poznatky z praxe jsou zpracovávány v 

literatuře do konkrétních situací.  

       V praktické části jsem se zabývala cílem stanovit, jaká bude reakce na prvky 

bazální stimulace u osob v pásmu hlubokého mentálního postižení v rovině 
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komunikační a emoční. V literatuře jsou popisovány aplikace u osob se 

zdravotním postižením získaným v průběhu života, kde je možné navazovat na 

aktivizaci vzpomínek z minulosti a na aplikace u mentálně postižených do 

maximální kategorie těžkého mentálního postižení, odpovídajícímu dětské 

inteligenci do 6 let. U hlubokého mentálního postižení, které je ještě 

komplikováno zdravotními omezeními, je aktivizace nepopisována. Výzkumem 

jsem chtěla zjistit, jestli i u této skupiny bude mít koncept bazální stimulace 

pozitivní účinek. U mentálně postižených, kteří jsou na úrovni dětského 

rozumového chápání do věku 2 let, je složité vytvářet sociální kontakty, protože 

nemají žádné podněty z minulosti, na které je možné navázat a jejich zlepšení 

komunikace s okolním prostředím je záležitost celoživotní. U běžné populace 

dochází ve vývojovém období do dvou let k základnímu získávání informací o 

pohybu a komunikaci. V této oblasti je spektrum individuálních rozdílů natolik 

rozdílné, že nelze zevšeobecnit výzkumem získané informace. Nejsilnější reakci 

jsem zaznamenala u metody orální, olfaktorické a optické, což dokazuje, jak tvrdí 

v odborné literatuře propagátorka konceptu bazální stimulace v ČR PhDr. 

Friedlová, že vjemové orgány, jako je zrak, chuť a čich jsou prvotním zdrojem 

informací pro mentálně postižené ve všech pásmech zdravotního omezení. Při 

použitých metodách jsem zaznamenala fakt, že každý klient dal podle svých 

možností najevo, že jakákoliv psychologická aktivita jej zklidňuje, nabízí pocit 

zájmu o sebe sama (Vítková, 2001). V německé literatuře (Bienstein, Fröhlich, 

2003) a i v různých publikacích českých autorů, vychází ošetřovatelský soubor 

pravidel, kterým je bazální stimulace nazývána, z dostatku personálu, který je 

náležitě proškolen a seznámen s těmito metodami.  

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

6. Závěr    
         Z výzkumu jasně vyplynulo, že je nezbytné bazální stimulace provádět 

denně a dlouhodobě, aby byl zřetelný výsledek. Důležitým prvkem je spolupráce 

s rodinnými příslušníky a opatrovníky. Tam, kde rodiče či opatrovníci docházeli a 

spolupracovali, byla reakce podstatně zřetelnější, i když i v negativním směru. 

Experiment byl aplikován pouze po dobu jednoho měsíce a u omezeného 

množství klientů, proto není možné výsledky všeobecně paušalizovat na všechny 

osoby s hlubokou mentální retardací.     

      Zkoumala jsem okruh klientů s nejtěžším mentálním postižením, u kterých je 

stanovení podnětů výrazně složitější, většinou nemluví, nebo komunikují jen 

výkřiky, můžeme se tedy domnívat, na základě svých pocitů a zkušeností se 

stimulacemi, co jim dělá dobře a co ne. Právě na tyto skupiny je třeba klást zřetel, 

jejich životní funkce jsme schopni zajistit, ale emocionální posunutí hranic je 

nedílnou součástí důstojného prožití zbytku života. Duševní stav mentálně 

postižených, kteří se s handicapem již narodili, a není pro ně veličinou získanou 

v průběhu života, se musí postupovat od základních stavebních kamenů pyramidy 

životně důležitých potřeb, protože není možné navázat na vzpomínky uložené 

v mozku.        

      V praxi se ukazuje možná větší využitelnost bazální stimulace, ale naráží na 

problémy personální a finanční. V zařízení Domova pro osoby se zdravotním 

postižením v Praze 4, dochází v současné době k obměně personálu, tím jsou i 

výsledky týkající se jednotlivých klientů slabší, jelikož jsou na konkrétní 

pracovníky osobně fixováni a trvá dlouho, než dojde k obnovení důvěry. 

Personální výměna je z důvodů nízkých příjmů ošetřujícího personálu a ve změně 

vedení organizace, které má stanoveny jiné prioritní cíle. Personál se snaží zajistit 

každodenní ošetřovatelskou péči a vzhledem k tomu, že je stav pracovníků na 

hranici minima, omezuje se čas na poskytování bazální stimulace. Nejsou finanční 

prostředky na získávání navazujících a rozšiřujících kurzů. S takovými problémy 

se potýká ve společnosti celá oblast poskytovatelů sociální péče. Zařízení je 

limitováno financováním ze státních prostředků, příspěvků na péči, invalidních 

důchodů a příspěvky jsou dlouhodobě snižovány a nevalorizovány. Po roce 1989 

nastal boom v poskytování darů, jak ze strany organizací, podnikatelských 



63 
 

subjektů, tak jednotlivých soukromých osob. V současné době tento trend 

postupně opadává, tím, jak se ekonomická situace v ČR zhoršuje. 

     Při realizaci výzkumného úkolu jsem se ujistila v tom, že bazální stimulace je 

metodou v zásadě jednoduchou, na jejíž aplikaci, reagují specifickým způsobem a 

podle svých komunikačních schopností všichni mentálně postižení a to nejen 

mnou vybraný výzkumný soubor, ale i nezačlenění jedinci, kteří byli jednotlivých 

stimulací přítomni. Stimulace se prováděly v jejich blízkosti a oni dávali najevo, 

že by se rádi zapojili. Z dlouhodobějšího hlediska je nezbytně nutné pro kvalitní 

aplikaci bazální stimulace ve státních zařízeních hledat příčinné souvislosti vzniku 

mentálního postižení.  Pro zlepšení a správné udání směru stimulace by mělo dojít 

k možnosti získání informací o biografii klienta, což v současné době s ohledem 

na ochranu osobních dat není u všech plně reálné, protože někteří klienti mají 

soudně nařízenou ústavní výchovu, rodina nekomunikuje, nebo úmyslně 

informace zkresluje a o jejich dřívějším životě existují informace sporadické, 

převážně z doslechu, nebo ze soudních spisů. 

      V budoucnu by bylo možné věnovat se oblasti použití bazální stimulace 

v diplomové práci a to na téma přesného vymezení posunu komunikačních 

schopností konkrétního jedince v delším časovém horizontu, nebo rozdílu 

aplikace bazální stimulace v rodině proti skupinovému zařízení.       
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Použitá terminologie  
 

 

abilympiáda                         - soutěžní přehlídka schopností a dovedností  

                                                lidí se zdravotním postižením                                               

agramatismy                       - vymyšlená slova  

auditivní stimulace              - schopnost vnímání rytmu, zvuku celkově 

autobiografie klienta           - historie klienta, jeho návyků, zkušeností                                                     

bazální stimulace                 - soubor  pravidel a metod přístupu k jednotlivci  

canisterapii                           - metoda kontaktu s vycvičeným zvířetem 

diametrální stimulace          - umožňuje protipohybem vnímání a uvolnění svalů                  

                                                 a kloubů     

distální                                  - dále od středu těla 

edukace                                  - výchova,vyučování 

eretický                                 - nepokojný, dráždivý 

fertilizace                              - oplodnění 

imobilní                                 - trvale upoutaní na lůžko  

iniciativní dotyk                   - dotyk při příchodu a odchodu na stále stejné místo 

in vitro                                   - ve skle (zkumavce) 

integrita                                - celistvost, soudržnost 

neurofyziologická stimulace- vnímání postižené části těla    

nonverbální                            - neslovní      

olfaktorická stimulace         - přibližuje známé vůně a pachy 

optická stimulace                 - souhrn motivací a dějů, nutících poznávat svět  

                                                 i sám sebe  

orální stimulace                    - chuťové vjemy, stimulace dutiny ústní 

osteoporóza                          - řídnutí kostí 

paréza                                    - částečná porucha hybnosti, aktivní pohyb  

                                                  zachován 

pervazivní                              - zasahující všechny oblasti 

plégie                                      - kompletní porucha hybnosti 

proximální                             - blíže ke středu těla 

reedukace                                - využití metod speciální pedagogiky při úpravě   
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                                                   narušených funkcí 

 

snoezelenová místnost          - prostor zaměřený na více stimulací           

somatická stimulace             - vnímání vjemů z vlastního těla a sebe samého 

taktilně-haptická stimulace - schopnost dosáhnout úchopu, hmatu 

torpidní                                  - apatický, netečný   

trizómie                                  - místo dvou párů chromozómů jsou tři  

vegetativní stav                     - koma, kdy pacient má otevřené oči, polyká, ale  

                                                  nereaguje, nekomunikuje    

verbální                                  - slovní 

vestibulární stimulace          - cílem je uvědomit si rovnováhu 

vibrační stimulace                - cílem je uvědomování si změny pohybu 
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