
ABSTRAKT 

Předkládaná disertační práce se zabývá adolescenty s mentálním postižením, kteří 

část dospívání prožívají v dětských domovech a v dětských domovech se školou. 

Pojednávané téma je interdisciplinární a mnohovrstevné. Cílem práce je zjistit, 

popsat a analyzovat, co naplňuje každodenní život dospívajících s mentálním 

postižením a hraničním stavem, co tito adolescenti prožívají, s čím se setkávají         

a jakou si v kontextu života v dětských domovech představují svoji budoucnost. 

Multidisciplinární zaměření teoretické části práce pojímá adolescenci jako vývojové 

období v životě člověka a vychází z prací českých i zahraničních autorů z oblasti 

vývojové a sociální psychologie. Adolescence je nahlížena také jako období 

možného rizika spojeného s poruchami chování, jež se mohou stát příčinou umístění 

do institucionální výchovy. Význam výchovy je pojat nejen v rovině pedagogické, 

ale i v rovině filozofické. Jsou zde rovněž popsány současné možnosti adolescentů 

s mentálním postižením vyučit se v nějakém učebním oboru. V práci je také 

analyzován pojem mentální postižení, ukázána proměna v jeho definici, jsou zde 

prezentovány i sociologické pohledy na normalitu a pedagogické aktivity zaměřené 

na osoby s mentálním postižením. 

Empirická část práce je tvořena terénní kvalitativní výzkumnou sondou, v níž byly 

použity  postupy a techniky zakotvené teorie s aktivní účastí dospívajících z dětských 

domovů. Těžiště textu této části spočívá v analýze pěti skupinových a osmnácti 

individuálních rozhovorů s adolescenty. Další části analýzy vycházejí z výsledků 

škály zjišťování míry podpory vypracované vychovateli z dětských domovů               

a konečně poslední část analýzy je zaměřena na výsledky uplatnění grafické metody 

časové křivky cílů adolescentů v horizontu jednoho roku a jejich porovnání 

s možnostmi realizace těchto cílů.  

Komparace získaných výsledků z jednotlivých oblastí šetření s výzkumy 

zveřejněnými v odborných pracích zaměřených na adolescenty a osoby s mentálním 

postižením přináší zjištění, že adolescenti s mentálním postižením v dětských 

domovech a domovech se školou se v mnohých znacích shodují s vrstevníky 



v intaktní skupině, avšak v některých oblastech se u nich projevují určité důsledky 

jejich postižení.  
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mentální postižení, norma, představy o budoucnosti, výchova, vychovatelé, vztahy                  

k vrstevníkům.  

 

 


