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Anotace 
Cílem práce je zjištění míry samostatnosti klientů chráněných bydlení v sebeobslužných 

činnostech, popis diagnostických nástrojů používaných v tomto typu zařízení a určení 

lokalizace chráněných bytů. 

První část práce je zaměřena na problematiku mentální retardace, zejména na aspekty 

vztahující se k problematice chráněného bydlení. Jedná se především o definování mentální 

retardace, popis možností bydlení lidí s mentální retardací se zaměřením na chráněná bydlení 

a dále o vhodné způsoby diagnostikování osob s mentální retardací během tranzitního období 

v chráněném bydlení. 

Druhá část práce obsahuje šetření v několika pražských organizacích, poskytujících chráněná 

bydlení lidem s mentální retardací. V šetření je užita kombinace kvalitativního a 

kvantitativního výzkumu, užity jsou metody pozorování, rozhovoru a dotazníkového šetření. 

Sledování se zaměřuje v první řadě na sebeobsluhu obyvatel chráněných bydlení, dále pak na 

chod zařízení. 

Annotation 
The first part of the diploma work focuses on the problematic of the mental retardation, from 

the standpoint relating to problems of sheltered living. It concerns first of all definition of the 

mental retardation, description of living possibilities of people with mental retardation with a 

view to sheltered living and further it concerns suitable methods of mental retardation 

diagnostic during the tranzit period in sheltered living. 

Second part of the work contains the investigation in several Prague organizations providing 

the sheltered living for people with mental retardation. In the investigation is used the 

combination of qualitative and quantitative approach, concretely method of observation, 

interview and questionnaire investigation. Monitoring is focused on the ability measure of 

being independent and supporting oneself in group of inhabitants of sheltered living, and on 

the flow of sheltered living and the way of staying here. 
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Úvod 

K tématu diplomové práce mě přivedla zkušenost ze stacionáře, v kterém 

jsem pracovala před pěti lety. Stacionář měl rodinný charakter, byl určen dětem a 

dospělým do věku 26 let s diagnózou mentální retardace a mentální retardace 

s autistickými rysy. V jedné bytové buňce v tzv. „malém domečku" žily děti do 

věku patnácti let a v druhé bytové jednotce v tzv. „velkém domečku" osoby ve 

věku patnáct až dvacet šest let. Klienti v pátek odcházeli do rodin a vraceli se 

v neděli nebo v pondělí. Děti z „malého domečku" docházely přes týden do školy 

a odpoledne probíhal program, který byl jasně určen podle dne v týdnu. Na 

„velkém domečku" dopoledne klienti většinou zůstávali v budově, kde probíhala 

výchovná a vzdělávací činnost. Odpoledne probíhalo stejně jako na „malém 

domečku". 

Ve stacionáři jsem pracovala tři roky na plný úvazek a podle mého názoru 

klienti z malého domečku byli spokojeni. Na velkém domečku jsem zažila dva 

případy, kdy začalo být žití klientům ve stacionáři tzv. „malé". Jednomu bylo 

kolem dvaceti pěti let a druhému dvacet jedna let. Oběma najednou začalo vadit 

málo soukromí, to, že si plně nemohou rozhodovat o svém volném čase, že nemají 

partnerky a zkrátka, „že chtějí žít jako ostatní mladí lidé" - samostatně! Tenkrát 

jsem věděla velice málo o chráněném bydlení, ale z dnešního pohledu si myslím, 

že právě oni dva byli vhodnými kandidáty pro tento typ bydlení. 

V první části své diplomové práce se podrobněji zmíním o problematice 

mentální retardace, o dospělosti osob s mentální retardací a o možnostech bydlení 

lidí s mentální retardací. 

Cílem mé diplomové práce není srovnání a hodnocení ústavů sociální 

péče, chráněného bydlení atd., ale vyzdvižení faktu, že možnost pobytu 

v chráněném bydlení a zvýšená míra schopnosti postarat se sám o sebe spolu 

nesouvisí a nemají souviset. 

V druhé části se pomocí dotazníku, který je určen asistentům v chráněném 

bydlení pokusím zjistit míru samostatnosti v oblasti sebeobsluhy klientů. Dotazník 

podložím rozhovory s vedoucími asistentů. Na závěr svého šetření chci použít 
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pozorování, které budu zaznamenávat do předem připravených záznamových 

archů. 
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1. Problematika mentální retardace 

Pohled na jedince s mentální retardací se spolu s celou společností měnil a 

mění, není historicky konstantní. I v současné době dochází k pohybu vnímání 

vhodného přístupu k osobám s mentální retardací. Zjednodušeně se dá říci, že 

osoba s mentální retardací přestává být vnímána jako objekt vyžadující zejména 

medicínské a materiální zabezpečení a vyzdvihuje se jedinečnost každé osobnosti 

a její lidská práva. Je patrná snaha přistupovat k člověku s mentální retardací jako 

k aktivnímu subjektu vlastního života, s možností rozhodování. Tento pohyb je 

zhmotněn v současných moderních psychopedických trendech, zejména v trendu 

normalizace a humanizace. Tyto změny se projevují i ve snaze o nové definování 

mentální retardace. 

1.1 Definice mentální retardace 

Jako první uvádím definici Americké asociace pro mentální retardaci 

(American Association on Retardation - AAMR). „Mentální retardace je 

podstatné omezení stávajícího výkonu, vyznačuje se podprůměrnou úrovní 

intelektových schopností aplikovaných oblastí adaptačních schopností: 

komunikace, sebeobsluha, bydlení ve vlastní domácnosti, sociální dovednosti, 

využití veřejných služeb obce, sebeurčení, zdraví a bezpečnost, školní výkon 

(schopnost učení), volný čas a práce." (Strnadová, 2004) 

Tato definice se mi zdá nejvýstižnější z hlediska kladení důrazu nejen na 

sníženou schopnost inteligence, ale i na složky adaptivního chování. Definice se 

zmiňuje o samostatném životě člověka s mentálním handicapem a vyplývá z ní, že 

se s jedincem počítá pro kvalitní a plnohodnotný život sjeho každodenními 

radostmi i povinnostmi. 

Další definice týkající se mentální retardace a zároveň vyzdvihující 

adaptivní chování je od Krejčířové: „Mentální retardace je závažná porucha 

inteligence, která je podmíněna vnitřními-biologickými faktory a je trvalého 
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charakteru, vnějšími vlivy může být ovlivněna pouze v rámci biologických limitů. 

Jde o postižení vývoje rozumových schopností, které je vrozené nebo částečně 

získané a které podmiňuje i významné omezení adaptivního fungování 

postiženého dítěte či dospělého vjeho sociálním prostředí." (Krejčířová, 2001, 

s.400) 

Definice Světové zdravotnické organizace, která je zaznamenána 

v Mezinárodní klasifikaci nemocí, revizi 10 (MKN-10). „Mentální retardace je 

stav zastaveného či neúplného duševního vývoje, který je zvláště charakterizován 

narušením dovedností, projevujících se během vývojového období, přispívajících 

k povšechné úrovni inteligence, tj. poznávacích, řečových, pohybových a 

sociálních schopností." (WHO, 1992, s.198) 

„Mentální retardaci lze definovat jako vývojovou duševní poruchu se 

sníženou inteligencí demonstrující se především snížením kognitivních, řečových, 

pohybových a sociálních schopností s prenatální, perinatální i postnatální 

etiologií." (Valenta, 2003, s.14) 

Všechny výše zmíněné definice mentální retardace se shodně zmiňují o 

snížené inteligenci, která mimo jiné ovlivňuje i schopnost samostatnosti lidí 

s mentálním postižením v běžném životě. Přesto tato určité omezení schopností 

adaptivního chování není limitační ve smyslu nemožnosti rozhodování o své 

budoucnosti a samostatném životě. Důležité je ze strany odborníků a osob 

pečujících o lidi s mentálním postižením nabídnout takovou míru podpory a 

formu služby, která je v danou dobu a dle aktuálního stavu pro jedince nejlepší. 
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1.2 Příčiny vzniku mentální retardace 

Výzkum příčin mentální retardace není ukončen. Díky technickému 

rozvoji a vybavení pracovišť, zabývajících se výzkumem se do budoucna otevírají 

nové cesty, které přispějí k poznání dalších příčin mentální retardace. 

Matulay (1986) uvádí, že až 80% diagnostikované mentální retardace má 

neznámý neboli neurčený původ, jedná se převážně o lehký stupeň mentální 

retardace. Přibližně u třetiny osob s mentální retardací není možné se dopátrat 

příčiny vzniku postižení. (Valenta, 2003) 

Autoři rozdělují příčiny mentálního opoždění na endogenní - vnitřní a 

exogenní - vnější, dále na prenatální, perinatální a postnatální příčiny. 

V diplomové práci popíši etiologii mentální retardace, rozdělující příčiny na 

endogenní a exogenní. 

Vnitřní příčinou jsou myšleny genetické vlivy (mutace či aberace genů, 

chromozomů a genomu), do kterých spadá 21% příčin mentální retardace. 

(Švarcová, 2000) 

Mezi příčiny endogenní patří vlivy hereditární, kdy dítě dědí nemoc či 

nedostatek vloh. (Valenta, 2003) 

Vnější činitelé působí od početí, v průběhu těhotenství, při porodu, 

v poporodním období a v raném dětství. Exogenní faktory mohou, ale nemusí být 

hlavní příčinnou poškození mozku plodu či dítěte. Vnější faktory se dělí na 

prenatální, perinatální a postnatální. (Švarcová, 2000) 

Nejčastější prenatální faktory poškozující plod v matčině těle jsou 

následky infekcí a intoxikací. (Švarcová, 2000) 

Mezi exogenní perinatální příčiny patří organické poškození mozku a 

mechanické poškození mozku, které vzniká při porodu, způsobené nedostatkem 

kyslíku nebo nízkou porodní vahou dítěte. K mechanickému poškození mozku 

také dochází příčinou ne fyziologické novorozenecké žloutenky. (Valenta 2003) 

Do postnatálních vnějších vlivů způsobujících mentální retardaci patří 

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

mozkové léze při nádorovém onemocnění, krvácení do mozku. (Valenta, 2003) 
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1.2.1. Možnosti prevence vzniku mentálního postižení 

Do kapitoly o příčinách vzniku mentální retardace jsem záměrně zvolila 

podkapitolu prevence vzniku mentálního poškození. Podle mého názoru by se měl 

klást větší důraz na osvětovou činnost, zabývající se šířením informací o 

následcích nezodpovědného chování v období těhotenství. Osvětovou kampaň 

bych zařadila již do období druhého stupně základní školy, kde by se měl 

zdůrazňovat vliv škodlivých účinků na plod, které mohu jako nastávající matka 

eliminovat. Mám především na mysli kouření, pití alkoholu, ale v dnešní době, i 

dostatek správné stravy, bez ohledu na stoupající kila na váze. V neposlední řadě 

je důležité dívky a ženy informovat o negativním vlivu ozáření plodu RTG 

zářením. 

1.3 Klasifikace mentální retardace 

Klasifikační systémy zahrnují obecné charakteristiky pro určitou 

skupiny osob, ale přesto nám nemohou přesně dopodrobna sdělit charakteristiku 

určité osoby. „Každá osoba je samostatný jedinec, který je uvnitř skupiny svého 

defektu jedinečným představitelem svého typu, a který se vztahy k prostředí 

odlišuje od každého druhého jedince. I když vykazuje shodu s jinými jedinci ve 

všech všeobecně lidských, resp., pro defekt typických speciálních 

charakteristikách, které se účastní utváření osobnosti, svůj život žije přece jen 

osobitým, od každého druhého odlišným způsobem, podle statické a dynamické 

výstavby a složek znaků své osobnosti" (Jankovichová in Černá a kol., 1999, s.) 

Mentální retardaci lze klasifikovat z různých hledisek. Já se 

zaměřením na klasifikaci dle hloubky mentální retardace, která obecně osvětluje 

možnosti jedince; etiologie umožňující objasňující příčiny vzniku mentální 

retardace, podle doby jejího vzniku úzce související s etiologií. Do klasifikace 

mentální retardace zařazuji i klasifikaci podle stupně podpory, která úzce souvisí 

s mírou sebeobsluhy člověka s mentálním postižením. 
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1.3.1 Klasifikace podle hloubky postižení 

Mezinárodní klasifikace nemocí, revize 10 (MKN-10), kterou 

zpracovala Světová zdravotnická organizace v Ženevě v roce 1992, dělí mentální 

retardaci do šesti základních kategorií, kterými jsou: lehká mentální retardace, 

středně těžká mentální retardace, těžká mentální retardace, hluboká mentální 

retardace, jiná mentální retardace, nespecifická mentální retardace. 

Z klasifikace podle hloubky postižení uvádím u jednotlivých 

kategorií převážně ty složky (osobní péče, praktické domácí dovednosti, sociální), 

které vypovídají o možnostech samostatnosti osoby s mentálním postižením. 

Lehká mentální retardace, IQ 50-69 

Švarcová (2002), Valenta (2003) shodně uvádějí, že většina osob s lehkým 

mentálním postižením zvládne samostatně osobní péči (jídlo, hygienu, oblékání) a 

praktické domácí dovednosti. V dospělém věku většinou vykonávají práci 

zaměřenou na praktické dovednosti, a to buď nekvalifikovanou nebo málo 

kvalifikovanou manuální práci. Osoby s lehkou mentální retardací jsou schopny 

užívat řeč v každodenním životě a udržet konverzaci. 

Středně těžká mentální retardace, IQ 35-49 

Jedinci, kteří spadají do této kategorie jsou opožděni v rozvoji chápání a 

užívání řeči. Také je opožděna a omezena schopnost sebeobsluhy a zručnosti. 

Někteří žáci se středně těžkou mentální retardací si osvojí základy čtení, psaní a 

počítání. (Švarcová 2000) 

V dospělém věku jsou lidé se středně těžkou mentální retardací většinou 

schopni vykonávat jednoduchou manuální práci, a to za předpokladu odborného 

vedení a přesné strukturace úkolu. V dospělosti mnoho z nich umí navázat 

komunikaci s druhými a podílet se na jednoduchých sociálních aktivitách. Tyto 

schopnosti nejsou doménou všech středně mentálně postižených, v této skupině 

jsou podstatné rozdíly v povaze schopností. (Valenta, 2003) 
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Těžká mentální retardace, IQ 20-34 

V této kategorii mají jedinci poruchy motoriky, projevující se značnou 

pohybovou neobratností a výrazným omezením motorického vývoje. 

Neuropsychický vývoj je značně omezen. Pro oblast řeči a komunikaci je 

charakteristický minimální rozvoj se značnou poruchou formální stránky řeči.. 

Těžce mentálně postižení se vyjadřují pomocí izolovaných slov. U osob v této 

kategorii jsou časté výkyvy nálad a impulsivnost. Osvojení základních návyků 

sebeobsluhy a jednoduché pracovní činnosti pod stálým vedením je u některých 

jedinců možné. A to za předpokladu včasně zahájené systematické a dostatečně 

kvalifikované rehabilitační výchovné a vzdělávací péče. (Černá a kol., 1995, 

Švarcová 2000) 

Hluboká mentální retardace, IQ je nižší než 20 

Osoby řazené do kategorie hluboké mentální retardace jsou těžce omezeny 

ve schopnosti porozumět instrukcím a vyhovět jim. Komunikace je nonverbální, 

případně vydávají neartikulované výkřiky, někteří echolálicky opakují 

jednoduchá slova. Péči o své základní potřeby samostatně nezvládají, proto 

vyžadují stálou pomoc a dohled. Při vhodném dohledu a vedení jsou osoby 

s hlubokou mentální retardací schopni se podílet malou měrou na domácích a 

praktických úkonech a sebeobsluze. (Pipeková, 2006) 

Jiná mentální retardace 

Použití této kategorie je krajním řešením, kdy není možno pomocí 

obvyklých metod stanovit stupeň mentální retardace. Většinou se to týká osob 

s přidruženým senzorickým nebo somatickým postižením. (Švarcová 2000) 

Nespecifikovaná mentální retardace 

Do této kategorie jsou zařazovány osoby, kterým mentální retardace byla 

prokázána, ale pro nedostatek informací není možné zařadit jedince do výše 

uvedených kategorií. (Švarcová 2000) 
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1.3.2 Klasifikace podle doby vzniku mentální retardace 

Podle doby vzniku se dělí mentální retardace na vrozenou mentální 

retardaci dříve též oligofrenie a získanou mentální retardaci - demenci. (Pipeková 

1998) 

Vrozená mentální retardace 

Jedná se o neměnný a nezvratný stav. Americká asociace mentálně 

postižených tvrdí, že se mentální defekt musí projevit do osmnácti let věku dítěte. 

(Šiška, 2003) 

„Vrozená mentální retardace je spojena s určitým poškozením, odchylnou 

strukturou nebo odchylným vývojem nervového systému v období prenatálním, 

perinatálním nebo postnatálním zhruba do dvou let života." (Pipeková, 1998. 

s. 171) Tato definice vychází z definice WHO. 

Získaná mentální retardace - demence 

Demence je získané postižení, které vzniká na základě organického 

poškození CNS. Lze ji diagnostikovat až po druhém roce života. K demenci může 

dojít až po dosažení určitého stupně intelektuálního vývoje. Mezi základní 

diagnostická kritéria pro demenci patří úbytek: paměťových funkcí, dalších 

kognitivních funkcí, apraxie, poruchy vnímání, řeči, emotivity, motivace, spánku 

a orientace v prostředí. (Vágnerová, 1999) 

Demence u dětí a dospělých se liší svými charakteristikami co do 

rozložení postižených funkcí, tak i průběhem. U dětí dochází k patologickému 

procesu v průběhu vývoje a proto se někdy místo termínu demence u dětí používá 

pojem dcteriorace inteligence. U dospělé osoby s demenci jde vždy o regresy 

intelektových schopností a pokles výkonnosti. (Krejčířová a kol., 2001) 

Demence sebou přináší i poruchu v celkovém adaptivním chování i 

v běžných denních činnostech, kterými jsou např. mytí, oblékání, jídlo, osobní 

hygiena atd. (Krejčířová a kol., 2001) 
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Do této kategorie řadím i pseudooligofrenii, která vzniká důsledkem 

nedostatečné stimulace a podnětného prostředí ze strany rodičů směrem k dítěti. 

Pseudooligofrenie - zdánlivá mentální retardace 

Pseodooligofrenie vzniká na základě nedostatečné stimulace prostředí a ne 

na základě poškození CNS. Příčinami způsobující vznik zdánlivé mentální 

retardace jsou psychická dcprivace, výchovná zanedbanost a sociokulturní 

znevýhodnění jedince. Pseudooligofrenie se projevuje opožděním v následujících 

oblastech: v řeči, myšlení, schopnosti sociální adaptace. Dále se pseudooligofrenie 

odráží do oblasti chování, v kterém se objevuje negativismus, apatie a odmítání 

kontaktu s další osobou. Zdánlivá mentální retardace není trvalým a neměnným 

stavem, vlivem vhodného výchovného působení dochází ke zlepšení stavu. 

Pipeková 1998) 

1.3.3 Klasifikace mentální retardace podle stupně podpory 

Do klasifikace mentální retardace je podle mého názoru možno zařadit i 

stupeň podpory, kterou osoba s mentální retardací pro úspěšný život potřebuje. 

Podpora se dělí na čtyři základní stupně, kterými jsou podpora občasná, 

omezená, rozsáhlá a pervazivní. Pro člověka s mentální retardací není zařazení do 

určitého stupně podpory konečným stavem, protože se změnou prostředí se může 

změnit i jeho stupeň podpory. (Strnadová, 2004) 
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2. Dospělost 

2.1 Uvedení do tématu 

Dospělost je věkem osamostatnění a finanční nezávislosti na rodičích. 

Lidé v období dospělosti obvykle uzavírají manželské svazky a budují rodiny. 

Osoby s mentálním postižením mají všechny prvky, které do osamostatnění 

spadají ztížené. Dnes je v České republice sice situace o něco jednodušší než před 

rokem 1989, ale stále mnoho lidí zastává názor, že lidé s postižením patří do 

ústavů. 

Dospělý člověk s mentálním postižením má na výběr více možností jak 

prožije svůj život a nejde se nezmínit, že má i větší pravomoc rozhodovat o svém 

průběhu života. To vše je díky proudu normalizace, který se snaží zapojit jedince 

s postižením do běžného života a do běžných životních úskalí i radostí. Lidé 

s postižením mají možnost samostatně bydlet, chodit do práce a rozhodovat si o 

svém volném čase. Všechny činnosti, vzjmenované v předchozí větě nejsou jen 

doménou lehčích forem postižení, příkladem můžou být školy vzniklé 

v devadesátých letech, které vzdělávají dospělé osoby s mentálním postižením, 

které před rokem 1989 dostaly statut tzv. nevzdělavatelných jedinců. 

Na samostatnost svých dětí, reagují rodiče mnohdy tzv. syndromem 

opuštěného hnízda, ale náročnost situace rodičů, kteří se starají o své dospělé dítě 

s těžkým postižením je nesrovnatelná. (Podrobněji se tímto tématem budu 

zabývat v podkapitole 3.4 Rodina). Právě vznik nových forem bydlení pro 

mentálně postižené bez ohledu na hloubku postižení by jim měl pomoci 

k překonání těchto obav. 

Dospělost se dělí na období mladé, střední a starší dospělosti. (Pipeková, 

2006) 

Šiška (2005) uvádí faktory, které vymezení statutu dospělosti brání nebo 

jej naopak vymezují. Jsou jimi: „ukončení školní docházky; získání zaměstnání; 

odchod z domova rodičů; uzavření sňatku, založení rodiny; administrativní a 

právní faktory; právo volit a být volen; získání sociálních dávek od státu; postoje 

personálu; postoj samotných dospívajících (zda se sami chtějí stát dospělými); 
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diagnostická terminologie; předsudky a stereotypy společnosti." (Šiška, 2005, 

s.40) 

Tuto kapitolu jsem nazvala dospělost, ale zařadím do ní i adolescenci a 

stáří, protože úzce souvisí s obdobím dospělosti. 

2.1.1 Adolescence 

Adolescence je posledním stádiem dětství. Věkově bývá vymezeno mezi 

15. a 20. rokem života, některými autory až do 22. roku lidského života. Pro 

většinu adolescentů je to období, ve kterém ukončují školní docházku a přestávají 

být závislí na dospělých. Přesto je pro tento věk typické, že ještě není jedinec 

považován za člověka, který je schopen převzít odpovědnost za důsledky svých 

rozhodnutí. Toto období je časem experimentů, vyplývá to ze statutu adolescence, 

kdy lidé nepatří už mezi děti, ale ještě ani mezi dospělé. Adolescenti si utváří 

hodnotový systém, vytvářejí vztahy s opačným pohlavím. To vše se týká 

adolescentů intaktní populace. (Šiška, 2005) 

Jankins (in Šiška, 2005) uvádí, že u mladých osob s mentálním postižením 

adolescence prakticky neexistuje. Je to způsobeno předsudky společnosti, která 

jedince s mentálním postižením podceňuje. 

Díky novým trendům přicházejícím z USA a ze západní Evropy se situace 

adolescentů a dospělých lidí s mentální retardací zlepšuje v jejich prospěch. 

Předsudky společnosti, převážně u mladších generací intaktní společnosti, se 

postupem času odbourávají. Je to způsobeno mnoha důvody, mezi nejviditelnější 

bych zařadila spolužití osob s mentálním postižením mezi intaktní populací a 

zapojení osob s postižením do pracovního procesu. Myslím si, že je otázkou času, 

kdy většinová společnost, bez ohledu na věk, přijme tzv. teorii normalizace, bez 

ohledu na to, že by věděli, co to vlastně znamená. Prostě začnou přijímat osoby 

s mentálním postižením jako osoby, které mohou a mají právo prožít život jako 

„my všichni normální lidé." 

2.1.2 Stáří 

Stáří je rozčleněno na období raného stáří a pravého stáří. Staří lidé 

s mentálním postižením na rozdíl od intaktní populace ztrácí fyzický a psychický 
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potenciál o 5 až 10 let dříve. U intaktní společnosti společně se stářím a 

důchodem přichází i sociální izolace. U osob s mentálním postižením není 

sociální izolace určena jen věkem, ale i stupněm a typem postižení. Do 

neproduktivní skupiny obyvatelstva jsou zařazeni daleko dříve než osoby 

z intaktní populace. Je to dáno tím, že většina osob s postižením nebyla nikdy 

zařazena do produktivní skupiny a stala se součástí tzv. skupiny pracovně 

neschopných invalidů. (Pipeková, 2006) 

Díky podporovanému zaměstnávání osob se sníženou pracovní schopností 

a chráněným dílnám by se tato situace postupem času mohla změnit k lepšímu. 

Do kapitoly o dospělosti zařadím mimo jiné podkapitoly učení, sexualita a 

práce. Všechny zmíněné podkapitoly úzce souvisí se základními lidskými 

potřebami, které Maslow hieararchicky uspořádal do pyramidy. Do pyramidy jsou 

zařazeny fyziologické, potřeby jistoty , lásky, ocenění, seberealizace a potřeby 

znát a rozumět. 
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2.2 Normalizace 

Normalizace je filosofickým směrem, který byl přijat v šedesátých letech 

dvacátého století. Vychází z integrace a z pohledu na člověka s postižením jako na 

bytost, která má právo na normální život. (Šiška, 2005) 

Nirje, 1969 (in Šiška, 2005, s.52) definoval normalizaci takto: 

„normalizace znamená umožnit všem mentálně retardovaným žít každodenní 

život v takových podmínkách a podle takových pravidel, které se co možná 

nejvíce přibližují podmínkám a pravidlům většinové společnosti v daném socio-

kulturním prostředí". 

V mnoha zemích organizace poskytující služby pro mentálně postižené, 

vycházejí z 0'Brianova pojetí aplikace teorie normalizace. Služby by měly jedinci 

s mentální retardací umožnit: žít v běžném prostředí obce; mít možnost 

skutečného rozhodování; rozvíjet kompetence, které napomáhají k vykonávání 

smysluplných činností; být respektován; a v neposlední řadě být začleněn do 

života komunity a rozvíjet sociální vztahy. (Šiška, 2005) 

Langer a Novotná dělali v roce 1983 výzkum hodnot a cílů u učnic 

s normální inteligencí a u učnic ze zvláštního učiliště. Obě sledované skupiny 

žákyň na přední dvě místa hodnotového žebříčku zařadily „mít rodinu, děti a 

lásku. (Langer, 1995) 

Myslím si, že výzkum jasně ukázal, že je zbytečné vytvářet jedincům 

s postižením přemíru speciálních podmínek, protože základní lidské potřeby, 

hodnoty a cíle jsou stejné jako u majoritní společnosti bez postižení. 

Jako každý směr měla i normalizace odpůrce, kteří svou kritiku stavěli na 

zpochybnění pojetí normy, brané jako ideální měřítko úspěšnosti. Na první místo 

staví právo člověka na odlišnost z obecného pohledu. Odlišnost může být 

v sociálním původu, etnické příslušnosti nebo postižení. (Šiška, 2005) 
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2.3 Vzdělávání osob s mentální retardací v období 
dospělosti 

Celoživotní vzdělávání je trendem dnešní doby. Díky učení si člověk 

trénuje paměť, zvyšuje si nejen svou kvalifikaci, ale i své sebevědomí. 

Při edukaci lidí s mentálním postižením nejde vždy na prvním místě o 

zvládnutí trivia, ale o zvýšení jejich samostatnosti a schopností v oblasti 

sebeobsluhy. 

Pro učení dospělých osob s mentální retardací jsou nejvhodnější dva 

modely, kterými jsou behaviorální a humanistický. Pro uplatnění behaviorálního 

přístupu učení studentů s mentální retardací si vyučující musí předem a podrobně 

připravit co se budou učit, jak se budou učit a v neposlední řadě, jak se budou 

kontrolovat výsledky učení studentů. Behaviorální model zdůrazňuje roli učitele. 

Humanistické pojetí vzdělání naopak zdůrazňuje roli studenta, učitel je jen 

nástrojem k získání nových znalostí. (Šiška, 2005) 

Johnston (in Šiška, 2005) oba modely shrnul a propojil, pro učitele 

vzdělávající dospělé osoby s mentální retardací. Základní rolí studenta je aktivita 

v sebeřízeném učení. Učitel plní funkci zprostředkovatele vzdělávacího faktoru. 

Studenti a učitelé jsou partnery při výběru materiálů, metod a tempa učení. 

Hodnocení neprobíhá testy a tradiční klasifikací, ale pozorováním, jehož cílem je 

určení dalšího směru vzdělávání. Pro studenty s mentálním postižením je vhodné 

používat takový materiál, u kterého je možno využití haptiky. Před učebnicemi a 

pracovními sešity se dává přednost činnostem, vztahujícím se k běžnému 

každodennímu životu. Učivo se individuálně přizpůsobuje podle vstupní úrovně 

schopností studenta. Studující má po celou dobu výuky možnost postupovat podle 

svého tempa. 

Pro dospělé osoby s mentálním postižením existují dvě základní formy 

celoživotního vzdělávání, kterými jsou večerní škola a kurzy k doplnění vzdělání. 
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2.3.1 Večerní škola 

Večerní škola byla založena v roce 1991 Psychopedickou společností ve 

spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy. (Šiška, 2005) 

Večerní školy jsou určeny absolventům základních škol speciálních a 

praktických, ale i těm, kteří neměli možnost povinnou školní docházku 

absolvovat. Zřizovatel jsou některé ústavy sociální péče nebo občanská sdružení. 

Vyučování probíhá ve školách, někdy v ústavech sociální péče, což se nepovažuje 

za vhodné, protože tím ztrácí člověk pocit výjimečné situace, která s docházkou 

do školy souvisí. Výuka se koná v odpoledních hodinách, většinou dvakrát týdně 

a není určena žádnými vzdělávacími programy. Večerní školy se zaměřují na 

rozvoj komunikačních dovedností, opakování učiva, na četbu novin, časopisů a 

knih, píší se dopisy, učí se základům ovládání počítače. Ve výuce je dán prostor i 

výtvarné, hudební, tělesné, dramatické a taneční výchově. Mezi předměty se 

zařadila i stále častěji žádaná výuka anglického jazyka. (Pipeková, 2006) 

Z mého pohledu je večerní škola správným krokem pro zvýšení 

sebevědomí člověka bez ohledu na typ a stupeň postižení. Nejde ani tak o to, zda 

člověk docházející do večerní školy vědomosti správně zpracuje nebo je 

dlouhodobě udrží, ale o zařazení do nějaké sociální skupiny. Jelikož večerní škola 

bývá dvakrát v týdnu i tento aspekt přispívá ke zvýšení pocitu důležitosti jedince 

s mentálním postižením. 

2.3.2 Kurzy k doplnění vzdělání 

Kurzy k doplnění vzdělání poskytují základní školy praktické a speciální. 

Tyto kurzy, jak už je zřejmé z jejich názvu slouží k doplnění vzdělání lidem, kteří 

neměli možnost díky statutu tzv. nevzdělavatelnosti ani započít nebo těm, kteří 

neměli možnost získat odpovídající vzdělání svým schopnostem. (Pipeková, 

2006) 

Kurzy pro doplnění vzdělání jsou hojně využívány, což dokazují Šiškou 

(2005) přejaté údaje o počtu kurzů a žáků ve školním roce 2003, které uveřejnil 

Ústav pro informace ve vzdělávání v roce 2004. Kurzů pro doplnění vzdělání 

zajišťované základními školami v roce 2003 bylo 44 a počet žáků v nich byl 599, 

zvláštními školami dnes základní škola praktická bylo zajištěno 9 kurzů, 
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navštěvovanými 61 žáky. Pomocné školy, dnes základní škola speciální, poskytly 

28 kurzů, které navštívilo 163 studentů. 

2.3.3 Další formy vzdělávání dospělých 

Další formy vzdělávání Šiška (2005) vymezuje na všeobecné a odborné, 

navazující na vzdělání získané již v mladším věku. Odborné vzdělávání je 

zaměřeno na následující cílové skupiny: 

• pro zlehčení přechodu ze školy do zaměstnání pro lidi, kteří 

nenašli stálé zaměstnání 

• vzdělávání na pracovišti 

Příkladem dalšího vzdělávání osob s mentální retardací jsou kurzy 

s tématikou umění, fotografie a video, které pořádá Sdružení pro pomoc mentálně 

postiženým. (Šiška, 2005) 

24 



UNIVERZITA KARLOVA, PEDAGOGICKÁ FAKULTA, KATEDRA SPPG 

2.4 Schopnosti lidí s mentální retardací 

V této kapitole se zaměřím na myšlení, řeč, schopnost učení, dále pak na 

sebehodnocení, motivaci a socializaci osob s mentální retardací v dospělosti. 

Znalost základních odlišností vzhledem k intaktnímu jedinci, umožňuje pochopení 

osoby s mentálním postižením a tím otevírá cestu ke zlepšení péče a přístupu 

rodičů a pedagogů zabývajících se výchovou a v dospělosti pomocí při snaze o 

vstup do samostatného života. 

U osob s mentální retardací je typickým znakem poznávacích procesů 

omezenější potřeba zvídavosti a preference podnětového stereotypu. Lidé 

s mentálním postižením bývají většinou pasivnější, hůře rozlišují podstatné od 

nepodstatného a tím jsou jim i méně srozumitelné interpersonální vztahy. 

(Krejčířová, 1997) 

2.4.1 Myšlení 

Myšlení osob s mentálním postižením lze charakterizovat stereotypností, 

rigiditou a ulpíváním na určitém způsobu řešení. Proto jsou dospělými lidmi 

s mentální retardací vnímány jako různě zatěžující situace běžného života, 

například údržba a provoz vlastní domácnosti. Na nové a neznámé podněty 

většinou reagují ulpívavostí vázanou na známou skutečnost. Při kontaktu s lidmi 

s mentální retardací je nutné respektovat jejich omezenou flexibilitu. Také je 

nutné předem si uvědomit míru náročnosti, kterou pro daného jedince s mentálním 

postižením zvolíme. Nadměrné nároky zbytečně působí jako stresový faktor. Na 

problémové situace osoby s mentálním postižením často reagují pasivitou, 

očekávají řešení od druhé osoby nebo na ně často rezignují. Pro nepochopení 

rozdílů v různých situacích nedovedou využít v praxi naučená pravidla. 

(Vágnerová, 1999) 

Dalšími charakteristickými znaky myšlení lidí s mentální retardací jsou 

přílišná konkrétnost, neschopnost vyšší abstrakce a generalizace a chybami 

v analýze a syntéze. (Valenta, 2003) 
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2.4.2 Reč 

Verbální a neverbální komunikace je základním prostředníkem mezi lidmi. 

Řeč a gesta napomáhají navazovat citovou vazbu mezi rodiči a dítětem. Mluvní 

projev má do určité míry i hodnotící charakter. 

Osoby s těžkým a hlubokým mentálním postižením se projevují jen 

neartikulovanými zvuky. Myslím si, že je důležité osoby a rodiče, které pečují o 

osoby s mentálním postižením seznámit se specifickým vývojem řeči. Pokud lidé 

v okolí znají hranice výkonu osoby s mentální retardací, můžeme předejít 

přetěžování osoby s mentálním postižením a také samotných rodičů. 

Vliv stupně mentálního postižení na vývoj řeči je nepřehlédnutelný. Lidé s 

hlubokou mentální retardací se většinou nenaučí mluvit. Jejich řečový projev je 

velmi problematický, v těžších případech vydávají jen neartikulované zvuky. U 

lehčích forem je možné řeč poměrně rozvinout. U lidí se středním mentálním 

postižením je známá schopnost mechanického opakování delších větných celků 

bez pochopení významu. S tím je často spojena echolálie. Osoby v tomto pásmu 

mentální retardace se naučí dorozumívat se svým okolím, ale stále u nich 

přetrvává nepoměr mezi pasivním a aktivním využitím slovní zásoby. Vývoj řeči 

je u dětí s lehkou mentální retardací opožděn o rok a více, v dospělosti používají 

řeč v běžných komunikačních situacích poměrně uspokojivě a proto nepůsobí 

neobvykle na své okolí. V nových komunikačních situacích často chybují, pokud 

nemohou použít zafixované řečové stereotypy. (Lechtá, 2002) 

Z celkového pohledu je řeč osob s mentální retardací narušena v obsahové 

i formální složce, což dospělým osobám s mentální retardací komplikuje situaci 

při styku s úřady a formálními institucemi, ale neméně i v navazování a udržování 

běžných mezilidských vztahů. Výslovnost je narušena v důsledku nedostačující 

motorické koordinace mluvidel a zhoršenou sluchovou diferenciací, která 

neumožňuje potřebnou sluchovou vazbu. Porozumění běžnému verbálnímu 

projevu je často obtížné, což komplikuje fungování v intaktní společnosti, 

zejména sociální komunikaci. Pochopení ironie, žertu a metafor je pro osoby 

s mentálním postižením komplikované. Charakteristickým znakem aktivního 

řečového projevu mentálně postižených je jazyková necitlivost, projevující se 
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hojností agramatismů. Projev se vyznačuje jednoduchostí, používáním krátkých 

vět, jednoznačných a konkrétních pojmů. (Škodová, 1999) 

2.4.3 Schopnost učení, paměť, pozornost 

Schopnost učení 

Nepříznivý vliv na schopnost učení má nedostatek koncentrace a paměti. 

Učení je převážně mechanické a asociační. K poznávání nového nejsou lidé s 

mentální retardací příliš motivováni. 

Pro samostatného člověka je schopnost učení nezbytná a nezbytné jsou i 

dovednosti získané učením. Při učení těchto dospělých osob nejde v první řadě o 

znalosti trivia, ale naopak hlavně o praktické dovednosti, umožňující úspěšnou 

komunikaci s okolím, samostatnost v osobním životě a rozhodování a vstup 

člověka s mentální retardací na trh práce. 

Zájem o učení lze podmínit emočně. Pokud se žák s mentální retardací učí 

s osobou, ke které má citovou vazbu, jeho zájem o poznání nového se zvyšuje. 

Přesto jde spíše o potvrzení citového vztahu k osobě než o získání nových 

znalostí. (Vágnerová, 1999) 

Paměť 

Paměť je nedílnou součástí k osvojování si nových poznatků. 

Osoby s mentálním postižením si vše nové osvojují pomaleji a až po 

mnohačetném opakování. Naučené rychle zapomínají, vědomosti neumí včas 

použít v praxi.(Valenta, 2003) 

Převažuje mechanická paměť, Valenta (2003) popisuje příklad chlapce z 

ústavu sociální péče s diagnózou mentální retardace v pásmu lehkého až středně 

těžkého postižení, který má dokonalý přehled a přesně ví, kdo slaví v zadaný 

kalendářní den svátek. 

Vzhledem k tomu se na trhu práce mohou uplatnit v oborech vyžadujících 

minimální zapojení paměti. 
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Pozornost 

Osoby s mentální retardací vykazují sníženou schopnost rozdělit pozornost 

na více činností. Koncentrace je nestálá a člověk s mentální retardací je snadno a 

rychle unavený. Při větším množství práce narůstá počet chyb. (Valenta, 2003) 

2.4.4 Sebehodnocení, motivace a regulace 

Sebehodnocení 
V důsledku omezené možnosti pochopení vlastních kompetencí, je 

sebehodnocení lidí s mentální retardací nekritické a většinou podmíněné 

emocionálně. (Krejčířová 97) 

Z vlastní praxe mohu uvést příklad 22 letého muže, jenž si uvědomoval 

svůj hendikep a přesto v nárocích na partnerský vztah aspiroval na protějšek 

z intaktní společnosti. Ženy s mentální retardací o něj jevily zájem, pro něj však 

byla tato možnost nepřípustná. Založit vztah se ženou z intaktní společnosti se mu 

po dobu pěti let, co ho znám nepodařilo. 

Motivace a regulace 

Motivace jc do určité míry emocionálně podmíněna. Z toho vyplývá, že 

osoby s mentální retardací mají sklon uspokojovat své potřeby neodkladně a bez 

zábran. (Vágnerová, 1999) 

2.4.5 Socializace 

Vazba na matku trvá v symbiotické podobě delší dobu než u intaktních 

jedinců, časté jc přetrvávání této vazby do dospělosti. Dospělé osoby s mentálním 

postižením jsou často v roli pasivního příjemce. Kladou důraz na stereotypní 

prostředí a na kontakt se známými osobami. Na neznámé prostředí reagují fixací 

na matku nebo na známé osoby. (Krejčířová, 1997) To však může být dáno i 

protcktivním přístupem rodiny. 

Lidé s mentální retardací jsou v oblasti socializace mnohdy handicapováni 

primárním defektem a nedostatkem zkušeností. Většinou ovládají základní normy 

chování, jednoduché komunikační dovednosti a sociální návyky. Dnešní systém 
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výchovy a vzdělávání žáků s mentálním postižením, směřuje zejména k rozvíjení 

samostatnosti a vhodného chování. (Vágnerová, 1999) 

Dospívání je pro intaktní jedince obdobím osamostatnění. U mentálně 

postižených je tomu naopak, někdy nemají potřebu osamostatnění a většinou 

nemají potřebné kompetence k tomuto kroku. (Vágnerová, 1999) 

V dospělosti je častým průvodním jevem chování zvýšená agresivita. 

Agresivita je většinou reakcí na určitou konkrétní situaci. Vágnerová (1999) uvádí 

příklad jednatřicetiletého muže, který žil bez větších problémů se svým otcem. 

Konflikt nastal v období, kdy začal postižený muž docházet do zaměstnání. 

Podobné situace jsem pozorovala při své praxi, kdy se opakovaně dospělí, 

umístění nově do zařízení, začali projevovat agresivně, aniž by to bylo předtím 

v domácím prostředí zaznamenáno. 
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2.5 Diagnostika dospělého věku 

Diagnostika v období dospělosti 

V dospělém věku je již člověk s vrozeným mentálním deficitem ve většině 

případů diagnostikovám. Proto v tomto období není diagnostika zaměřena na 

inteligenci, lateralitu, grafomotoriku, a jiné oblasti, které jsou diagnostikovány 

v dětském věku a výsledky jsou zaneseny v dokumentaci. 

Místo toho se diagnostika zaměřuje na sebeobslužnou činnost, adaptivní 

chování, citovou a sociální oblast a to především v tranzitním období lidského 

života. Tranzitní období prolíná různé životní fáze, za nejdůležitější a 

nejnáročnější přechodná období jedince považuji přechod do základního 

vzdělávání, nástup do zaměstnání a v neposlední řadě přechod z rodiny do 

některého druhu zařízení. A právě z důvodu náročnosti kladené na jedince jsem 

vybrala výše zmíněný okruh oblastí, na které je třeba se v dospělém věku u osob 

s mentálním postižením zaměřit. 

Jinak tomu je, pokud člověk během života získá demenci, která se 

projevuje progresivním úbytkem inteligence, paměti a jazykových schopností. 

V této situaci nastupuje diagnostika, která zahrnuje všechny složky týkající se 

kognice, motorických schopností a sociálních dovedností. 

Pipeková (1998) zdůrazňuje, že aplikace diagnostických metod musí 

respektovat věkové zvláštnosti a aktuální psychický stav postiženého. Hlavním 

cílem diagnostiky tohoto období je určení prognózy a především nastínění dalších 

možností uplatnění člověka ve společnosti. 

Diagnostika v období stáří 

Problematika diagnostiky tohoto období je z velké části shodná s obdobím 

dospělosti. Při práci se seniory s postižením je zapotřebí brát zřetel na fakt, že 

mají sníženou schopnost adaptace, často trpí pocity osamělosti a depresivními 

stavy. U těchto osob dochází ve větší míře k demenci, která je mimo jiné spojena 

s menší mírou samostatnosti a větší závislostí na péči okolí. Výše zmíněné 

aspekty komplikují diagnostiku a následnou péči o seniory. (Přinosilová, 1999) 
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Dalším důležitým a mnohdy opomíjeným faktorem diagnostiky stáří je 

možnost výskytu dvou nemocí, tedy diagnóz současně. Zabývá se tím tzv. duální 

diagnostika, která je, bohužel, v České republice málo propracovaná. S tím souvisí 

i nedostatek nástrojů a potřebných zkušeností, které by byly potřebné, aby se 

mohla stát součástí diagnostiky v období stáří. (Strnadová, 2005) 

2.5.1 Metody používané v diagnostice dospělého věku 

Podrobněji se zmíním o obecných a speciálních metodách. Nejsou to 

metody určené výlučně pro dospělý věk, ale jsou nezbytné pro diagnostiku 

zaměřenou na sebeobslužnou činnost, adaptivní chování, tranzitní období, 

citovou a sociální oblast. 

Metody obecné jsou zaměřené na sbírání základních údajů a dat o 

vyšetřované osobě. Mezi obecné metody se řadí rodinná a osobní anamnéza. 

(Pipeková, 1998) 

Z hlediska dospělého věku je velice důležitá osobní anamnéza, která 

zahrnuje údaje o vyšetřované osobě od období prenatálního až po současný stav. 

Je zaměřena na biologický, neuropsychický a sociální vývoj. 

Přinosilová, (1999) se zmiňuje o vyšetření prostředí, které je doplňkem 

anamnestických metod. Diagnostikující se zaměřuje na rodinné a pracovní 

prostředí člověka s mentálním postižením. Vyšetření prostředí je podstatné pro 

úspěšnou adaptaci v novém prostředí a tvoří nezbytnou součást diagnostického 

materiálu při změně sociálního zázemí, např. přechod z rodinného prostředí do 

chráněného bydlení. 

Dalšími vhodnými diagnostickými metodami jsou metody speciální. Tyto 

metody mají za cíl zjistit druh a stupeň postižení. V období dospělosti, pokud 

nejde o získaný mentální deficit, je již člověku s mentální retardací druh a stupeň 

postižení diagnostikovaný. Přesto jsem do kapitoly o diagnostických metodách 

dospělého člověka s mentálním postižením speciální metody zařadila, protože do 

nich spadá pozorování, rozhovor, dotazník a diagnostické zkoušky. 
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Všechny vyjmenované techniky speciálních metod doplní obraz 

současného zdravotního, psychického a sociálního stavu klienta. Opět dám příklad 

klienta přecházejícího z rodinného prostředí do chráněného bydlení, kdy zařízení 

má možnost využít všechny speciální metody k tomu, aby lépe poznalo klienta a 

mohlo mu zajistit a poskytnout kvalitnější péči a služby. Díky pozorování 

pozorující zjistí, jak přijali nového člena bytu stávající obyvatelé a naopak jakým 

způsobem reaguje nový klient na ostatní členy domácnosti, ale i asistenty, na 

režim zařízení atd. 

Rozhovor je dalším diagnostickým nástrojem, který nám vypoví mnoho o 

klientovi. Může nám například mnoho napovědět o motivaci klienta pro přestup 

do chráněného bydlení. 

Dotazník je v mnoha zařízeních zajišťujících chráněné bydlení užíván 

jako metoda, vhodná pro sběr podrobností o zdravotním stavu nového klienta, 

jeho samostatnosti, medikaci, ošetřujících lékařích, o předchozím působišti atp. 

Po návštěvě některých pražských organizací zřizujících chráněné bydlení 

jsem zjistila, že využívají převážně osobní anamnézu a výše vyjmenované 

diagnostické speciální metody. 

2.5.2 Diagnostika sociálních vztahů a sociability 

Nedílnou součástí diagnostiky v dospělém věku a převážně v období 

přechodu z rodiny nebo ze zařízení do jiného zařízení je sociální a citová oblast 

klienta. Sociabilita je hlavním faktorem pro začlenění člověka do společnosti. 

Přinosilová, (1999) uvádí, že diagnostika sociability sleduje úroveň sebevědomí, 

podřídivost vůči autoritě, rozvoj ukázněnosti, vztahy k ostatním lidem, chování na 

veřejnosti, základní ladění osobnosti ve smyslu aktivity a pasivity, egocentrismus 

a negativismus. Při diagnostice sociability u dospělých osob s mentálním 

postižením se využívá pozorování, explorační metody, kazuistika, společenské 

hry, spontánní a tématická kresba nebo sociometrické metody. Při diagnostice se 

zaměřujeme u dospělé osoby s mentálním postižením na projevy chování 

v běžných situacích, zda se jedinec projevuje bázlivě či impulzivně. Hledáme 

příčiny daných projevů chování. Dále se zaměřujeme na navozování kontaktů 
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osoby s mentálním postižením, a to z hlediska způsobu (např. slovem, kontaktem 

částí těla, provokováním) a samostatnosti v této oblasti. 

V neposlední řadě diagnostika sociálních vztahů sleduje postavení 

dospělého s mentální retardací ve skupině. V této části diagnostiky se sleduje 

dominantnost a schopnost prosazení se jedince, ochota ke spolupráci s ostatními 

členy skupiny, zdaje osoba společenská nebo spíše vyhledává samotu. 

Důležité je, jak dospělý člověk s mentálním postižením sám vnímá své 

postavení ve skupině. Jak sebe sám hodnotí, zda si připadá ukřivděný, 

odstrkovaný nebo má přehnaně vysoké sebevědomí. 

Další důležitou složkou v chování jedince je reakce na konflikt a kritiku. 

Diagnostikující pozoruje zda jedinec na konflikt reaguje zlostně nebo se naopak 

vztahuje do sebe. Hněvem a vztekem reagují osoby emočně nezralé nebo ti, kteří 

se neumějí ovládat. Pokud se dospělá osoba s mentálním postižením po neúspěchu 

stáhne do sebe může to být projev opakovaných neúspěchů. 

Dále se sleduje jaký má dospělá osoba vztah k zařízení ve kterém žije nebo 

pobývá část dne, k práci. Zda se jedinec zapojuje aktivně do činností během dne 

nebo je naopak pasivní. V pozorování je dobré se zaměřit zda je klient pasivní či 

aktivní jen u některých činností, zmapovat při kterých typech úkolů je sledována 

výrazná změna v jeho chování. Při kterých činnostech je dospělý člověk 

soustředěný a dokončí svou práci nebo je rozptýlený a nechá snadno vyrušit. Zda 

je schopen pracovat samostatně nebo potřebuje dopomoc či slovní povzbuzení. 

Při stručném souhrnu sledovaných oblastí chování se nám ukáže profil 

dospělého člověka s mentálním postižením této oblasti. Usnadní nám to přístup 

k osobě a pomůže nám pochopit jeho reakce na určité situace. Důležité je vnímat 

pozitivně složky v chování člověka a navazovat na ně. A to ve smyslu motivace a 

aktivizace jedince přes jeho oblíbené činnosti. 

2.5.3 Diagnostika úrovně motoriky 

Základní dělení motoriky je na hrubou a jemnou. Hrubou motorikou je 

myšlena činnost velkých svalových skupin - lezení, chůze, běh. Jemnou motoriku 

zastupuje drobné svalstvo - pohyby rukou, prstů a artikulačních orgánů. 

Oblast motoriky vždy hodnotíme z hlediska tří oblastí: 

• z hlediska vývoje (v normě, opožděný) 
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• z hlediska kvality (koordinace, rovnováha, přesnost) 

• z hlediska výkonu (síla, rychlost, vytrvalost) 

Diagnostickými metodami jsou motorické testy a anamnéza. 

Hrubá motorika se nejčastěji diagnostikuje na základě pozorování. 

Prostředkem pro diagnostiku jemné motoriky jsou činnosti: uchopování 

předmětů, stavění věže z kostek, hry s kostkami, hry se stavebnicí, hra na hudební 

nástroj, kreslení, modelování, stříhání, malování, navlékání korálků, cvičení 

sebeobsluhy, šroubování, apod. Pokud diagnostikujeme motoriku u dospělého 

člověka s mentálním postižením je důležité k němu přistupovat jako osobě, která 

již má více zkušeností než malé dítě a proto je zapotřebí úkoly zjišťující úroveň 

jemné motoriky přizpůsobit nejen mentálnímu věku, ale i zkušenostem klienta, 

abychom v něm nevyvolali pocit, že k němu přistupujeme jako k malému dítěti. 

Motorika úzce souvisí se sebeobsluhou, proto se o ni zmiňuji podrobněji 

ve čtvrté kapitole, kde uvádím testy zabývající se jemnou motorikou. 

2.5.4 Diagnostika řeči a komunikace 

Ne každý dospělý člověk s mentální retardací komunikuje slovně nebo 

písemně. Proto je důležité při přechodu do nového prostředí přesně vědět jakým 

způsobem klient komunikuje. Zda se svým okolím komunikuje pomocí 

alternativní nebo augmentativní komunikace. Pokud osoba používá některou 

z alternativních komunikací je velice důležité podrobné seznámení se 

s dokumentací klienta, aby se pokračovalo stejnou metodou. Diagnostika řeči a 

komunikace u dospělé osoby je pomocí osobní anamnézy (dokumentace) nebo 

pozorováním a rozhovorem. 

U osob s mentální retardací se hodnotí verbální i neverbální komunikace. 

U neverbální složky se sledují prostředky, které jedinec při komunikaci používá a 

zda jsou okolí srozumitelné. 

Při diagnostice verbální komunikace sledujeme orální (expresivní) oblast a 

porozumění řeči (receptivní) složku. V expresivní složce si všímáme artikulace, 

slovní zásoby, gramatiky, mluvní pohotovosti, tempa řeči a plynulosti. Při 

diagnostice receptivní oblasti se diagnostikující zaměřuje na vnímání řeči, 

motivaci a zájem o komunikaci, soustředění a paměť při hovoru a vyprávění. 
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Nedílnou součástí komunikace je psaná řeč. V této formě komunikace je 

důležité si ujasnit zda klient opisuje, přepisuje nebo je schopen písemného 

projevu. 

Zelinková (2001) uvádí, že nejpoužívanější metodou diagnostiky řeči a 

komunikace je rozhovor, např. popis obrázku, děje, zážitku, reakce na příkazy, 

otázky, instrukce. 

I v této oblasti diagnostiky platí pravidlo „klást důraz" na vhodnost témat 

určených pro dospělé osoby s mentálním postižením. 

2.5.5 Diagnostika zrakové a sluchové percepce 

Se stavem sluchu a zraku u dospělé osoby s mentální retardací je ve 

většině případů možno se seznámit v osobní dokumentaci nebo pomocí rozhovoru 

s rodiči. 

Nejčastějšími problémy lidí s mentálním postižením v těchto oblastech je 

sluchová a zraková paměť, vnímání polohy v prostoru (vpravo-vlevo, nahoře-

dole), dále pak třídění předmětů převážně dle velikosti a tvaru. 

2.5.6 Diagnostika sebeobslužných činností 

S diagnostikou sebeobslužných činností úzce souvisí diagnostika laterality, 

jemné a hrubé motoriky. Mentálně postižené osoby mají převážně potíže 

v motorické koordinaci, obratnosti a rychlosti. U dospělých osob je možno získat 

základní údaje o motorickém vývoji v raném dětství v rámci osobní anamnézy. 

Další metodou je pozorování při pracovních a sebeobslužných činnostech klienta. 

O lateralitě se podrobněji zmiňovat nebudu, protože se týká diagnostiky dětského 

věku, kdy se obvykle vyhraňuje mezi třetím a čtvrtým rokem života jedince, u dětí 

s mentální retardací může dojít k vyhraněnosti až kolem šestého a sedmého roku 

života, opět více informací je možno vyhledat v osobní anamnéze dospělého 

člověka s mentálním postižením. 
Sebeobsluhu hodnotíme především pomocí pozorování, ale také nám 

mohou velmi pomoci anamnestické údaje a rozhovor s rodiči. 

Se sebeobslužnými činnostmi úzce souvisí adaptivní chování motorika a 

vnímání tělesného schématu. Pro ucelenost práce se o těchto oblastech a jejich 

diagnostice podrobněji zmiňuji ve čtvrté kapitole , která je věnována sebeobsluze. 
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2.6 Pracovní uplatnění osob s mentální retardací 

Práce je důležitou součástí lidského života. Často lidé říkají, že práce je 

vytáhla z problémů nebo, že při práci zapomněli na své starosti, trápení. Práce je 

životní náplní, která nám zajišťuje nejen finanční zaopatření, ale dává nám i pocit 

potřebnosti a snad i trochu nenahraditelnosti. A právě pro všechny vyjmenované 

aspekty je důležité zařadit do práce i lidi s handicapem. 

Právní ochrana znevýhodněných legislativně upravuje pracovní zařazení 

handicapovaných lidí. A to třemi základními možnostmi, první je vytvoření práce 

pro člověka se sníženou pracovní schopností, druhou je odběr výrobků např. 

z chráněných dílen a třetí alternativou je odvod určité finanční částky. První 

možností, jak už jsem se zmínila je vytvoření pracovního místa pro člověka 

s postižením, naskýtá se otázka kolik zaměstnavatelů si vybere právě osobu 

s mentálním postižením. 

Šiška (2005) význam práce pro osoby s mentálním postižením shrnuje 

následovně: díky práci člověk získává ekonomickou nezávislost a zvyšuje si 

životní úroveň; práce má pozitivní vliv na sebeurčení člověka; statut být 

zaměstnán zlepšuje postoj intaktní společnosti vůči handicapované populaci; 

pracovní místo umožňuje navazování nových sociálních interakcí; díky práci 

mnoho lidí pokračuje v učení a rozvíjení svých kompetencí; vytváření nových 

pracovních míst je pro společnost přínosné i z finančního hlediska, protože to 

vyjde finančně výhodněji než podpora v nezaměstnanosti; díky práci a z toho 

vyplývajícího pravidelného přísunu peněz přestává být postižený závislý na 

dlouhodobé péči na podpůrných službách. 

Hegarty (in Šiška, 2005) uvádí, že ubývá pracovních míst, která 

nevyžadují předchozí zkušenosti, ale zároveň zájem právě o ně stoupá. Je to 

způsobeno odlivem náročné manuální práce z vyspělých zemí do zemí s levnou 

pracovní silou. 

V západních zemích řeší tuto patovou situaci různými strategiemi, které 

napomáhají k vytvoření nových pracovních míst a antidiskriminačními zákony . 

V USA k antidiskriminačním zákonům přistupují až v situacích, kdy je 
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kvalifikovaný zájemce o zaměstnání odmítnut z důvodu svého postižení. Přesto se 

nedá říci, že by tento zákon napomáhal ke snadnějšímu pracovnímu uplatnění 

osob s mentální retardací, protože jsou ve většině případů méně kvalifikováni než 

průměrní zájemci o práci bez postižení. (Šiška, 2005) 

Nízké procento možností pracovního uplatnění lidí s mentálním 

postižením snižuje jejich postavení ve společnosti. Intaktní populace je vidí jako 

ty, kteří jsou pro společnost nepotřební, zatěžující daňový systém. Dalším 

nepříznivým hlediskem, které přináší nezaměstnanost je nedostatek motivace ke 

zlepšení své životní situace, protože sociální dávky jsou vyšší než minimální 

mzda, kterou osoby s postižením za vykonanou práci mnohdy dostávají. 

Do podkapitoly pracovní uplatnění osob s mentální retardací záměrně 

zařazuji profesní přípravu těchto žáků. Myslím si, že pro přehlednost diplomové 

práce patří právě toto téma sem, kde nabídka možností přípravy na povolání ucelí 

celkový pohled na uplatnění mentálně postižených osob v zaměstnání. 

Pro realizaci profesní přípravy studentů s mentální retardací jsou určeny 

odborná učiliště a praktická škola. 

2.6.1 Odborná učiliště 

Odborná učiliště se dělí na střední odborné učiliště a na odborné učiliště. 

Na obou učilištích je organizace a struktura práce podobná. Učiliště jsou určena 

absolventům základních škol praktických. Učivo v teoretické části výuky 

navazuje na učivo základní školy praktické a je prohlubováno. Po ukončení studia 

(délka studia je 2 až 3 roky) žáci dostávají výuční list. (Pipeková, 2006) 

Učiliště poskytují jednoletou přípravu na budoucí povolání také žákům, 

kteří jsou schopni vykonávat práci jen pod vedením jiné osoby. Studium je 

jednoleté a zakončení není výučním listem.(Pipeková, 2006) 

2.6.2 Praktická škola 

Praktická škola dvouletá je určena pro žáky ze základních škol 

praktických, základních škol speciálních, ale také pro žáky ze základní školy, 

kteří vyšli v nižším než v devátém ročníku, v odůvodněných případech i 

z devátého ročníku. Výuka klade důraz na činnosti praktického života a umožňuje 
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odborný výcvik žáků, dále rozšiřuje všeobecné vzdělání a dává si za cíl 

poskytnout žákům základy v manuálních dovednostech, v oboru podle 

zaměření.(Pipeková, 2006) 

Šiška (2005) uvádí, že organizace Rytmus vytvořila pro žáky posledního 

ročníku praktické školy tranzitní program pracovní praxe. Žáci dochází na 

pracoviště třikrát v týdnu, pracují pod dohledem pracovních instruktorů. Tranzitní 

program má za úkol žákům zprostředkovat pracovní zkušenosti; nabídnout jim 

pracovní příležitost odpovídající schopnostem jednotlivce a naučit je, co znamená 

být zaměstnán a zodpovědně se k práci postavit. 

Praktická škola jednoletá je určena mimo jiné žákům s těžkým mentálním 

postižením, kteří ukončili základní školu, speciální nebo základní školu 

praktickou. Žáci se připravují na práci v chráněném pracovišti a na úklidové práce 

v sociálních a zdravotnických zařízeních. Učivo je rozděleno na praktické 

předměty, do kterých je zařazena rodinná výchova, ruční práce a praktická cvičení 

(12 hodin týdně). Všeobecné vzdělávací předměty souvisle navazují na učivo 

získané v předchozím vzdělávacím procesu. Škola má za úkol zajistit odborný 

výcvik žáků. (Pipeková, 2005) 

Profesní příprava lidí s postižením je důležitá pro jejich celkový pohled na 

svět a na život. Jak jsem se zmínila v předchozím odstavci, do profesní přípravy 

jsou zařazováni i lidé se středně těžkým mentálním postižením. Je to důležité pro 

jejich vlastní sebepřijímání a i pro změnu pohledu majoritní společnosti na ně. 

Tím, že se připravují na své budoucí pracovní uplatnění a posléze se zapojují do 

pracovního procesu se z tzv. „chudáčků" stávají pro společnost potřební lidé. 

2.6.3 Chráněné dílny 

„Chráněné dílny jsou specifická pracoviště pro občany, kteří mají ztíženou 

možnost, případně se vůbec nemohou uplatnit na volném trhu práce." (Pipeková, 

2006, s.294) 

Chráněné dílny jsou určeny lidem s těžkým mentálním postižením a mají 

za cíl naučit lidi s postižením chovat se zodpovědně ve vztahu k práci a 

zprostředkovat uplatnění klienta podle jeho individuálních schopností a možností. 
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Pipeková (2006) uvádí, že ideálním cílem chráněných dílen je přechod 

klienta do práce v nechráněných podmínkách. 

Chráněné dílny jsou zřizovány a provozovány za finanční podpory státu. 

V těchto dílnách musí být zaměstnáno alespoň 60% zaměstnanců s postižením. 

(Pipeková, 2006) 

Nevím, kolika klientům s těžkým mentálním postižením se podaří přejít 

do prostředí volného trhu práce. Přesto zřízení chráněných dílen je velikým 

přínosem pro celou společnost. Příkladem může být Vesmírná kavárna ve 

Smečkách v Praze. Nejen, že postižení získají pracovní uplatnění, ale i nové 

sociální kontakty a za velice důležitý aspekt pokládám vzájemnou interakci mezi 

intaktní společností a tzv. postiženou populací. 

2.6.4 Podporované zaměstnání 

Podporované zaměstnání je pro lidi, kteří hledají práci na volném trhu 

práce, ale jejich schopnosti získat a udržet si práci jsou z nějakého důvodu 

omezeny. Pomocí podporovaného zaměstnání tito lidé získávají dlouhodobou a 

intenzivní podporu před i během nástupu do práce. Aby byl člověk zařazen do 

programu podporovaného zaměstnání musí se stát aktivním a samostatně 

rozhodovat o svém pracovním uplatnění. Uživatel programu je umístěn v běžném 

pracovním prostředí a až tam dochází k rekvalifikaci. Klient má právo na 

pracovního asistenta, který mu poskytuje fyzickou podporu na pracovišti podle 

jeho individuálních potřeb. Cílem podporovaného zaměstnání je postupné 

osamostatnění uživatele programu. (Pipeková, 2006) 
V České republice podporované zaměstnání zřizují mimo jiné organizace 

o.s. Rytmus Praha a o.s. SPOLU Olomouc. 
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3. Možnosti bydlení osob s mentální retardací 

Cílem této kapitoly není hodnocení a srovnávání kvality zařízení 

poskytujících bydlení osobám s mentálním postižením, ale přiblížení nejčastějších 

možností bydlení pro klienty s mentální retardací. Podrobněji se zmíním o 

ústavech sociální péče, camphillských komunitách, chráněném bydlení a 

v neposlední řadě o rodině. 

Díky rozvoji sociální sféry po roce 1989 má klient a jeho rodina větší 

možnost výběru. Kvalita života a péče o lidi s mentálním postižením se stále více 

přibližuje úrovni v zařízeních vyspělých západních zemí. Klient již není jen 

loutka, s kterou si může kdekdo jen tak manipulovat, ale získává statut 

zaměstnavatele. Na takové postavení klienta musí i flexibilně reagovat služby 

poskytované zákazníkovi. Zařízení zahrnující péči o osoby s mentálním 

postižením se musí zlepšovat, protože mezi poskytovateli začíná tzv. konkurenční 

boj. 

V minulosti byl jedinou možností ústav nebo rodina. Ústavy před rokem 

1989 byly uzavřenou komunitou, do které se běžný občan nedostal a naopak 

člověk s postižením se nedostal mezi majoritní společnost. Výjimkou nebyly 

ústavy v lesích nebo na konci měst a vesnic, kam lidé z intaktní společnosti 

nechodili. Díky novým trendům, které se zabývají péčí o lidi s mentálním 

postižením, je dnes situace diametrálně odlišná. Normalizace je jedním z hlavních 

trendů, které se snaží měnit pohled nejen odborníků, ale i laické veřejnosti na lidi 

s postižením. S pomocí takového nahlížení na postižení již není výjimkou, že lidé 

z majoritní společnosti mají za souseda nebo spolupracovníka člověka s 

mentálním postižením. Posun ve vnímání většinové společnosti umožňuje, že se 

z odlišných jedinců žijících stranou stává součást majoritní společnosti. 

3.1 Ústav sociální péče pro osoby s mentální 
retardací 

Ústavy sociální péče pro MP jsou zařízením určeným k pobytu lidem 

s mentálním handicapem. Jedním z hlavních úkolů ústavů sociální péče je pomoci 

s výchovou a péčí rodinám s dítětem, mladistvým nebo dospělým s mentálním 

postižením.(Pipeková, 2006) 
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Ústavy sociální péče zabezpečují tři formy provozů, kterými jsou denní, 

týdenní a celoroční pobyt. Podle formy pobytu je klient oddělen od své rodiny. 

Optimálním řešením se zdají být denní a týdenní pobyty, kdy se osobě 

s mentálním postižením dostává přes všední dny odborné péče a víkend tráví se 

svými rodinnými příslušníky. Dopad z odloučení od rodiny není tak zásadní pro 

emoční vyrovnanost klienta. (Valenta, 2003) 

Na druhou stranu se mnohdy klient naopak těší, až se v neděli večer vrátí 

z rodiny do ústavu. 

Pipeková (2006) uvádí, že do celoročních ústavů sociální péče jsou 

převážně přijímáni klienti v dětském věku se špatnou rodinou situací, jakou je 

např. rozvod rodičů, finance a špatné bytové podmínky rodiny. Častým důvodem 

umísťování dospělého člověka s mentálním postižením do ústavu bývá vážná 

nemoc nebo úmrtí rodičů. 

V ústavech jsou tzv. výchovné skupiny, v kterých je 12 až 14 klientů na 

jednoho pedagoga či vychovatele. Skupiny jsou tvořeny podle mentálních 

možností osob s postižením. Skupiny s nejméně omezenými rozumovými 

schopnostmi mají dopoledne vyučování podle vzdělávacího programu pro 

praktické školy. Ostatní skupiny se zaměřují na vzdělávací aktivity zabývající se 

rozvojem řeči, smyslovým vnímáním, sebeobsluhou a hygienickými návyky. 

Vyjmenované vzdělávací aktivity musí být plánovány na míru jednotlivým 

klientům s mentálním postižením. Nejvíce postižení klienti, kteří se nemohou ani 

pohybovat, jsou umístěni v lůžkách a je jim poskytována fyzioterapeutická péče. 

Odpolední program je převážně zaměřen na fyzickou aktivitu a relaxaci 

probíhající venku. (Matoušek, 1999) 

Valenta (2003) uvádí další možnosti členění klientů do skupin např. podle 

charakteru a stupně postižení, včetně věku a kondice, a z toho vyplývajících 

potřeb, podle zaměření výchovy, zda klient bude ve výchovné či vpracovně-

výchovné skupině, dále dle možností vzdělání (rehabilitační třída, praktická škola, 

večerní škola) a podle potřeby rehabilitace. 
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Ústavy sociální péče spadají pod Ministerstvo práce a sociálních věcí. 

Zřizovateli ústavů jsou kraje. Jejich financování je kombinované, najedno lůžko 

ústav dostává fixní částku ze státního rozpočtu, další část je hrazena rodiči klienta 

a posledním dílem přispívá zřizovatel. Kvalifikovaný personál tvoří pedagogové, 

sociální pracovníci a fyzioterapeuti, externě spolupracují psychologové a lékaři. 

(Matoušek, 1999) 

3.1.1 Klasifikace ÚSP 

Klasifikace ústavů sociální péče pro osoby s mentálním postižením dle 

Vyhlášky č. 182/1991 Sb., § 71 

Ústavy sociální péče klasifikuje Vyhláška č. 182/1991 Sb., §61: v které 

jsou roztříděny také ústavy sociální péče zřizované pro osoby s mentálním 

handicapem. 

> ústavy pro mentálně postiženou mládež 

> ústavy pro tělesně postižené dospělé s přidruženým mentálním postižením 

> ústavy pro mentálně postižené dospělé občany 

Ústavy pro mládež s mentálním postižením jsou určeny dětem a mládeži 

ve věku od 3 do 26 let, v některých případech výjimečně i déle. Do ústavu 

mohou být přijaty i děti a mladiství s tělesnou nebo smyslovou vadou. Děti 

s opožděným rozumovým vývojem z důsledku výchovné zanedbanosti 

nebo u nichž dochází k akutním projevům psychických poruch 

ohrožujících okolí nelze do ústavu pro mentálně postiženou mládež 

přijmout. V těchto ústavech je diagnostické oddělení, které umožňuje 

komplexní speciálnčpedagogickou, psychologickou, lékařskou a sociální 

diagnostiku. Do diagnostického oddělení jsou přijímány děti a mladiství 

před zařazení do některých z ústavů. (Pipeková, 2006) 

Ústavy pro dospělé osoby s mentálním postižením jsou určeny občanům 

ve věku od 26 let s těžším stupněm mentálního postižení s tělesnou nebo 

smyslovou vadou. V těchto ústavech se poskytuje ústavní péče, nikoli 

léčebná péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení. Osoby s lehčím stupněm 
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postižení jsou přijaty jen v případě nezbytné potřeby ústavní péče. 

(Pipeková, 2006) 

Klasifikace ústavů sociální péče dle délky pobytu 

> ústavy sociální péče s denním pobytem 

> ústavy sociální péče s týdenním pobytem 

> ústavy sociální péče s celoročním pobytem 

Vyhláška č. 182/1991 Sb., § 71 dále klasifikuje ústavy sociální péče 

z hlediska pohlaví, kapacity a zřizovatele zařízení. 

Myslím si, že malý počet klientů v zařízení má pozitivní vliv jak na klienty, tak i 

na vychovatele či asistenty, kteří s nimi pracují. 

Za výhodu považuji smíšené instituce, kde klienti vidí kolem sebe i opačné 

pohlaví. Děti a mládež s lehčím typem postižení se učí pravidlům správného 

chování, chlapci a muži přístupu k dívkám a ženám a dívky a ženy přístupu 

k chlapcům a mužům. Kladem je i smíšenost pohlaví vychovatelů, kde se 

uplatňuje mužský a ženský přístup v některých situacích. 

Za další klad zařízení, které jsem výše popsala, považuji jeho rozčlenění na dva 

domy s možností jejich spojení při různých aktivitách a činnostech. Například při 

pobytech mimo zařízení nám starší klienti pomáhali s malými dětmi. Díky této 

zkušenosti zažívali pocit své potřebnosti a důležitosti. 

Nepřehlédnutelným kladem zařízení je nepřetržení vazby na rodinu. Často si 

rodiče, kteří zůstanou se svým blízkým s postižením stěžují na špatnou finanční 

situaci a ztrátu profesního uplatnění. Velkým kladem takového typu zařízení je, že 

rodiče během pěti pracovních dnů mají prostor na své profesní uplatnění, které jim 

dodává pocit životního uspokojení a v neposlední ředě finanční zabezpečení. Na 

víkend si své blízké berou s pocitem spokojenosti bez zatížení vědomí, že 

poskytují osobní obět. 
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3.1.2 Standardy 

V roce 2002 vydalo MPSV „Standardy", které jsou prvním pokusem 

komplexního řešení kvality sociálních služeb. Valenta (2003) zmiňuje povinnost 

respektovat základní lidská práva, která jsou ve standardech podrobně 

vyjmenována, jsou to: ochrana osobní svobody, soukromí, osobních údajů, právo 

na vzdělání a svobodnou volbu povolání, svobodu rozhodování, ochrana před 

jakýmikoli formami zneužívání, nucenými pracemi, diskriminací apod. 

Pipeková (2006) rozděluje standardy do tří částí: 

1. standardy procedurální, které vymezují, jak služby mají vypadat; 

2. standardy personální se zabývají personálním obsazením; 

3. standardy provozní, které se věnují podmínkám poskytování služeb. 

Stanovení a přijetí standardů naší společností chápu jako signál, že 

člověk s postižením začíná být brán jako jedinec majoritní společnosti. Na osoby 

s postižením se začíná pohlížet jako na jedinečné osobnosti s individuálními 

požadavky a potřebami pro život. S tím samozřejmě rostou i požadavky na kvalitu 

sociálních služeb, které jsou také součástí standardů. Role člověka s postižením se 

mění, z pasivního příjemce služeb se stává zákazník, který má více možností na 

výběr. 

S kvalitou služeb v ústavech sociální péče úzce souvisí filosofie přístupu 

k ústavnictví. V České republice se objevují dva odlišné přístupy. Jedním je tzv. 

tradiční neboli medicínský, ochranitelsky orientovaný model a druhým je moderní 

přístup, vycházející z potřeb uživatele. (Valenta, 2003) 

Moderní přístup klade důraz na integraci, normalizaci a humanizaci. 

(Pipeková, 2006) 

Z dlouhodobějšího pohledu se ukazuje, že je pro klienty přínosnější 

moderní přístup, kdy se bere zřetel na osobu s mentálním postižením jako na 

individuum a nějako na předem naprogramovanou osobu, s již dopředu jasnými 

potřebami. Medicínský model svádí k stereotypnímu přístupu k osobám 
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s mentálním postižením, mnohdy bez ohledu na nejnovější poznatky v oboru. 

Klient je mnohdy pasivním účastníkem výchovného a pečovatelského procesu. 

3.1.3 Organizační formy činností ÚSP 

Obsah a organizační formy činnosti jednotlivých ústavů sociální péče úzce 

souvisí i s kvalitou jejich služeb. Obecně by ústavy měly poskytovat bydlení, 

rehabilitaci, zdravotní péči, zaopatření, asistenci, kulturní, sportovní, rekreační a 

zájmové činnosti, pokud je to nutné, osobní vybavení, přiměřené pracovní 

uplatnění, výchovu a vzdělávání. Pro integraci s majoritní společností ústavy 

sociální péče mohou vyvíjet některé komerční aktivity, kterými jsou např. 

poskytování rehabilitačních a ubytovacích kapacit, prodej výrobků, praní a 

mandlování prádla, mytí aut apod. (Valenta, 2003) 

Výchova v ústavech sociální péče musí být vždy „šitá na mim" jednotlivci 

s mentálním handicapem. Plány mohou být pojaty různým způsobem, ale vždy 

musí být vyhodnocovány, aby se mohlo pokračovat v další výchovné činnosti. 

Měly by se zaměřovat na následující schopnosti, cíle a představy klienta: osobní 

cíle klienta, psychické procesy a vlastnosti, vnímání, paměť a myšlení, pozornost, 

představy, řeč a komunikace, zájmy, temperament, city, sexualita, jemná a hrubá 

motorika, mravní vlastnosti a všeobecný profil, hygienické, kulturní a pracovní 

návyky. (Valenta 2003) 
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3.2 Camphillské léčebné komunity 

Zakladatelem camphillských léčebných komunit byl rakouský lékař Karel 

Kónig, žijící ve dvacátém století. Karel Konig vycházel z antroposofíe.Cílem 

těchto komunit je život lidí s mentálním postižením společně se zdravou populací. 

Camphillské komunity jsou převážně určeny pro osoby s mentálním postižením a 

autismem. Jen zcela výjimečně je do komunity přijata osoba s poruchou chování. 

Camphillské komunity jsou rozděleny podle věku na komunity pro děti, pro 

mladistvé a camphillské vesničky pro dospělé. V České republice vzniká první 

camphillská komunita v Českých Kopistech, která je určena osobám s mentálním 

postižením. (Valenta, 2003) 

V komunitách pro děti a mladistvé se žáci vzdělávají metodicky a 

obsahově jako ve waldorfské škole. Mladiství se ve tříletém až pětiletém kursu 

připravují na svou profesi, která je převážně zaměřena na dřevařské, 

železoopracovatelské, tkalcovské, košíkářské práce. Nejšikovnější získávají 

výuční list, který jim umožňuje získání práce v běžném zaměstnání. (Valenta, 

2003) 

Jen stručně se zmíním o životě a personálním zajištění camphillské 

komunity z důvodů ilustrace tohoto typu zařízení pro lidi s mentálním postižením. 

Život komunity je postaven na třech základních pilířích, kterými jsou biblické 

večery, „konference" a sociální fond. Biblické večery se konají jednou týdně za 

přítomnosti všech dospělých lidí v komunitě, kdy se při svíčkách čtou vybrané 

pasáže z Testamentu. „Konferencí" je myšleno setkání všech lidí, kteří se 

zúčastňují na výchově, vzdělání a péči o jednotlivce s mentálním postižením. 

Posledním pilířem je sociální zákon, který stanovuje, že všichni musí své příjmy 

odevzdávat do tzv. sociálního fondu. Z fondu jsou uspokojovány potřeby 

jednotlivců, ale i sociální projekty. (Valenta, 2003) 

Součástí camphillského týmu jsou: opatrovník, který má na starosti dvě až 

pčt osob s postižením, vedoucí domu, antroposofícký lékař, farmář a učitel. 

Náplní camphillské kamunity je využívání terapií. Mezi nevyužívanější 

terapie patří léčebná eurytmie, Bohtmer gymnastika, která se využívá i při 

potížích s prostorovou orientací a orientací v tělesném schématu, arteterapie, 

muzikoterapie, herní terapie, barevně-světelná terapie a zvuková terapie. 
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Z hlediska tématu mé diplomové práce se zaměřím na sebeobsluhu lidí 

v komunitě. Valenta (1995) se ve své knize zmiňuje, že je na ni během celého dne 

kladen velký důraz. Příkladem je společná příprava jídla a společné stolování, 

které vyžaduje určité dovednosti osob s mentálním postižením. V komunitě je 

snaha, aby všichni jedli příborem, používali ubrousky, uměli požádat např. o 

konvici čaje na stole. Při slavnostních příležitostech se všichni strávníci musejí 

převléci do svátečního. Na sebeobsluhu není kladen důraz jen během samotné 

konzumace jídla, ale i před a po stravování. Do programu dne je zařazen i úklid 

kuchyně a jídelny. Po poledním klidu je práce ve skupině zaměřená na rozvoj 

motoriky (společné nákupy, příprava a pečení chleba a jiné podobné aktivity). 

Před večeří je společná práce na zahradě, na poli, v sadě, práce s drobným 

materiálem a sociální aktivity. Všechny výše uvedené činnosti úzce souvisí se 

sebeobsluhou. 

Celý den v komunitě je provázán rituály a zvyky, které podle mého názoru 

lidem v komunitě navozují pocit pospolitosti. Díky malému počtu osob ve 

skupince (2 až 3) je možné navázání úzkého vztahu klientů s opatrovníkem a mezi 

sebou navzájem. 

Společným stravováním, při kterém je vyžadována určitá aktivita od 

všech u stolu, se rozvíjí a fixují nejen návyky správného společenského chování, 

ale i řečový rozvoj. 

Všem je dána stejná šance vzdělání a tak i mladistvím s těžším mentálním 

postižením je umožněna příprava na práci. Jedná se o již výše zmíněné manuální 

činnosti. Klad vidím v tom, že není důležité zda všichni lidé s těžkým mentálním 

postižením dostanou šanci běžného nebo podporovaného zaměstnávání, ale v tom, 

že mají šanci rozvíjet a rozšiřovat své motorické dovednosti, které mohou uplatnit 

při práci na zahradě. 
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3.3 Chráněné bydlení 

Chráněné bydlení je novou možností bydlení pro dospělé osoby 

s mentálním postižením, která se u nás začala budovat po roce 1989. Je to zcela 

ojedinělý typ bydlení, kdy se slučuje majorita s lidmi s postižením v rámci 

bydlení. Člověk s mentálním postižením bydlí např. v běžném bytě panelákového 

domu, kde má za sousedy lidi bez postižení. 

Při rozhovoru s koordinátorem chráněného bydlení společnosti Duha jsem 

se dozvěděla, že mnoho lidí z odborné veřejnosti zaměňuje chráněné bydlení 

s vystavěnými domy např. v ústavním areálu. Dále dalším mýtem veřejnosti je, že 

do chráněného bydlení patří jen ti nejschopnější a nejsoběstačnější klienti, kteří 

musí složit zkoušku, zaměřující se právě na soběstačnost, ta jim pak umožní 

přestup z předcházejícího zařízení či rodiny. Ale pravda je jinde, klienti mají 

zkušební období od dvou do šesti měsíců, kdy si zvykají na nový přístup a systém 

chráněného bydlení a naopak, kdy si na ně zvyká předchozí osazenstvo bytu. 

Velmi důležitým faktorem pro výběr nového spolubydlícího je, aby si rozuměl 

s již stávajícími obyvateli bytu. 

3.3.1 Základní informace o CHRB 

Občanské sdružení Pohoda (společnost pro normální život s postižením) a 

Duha jsou společnosti, které mají více chráněných bytů v Praze. Tato sdružení mi 

poskytla podrobné informace týkající se chráněného bydlení. Proto v této kapitole 

budu čerpat z jejich informací. Důvodem je malé množství informací zabývající 

se touto problematikou v české odborné literatuře. 

Chráněné bydlení pro mentálně postižené je určeno osobám starším 18 let 

s lehkou, střední a těžkou mentální retardací a kombinovaným postižením. 

Hlavními překážkami pro přijetí klienta do chráněného bydlení v o.s. Pohoda, 

určenému pro lidi s mentálním postižením je psychiatrická diagnóza a tělesný 

handicap. Ve společnosti Duha jsou kontraindikacemi agresivita, psychiatrické 

problémy, tělesné postižení, dětský věk a autismus. Důležité je, že klient chce 

bydlet v chráněném bydlení. Snahou tohoto typu zařízení je, aby se klient v bytě 

skutečně cítil jako doma a považoval to za svůj primární a jediný domov. 
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Samozřejmě osoba s mentálním postižením jezdí na návštěvy, pokud je to možné, 

ke své rodině, aleje zde důležité, aby např. k rodičům jezdil na návštěvu a nějako 

do druhého domova. 

Ve společnosti Duha se podařilo, že dva klienti odešli do života, bez toho 

aby již nadále potřebovali i minimální dohled svých asistentů. Je to příklad toho, 

že když se dá mentálně postiženým šance a důvěra je možné naučit se žít 

s mentálním handicapem bez podpory druhých. 

Klienti ve většině případů přicházejí z rodiny, která již z nějakého důvodu 

dospělou osobu s mentálním postižením nemůže mít doma. Mezi nejčastější 

důvody patří úmrtí či vážné onemocnění jednoho z rodičů nebo špatná finanční a 

bytová situace rodiny. Zdrojem informací pro rodiče dospělých osob s mentálním 

postižením jsou převážně poradenské služby, které nabídnou rodině několik 

možností řešení umístění bližního do některého ze zařízení. 

S klienty se sepisuje smlouva, v které je mimo jiné stanovena částka za 

nájem. Nájem klienti hradí z invalidních důchodů, pokud na nájem nestačí, 

doplatek hradí rodina, odbor sociální péče a ve výjimečných případech obec 

trvalého bydliště klienta. 

Klient chráněného bydlení má své povinnosti a práva. Mezi základní 

povinnosti klienta patří aktivní zapojení do chodu domácnosti. Obyvatelé bytu 

mají pravidelně se střídající služby. Základním právem klienta je, že se kněmu 

přistupuje jako k dospělému jedinci z intaktní společnosti. 

Program dne v chráněném bydlení v o.s. Pohoda je stanoven podle věku a 

možností klienta. Lidé v produktivním věku pokud mají možnost dochází do 

zaměstnání, někteří do chráněných dílen, podporovaného, ale i do běžného 

zaměstnání. Ti, kteří do práce nedocházejí navštěvují denní stacionář. Důchodci 

zůstávají doma, kde asistenti pro ně připravují činnosti. Aktivity se zaměřují na 

rozvoj jemné motoriky, připravují se podle individuálních zájmů klienta, jsou to 

např. háčkování, pletení, různé výtvarné techniky apod. 

Personál musí mít středoškolské vzdělání, někteří asistenti nemají potřebné 

vzdělání v oboru a tak to organizace řeší interními kurzy a školeními zvyšující 

jejich kvalifikaci. Důležitým faktorem k přijetí asistenta není jen vzdělání, ale 

převážně vztah a přístup k osobám s mentálním postižením. 
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V chráněném bydlení je vedena dvojí dokumentace. Jednaje hlavní, která 

je na centrále a obsahuje složky: zdravotní, sociální, důchodový výměr, smlouvy a 

přílohy ke smlouvám, záznamy o práci, dotazníky týkající se přijetí. Druhá 

dokumentace je na bytě a obsahuje rozpis léků, medikaci, adresu na rodinu a 

kontakty na lékaře, kteří mají klienta v péči. 

3.3.2 Právní předpisy týkající se CHRB v ČR 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, definuje chráněné bydlení 

následovně: „Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které 

mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického 

onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné 

fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového, popřípadě 

individuálního bydlení" (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách díl 2, §51) 

Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: 

a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 

b) poskytnutí ubytování, 

c) pomoc při zajištění chodu domácnosti, 

d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

0 sociálně terapeutické činnosti, 

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních záležitostí (zákon 108/2006 Sb., 

o sociálních službách , díl 2, §51). 

Specifické standardy týkající se jen CHRB nejsou. Proto se tyto instituce 

řídí standardy přijatými Ministerstvem práce a sociálních věcí z roce 2002 pro 

ústavy sociální péče, o kterých jsem se již výše zmínila. 

3.3.3 Typy chráněného bydlení v USA 

Tuto podkapitolu jsem zařadila záměrně, abych ukázala, že je možné díky 

různým typům CHRB obsáhnout, co největší množství klientů s mentální 
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retardací na různé úrovni a stupni postižení a podle jejich individuálních a 

specifických potřeb. 

Chráněné byty a domy tzv. „community residential facilities" 

1. Domov s nepřetržitou a posílenou asistencí: tento typ CHRB je určen 

klientům s těžkou mentální retardací s poruchami chování nebo jinými potížemi 

ohrožující okolí a klienta samotného. 

2. Domov s nepřetržitou asistencí: předem je jasně vymezeno pro jaký typ 

a míru postižení je dům určen. Důsledně se mezi jiná postižení nepřijímají klienti 

s přidruženými psychiatrickými problémy. 

3. Přechodný domov: je určen pro klienty, kteří se učí praktickým 

dovednostem každodenního života. Cílem je co nejvíce připravit klienta na 

samostatný život. Průměrná délka pobytu je přibližně dva roky, poté se klient 

rozhoduje již pro stálý typ domova. 

4. Byty klientů s asistencí: klient má předem individuálně vymezený počet 

asistenčních hodin na týden. (Karešová, 1998) 

3.4 P o d p o r o v a n é bydlení 

Jedná se o podobnou službu jako je chráněné bydlení. S tím rozdílem, že je 

převážně určena osobám s lehčím stupněm mentální retardace nebo klientům 

s duševním onemocněním v remisi. Jde o klienty, kteří mají možnost svého bytu. 

Tento druh služby u klientů předpokládá větší míru samostatnosti, jelikož 

neposkytuje stálou přítomnost asistenta. Klient podporovaného bydlení spíše 

vyžaduje radu, dohled, pomoc se zařizováním složitějších věcí, než přímou 

fyzickou pomoc. Nicméně tento druh služby nabízí i tu. (Frycová, 2002) 

3.5 Rodina 

Rodina je důležitým odrazovým můstkem pro budoucí život jedince. Ne 

jinak tomu je u lidí s postižením. Rodiče projdou od narození postiženého dítěte 

několika fázemi, o kterých se zmíním později až k plánování budoucnosti dítěte. 
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V tomto náročném období se prověří nejen síla vztahu rodičů, ale i jejich 

osobnosti. Každá rodina není tak silná, aby tuto náročnou situaci ustála a tak se 

rozhodne svěřit své dítě do péče do některého ze zařízení. Někdy si rodiny své 

rozhodnutí odůvodňují tím, že v odborném zařízení má dítě lepší a 

kvalifikovanější péči než by se mu dostala v rodině. V dnešní době díky denním 

stacionářům a týdenním pobytovým zařízením odloučení dětí od rodiny nemusí 

být dlouhodobé. 

Nemám právo hodnotit rozhodnutí rodičů, protože jsem neprošla takovou 

náročnou životní situací. Ale v žádném případě neodsuzuji rodiče, když se 

rozhodnou, že nemají sílu se 24 hodin starat o své mentálně postižené dítě. Jak 

jsem se již zmínila dříve, pracovala jsem v celotýdenním zařízení pro mentálně 

postižené děti a mládež. K dětem jsem měla velice kladný vztah a práce mě 

bavila, ale nebudu zastírat, že jsem toho někdy měla po jednom pracovním dni 

dost a byla jsem ráda, že po skončení pracovní doby si mohu jít po svém. 

Další důležité rozhodnutí přichází, když rodiče postiženého dítěte začínají 

ztrácet fyzickou sílu a začne je tížit myšlenka, co s jejich „dospělým dítětem" 

bude až oni na něj nebudou stačit. Je to velice náročná situace nejen pro rodiče 

samotné, ale i pro jejich dítě, které bylo celý život zvyklé na jejich péči. Proto si 

myslím, že i dospělí lidé s mentálním postižením mají právo dostat šanci se 

nějakým pro ně přijatelným způsobem osamostatnit, aby odchod z rodiny pro ně 

nebyl náhlý a bez potřebné přípravy. Dnes je již více možností kam lze mentálně 

postiženého dospělého člověka umístit. Očekává se aktivita i od postiženého 

samotného a tak se předchází jeho pocitům, že o jeho budoucnosti rozhoduje 

někdo jiný. 
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4. Sebeobsluha 

Sebeobsluhou je myšlena schopnost jedince v co největší míře samostatně 

zvládat základní lidské potřeby zahrnující hygienu, přípravu pokrmů, oblékání a 

údržbu domácnosti. Sebeobsluha je důležitým faktorem, který určuje jakým 

způsobem přistupuje blízké okolí k člověku s mentálním postižením, ale i on sám 

k sobě. 

Nové trendy ve speciální pedagogice začaly připouštět, že člověk 

s mentálním postižením má právo dostat šanci starat se a rozhodovat se sám. Ale 

nejde jen o „darování „ šance lidem s mentálním postižením, ale i o přípravu do 

funkčního a samostatného života takto postižených lidí. Ve vzdělávacích 

programech Praktické školy a Speciální školy je zařazeno téma sebeobsluhy do 

předmětu praktické činnosti. V těchto hodinách zaměřených na téma sebeobsluha 

si žáci mimo jiné nacvičují svlékání a oblékání oděvu, obouvání a přezouvání, 

šněrování bot, které lidem s mentálním postižením ve velké míře dělá 

problémy,skládání prádla, rozepínání knoflíků a zipů, udržování pořádku 

v osobních věcech . Dále je učivo zaměřeno na hygienické návyky do kterých 

patří používání kapesníku, mytí rukou, používání mýdla a ručníku, používání WC, 

čištění zubů a česání vlasů. Stolování je také součástí sebeobsluhy jedince, ke 

kterému patří zvládání jídla příborem, spolupráce při přípravě jídla a prostírání a 

úklid jídelního stolu. Samozřejmě se učivo dle věku zaměřuje i na šití a základní 

údržbu svršků, nácvik nakupování, zacházení s domácími spotřebiči jako je 

pračka, sporák atd. 

Díky tomu, že již v základní povinné docházce je mentálně postižený 

veden k samostatnosti ve vyjmenovaných oblastech, jeho vstup do samostatného 

života je jednodušší. A to nejen z hlediska schopnosti starat se sám o sebe, ale i 

z důvodu přijímání sebe sama. Člověk, který má od útlého věku zafixováno, že 

péče o jeho osobu je na něm samotném, snadněji přijímá svou samostatnost se 

vším co k ní patří bez pocitu výjimečnosti, potřeby pomoci od druhých. 

Samozřejmě záleží na typu a stupni postižení, ale i na vůli člověka 

s mentální retardací. Ne vždy je ale shodná míra podpory se stupněm postižení. 

Tím myslím že člověk s lehkou mentální retardací může mít stupeň podpory vetší 

než jedince se střední mentální retardací. Souvisí to i s přístupem blízkých osob, 
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jakým způsobem se chovají ke svému dítěti a dospělému s mentálním postižením. 

Převážně v rodinách s ochranitelským přístupem jsou i dospělí lidé s mentálním 

postižením vedeni jako „chudáci malý" za které je potřeba vše udělat. Takovou 

roli v životě pak přijme i sám dospělý s postižením a vyžaduje nepřetržitou péči i 

v případě činností, které by bez větších problémů zvládl sám. 

Předchozí řádky mi potvrdili asistenti z o.s. Pohoda. V některých 

případech přišli dospělí lidé s mentální retardací do chráněného bydlení s tím, že 

samostatná příprava pokrmů a následné uklizení kuchyně není jejich věcí, protože 

by to stejně nezvládli. Asistenti to řeší tak, že v první fázi nechají dospělého 

člověka s mentální retardací pozorovat průběh přípravy jídla a již v tomto stádiu 

v některých případech se klient sám zapojí do činnosti. Další fází je dání důvěry 

klientovi: „Vy to dokážete, uvidíte, jen zkuste ty brambory nakrájet". Postupným 

přidáváním náročnějších činností se klient plynule zapojí do péče o domácnost. 

4.1 Činitelé ovlivňující sebeobsluhu 

Motorika úzce souvisí se sebeobsluhou, proto je důležité ji rozvíjet a 

zaměřovat se na ni již od útlého věku člověka s mentálním postižením.U lidí 

s mentální retardací se vyskytují zvláštnosti tělesného vývoje a s tím úzce souvisí 

i jemná motorika. 

4.1.1 Zvláštnosti v oblasti tělesného vývoje lidí s mentální 
retardací 

Lidé s mentálním postižením převážně v období dospívání a dospělosti 

mají sklon k obezitě. Děti bývají opožděny v růstu. Nadměrná váha, ale i 

opožděný růst a s tím související snížená hmotnost se projevuje nadměrnou 

unavitelností člověka a v narušení složitých pohybových činností při práci. 

(Vodáková, 2003) 

Pro získání a udržení optimální váhy v dospělosti u lidí s mentálním 

. , 1 U vtort cr může spojit s prací na zahradě. Z mé tříleté postižením je důležitý pohyb, který se muzc j f 
, | , „^Hípním do 26 let mohu uvést, že hlavně chlapci a praxe u lidí s mentálním postižením uu a 

i; nn 7ihradč Většinou si každý individuálně oblíbil 
muži velice rádi pracovali na zanraue. 

á d vykonával, např. zalévání květin, hrabání 
jednu činnost, kterou velice rau v* 
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posečené trávy a listí. Tato činnost však nemusí probíhat jen v uzavřeném 

prostoru zařízení. Příkladem může být mé bydliště v kterém sídlí ústav sociální 

péče. Klienti, převážně muži, udržují zeleň kolem paneláků. Myslím si, že je to 

velice dobrý nápad, klienti si vydělají nějaké peníze a ukáží se jako ti schopní, 

silní a šikovní. Díky tomuto přístupu lidé z majoritní společnost města přestávají 

na lidi s mentálním postižením z místního ústavu hledět jako na ty „neschopné a 

„chudáky". 

4.1.2 Motorika u lidí s mentální retardací 

Stupeň postižení, etiologické faktory a sociální vlivy úzce souvisí 

s poruchou pohybového rozvoje, která je častá u jedinců s mentálním postižením. 

Mezi nejčastější poruchy jsou řazeny: motorická neobratnost, zaostávání 

v motorickém vývoji, převážně v oblastech jemné motoriky, nesprávného držení 

těla, nejisté, disharmonické chůzi. U lidí s mentální retardací se objevuje 

pohybová chudost nebo naopak nadměrná pohyblivost, velké množství 

neúčelných pohybů pohybový stereotyp. Při častém opakování si jedinec 

s mentální retardací osvojí elementární pohyby. V oblasti složitějších pohybů 

dochází k jejich zvládnutí a následnému zkvalitnění jen velmi pomalu. Úspěch při 

nácviku motorických dovedností úzce souvisí s motivací jedince. (Vodáková, 

2003) 

4.1.2.1 Jemná motorika 
Rozvoj jemné motoriky je důležitý pro správné získání pracovních 

dovedností, ale také pro dosažení soběstačnosti v běžných denních činnostech. 

Jemná motorika především zahrnuje koordinaci a rychlost pohybů horních 

končetin. Důležité je než začne vychovatel či asistent pracovat s dospělým 

člověkem s mentální retardací otestovat, na jaké úrovni jeho motorika je. 

Pro příklad uvádím testy hodnotící motoriku a funkčnost horních končetin 

jimiž jsou: Test funkce ruky prof. G. Tardieu (příloha č. 8 ); Funkční test ruky dle 

Masného; Hodnocení motorických funkcí v závislosti na mentální retardaci dětí. 

Pro rozvoj jemné i hrubé motoriky je důležité znát zájmy klientů. Přes 

oblíbené činnosti je možno klienta seznámit a naučit obtížnějším. 
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4.1.3 Vnímání tělesného schématu 

Pojem tělové schéma není dosud jednotně definováno, ale souhrnně 

lze říci, že tělové schéma je „soubor vnitřních představ, které zahrnují 

informace o částech těla, vzájemných vztazích mezi částmi těla a možnostech 

aktivity, patří sem rovněž orientace ve vlastním těle, ve stavbě těla." 

(Zelinková, 2001, s.61) 

Díky tělesnému schématu člověk vnímá sám sebe v prostoru. Součástí 

tělesného schématu je orientace na vlastním těle, která úzce souvisí se 

sebeobsluhou v oblasti oblékání. Pokud člověk s mentální retardací bez ohledu na 

stupeň postižení zvládá orientaci na vlastním těle jeho spolupráce nebo 

samostatnost v oblékání je nenahraditelná. Opět uvedu příklad z mé praxe 

z rehabilitační třídy ve speciální škole. Šestnáctiletá dívka s IQ na dolní hranici 

těžké mentální retardace přesně zvládala orientaci na svém těle. A tak nebylo 

problémem, aby pod důsledným vedením začala zvládat samostatně se obouvat a 

pomocí zapínání obuvi na suchý zip si nohy zpevnit. 

V některých případech má člověk s mentální retardací sníženou úroveň 

ovládání tělesného schématu, která se projevuje poruchou rovnováhy, jedinec 

padá, naráží clo předmětů, ale i do okolních lidí. Se sníženou úrovní ovládání 

tělesného schématu úzce souvisí problémy při osvojování si pohybových 

dovedností a to především ve fázi automatizace. (Strnadová, 2005) 

Mezi základní prvky diagnostiky tělesného schématu patří: 1.diagnostik se 

dotkne jednoho místa na těle a diagnostikovaný dotyk na stejném místě zopakuje, 

nejprve na diagnostikovi a posléze na sobě; 2. diagnostikovaný klepe všemi prsty 

na desku stolu; 3. diagnostikovaný se pokouší dotknout nosu se zavřenýma očima; 

4. diagnostikovaný má za úkol dotknout se ucha přes hlavu. (Strnadová, 2005) 

Cvičení, která jsou určena na podporu vnímání tělesného schématu jsou 

následující: manipulace s předměty, tělesná cvičení, cvičení rovnováhy, cvičení 

jemné motoriky, pantomima, relaxační cvičení, nápodoba gest, hmatové 

nrirntace orientace v čase, rytmická cvičení, rozlišování, cvičení pravoleve orientace, 

(Strnadová, 2005) 
á rviření odrážejí důležitost správného vnímání Výše vyjmenovana cviceni uu.a j 

• v ' • minin iiné zaměřena na procvičení jemné 
tělesného schématu. Cvičeni jsou mimo jine 
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motoriky, relaxační cvičení a pantomimu, které sekundárně působí na uvolnění 

psychického napětí. Pomocí takto volených cviků si ani dospělý člověk 

s mentálním postižením nemusí všimnout, že jde o nácvik. 

4.2 Postup nácviku při sebeobslužných činnostech 

Při nácviku sebeobslužných činností lze čerpat z pedagogických zásad 

určených pro žáky intaktní společnosti. Jen s tím rozdílem, že se musí brát zřetel 

na věk, v případě mé práce dospělost, zkušenosti a typ postižení klienta. 

Vodáková (2003) shrnula nácvik činností u lidí s mentálním postižením do 

šesti základních zásad. První je jasné vymezení cíle, osoby s mentální retardací 

mají narušenou cílevědomost jednání. Proto v přístupu asistenta k dospělé osobě 

nesmí chybět jasné stanovení úkolu a cíle. Druhou zásadou je zprostředkování 

maximální názornosti při předvádění činnosti. V tomto bodě je důležité seznámení 

se s již získanými zkušenostmi dospělé osoby s mentální retardací, abychom 

nácvikem již dávno zvládnuté činnosti nesnížili nebo úplně neztratili 

motivovanost klienta. Třetí zásadou je přiměřenost, která je velice důležitá pro 

celkovou strukturu nácviku. Jedná se o přiměřenost věkovým zvláštnostem, stupni 

postižení a v neposlední řadě již výše zmíněné zkušenosti. Postup od jednodušších 

činností ke složitějším je čtvrtou metodou nácviku činnosti. Dalšími důležitými 

zásadami je soustavné opakování základních pracovních úkonů a individuální 

přístup k osobám s mentální retardaci. 

Opět uvádím příklad z mé tříleté praxe u dětí a mládeže s mentální 

retardací do 26 let věku. Velice se nám osvědčila metoda práce podle metodické 

řady obrázků především v přípravě pokrmů. Jde o názornou metodu, kdy 

jednotlivé obrázky seznamují klienta krok po kroku s dalším úkonem. Metoda je 

určena pro středně těžší stupeň postižení. Začíná se od nejlehčích činností např. 

příprava čaje až k jednoduché přípravě pokrmu. Cílem této metody je zafixování 
, , v- „Aprh klienti DO několika týdnech či měsících si činnost činnosti. V některých případech Kiienu pu 

, v, x nebo nokrmu nepotřebovali řadu obrázků, již tak zafixovali, že k přípravě čaje nebo poicni F 
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4.3 Diagnostické nástroje a škály zabývající se 
sebeobsluhou 

Diagnostické nástroje a škály nemají za cíl stanovit jen úroveň schopností 

v jednotlivých oblastech sebeobsluhy, ale určují i na co se mají osoby vedoucí 

dospělého člověka s mentální retardací k co nej větší míře samostatnosti zaměřit. 

Určení úrovně klienta v oblasti všedních činností není jednorázové, ale 

v pravidelných časových odstupech se testy opakují. Díky stanovení krátkodobých 

a dlouhodobých cílů sám klient vidí na sobě pokroky, které ho motivují. Pokrok 

pozitivně působí i na rodiče a blízké osoby dospělého s mentální retardací, kteří 

kladně vnímají možnost samostatnosti svého dítěte. 

Diagnostika sebeobsluhy je součástí diagnostiky adaptivního chování. 

Sociální dovednosti se převážně hodnotí na základě anamnestických údajů a 

pomocí standardizovaných postupů-škál. Mezi oblasti spadající do adaptivního 

chování patří: soběstačnost při jídle, oblékání, samostatnost v zaměstnání, 

komunikace, motorika a začleněn do společnosti. 

4.3.1 Diagnostické nástroje k hodnocení adaptivního chování 

Test Dr. Gunzburga 

Dr. Giinzburg test rozčlenil na čtyř základních složek, kterými jsou 

samostatnost v sebeobsluze, do které zařadil následující oblasti: stolování, 

motorika, osobní hygiena, oblékání (příloha č. 5). Druhou složkou je komunikace, 

třetí socializace a poslední čtvrtou je zaměstnání. Ve složce zaměstnání je oblast 

zručnost, o které se zmíním podrobněji. Spadá do ní mimo jiné: klient odšroubuje 

víčko, navine nit na cívku, střihá látku, srovná noviny, všechny vyjmenované 
činnosti úzce souvisí s vedením domácnosti. 

Metoda hodnotí nejen sociální zralost, ale je možné pomocí ní stanovit i 

individuální pracovní plán. 

Hodnocení testu je pomocí kruhového diagramu do něhož se zanášejí 

výsledky. Díky diagramu je možné dále hodnotit postup rehabilitace. (Strnadová, 

2005) 
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Vinelandská škála sociální zralosti 

Dalším diagnostickým nástrojem posuzujícím sociální dovednosti je 

Vinelandská škála sociální zralosti. Tuto škálu vytvořil E. A. Doll ve 30. letech 

20. století, autorem české úpravy z roku 1965 je K. Kožený. 

Škála je tvořena souborem položek, rozdělených do 8 kategorií, které 

hodnotí míru obecné soběstačnosti, soběstačnosti v jídle, v oblékání, samostatnost 

dítěte, činnosti, které zvládne, způsob komunikace, úroveň motoriky a sociální 

adaptace. 

Hodnocení Vinelandské škály sociální zralosti může vycházet 

zpozorování reálných projevů posuzované osoby. Pokud takové pozorování 

z nějakého důvodu není uskutečnitelné, diagnostikující vychází s informací 

získaných o dospělé osobě s mentálním postižením prostřednictvím osob, které ho 

dobře znají. 

Test je nejčastěji používanou metodou hodnotící adaptivní chování a 

funkční nezávislosti dětí i dospělých s mentálním postižením. 

Základem hodnocení Vinelandské škály je posouzení míry úspěšnosti 

v každé položce. Pozitivně jsou hodnoceny i ty dovednostní položky, které jedinec 

dříve prokázal a v současné době je nelze pozitivně hodnotit nebo pokud je 

současný výkon narušen nemocí. Takto pozitivně hodnocené položky se označují 

+D. Dále se v hodnocení objevuje symbol +NP, kterým se označují dovednosti, 

se kterými diagnostikovaná osoba neměla možnost aktivně přijít do styku, ale 

přesto se lze domnívat, že by činnost za jiných okolností zvládla. Takto označené 

položky se nejsou započítávány do kvantitativního hodnocení. Chování, které 

jednoznačně nesplňuje požadavky té dané položky je označeno symbolem +- a má 

hodnotu 0,5 bodu. Za plně splněný úkol diagnostikovaná osoba získává 1 bod. 

Hrubým skórem je bodový součet, který se pomocí grafu převádí do určitého 

pásma normy. Výsledky se nezpracovávají jen kvantitativně, ale i kvalitativně. U 

jednotlivých nesplněných položek je důležité zvážit, zda by dospělý člověk 

s mentálním postižením danou činnost postupně samostatně nebo s určitou mírou 

pomoci zvládl, pokud by se on i osoby v jeho okolí se na ni zaměřily. 

Metoda se využívá v klinické a poradenské praxi. Touto metodou je 

možno posuzovat i míru zlepšení při přechodu a změně výchovného prostředí 
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nebo působení nového stimulačního či terapeutického programu. (Krejčířová a 

kol., 2001) 

Vineland Adaptive Behavior Scales (VABS) 

Test je zaměřen na zachycení běžných projevů chování, popřípadě na 

hodnocení míry zvládnutí dovedností, které by měl jedinec umět. Test je členěn na 

základních 6 subškál, kterými jsou: komunikace (hodnotí se aktivní komunikace, 

porozumění mluvenému projevu, dovednost čtení a psaní), běžné dovednosti 

(hodnoceny jsou sebeobslužné schopnosti, domácí činnosti a soběstačnost v rámci 

širší komunity např. orientace ve městě, telefonování atp.), socializace ( zaměřuje 

se na chování k jiným lidem, na činnosti ve volném čase, na vyrovnávání se se 

zátěžovými situacemi), motorické schopnosti, zahrnující jemnou a hrubou 

motoriku, adaptivní chování (souhrnně hodnotí výše zmíněné oblasti) a 

maladaptivní chování zahrnuje všechny nežádoucí projevy posuzované osoby. 

VABS obsahuje tři dílčí části, které je možno použít samostatně nebo 

v různých kombinacích. První dvě škály jsou vymezeny pro hodnocení dětí od 18 

měsíců až do dospělosti. Jsou určeny pro rodiče a vychovatele a slouží jako 

podklad pro rozhovor, pomocí nich lze získat potřebné informace o konkrétní 

osobě. Třetí je určena pro posuzování dětí od 3 do 12 let. Slouží učiteli pro 

hodnocení dětského chování ve skupině. 

Test má formu posuzovacích škál, které mohou probíhat rozhovorem nebo 

písemnou formou. Je možno ho použít individuálně i skupinově. 

Hodnocení této posuzovací škály je pomocí bodů za splněnou položku. 

K převodu hrubého skóre je tabulka. Kvantitativní hodnocení lze uplatnit jen u 

prvních pěti subškál u šesté, která se zabývá maladaptivním chováním je možná je 

kvalitativní klasifikace. 
Výsledky mimo jiné slouží k vytvoření individuálního specifického 

profilu, z kterého je možné vyčíst přednosti i nedostatky posuzované osoby. 

(Krejčířová a kol., 2001) 

Activities for daily living (ADL) 
Tyto testy jsou zaměřeny na soběstačnost a samostatnost při běžných 

denních činnostech. Jsou spojeny se zvládnutím sebeobsluhy-tzv. personální ADL 
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a s činnostmi , které jsou předpokladem samostatnosti- tzv. instrumentální ADL. 

K těmto testům patří i test Barthel Index - hodnocení soběstačnosti dle Barthelové 

a hodnocení instrumentálních ADL upravené podle Filenbauna, Lantona a 

Brodyho. (Vodáková, 2003) 

Barthel Index 

Index Barthelové (příloha č.6) zahrnuje deset personálních činností 

běžného života jimiž jsou: jídlo, přesun z vozíku na lůžko a zpět, osobní hygiena, 

použití toalety, samostatnost při koupely, chůze po rovném povrchu, chůze do 

schoců a ze schodů, oblékání, kontrola stolice, kontrola močení. 

Hodnocení probíhá pomocí bodů. Pokud diagnostikovaná osoba zvládne 

činnost samostatně získá 10 bodů, jestliže činnost je zvládnuta s pomocí druhé 

osoby získá 5 bodů a 0 bodů jedinec dosáhne, když činnost nezvládne. Konečné 

hodnocení charakterizuje závislost té dané osoby s postižením. Jedná se o osobu 

tzv. nezávislou, částečně závislou a závislou. (Vodáková, 2003) 

Instrumentální ADL upravené podle Filenbauna, Lantona a Brodyho 

Autoři v roce 1985 uvedli následující činnosti spojené s instrumentální 

samostatností: jízda dopravním prostředkem, nákup potravin, uvaření či ohřátí 

jídla, domácí práce, které zahrnují jednoduchý úklid, ustlání postele apod., 

vyprání osobního prádla, telefonování, užívání léků, odeslání peněz na poště. 

Hodnocení probíhá stejným postupem jako u testu Barthel Index. 

(Vodáková, 2003) 

Škály funkční nezávislosti 

Jsou určeny pro jedince s těžkým mentálním postižením. Zaměřují se 

a hodnotí sebeobsluhu, tělesnou čistotu, hrubou motoriku, komunikaci a 

sociální porozumění. Ke všem uvedeným oblastem je stanovená míra pomoci, 

od úplné samostatnosti po úplnou závislost na pomoci druhých. (Krejčířová a 

kol., 2001) 
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4.3.2 Situace v zařízeních pečujících o osoby s postižením 

Mnoho zařízení si testy a hodnotící škály zaměřené na sebeobsluhu vytváří 

samo. Je tomu tak například v RÚ Kladruby u Vlašimi, v RÚ Hrabině, dále 

uvádím test Hodnocení soběstačnosti a úrovně postižení (příloha č.7). Důvodem 

bývá okruh otázek v testu, šitý přímo na míru druhu zařízení. Přesto si myslím, že 

standardizované testy dávají zařízením představu jak má test soběstatčnosti a 

samostatnosti vypadat a které složky jsou v něm nezbytné. 

Hodnotící škály mohou být vytvářeny podle několika kritérií. 

Nejzákladnějším je ujasnit si komu bude hodnotící škála určena. Zda jen 

asistentovi klienta nebo i klientovi samotnému. Hodnotící škály mohou tedy být 

slovní, kdy podle získaných sečtených bodů se klient zařadí do jednoho 

z připravených hodnocení, kterými mohou být např. klient je zcela samostatný, 

částečně samostatný, nesamostatný. Podle mého názoru je tento typ hodnocení 

obecný a asistent, který s klientem nedělal test sebeobsluhy nezíská jasnou 

představu, na co se tedy přímo zaměřit. Druhým typem hodnotící škály jsou grafy, 

v kterých se snadno orientuje i klient samotný. Já se přikláním ke škálám, které 

počítají i s klientem samotným a jeho rodinou. Má to velice pozitivní a motivující 

charakter. Takto pojatá škála by měla být přehledná a jasná. 
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5. Cíl práce 

Prvořadým cílem práce je zjistit, jaká je vzájemná závislost míry 

sebeobsluhy a možnosti zařazení osoby s mentální retardací do chráněného 

bydlení. 

Podstata chráněného bydlení je tvořena pouze dvěma momenty. Prvním je 

skutečnost, že byt či domek je lokalizován v běžné zástavbě, tudíž klienti této 

služby jsou obklopeni intaktní společností. Druhým momentem je počet klientů, 

žijících pohromadě, který by měl zhruba odpovídat běžnému počtu lidí z intaktní 

společnosti žijících v jedné domácnosti. Na hloubce a projevech mentálního 

postižení pak záleží pouze při výběru a nastavení nejvhodnějších služeb pro 

klienta. 

Dalším cílem práce je popis jednotlivých pražských poskytovatelů služeb, 

chráněného bydlení. Zaměřím se zejména na stupeň mentální retardace klientů, 

zde předpokládám, že se prokáže i přítomnost klientů s těžším stupněm mentální 

retardace. Dále se zaměřím na situování bydlení v zástavbě vzhledem k intaktní 

společnosti, zde předpokládám, že zařízení budou lokalizována v běžné zástavbě, 

zejména v panelových bytech. Dalším faktem, který budu sledovat, bude počet 

klientů žijících pohromadě v jedné obytné jednotce. Předpokládám, že se bude 

pohybovat kolem 4 lidí. 

V neposlední řadě se zaměřím na sledování diagnostiky sebeobslužných 

schopností klienta během tranzitního období. Diagnostika zde není nástrojem pro 

rozlišování vhodných a nevhodných zájemců o chráněného bydlení, ale je 

nástrojem pro optimální přizpůsobení služeb klientům a určení nejvhodnějšího 

směru osobnostního rozvoje klientů. Předpokládám, že v zařízeních diagnostika 

probíhá, otázkou je, jaké metody zařízení volí a zda využívají některé 

standardizované testy. 
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6. Metodologie 

Triangulace 

Pro zjišťování informací uvedených v předchozí kapitole, jsem splnila 

požadavek triangulace. Použila jsem metody dotazníkového šetření, pozorování a 

rozhovoru. 

6.1 Pozorování 

Pozorování znamená sledování činnosti lidí a její hodnocení. 

Předmětem mého pozorování byly osoby žijící v chráněném bydlení, asistenti 

těchto lidí a nakonec obytné jednotky samotné. 

Existují dva odlišné způsoby pozorování. Při strukturovaném 

pozorování pozorovatel ví již před zahájením pozorování, co přesně a jak bude 

sledovat. Stanoví si cíl, na který se zaměří, a pro tento účel si připraví 

pozorovací nástroj. Pozorovacím nástrojem je nejčastěji pozorovací arch, 

v němž jsou rozepsány kategorie jevů, na něž se pozorovatel zaměřuje. Tento 

systém vede ke spolehlivě přesnému zmapování a vyhodnocení jevů, je stručný 

a přehledný. 

Při druhém způsobu pozorující vstupuje do pozorování bez předem 

připraveného systému. Tento způsob pozorování je velmi pružný, obyčejně 

odhaluje nové, nepředpokládaní a skryté jevy. (Gavora, 1996) 

Vzhledem k tomu, že jsem předem jasně věděla jaké jevy chci 

sledovat, použila jsem strukturované pozorování. Vytvořila jsem vlastní 

pozorovací arch, který přikládám jako přílohu. 

6.2 Dotazník 

Dotazník je nejfrekventovanější metoda zjišťování údajů, nejčastěji je 

používán pro hromadné získávání informací. Jde o systém většího či menšího 

množství otázek Z časového hlediska je považován za velmi ekonomický. 

(Gavora, 1996) 
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Dotazník jsem zvolila jako stěžejní formu šetření, vyhovoval mně 

zejména ze dvou důvodů. Zaprvé jsem ocenila již zmíněnou časovou 

ekonomičnost, zadruhé umožňuje udržet žádanou míru anonymity klientů 

chráněného bydlení. 

Sestavila jsem dotazník, zjišťující míru samostatnosti lidí obývajících 

chráněná bydlení. Dotazník přikládám v příloze. Respondenty dotazníku byli 

asistenti klientů chráněných bydlení. Snažila jsem se, aby otázky byly 

vyčerpávající, ale na druhou stranu, aby vyplnění dotazníku nebylo příliš 

časově náročné a aby asistenty příliš nezatěžovalo. Zbytečné přetěžování 

respondentů nejen, že není příliš etické, ale může se odrazit na kvalitě 

odpovědí. Z tohoto důvodu jsem zvolila uzavřené otázky se třemi možnostmi 

odpovědí: „ano", „ne" a „s pomocí". Dobu, potřebnou pro vyplnění dotazníku, 

odhaduji na zhruba pět minut. 

Dotazník se skládá ze vstupní části, souboru otázek zaměřených na 

základní údaje o klientovi a stěžejní části. Ve vstupní části definuji termín „s 

pomocí", čímž chci předejít případným nejasnostem při vyplňování dotazníku. 

V otázkách zaměřených na základní údaje o klientovi jsem kladla důraz na 

zajištění anonymity klienta. Stěžejní část je tvořená osmi soubory otázek 

zaměřených na jednotlivé oblasti sebeobsluhy. Jedná se o míru samostatnosti 

klienta chráněného bydlení při stravování, oblékání, hygieně, při činnostech 

spojených s údržbou domácnosti, otázky zaměřené na schopnosti a dovednosti, 

cestování a orientaci, znalosti a nakonec na zaměstnání klienta chráněného 

bydlení. 

6.3 Rozhovor 

Rozhovor, neboli interview je výzkumnou metodou, jejíž hlavní 

výhodou je to, že umožňuje hlouběji proniknout do motivů a postojů 

respondentů. Nabízí se zde možnost sledovat vnější reakce respondentů a 

podle toho pohotově uzpůsobovat další průběh kladení otázek. Rozhovor 

můžeme rozdělit na strukturovaný, polostrukturovaný a nestrukturovaný podle 
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toho, do jaké míry jsou otázky a alternativy odpovědí pevně dané. (Gavora, 

1996) 

V tomto šetření jsem provedla tři strukturované rozhovory, přičemž 

jsem si připravila třináct základních otázek, zaměřených na poskytovatele 

služeb, míru samostatnosti klientů a diagnostiku klientů. Dotazovala jsem se 

vedoucích vychovatelů. 
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7. Analýza rozhovoru 

O provedení interwiew jsem požádala pět již oslovených organizací 

poskytujících chráněné bydlení. S rozhovorem nesouhlasily dvě organizace, 

v obou případech z časových důvodů. 

Na první okruh otázek, zaměřený přímo na poskytovatele služeb, 

odpovídaly všechny organizace značně podobně. Ve všech případech se jedná 

o byty v běžné zástavbě, všechny zařízení jsou určeny pro osoby se všemi 

stupni mentální retardace. Počty lidí obývajících jednotlivé byty se pohybují 

mezi jedním až pěti, což odpovídá běžnému počtu lidí z intaktní společnosti, 

obývajících společně jednu obytnou jednotku. Reakce okolní intaktní 

společnosti na lidi obývající chráněné byty hodnotí všichni dotazovaní taktéž 

shodně, a to jako převážně kladné. 

Na jeden byt připadají ve všech zařízeních během dne dva asistenti, 

v noci jeden asistent, v jednom bytě v noci asistent nezůstává. 

Druhou část rozhovoru jsem zaměřila na míru samostatnosti klientů. 

Pilířem této části byly otázky typu, které činnosti dělají klientům největší a na 

druhou stranu nejmenší potíže. 

Všechna zařízení, v kterých jsem rozhovor uskutečnila se shodují v 

tom, že největší potíže dělají obyvatelům činnosti, které nejsou součástí 

každodenní péče o sebe sama a o domácnost. Pro příklad uvádím: střihání 

nehtů, mytí oken, převlečení postele. Výjimkou je zavazování tkaniček, které 

patří mezi každodenní aktivity, ale vzhledem k obtížnosti tohoto úkonu 

mnohým obyvatelům chráněného bydlení dělají problémy. 

Nejvíce samostatní jsou klienti chráněných bytů v činnostech, které se 

opakují každý den. Jde o aktivity spojené se stolováním, orientací v bytě, dále 

rozsvícení a zhasnutí světla, zavření a otevření dveří klikou. Značně úspěšní 

jsou klienti v oblasti oblékání a svlékání a s tím spojeným uklízením použitého 

prádla do koše na špinavé prádlo. 
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Další okruh otázek druhé části rozhovoru se zabýval mírou 

sebeobsluhy klientů přicházejících do chráněného bydlení a jejich pokrokem 

během pobytu v chráněném bydlení. 

V jednom zařízení mi doslova vedoucí vychovatelka odpověděla 

takto: „Klienti, kteří přijdou z domova, kde některé činnosti nemuseli dělat 

ihned kategoricky odmítnou je provést, se slovy to já neumím. M y j e do toho 

násilně nenutíme, ale oni, když vidí, že to bez větších problémů zvládají i jiní, 

si to sami chtějí vyzkoušet a pak jsou příjemně překvapeni, že jim to jde." 

V dalších dvou zařízeních byly odpovědi obdobné. V souhrnu lze říci, 

že ve většině případů klienti přicházejí do chráněného bydlení s nižší mírou 

samostatnosti, než jaké jsou schopni a po nějakém čase se pokrok dostavuje. 

Diagnostika sebeobslužných schopností probíhá ve všech 

dotazovaných zařízeních. Ve dvou zařízeních probíhá diagnostika formou 

rozhovoru, v jednom dotazníkovou metodou, přičemž dotazník je vlastní, 

sestavený klientům na míru. 

Argumentace jednoho ze dvou zařízení, ve kterém využívají při 

diagnostice J e n " rozhovor je následující: „Naše zařízení nabízí velké množství 

služeb pro velké věkové rozmezí klientů s mentálním postižením. Proto nám 

při přijímání do chráněného bydlení stačí rozhovor, klienty většinou známe již 

déle, např. z denních stacionářů." Tento argument se na první pohled jeví jako 

rozumné řešení diagnostiky, které není náročné pro rodiče nebo pečující osoby 

o člověka s mentálním handicapem. Rozhovor je převážně zaměřen na 

motivaci klienta. Při delší úvaze se diagnostika pomocí rozhovoru zdá 

nedostačující a to v těchto případech: klient neprošel některou ze služeb 

daného zařízení; zaměstnanci zařízení nevidí klienta v celodenních aktivitách 

týkajících se sebeobslužných činností a péče o domácnost; pokud zaměstnanec 

nemá seznam činností na které se má u klienta zaměřit, ne vždy si všímá 

takových věcí, které jsou později podstatné; nástup nového zaměstnance 

prodlužuje proces prvního seznámení s klientem, který by mohl být díky 

dotazníku kratší. 
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Zařízení, které používá k diagnostice vlastní dotazník, mi do tohoto 

dotazníku dovolilo nahlédnout. Stručně popíši základní body, které dotazník 

obsahuje: osobní údaje budoucího klienta; informace o rodičích, sourozencích; 

vztahy v rodině; jaký má klient hendikep; aktuální stav zraku, sluchu; jiné 

zdravotní potíže; ošetřující lékař; vztah klienta k sobě; vztah k ostatním; vztah 

ke kolektivu; samostatnost a zvláštnosti při stravování, oblékání, hygieně; 

schopnost pomoci při vedení domácnosti; schopnosti a dovednosti; znalosti; 

porozumění, slovní zásoba, řeč; škola a zaměstnání; zájmy, záliby, zábava; 

činnosti, které dělá nerad; osobní vlastnosti; zvyky a návyky. Posledním bodem 

dotazníku je prostor pro rodiče nebo pečující osobu, zde se může vyjádřit či 

doplnit něco na co se dotazník nezaměřuje, a přesto je to důležité pro 

zkvalitnění péče o klienta. 

Za vhodný diagnostický nástroj při přestupu klienta do chráněného 

bydlení považuji kombinaci rozhovoru a dotazníku. Rozhovor by mohl být 

převážně zaměřen na motivaci klienta a rodiny změnit danou situaci a 

v dotazníku by mohl být prostor k podrobnému seznámení se s klientem. 

Strukturu rozhovoru uvádím v příloze č.2. 
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8. Analýza dotazníkového šetření 

Oslovila jsem šest pražských zařízení poskytujících chráněné bydlení 

pro lidi s mentální retardací. Odpovědělo mi pět těchto organizací: o.s. Pohoda, 

společnost Duha, detašované pracoviště ÚSP Poustevny, společnost Modrý 

Klíč a o.s. Portus. O.s. Portus poskytuje pražským klientům chráněná bydlení 

na Slapech. Dotazníky jsem předala v jednom případě osobně, ve druhém 

případě poštou se zpáteční ofrankovanou obálkou a v posledních třech 

případech jsem použila internetovou cestu. Na tomto postupu jsem se 

v jednotlivých zařízeních vždy domlouvala předem telefonicky. Na tomto 

místě bych chtěla těmto organizacím poděkovat za ochotu. 

Dotazník (příloha č.l) 

8.1 Počet osob ve věkové skupině 
Tab. 1 

věková skupina (roků) 18-25 26-35 36-45 46-55 56a 
výše 

počet osob 1 12 5 5 1 

Graf 1 

Počet osob ve věkové skupině 

• 18-25 

B 26-35 

• 36-45 

• 46-55 

• 56a výše 
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Nej vyšší počet osob ze zkoumaného vzorku se nachází ve věkovém 

rozmezí 26 až 35 let (tabulka a graf č.l ). Je to věk, kdy lidé z intaktní společnosti 

běžně opouštějí rodinu rodičů a zakládají svou vlastní domácnost a rodinu. Rodiče 

lidí s mentální retardací již v této době dosahují středních let a často si přestávají 

stačit na péči o své děti a uvědomují si potřebu zabezpečit je pro případ svého 

odchodu. 
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8.2 Stupeň podpory 
Tab.2 

Stupeň podpory občasná omezená rozsáhlá pervazivní 

Počet osob 7 7 8 2 

Graf 2 

S t u p e ň podpory 

pervazivní občasná 

29% 

Četnost jednotlivých stupňů podpory, potřebných pro osoby ze 

sledovaného vzorku je téměř shodná v kategoriích občasná až rozsáhlá podpora. 

V kategorii pervazivní stupeň podpory je zařazen znatelně nižší počet osob, 

nicméně nejde o počet zanedbatelný. (Tabulka a graf č. 2) 

Můžeme z toho usuzovat, že ve sledovaných zařízeních nehraje nutná míra 

podpory přijímaných osob žádnou roli až do té míry, kdy jde o podporu rozsáhlou. 

Vezmeme-li v potaz fakt, že stupeň nutné podpory není v populaci lidí s mentální 

retardací rovnoměrně zastoupen, zdá se být také u pervazivního stupně podpory 

tento fakt ne příliš závažný při rozhodování o možnosti pobytu v chráněném 

bydlení. 
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8.3 Svéprávnost 
Tab.3 

Stupeň 
svéprávnosti 

plná svéprávnost 
omezení ve 

způsobilosti k 
právním úkonům 

plné zbavení 
právní 

způsobilosti 

Počet osob 5 7 12 

• plná svéprávnost 

• omezení ve způsobilosti 
k právním úkonům 

• plné zbavení právní 
způsobilosti 

omezení ve 
způsobilosti k 

právním úkonům 
29% 

uiai J 
Svépiávnost 

plné zbavení 
právní 

způsobilosti 
50% 

plná svéprávnost 
21% 

Ve sledovaném vzorku tvoří polovinu, tedy většinu, lidé zbavení právní 

způsobilosti (tabulka a graf č. 3). Lidé plně svéprávní a lidé omezení ve 

způsobilosti k právním úkonům tvoří shodně zhruba čtvrtinu celkového počtu 

sledovaných osob. 
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8.4 Hloubka mentální retardace 
tab.4 

hloubka mentální 
retardace 

lehká 
MR 

středně 
těžká 
MR 

těžká 
MR 

hluboká 
MR jiná MR nespecifická 

MR 

počet osob 5 11 5 0 2 1 

graf 4. 

Hloubka mentální retardace 

• lehká MR 
• středně těžká MR 
• těžká MR 
• hluboká MR 
• jiná MR 
• nespecifická MR 

hluboká MR 
0% 

těžká MR 
21% 

středně těžká MR 
46% 

jiná MR 
8% 

nespecifická MR 
4% 

lehká MR 
21% 

Z tabulky a grafu č. 4_ vyplývá, že většina, necelá polovina osob má 

diagnostikovanou středně těžkou mentální retardaci. Dále se často vyskytuje 

retardace lehká a těžká. Tyto dvě skupiny tvoří shodný podíl na vzorku 

sledovaných osob. Mentální retardace jiná a nespecifická se vyskytuje poměrně 

málo často, lidé s hlubokou mentální retardací se ve sledovaném vzorku 

nenacházejí vůbec. 
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8.5 Míra samostatnosti klienta CHRB při 
stravování 

Tab. 5 

druh činnosti 
počet osob 

druh činnosti 

ano % s pomocí % ne % 

nemusí být krmen 24 100 0 0 0 0 

jídlo si nakrájí sám 14 58 2 8 8 33 

ukrojí si chléb sám 7 29 3 13 14 58 

namaže si krajíc 14 58 6 25 4 17 

jí sám lžící 22 92 2 8 0 0 

jí vidličkou a nožem 18 75 2 8 4 17 

pije sám z hrnku 24 100 0 0 0 0 

Graf 5. 

graf 5. Mira samosta tnos t i klienta CHRB při 
stravováni 
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Šetření, (tabulka a graf č. 5), v oblasti stravování ukázalo, že ani jedna ze 

vzorku osob nemusí být krmena a všechny pijí samostatně z hrnku. Naprostá 

většina také zvládá samostatné stravování lžící. Naopak velký problém 

představuje ukrojení a zejména namazání krajíce chleba. 
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8.6 Míra samostatnosti klienta při oblékání 
Tab.6 

druh činnosti 

zvládnutí činnosti 

druh činnosti ano s pomocí ne druh činnosti 
počet 
osob 

% počet 
osob % počet 

osob % 

obléká se sám 18 75 6 25 0 0 
zná pořadí oblékání částí oděvu 18 75 5 21 1 4 
ví, co si obléknout podle počasí 11 46 8 33 5 21 

umí si zapnout knoflíky 17 71 3 13 4 17 
umí si zavázat tkaničku 9 38 1 4 14 58 

umí si zapnout zip 16 67 4 17 4 17 

obuje si boty 20 83 2 8 2 8 

zapne si suchý zip na botách 20 83 4 17 0 0 

Graf 6 

Mil a samostatnosti klienta CHRB pí i oblékáni 
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Většina osob ze sledovaného vzorku, (dále jen osob), se obléká sama, 

menší část s pomocí. Na druhou stranu, většina osob potřebuje asistenta při 

správné volbě oblečení podle počasí. Velké komplikace činí většině osob 

zavazování tkaniček, což nemusí být tak problematické, porovnáme-li to s faktem, 

že naprostá většina osob zvládá používat suchý zip (tabulka a graf číslo 6). 

76 



UNIVERZITA KARLOVA, PEDAGOGICKÁ FAKULTA, KATEDRA SPPG 

8.7 Míra samostatnosti klienta při hygieně 

Tab.7 

druh činnosti 

zvládnutí činnosti 

druh činnosti ano s pomocí ne druh činnosti 
počet 
osob 

% počet 
osob % počet 

osob % 

Použití WC 

Použije toaletní 
papír 

20 83 2 8 2 8 

Použití WC 
Umyje si ruce po 

použití WC 
15 63 8 33 1 4 Použití WC 

Udržuje pořádek 
po použití WC 

10 42 8 33 6 25 

Období 
mestruace u 

ženy 

Vezme si sama 
vložku 

5 42 4 33 3 25 

Období 
mestruace u 

ženy 

Výměna vložky 
podle potřeby 

7 58 1 8 4 33 Období 
mestruace u 

ženy Dodržování 
zvýšené hygieny 
v tomto období 

5 42 4 33 3 25 

Holení u mužů 
Holí se 

samostatně 
4 33 6 50 2 17 

Každodenní 
osobní 
hygiena 

Je samostatný 
při sprchování 

12 50 6 25 6 25 

Každodenní 
osobní 
hygiena 

Čistí si sám 
zuby 

16 67 6 25 2 8 
Každodenní 

osobní 
hygiena Češe se sám 15 63 5 21 4 17 

Každodenní 
osobní 
hygiena 

Stříhá si sám 
nehty alespoň 
na jedné ruce 

3 13 1 4 20 83 
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Graf 7 

Mira samostatnosti klienta CHRB při hygieně 
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Nejčastější úkony spojené s hygienou, jakými je např. mytí rukou, 

sprchování, používání toaletního papíru a čištění zubů naprostá většina osob 

zvládá, buď samostatně nebo s podporou asistenta. Mezi problematičtější úkony, 

které většina osob samostatně nezvládá, patří úkony spojené s menstruací a u 

mužů holení. Tyto úkony jsou však méně časté, tudíž nezvyšují stupeň závislosti 

těchto osob výraznějším způsobem (graf a tabulka.číslo 7). 
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8.8 Činnosti klienta CHRB spojené s údržbou domácnosti 
Tab.8 

1 zvládnutí činnosti 

druh činnosti ano s pomocí ne 

poče 
osob % poče 

osot 
< % počet 

osob % 

Myje nádobí 10 42 10 42 4 17 

Nádobí 
Utírá nádobí 15 63 5 21 4 17 

Nádobí 
Uklidí nádobí na správné místo 13 54 10 42 1 4 

Prostře stůl k jídlu 13 54 11 42 0 0 

Zametá podlahu I 1 5 125 3 25 6 50 I 

Vytírá podlahu 9 75 7 58 8 67 

Umyje umyvadlo 12 100 8 67 4 33 

I Základní úklid 
Umyje záchod 10 83 7 58 7 58 

I Základní úklid 
Umyje okna 3 13 5 21 16 67 I 

Stele si svou postel 15 63 4 17 5 21 J 

Převleče si postel 8 33 5 21 11 46 

Vynese odpadkový koš 16 67 4 17 4 17 

Umí roztřídit špinavé prádlo 8 33 6 25 10 42 I 

Umí dát prádlo do pračky 16 67 8 33 0 0 

Umí nastavit program na pračce 1 4 6 25 17 71 

Prádlo Umí pověsit prádlo 11 46 7 29 6 25 I 

Umí vyžehlit prádlo 6 25 6 25 12 50 

Uklidí si čisté věcí do skříně 14 58 8 33 2 8 

Uklidí si špinavé prádlo do koše 21 88 3 13 0 0 

Nakoupí podle lístku 6 25 4 17 14 58 

Nakupování Zaplatí nákup 9 38 8 33 7 29 

I Přepočítá si peníze 3 13 4 17 17 71 

Loupe brambory 9 38 6 25 9 38 

Uvaří brambory 7 29 6 25 11 46 

Vaření Uvaří jednoduché jídlo 9 38 5 21 10 42 

Uvaří čaj 12 50 6 25 6 25 

I Upeče buchtu 2 8 7 29 15 63 
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Graf 8. 
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V oblasti činností spojených svařením, jsou výsledky šetření celkem 

podobné, většina klientů je zvládá buď samostatně nebo s pomocí asistenta. 

Výjimku tvoří pečení moučníku, které zvládá pouze malá část osob. Oblast 

nakupování se jeví jako náročnější, většina osob nedokáže nakupovat podle 

lístku a přepočítat si peníze. V činnostech spojených s praním prádla jsou klienti 

úspěšní, výjimku tvoří nastavení programu na automatické pračce, které ovládá 

pouze jeden klient. Žehlení prádla samostatně nebo s případnou pomocí 

asistenta zvládá zhruba polovina osob. Činnosti spadající do základního úklidu 

většinou klienti zvládají, pouze mytí oken zvládá malá část osob, opět se 

objevují lepší výsledky, jedná-li se o činnosti často se opakující, jako např. stlaní 

postele, vynášení odpadkového koše, zametání podlahy. Prostírání stolu, utírání 

a uklízení nádobí je schopna většina osob zvládat sama, mytí nádobí provozuje 

většina osob sama nebo s pomocí asistenta. (Graf a tabulka číslo 8) 

8.9 Schopnosti a dovednosti klienta CHRB 
Tab. 9 

druh činnosti 

zvládnutí činnosti 

druh činnosti ano s pomocí ne druh činnosti 

počet 
osob 

% počet 
osob % počet 

osob % 

Otevírá a zavírá dveře klikou 24 100 0 0 0 0 

Zamyká a odemyká klíčem 12 50 8 33 4 17 

Otevře a zavře okno 16 67 4 17 4 17 

Zalije květiny 13 54 5 21 6 25 

Zvedne telefon 17 71 3 13 4 17 

Telefonuje samostatně 12 50 7 29 5 21 

Zapne a vypne vařič 9 38 5 21 10 42 

Zapne a vypne televizi 15 63 7 29 2 8 

Zhasne a rozsvítí světlo 21 88 3 13 0 0 
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Graf 9 

Schopnosti a dovednosti klienta CHRB 
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Schopnosti, dovednosti 

Všechny osoby samostatně otevírají a zavírají dveře klikou. Téměř všechny 

osoby samostatně zhasínají a rozsvěcují světlo, malá část s pomocí asistenta. 

Zamykání a odemykání, otevírání oken, zalívání květin, zvedání telefonu, 

telefonování, zapínání a vypínání vařiče a zapínání a vypínání televize patří mezi 

aktivity, které zvládá většina osob samostatně nebo s pomocí asistenta. (Graf a 

tabulka číslo 9) 
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8.10 Cestování a orientace 
Tab.10 

druh činnosti 

zvládnutí činnosti 

druh činnosti ano s pomocí ne druh činnosti 

počet 
osob % počet 

osob % počet 
osob % 

Umí sám jezdit prostředky MHD 6 25 4 17 14 63 

Umí sám přejít silnici 10 42 2 8 12 50 

Orientuje se v bytě 24 100 0 0 0 0 

Orientuje se v okolí bydliště 13 54 9 38 2 8 

Orientuje se v Praze 6 25 5 21 13 54 

Graf 10 
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Diuh činnosti 

Všechny osoby se orientují v bytě, většina se orientuje v okolí bydliště. 

Orientaci po Praze, cestování MHD a přecházení silnice většina osob nezvládá. 

(Graf a tabulka číslo 10) 
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8.11 Znalosti klienta CHRB 
Tab.11 

druh činnosti 

zvládnuti činnosti 

druh činnosti ano s pomocí ne 
druh činnosti 

počet osob % počet osob % počet osob % 

zná své jméno 23 96 0 0 1 4 

zná svou adresu 15 63 7 29 2 8 

umí číst 7 29 14 58 3 13 

umí se podepsat 10 42 8 33 6 25 

umí psát 6 25 14 58 4 17 

umí počítat 4 17 14 54 6 25 

Graf 11 
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Všechny osoby znají své jméno. Ostatní tázané znalosti a dovednosti 

jako čtení, psaní, počítání atp. zvládají vesměs s pomocí asistenta. (Graf a 

tabulka č. 11) 
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8.12 Zaměstnání 

T a b . 1 2 

druh činnosti 
zvládnutí činnosti 

druh činnosti ano ne 
druh činnosti 

počet osob % počet osob % 

Klient chodí do běžného zaměstnání 2 8 22 92 

Klient chodí do podporovaného 
zaměstnání 

6 25 18 75 

Klient již chodil do zaměstnání někdy v 
minulosti 5 21 19 79 

Klient chodí do zaměstnání, kde má 
trvale asistenta 

6 25 18 75 

Klient je zaměstnán v chráněné dílně 4 17 20 83 

Gra f 12 

Většina osob dochází do nějaké formy zaměstnání, dvě osoby chodí do 

běžného zaměstnání, pět osob má zkušenost s docházkou do zaměstnání 

z minulosti. (Graf a tabulka č.12) 
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8.13 Souhrnné znázornění úrovně zvládnutí 
sebeobsluhy 

Tab. 13 

zvládnutí činnosti 

hodnocení zvládnutí činnosti 
ano ano % s 

pomocí 

s 
pomocí 

% 
ne ne % 

počet 899 49 434 24 491 27 

Graf 13 

Souhrnné znázornění úrovné 
zvládnuti sebeobsluhy 

V celkovém souhrnu zvládají lidé ze sledovaného vzorku jednotlivé 

dotazované úkony z poloviny samostatně, zhruba ze čtvrtiny s pomocí asistenta a 

ze čtvrtiny tyto úkony nezvládají. (Graf a tabulka č. 13) 
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Znázornění úrovně zvládnutí sebeobsluhy s rozdělením na jednotlivé 
oblasti 

Tab.14 

činnost 

zvládnutí činnosti 

činnost ano ano % 
s 

pomocí 

s 
pomocí 

% 
ne ne % 

stravování 99 59 15 9 54 32 

oblékání 129 67 33 17 30 16 

hygiena 112 52 47 22 57 26 

údržba domácnosti 273 42 206 32 169 26 

schopnosti a dovednosti 139 64 35 16 42 19 

cestování a orientace 59 49 41 34 20 17 

znalosti klienta CHRB 65 45 57 40 22 15 

zaměstnání 23 19 0 0 97 81 

Graf 14 
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9. Analýza pozorování 

Pozorování probíhalo ve třech zařízeních provozujících chráněné bydlení, 

z důvodu udržení anonymity klientů není uvedeno v kterých, z pěti již 

zmíněných.Tato metoda slouží k ověření poznatků, získaných dotazníkovým 

šetřením. Pozorováno bylo sedm obyvatel, podle hloubky mentální retardace dva 

s lehkou formou, tři se středně těžkou a dva s těžkou. Věkové rozvrstvení 

pozorovaných je 26 až 55 let. 

V pozorování jsem se zaměřila na některé aktivity sledující sebeobslužné 

činnosti, shodující se s činnostmi sledovanými v dotazníkovém šetření. Snažila 

jsem se dodržet etické hledisko a nezasahovat obyvatelům v nevhodné míře do 

soukromí. V první části pozorování jsem se zaměřila na mim samostatnosti 

v oblasti oblékání, stolování a na jiné vybrané schopnosti a dovednosti. Některé 

obyvatele jsem viděla jsem viděla při odchodu z bytu, jiné při stolování u 

hlavního jídla. V druhé části pozorování sleduji jakým způsobem asistenti 

přistupují k obyvatelům z hlediska metod podpory, zdali používají názorné ukázky 

činnosti, slovní popis, společnou práci na činnosti a jestli vedou klienta 

k samostatnosti. 

9.1 Podrobné výsledky pozorování v následujících 
činnostech 

Při stolování jsem měla možnost sledovat čtyři klienty. Ani jeden ze 

sledovaných nemusí být krmen. S krájením jídla potřebovaly pomoci dva klienti a 

jeden musel mít jídlo již předem nakrájené, aby se mohl lžící najíst sám. Jeden 

klient jí jen lžící, ostatní sledovaní jí lžící i příborem. Všichni čtyři sami pijí 

z hrnečku. 
Pozorování při odchodu z bytu mi bylo umožněno u třech klientů. Všichni 

se samostatně oblékli, obuli si boty a zapnuli bundy. Jeden z klientů se ujistil zda 

si má brát větrovku. Zbylí dva zvolili vhodnost svrchního oblečení samostatně. 

Vybrané schopnosti a dovednosti se mi podařilo ověřit u všech sedmi 

pozorovaných klientů. Otevření, zavření dveří a orientaci v bytě všichni sledovaní 
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klienti zvládají samostatně. Své jméno znalo také všech sedm klientů. Otevírání a 

zavírání oken jsem viděla jen ve dvou případech, kdy probíhalo samostatně. 

Výsledky první části pozorování potvrdily fakta zjištěná metodou 

dotazníkového šetření. 

Výsledky druhé části pozorování jsou shodné ve všech třech zařízeních, 

asistenti mají snahu vést klienty kco největší samostatnosti. Nejčastěji se 

objevovalo slovní vedení. 

V hlavičce pozorovacího archu jsou otázky typu: Je byt v běžné zástavbě?; 

Počet klientů v bytě. Všechna zařízení, která jsem navštívila mají bytové jednotky 

v běžné zástavbě a počet klientů v navštívených bytových zástavbách je 

následující: jeden obyvatel, čtyři a tři obyvatelé. 

Pozorovací arch (příloha č.3) 
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10. Diskuse s odbornou literaturou 

V této kapitole se budu zabývat otázkami, které mě zaujaly během šetření 

a pokusím se je prodiskutovat s odbornou literaturou. 

Prvním úkolem na začátku psaní diplomové práce bylo nalézt co největší 

množství informací a publikací zmiňujících se o chráněném bydlení. Informace 

mi byly ochotně poskytnuty, jak jsem se již zmínila výše společností Duha a o. s. 

Pohoda. S dostupnou literaturou v českém jazyce to již bylo horší. Jeden z mála, 

který se tohoto tématu dotýká je Matoušek: „Některé ústavy zřizují od roku 1989 

pro své svěřence chráněné bydlení. Prakticky jde o místnosti či byty, v nichž jsou 

klienti ubytováni po jednom až po třech. Klienti si je sami udržují, sami si i vaří; 

personál ústavu je navštěvuje jen na krátkou dobu a pomáhá v nejnutnějších 

případech." Tam, kde zřizují tzv. chráněné bydlení pro těžce postižené, kteří 

vyžadují trvalý dohled a péči, jde spíše o , jednotky intenzivní péče", nikoli o 

formu zaopatření, jíž se běžně ve vyspělých zemích říká chráněné 

bydlení"(Matoušek, 1999, s.71) 

V první části definice chráněného bydlení mi není jasné, zda je myšleno, 

že byty a místnosti jsou lokalizovány v běžné zástavbě, v které žije intaktní 

populace nebo v areálu samotných ústavů sociální péče. 

K druhé části zabývající se chráněným bydlením pro těžce mentálně 

postižené, chci jen podotknout, že již i v České republice jsou klienti s touto 

mírou postižení součástí chráněného bydlení. Podkladem je výsledek 

dotazníkového šetření, kdy z 24 klientů je 5 s diagnózou těžká mentální retardace. 

Dále uvádím definici chráněného bydlení Votavy, publikovanou v roce 

2005: „Jako chráněné bydlení se označuje situace, kdy obvykle více osob se 

zdravotním postižením bydlí ve společném bytě, avšak protože by samy péči o 

sebe a byt nezvládly, mají zorganizovaný dohled a pomoc. Tento byt může být 

majetkem některého postiženého, ale také organizace nebo obce." (Votava, 2005, 

s. 87). 

U této definice spatřuji posun ve vymezení chráněného bydlení od 

publikování v Matouškovi z roku 1999. 
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Jedním bodem v dotazníku byl vztah klienta chráněného bydlení k sobě. 

Byly nabídnuty následující možnosti: je sebevědomý, má pocity méněcennosti, 

lituje se, cítí se být dospělým, navazuje nové sociální vztahy. Respondent měl 

možnost zaškrtnout libovolné množství variant. Nejčastěji se objevovala odpověď 

klient navazuje nové sociální vztahy. Dále se odpovědi umístily v následujícím 

pořadí: cítí se být dospělým, je sebevědomý, lituje se, má pocity méněcennosti. 

Vyjmenované vlastnosti se objevují i v charakteristice lidí s mentálním 

postižením v odborné literatuře. Navozování nových sociálních vztahů se 

převážně týká osob s lehkou a středně těžkou mentální retardací. Švarcová (2000) 

uvádí, že většina jedinců se středně těžkou mentální retardací prokazuje vývoj 

schopností k navozování kontaktu, ke komunikaci s druhými a účastní se na 

jednoduchých sociálních aktivitách. 

Brechin (1990 in Šiška, 1998) zveřejnil výzkum, do kterého byli zapojeni i 

lidé s mentální retardací. V jednom z výzkumů měli respondenti vyjmenovat tři 

přání. Jedním z přání bylo: vytvářet vztahy s jinými lidmi. 

Pocit dospělosti respondenti označili jako druhou nejčastější 

charakteristiku svých klientů. Tento postoj klientů k sobě je správný a na místě, 

protože souvisí mimo jiné se samostatností v sebeobslužné složce a docházením 

do zaměstnání. 

Většina dospělých osob s lehkou mentální retardací dosáhne úplné 

samostatnosti v osobní péči a v praktických domácích dovednostech. Dále jsou 

schopni nekvalifikované nebo málo kvalifikované manuální práce. Dospělý 

člověk se středně těžkou mentální retardací je obvykle schopen vykonávat 

jednoduchou manuální práci, pokud jsou úkoly pečlivě strukturovány a je zajištěn 

odborný dohled. (Švarcová, 2000) 

Osmkrát se objevila odpověď klient je sebevědomý a pak následovaly 

odpovědi lituje se a má pocity méněcennosti. Sebehodnocení lidí s mentálním 

postižením není zcela objektivní, je nekritické a ovlivněné především 

emocionálně. Přesto z velké části závisí prakticky po celý život na názorech 

jiných lidí. Takové názory osoba s mentální retardací přijímá zcela jednoznačně a 

nekriticky. (Vágnerová, 1999) 
Proto je důležité již od dětství jedinci s mentálním postižením vštěpovat, 

že je jedinečnou lidskou bytostí, která má své místo na světě. V co největší míře 
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eliminovat pocit méněcennosti a nepřistupovat k němu jako k „chudáčkovi", 

kterého je zapotřebí litovat. Na druhou stranu je nevhodné podporovat 

nepřiměřené aspirace. 

Při rozhovoru s vedoucími vychovateli chráněného bydlení jsem jednu 

z otázek zaměřila na vztah sousedů z intaktní společnosti k obyvatelům 

chráněných bytů. Všichni oslovení se shodli, že reakce jsou veskrze kladné. 

Samozřejmě se setkali i s negativními ohlasy, ale jen v tak malé míře, že není 

nutno více o nich hovořit. 

Šiška (1998), poukazuje na to, že i charakteristické rysy prostředí se 

mohou odrážet ve vztahu sousedů při vytváření kontaktu s klienty. Jako příklad 

uvádí nemocniční lůžka, asistenty v bílých pláštích a nápisy obsahující slova 

„oddělení", „pacient" atd. Prostě prostředí, vytvářející dojem nemoci, možnosti 

infekce či nakažení. Holé, jednoduché prostředí vyvolává obraz destruktivních 

obyvatel, kteří si nic jiného nezaslouží. 

Myslím si, že čím větší bude počet chráněných bytů s klienty s různými 

stupni mentální retardace v běžných zástavbách, tím se bude rozšiřovat názor, že i 

„odlišní lidé" mají právo na běžný život. 
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11. Závěr 

Touto prací jsem chtěla poodhalit fenomén chráněného bydlení pro lidi 

s mentální retardací v Praze. Zaměřila jsem se na tři, dle mého názoru velmi 

významné činitele týkající se chráněného bydlení, jimiž jsou míra samostatnosti 

obyvatel v sebeobslužných schopnostech, diagnostika v průběhu tranzitního 

období a lokalizace a počet klientů v tomto typu zařízení. 

Jako prvořadý úkol jsem vnímala osvětlení faktu, že chráněné bydlení 

užívají i lidé, kteří potřebují ve značné míře pravidelnou pomoc s běžnými úkony 

každodenního života a kteří mají těžký a hluboký stupeň mentální retardace. 

Provedené šetření tento moment prokázalo. Šetření probíhalo ve třech 

skupinách osob. Mezi obyvateli, asistenty a vedoucími vychovateli chráněného 

bydlení. Hlavní metodou šetření byl dotazník, jehož respondenti byli asistenti 

osob s mentální retardací z chráněných bydlení. Jako podpůrné metody šetření 

jsem zvolila rozhovor a pozorování. Rozhovor jsem realizovala s vedoucími 

vychovateli a pozorování jsem provedla mezi obyvateli chráněných bytů. 

Dotazníkové šetření prokázalo, že v celkovém souhrnu čtvrtina obyvatel 

chráněných bydlení z pozorovaného vzorku zvládá vybrané činnosti pouze 

s pomocí a druhá čtvrtina je nezvládá vůbec. Co se týče hloubky mentální 

retardace, většina obyvatel má diagnostikovanou středně těžkou mentální 

retardaci a obyvatel s lehkou mentální retardací je zde stejný počet, jako obyvatel 

s těžkou formou mentální retardace. V tomto kontextu je zajímavé zjištění, že 

většina obyvatel se nějakým způsobem zúčastňuje pracovního procesu. Tato 

zjištěná fakta mi potvrdily též rozhovory a pozorování. 

Otázka, zda má civilnější způsob života těchto lidí vliv na potřebu a 

schopnost účastnit se pracovního procesu, by byla zajímavým námětem pro další 

šetření. Dalším námětem pro budoucí šetření by mohla být otázka, do jaké míry 

pobyt v chráněných bytech obyvatele rozvíjí právě v adaptivních, zejména 

sebeobslužných schopnostech. 

94 



UNIVERZITA KARLOVA, PEDAGOGICKÁ FAKULTA, KATEDRA SPPG 

Dále jsem chtěla nastínit způsob fungování chráněných bydlení a 

zaznamenat způsoby diagnostiky klientů během tranzitního období. Diagnostika 

probíhá ve většině případů formou rozhovoru, v jednom případě se objevila 

diagnostika formou dotazníku vytvořeného přímo v zařízení. Spojení obou těchto 

způsobů by mohlo být výhodné pro získání většího množství informací o 

budoucím obyvateli chráněného bydlení. Tyto informace lze využít pro zvýšení 

kvality a zpřesnění péče o budoucího obyvatele. 

Otázka lokalizace a počtu klientů vyznívá značně jednoznačně. Všechny 

z dotazovaných zařízení užívají byty lokalizované v běžné zástavbě a počty 

obyvatel žijících v jednom bytě nepřevyšují běžně se vyskytující množství lidí 

z intaktní společnosti, žijících v jedné obytné jednotce. 

Zjištěný fakt, že se v sondovaných chráněných bydleních vyskytují lidé 

s výraznou mírou potřeby podpory považuji za dobrý signál o stavu pražských 

zařízení, poskytujících chráněná bydlení pro lidi s mentální retardací. Na druhou 

stranu například nepřítomnost žádného člověka upoutaného permanentně na lůžko 

nebo hluboce mentálně postiženého člověka v tomto typu bydlení naznačuje, že 

oproti zemím s nej vyspělejší péčí o dospělé lidi s mentální retardací se máme ještě 

kam posouvat. 
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Příloha č.l 

Dotazník zjišťující míru sebeobsluhy klienta chráněného bydlení 

Dotazník je určen asistentům klientů chráněného bydlení 

Zde je má definice k dotazníku, varianta S POMOCÍ. S pomocí znamená 

minimální podporu ze strany asistenta vůči klientovi, případně podporu v jedné 

části provozovanému úkonu. Např. oblékání s pomocí neznamená, že klient 

zvedne ruce při oblékání mikiny a natáhne nohu při obouvání boty. Naopak 

oblékání s pomocí odpovídá situaci, kdy se klient sám obleče, ale potřebuje 

podávat oblečení ve správném pořadí, či dohled, aby si nevzal oblečení obráceně 

či naruby. 

Základní údaje 

(Prosím, označte křížkem) 

Pohlaví 

• Mužské 
• Ženské 

Věková skupina 
• 1 8 - 2 5 let 
• 2 6 - 3 5 let 
• 3 6 - 4 5 
• 46-55 
• 55-a výše 

Stupeň podpory 
• občasná 
• omezená 
• rozsáhlá 
• pervazivní 

Svéprávnost 

• Klient je plně svéprávný. 

• Klient je omezen ve způsobilosti k právním úkonům. 

• Klient jc plně zbaven právní způsobilosti. 
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Hloubka mentální retardace 

• Lehká mentální retardace 

• Středně těžká mentální retardace 

• Těžká mentální retardace 

• Hluboká mentální retardace 

• Jiná mentální retardace 

• Nespecifická mentální retardace 

Vztah klienta CHRB k sobě 

• Je sebevědomý 

• Má pocity méněcennosti 

• Lituje se 

• Cítí se být dospělým 

• Navazuje nové sociální vztahy 

Míra samostatnosti klienta CHRB při stravování 

(Prosím, zakroužkujte podle schopností klienta)) 

Musí být krmen Ano / Ne/ S pomocí 

Jídlo si nakrájí sám? Ano / Ne / S pomocí 

Ukrojí si sám chleba? Ano / Ne / S pomocí 

Namaže si krajíc? Ano / Ne / S pomocí 

Jí sám lžící? Ano / Ne/ S pomocí 

Jí vidličkou a nožem? Ano / Ne/ S pomocí 

Pije sám z hrnečku? Ano / Ne/ S pomocí 

Míra samostatnosti klienta CHRB při oblékání 

Obléká se sám? A n o / N e / S pomocí 

Ví, v jakém pořadí si oblečení obléknout ( spodní a svrchní oblečení)? 

Ano / Ne/ S pomocí 

Ví podle počasí, co si obléknout? Ano / Ne/ S pomocí 

Umí si zapnout knoflíky? Ano / Ne/ S pomocí 
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Umí si zavázat tkaničku? Ano / Ne/ S pomocí 

Umí si zapnout zip? Ano / Ne/ S pomocí 

Obuje si boty? Ano / Ne/ S pomocí 

Zapne si suchý zip na botách? Ano / Ne/ S pomocí 

Míra samostatnosti klienta CHRB při hygieně 

Použití WC 

Použití toaletního papíru? Ano / Ne/ S pomocí 

Umyje si ruce po použití WC? Ano / Ne/ S pomocí 

Udržuje pořádek po použití WC? Ano / Ne/ S pomocí 

V případě, že žena má menstruaci: 

Vezme si sama vložku? Ano / Ne/ S pomocí 

Ví, jak často ji měnit? Ano / Ne/ S pomocí 

Samostatně v tomto období dodržuje zvýšenou hygienu? 

Ano / Ne/ S pomocí 

V případě, že se muž holí: 

Holí se samostatně? 

Každodenní osobní hygiena 

Je samostatný při sprchování? 

Čistí si sám zuby 

Češe se sám? 

Střihá si nehty alespoň na jedné nice? 

Ano / Ne/ S pomocí 

Ano/Ne/ S pomocí 

Ano / Ne/ S pomocí 

Ano / Ne/ S pomocí 

Ano / Ne/ S pomocí 

Ano / Ne/ S pomocí 

Činnosti klienta CHRB spojené s údržbou domácnosti? 

Nádobí 

Myje nádobí? Ano / Ne / S pomocí 

Utírá nádobí? Ano / N e / S pomocí 

Uklidí nádobí na správné místo? Ano / Ne / S pomocí 

Prostře stůl k jídlu? Ano / Ne / S pomocí 

102 



UNIVERZITA KARLOVA, PEDAGOGICKÁ FAKULTA, KATEDRA SPPG 

Základní úklid 

Zametá podlahu? 

Vytírá podlahu? 

Umyje umyvadlo? 

Umyje záchod? 

Umyje okna? 

Prádlo 

Umí roztřídit špinavé prádlo? 

Umí dát prádlo do pračky? 

Umí nastavit program na pračce? 

Umí pověsit prádlo? 

Umí vyžehlit prádlo? 

Uklidí si čisté věci do skříně? 

Uklidí si špinavé prádlo do koše? 

Vynese odpadkový koš? 

Nakupování 

Nakoupí podle lístku s nákupem? 

Zaplatí nákup? 

Přepočítá si peníze? 

Vaření 

Loupe brambory? 

Uvaří brambory? 

Uvaří jednoduché j ídlo? 

Uvaří čaj? 

Upeče buchtu? 

Stele svou postel? 

Převleče si postel? 

Ano / Ne / S pomocí 

Ano / Ne / S pomocí 

Ano / Ne / S pomocí 

Ano / Ne / S pomocí 

Ano / Ne / S pomocí 

Ano / Ne / S pomocí 

Ano / Ne ú S pomocí 

Ano/ Ne / S pomocí 

Ano / Ne ú S pomocí 

Ano / Ne / S pomocí 

Ano / Ne / S pomocí 

Ano / Ne / S pomocí 

Ano / Ne / S pomocí 

Ano / Ne/ S pomocí 

Ano / Ne/ S pomocí 

Ano / Ne/ S pomocí 

Ano / Ne/ S pomocí 

Ano / Ne/ S pomocí 

Ano / Ne/ S pomocí 

Ano / Ne/ S pomocí 

Ano / Ne/ S pomocí 

Ano / Ne/ S pomocí 

Ano / Ne/ S pomocí 
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Schopnosti a dovednosti klienta 

Otevírá a zavírá dveře klikou? 

Zamyká a odemyká klíčem? 

Otevře a zavře okno? 

Zalije květiny? 

Zvedne telefon? 

Telefonuje samostatně? 

Zapne a vypne vařič? 

Zapne a vypne televizi? 

Zhasne a rozsvítí světlo? 

CHRB 
Ano / Ne/ S pomocí 

Ano / Ne/ S pomocí 

Ano / Ne/ S pomocí 

Ano / Ne/ S pomocí 

Ano / Ne/ S pomocí 

Ano / Ne/ S pomocí 

Ano / Ne/ S pomocí 

Ano / Ne/ S pomocí 

Ano / Ne/ S pomocí 

Cestování a orientace 

Umí sám jezdit MHD? 

Umí sám přejít silnici? 

Orientuje se v bytě? 

Orientuje se v okolí bydliště? 

Orientuje se v Praze? 

Ano / Ne/ S pomocí 

Ano / Ne/ S pomocí 

Ano / Ne/ S pomocí 

Ano / Ne/ S pomocí 

Ano / Ne/ S pomocí 

Znalosti klienta CHRB 

Zná své jméno? 

Zná svou adresu? 

Umí číst? 

Umí se podepsat? 

Umí psát? 

Umí počítat? 

Ano / Ne/ S pomocí 

Ano / Ne/ S pomocí 

Ano / Ne/ S pomocí 

Ano / Ne/ S pomocí 

Ano / Ne/ S pomocí 

Ano / Ne/ S pomocí 

Zaměstnání 

Chodí klient CHRB do zaměstnání? 

Chodí klient do podporovaného zaměstnání? 

Ano / Ne 

Ano/ Ne 
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Chodil již klient do zaměstnání někdy v minulosti? Ano/ Ne 

Chodí klient do zaměstnání, kde má trvale asistenta? Ano/ Ne 

Chodí klient do chráněných dílen? Ano/Ne 

Děkuji za ochotu ke spolupráci. 
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Příloha č. 2 

Struktura rozhovoru 

1. Pro jaký stupeň mentální retardace je vaše zařízení určeno? 

2. Kolik klientů bydlí v jednom bytě? 

3. Je chráněný byt lokalizován v běžné zástavbě? 

4. Jaké jsou reakce intaktní společnosti v okolí bydliště klientů CHRB? 

5. V kterých činnostech jsou klienti nejméně samostatní? 

6. V kterých činnostech jsou klienti nejvíce samostatní? 

7. S jakou mírou sebeobsluhy klienti převážně do CHRB přicházejí? 

8. Vidíte pokrok týkající se celkové samostatnosti jednotlivých klientů? 

9. Kolik klientů připadá na jednoho asistenta? 

10. Pomocí kterého diagnostického nástroje určujete míru samostatnosti budoucího 

klienta? 

11. Inspirovali jste se při tvorbě vlastního dotazníku některou standardizovanou 

adaptační škálou? 
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Příloha č. 3 

Pozorovací arch 
Je byt v běžné zástavbě? Ano Ne 

počet klientů v bytě: počet přítomných klientů: 

pohlaví klienta: věk: hloubka MR: 

První část pozorování zaměřená na sebeobslužné dovednosti klienta CHRB 
1.Sledování klienta CHRB při stolování. 

> Musí být krmen? 

> Jídlo si nakrájí sám? 

> Jí sám lžící? 

> Jí vidličkou a nožem? 

> Pije sám z hrnečku? 

Ano Ne S pomocí 

Ano Ne S pomocí 

Ano Ne S pomocí 

Ano Ne S pomocí 

Ano Ne S pomocí 

2. Sledování klienta CHRB při oblékání při odchodu z bytu. 

> Obléká se sám? Ano Ne S pomocí 

> Ví podle počasí, co si obléknout? Ano Ne S pomocí 

> Obuje si boty? Ano Ne S pomocí 

> Umí si zapnout zip? Ano Ne S pomocí 

3. Sledování vybraných dovedností a schopností klienta CHRB. 

> Otevře okno? A n o N e S pomocí 

> Zavře okno? A n o N e S pomocí 

> O t e v ř e a zavře dveře? Ano Ne S pomocí 

> Orientuje se v bytě? Ano Ne S pomocí 

> Zná své jméno? A n o N e S pomocí 

Druhá část pozorování zaměřená na přístup asistenta ke klientovi r t f p p . 

Asistent využívá metod: 

> názorná ukázka činnosti 

> slovní popis činnosti 

> společná práce na činnosti (asistent + klient) 

> vedení klienta k samostatnosti 
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Pří loha č.4 

Posuzování závislosti 
Zdroj: Šlosárek, společnost Duha 

Stupeň závislosti se posuzuje na základě počtu úkonů péče o vlastní osobu 
soběstačnosti při nichž potřebuje každodenní pomoc nebo dohled: 

Úkony péče o vlastní 
osobu: 

3. 

4. 
5. 

7. 

8. 

1. příprava stravy, 
2. podávání, porcování 

stravy, 
přijímání stravy, 
dodržování pitného 
režimu, 
mytí těla, 
koupání nebo 
sprchování, 
péče o ústa, vlasy, nehty, 
holení, 
výkon fyziologické 
potřeby včetně hygieny, 
vstávání z lůžka, uléhání, 
změna poloh, 

9. sezení, schopnost 
vydržet v poloze v sedě, 

10.stání, schopnost vydržet 
stát, 

11 .přemisťování předmětů 
denní potřeby, 

12.chůze po rovině, 
13.chůze po schodech 

nahoru a dolů, 
14.výběr oblečení, 

rozpoznání jeho 
správného vrstvení, 

15.oblékání, svlékání, 
obouvání, zouvání, 

16.orientace v přirozeném 
prostředí, 

17.provedení si 
jednoduchého ošetření, 

18.dodržování léčebného 
režimu. 

Soběstačnost: 

1. komunikace slovní, písemná, 
neverbální, 

2. orientace vůči jiným fyzickým 
osobám, v čase a mimo přirozené 
prostředí, 

3. nakládání s penězi nebo jinými 
cennostmi, 

4. obstarávání osobních záležitostí, 
5. uspořádání času, plánování života, 
6. zapojení se do sociálních aktivit 

odpovídajících věku, 
7. obstarávání si potravin a běžných 

předmětů (nakupování), 
8. vaření, ohřívání jednoduchého jídla, 
9. mytí nádobí, 
10.běžný úklid v domácnosti, 
11.péče o prádlo, 
12.přepírání drobného prádla, 
13.péče o lůžko, 
14.obsluha běžných domácích 

spotřebičů, 
15.manipulace s kohouty a vypínači, 
16.manipulace se zámky, otevírání, 

zavírání oken a dveří, 
17.udržování pořádku v domácnosti, 

nakládání s odpady, 
18.další jednoduché úkony spojené s 

chodem a udržováním domácnosti. 

Pozn.: Částečné^víáďnun^íkonů se posuzuje jako nezvládnutí úkonu. 
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Pro dospělé osoby: 

Stupeň Počet 
závislosti nezvládnutých 

úkonů 
stupeň 1 více než 12 úkonů 
(lehká 
závislost): 
stupeň II více než 18 úkonů 
(středně 
těžká 
závislost) 
stupeň III více než 24 úkonů 
(těžká 
závislost) 
stupeň IV více než 30 úkonů 
(úplná 
závislost) 

Posouzení závislosti se provádí sociálním šetřením (sociální pracovnicí ÚMČ) a 
posouzením posudkovým lékařem úřadu práce. 

Podrobnosti úkonů a jejich posuzování stanoví prováděcí vyhláška MPSV. 
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Př í loha č .5 

Test Dr. Gunzburga, 1997 

(Zdroj: STRNADOVÁ, I., 2004.) 

SEBEOBSLUHA 

Stolování 
1. Jí lžící 
2. Pije bez bryndání 
18. Jí vidličkou 
19. Obstará si nápoj. 
34. Nají se bez pomoci 
51. Namaže si chleba 
69. Používá stolní nůž 
92. Jí vidličkou a nožem 
93. Nalévá si tekutiny 
109. Ukrojí si chleba 

Motorika 

3. Chodí do schodů 
4. Chodí se schodů 
20. Umí na vozítku 
35. Střídá nohy na schodech 
36. Střídá nohy při chůzi se schodů 
52. Chodí do blízkého sousedství 
70. Hraje si mimo dům 
71. Chodí po okolí 
94. Chodí sám do sousedství bez přecházení ulice 
110. Chodí do sousedství, přechází ulici 

Osobní hygiena 
5. Udržuje čistotu 
21. Řekne si na záchod 
22. Utře si ruce 
37. Otřese na záchodě 
38. Umyje si ruce mýdlem 
53. Umyje si obličej 
54. Čistí si zuby 
72. Češe se 
95. Celý se umyje 
111. Připraví si vše na mytí 

Oblékání 
6. Stáhne si ponožky 
7. Pomáhá při oblékání 
23. Svlékne se a obléká se 
24. Rozepne si knoflíky 

110 



UNIVERZITA KARLOVA, PEDAGOGICKÁ FAKULTA, KATEDRA SPPG 

39. Zapne se 
55. Svlékne se na noc 
73. Ráno se oblékne 
74. Oblékne se bez dozoru 
96. Zaváže si tkaničky 
112. Zaváže kravatu, mašli 

SOCIALIZACE 

Aktivita při hře 
13. Hraje si s ostatními 
30. Počká, rozdělí se 
45. Spolupracuje při hře 
46. Baví ostatní 
62. Hraje soutěživé hry 
63. Vypráví příběhy 
64. Zpívá, tančí, poslouchá desky 
84. Hraje stolní hry 
103. Hraje míčové hry 
117. Hraje týmové hry 

Aktivita pomáhat 
14. Přinese věc 
31. Pomáhá 
47. Vyřizuje vzkazy 
65.Jde do obchodu 
85. Lze mu svěřit peníze se vzkazem 
86. Sám bezpečně koupí jednu věc 
87. Bere na sebe zodpovědnost 
104. Chodí nakupovat 
105. Plní bez dozoru jednoduché úkoly 
118. Vykonává bez dozoru obtížnější úkoly 

KOMUNIKACE 

Řeč 
8. Reaguje na instrukce 
9. Rozumí předložkám na, v, do, za, pod, nad, před 
25. Vypráví 
26.Užívá plurály, minulý čas, ,já", předložky 
40. Chápe otázky, odpoví 
56. „definuje" jednoduchá slova 
57. Používá „protože", „ale" 
75. Vykonává trojnásobný příkaz 
97. Rozumí příkazu směru 
113. Opakuje příběh 
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Rozlišování 
10. Chlapec x dívka 
27. Barvy přiřazováním 
41. Význam slov /malý - velký 
58. Pojmenováním barev 
59. Ráno - odpoledne 
76. Levý - pravý 
77. Dny v týdnu 
78. Den, týden, minuta, hodiny 
98. Čas na čtvrt hodiny 
114. Čas přesně 

Práce s čísly 
11. Jedna a více 
28. Dvě a mnoho 
42. Napočítat deset věcí 
43. Počítání v oboru čtyř 
60. Seřadit předměty podle velikosti 
79. Napočítat 30 a více předmětů 
80. Počítání do třinácti 
81. Rozlišuje peníze do 5,- Kč 
99. Počítání s mincemi do 10,- Kč 
115. Rozmění 10,- Kč 

Práce s tužkou a papírem 
12. Napodobí vertikální čáry a kruhy 
29. Umí kruh 
44. Umí člověka 
61. Nakreslí člověka a dům 
82. Své jméno tiskacím písmem 
83. Rozpozná 40 běžných slov 
100. Napíše své jméno 
101. Přečte jednoduchou instrukci 
102. Nadepíše obálku 
116. Čte jednoduché tištěné texty 

ZAMĚSTNÁNÍ 

Zručnost 
15. Navléká korále 
16. Odšroubuje víčko 
32. Přestřihne papír 
48. Vytváří s plastelíny, kostek 
49. Vystřihne obrázek 
66. Navine nit na cívku 
67. Staví z materiálu, ze stavebnic 
88. Stříhá látku 
106. Srovná noviny, hrací karty.... 
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119. Stříhá přesně podle okrajové čáry 

Obratnost 
17. Hodí míč 
33. Skáče snožmo 
50. Stojí na špičkách 
68. Skáče snožmo přes švihadlo 
89. Dovede použít kladivo/chlapci/, jehlu/dívky/ 
90. Míčem trefí terč 
91. Hraje si na hřišti 
107. Používá nářadí 
108. Balancuje na špičkách 
120. Balancuje ve dřepu na špičkách 

Hodnotící škála - vzor formuláře 
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Pří loha č.6 
Index Barthelové 

Pfeiffer, 2001 (in Vodáková, 2003) 

S pomocí Nezávislv 1. Jídlo (jestliže je třeba krájet potraviny = pomoc) 
/najedení i napití 5 10 

2. Přesun z vozíku na lůžko a zpět (včetně sezení 
na posteli), evtl. přesun lůžko -židle 5-10 15 

3. Osobni hygiena (umýt si obličej, učesat si vlasy, 
oholit se, vyčistit si zuby) 0 5 

4. Jít na toaletu a z toalety (svléknout se, očistit si 
konečník a spláchnout) = použít WC 

5 10 

5. Sám se vykoupat 0 5 
6. Chůze po rovném povrchu = po rovině (nebo 

pokud není schopen chůze, pohání sám vozík) 
*skóruje se jen, když nemůže chodit 

10 
0* 

15 
5* 

7. Chůze do schodů a ze schodů 5 10 
8. Oblékání (včetně šněrování bot, zapínání poutek 

a patentek) 
5 10 

9. Controla stolice 5 10 
10. Kontrola močení 5 10 

Bodové hodnocení každé funkce je založeno na rozsahu vyžadované 

pomoci při provádění jednotlivých výkonů. 

Hodnocení: 

0-40 bodů: vysoce závislý v bazálních všedních činnostech 

45-60 bodů: závislý 

nad 60 bodů: závislost lehčího stupně 

100 bodů: jedinec je kontinentní, sám se nají, sám se obléká, je schopen chůze 

alespoň v délce bloku domů a může jít do schodů. To však ještě neznamená že 

může žít zcela sám. Nemusí být schopen si vařit, uklízet si byt a udržet kontakt s 

veřejností. Může být však určitou dobu sám, aniž by musel být někdo přítomen při 

základní sebeobsiuze. 
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Vyklad ke stanovení skóre v indexu Barthelové 

1. Jídlo: 

10 = nezávislý. Rehabilitant se může najíst sám z podnosu ne stolku, když mu 
někdo dá jídlo tak, aby na něj dosáhnul. Je schopný použít každou potřebnou 
pomůcku. Musí zvládnout používání technických rehabilitačních pomůcek, pokud 
je to třeba, nakrájet si sousta, používat sůl a pepř, namazat si máslo na chlébatd. 
Přijímá potravu v přiměřeném čase. 
5 = potřebuje určitou pomoc, např. při krájení. 

2. Přesouvání z vozíku na lůžko a zpět: 
15 = nezávislý ve všech fázích této činnosti. Klient se bezpečně přiblíží na vozíku 
k lůžku, zabrzdí, zvedne podnožky, vysune bočnici, bezpečně se přesune na lůžko, 
položí se, vrátí se do sedu, sedne si na okraj postele, sedne si na vozík, přizpůsobí 
si pozici vozíku, pokud je to nezbytné, aby byl přesun bezpečnější. 
10 = potřebuje při nejmenším minimální pomoc nebo potřebuje alespoň to, aby 
druhá osoba byla přítomna pro případ, že by nějakou malou pomoc přece jenom 
potřeboval. (Může to být i jen naléhavá žádost klienta, který sice aktivitu zvládne, 
ale má strach, že se mu nezdaří.) 
5 = rehabilitant se sám dovede posadit bez pomoci, ale potřebuje zvednout při 
přesunu z lůžka na vozík, nebo když se přesouvá velkým dílem s pomocí druhé 
osoby. 

3. Osobní hygiena: 
5 = klient si umyje ruce a obličej, češe si vlasy a čistí si zuby, dovede se oholit. 
Může používat jakýkoliv holící přístroj, ale musí si ho umět také obsloužit. Umí 
vyjmout a vložit žiletku nebo vyjmout elektrický strojek z obalu, zapojit 
elektrický strojek do zásuvky a uložit ho po použití zpět do obalu. U žen se 
předpokládá, že si umí nanést make-up, ale nemusí zvládat splétání vlasů do copů 
nebo složitou úpravu vlasů. 

4. Jít na toaletu a z toalety: 
10 = klient je schopen jít na toaletu a z toalety, svléknout a obléknout si šaty a 
spodní prádlo, neumaže si je a používá toaletní papír bez pomoci. Může používat 
držadla na zdi nebo jinou pevnou oporu, pokud je to nezbytné. V případě potřeby 
může být toaleta nahrazena ložní mísou, ale klient musí být schopen odložit ji na 
židli, vyprázdnit ji a umýt. 
5 = rehabilitant potřebuje pomoc buď pro závratě, instabilitu nebo nejistotu při 
manipulaci s oděvem nebo při použití toaletního papíru. 

5. Sám se vykoupat: 
5 = klient používá vanu, sprchu nebo celý se umyje houbou. Důležité je, že se sám 
celý umyje a všechny potřebné aktivity při tom udělá sám bez cizí pomoci. Není 
nutná přítomnost další osoby. 
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6. Chůze po rovném povrchu: 
15 = klient je schopen projít asi 50m bez pomoci nebo dohledu. Může mít hole, 
protézy, může používat dlahy nebo chodítko bez koleček. Rehabilitant musí být 
schopen v případě potřeby dlahy obsloužit, zaujímat pozici vestoje a sám si 
sednout. Potřebné pomůcky pro chůzi si sám vezme a používá je (nasazování a 
svlékání dlah se hodnotí při oblékání). 
10 = klient ujde 50m s pomocí. Dokáže pohánět sám vozík. 
5 = klient nemůže sám chodit, ale pohání sám nezávisle vozík. Umí jezdit i za roh, 
otáčet se, manévrovat vozíkem u lůžka, na záchodě apod. Je schopen pohánět 
vozík nejméně 50m. (Pokud se hodnotí pacient při chůzi, skóre vozíku se 
nepoužívá.) 

7. Chůze ze schodů a do schodů: 
10 = klient je schopen vystoupat a sejít bezpečně křídlo schodů bez dohledu. 
Dovede používat zábradlí, hole a berle, pokud je to nezbytné. Musí umět držet 
hole nebo berle, když vystupuje nebo sestupuje ze schodů. 
5 = klient potřebuje pomoc nebo dohled. 

8. Oblékání a svlékání: 
10 = rehabilitant dovede obléknout a svléknout jakoukoliv část nošeného oděvu. 
Dovede zapnout a zašnčrovat i rozepnout části oděvu (nicméně je někdy nutno 
oděv upravit nebo uzpůsobit). Hodnotí se také oblékání a snímání korsetu nebo 
dlah, pokud jsou předepsané. 
5 = rehabilitant potřebuje pomoc při oblékání nebo svlékání, ale nejméně polovinu 
úkonů je schopen vykonat sám, a to v přiměřeném čase. (Zvláštní součástí oděvu, 
které patří ke speciální garderobě, se do času nepočítá). 

9. Kontrola stolice: 
10 = klient je schopen kontrolovat stolici. Dovede v případě potřeby používat 
klysma nebo čípky. 
5 = klient potřebuje pomoc při používání čípků, klysmatu nebo občas neudrží 
stolici. 

10. Kontrola močení: 
10 = jedinec kontroluje měchýř ve dne i v noci. Pokud klient (s paraplegií) 
používá vnější pomůcky a sběrače moči, ovládá je sám. 
5 = klient se občas pomočí, nebo pacient nevydrží, než je mu podána mísa nebo 
močová láhev do lůžka, nebo potřebuje pomoc při použití zevních pomůcek. 
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Příloha č.7 

Hodnocení soběstačnosti a úrovně postižení (ÚSP Muglinov) 
(in Janečková, P., 2002, s. 96-98) 

A N O = "+", NE = "-' 

OSOBNI A 
HYGIENICKE První Druhé 

NÁVYKY: sledování sledování 
Je krmen 
Jí sám tuhou potravu 
Pije z hrníčku 
Jí sám lžičkou 
Jí sám příborem 
Jí nečistě (drobí, polévá se) 
Špatně kouše 
Sliní 
Pomočuje se ve dne 
Pomočuje se v noci 
Pokálí se 
Upozorní na tělesnou potřebu 
Obslouží se sám na záchodě 
Sám se utře a umyje ruce 
Sám se utře a umyje obličej 
Umyje se samostatně 
Čistí si nos 
Češe se 
Pomáhá při svém oblékání 
Oblékne si prádlo 
Oblékne si šaty 
Obuje si botv 
Zapne knoflíky 
Zašněmje a zaváže tkaničky 
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MOTORIKA: První 
sledování 

Druhé 
sledování 

Leží nehybně 
Pohybuje rukama 
Pohybuje nohama 
Mění polohu těla 
Sedí s oporou 
Sedí bez opory 
Stojí s oporou 
Stojí bez opory 
Leze 
Chodí s oporou 
Chodí bez opory 
Dovede skákat 
Dovede utíkat 
Chodí do schodů 
Chodí ze schodů 
Zvládne překážky v chůzi 
Zvládne chůzi v rytmu 
Zvládne chůzi po čáře vpřed i vzad 
Uchopování a podávání 
Chytání a házení 
Odbíjení a odráženi 
Řadí kostky 
Staví kostky na sebe 
Zasouvá duté předměty 
Navléká korálky 
Čmárá 
Kreslí 
Píše (číslice, písmena) 
Modeluje 
Lepí 
Vystřihuje 

k l e š t é 

Umí použít jehlu 
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v v 
REC: 

První 
sledování 

Druhé 
sledování 

Vydává neartikulované zvuky 
Žvatlá 
Mluví jednotlivá slova 
Tvoří jednoduché věty 
Umí povědět, co se stalo 
Reaguje na řeč 
Rozumí příkazu a zákazu 
Pochopí jednoduchou příhodu 
Řeč logická 
Řeč chaotická 
Užívá hrubých výrazů 
Rytmus řeči a pohyb rukou 
Mluví gramaticky správně 

VADY ŘEČI: První sledování Druhé sledování 
Nemluví 
Patlavost 
Huhňavost 
Koktavost 
Breptavost 

HRA: První sledování Druhé sledování 
Pozoruje okolí, hračky 
Jeví zájem o hračky 
Hraje si pasivně 
Hraje si aktivně 
Hraje si smysluplně 
Hraje si trvale 
Hraje si sám 
Hraje si ve skupině 
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SCHOPNOSTI: První 
sledování 

Druhé 
sledování 

Prohlíží obrázky 
Pozná předměty na obrázku 
Poslouchá pohádku 
Rozeznává barvy 
Rozezná tvary 
Zvládne orientaci v prostoru (nahoře, dole) 
Zvládne orientaci v čase (ráno, večer) 
Zvládne orientaci na vlastním těle 
Má hudební sluch 
Má hudební rytmus 
Dovede reprodukovat jednoduché melodie 
Pozná písmena 
Slabikuje 
Čte slova 
Čte věty a chápe obsah 
Pozná číslice 
Počítá do pěti, deseti 

SOCIABILITA: 
První 

sledování 
Druhé 

sledování 
Navazuje kontakt s vychovatelem 
Navazuje kontakt s dětmi 
Vvhledává společnost vychovatelky 
Vyhledává společnost dětí 
Snaží se o vedoucí postaveni ve skupině 
Je živé, temperamentní 

I r klidné až torpidní 
Je výchovně zvládnutelné 
Je samotářské 
Je útočné 
Ničí věci 
Je smělé 
Bojí se věcí, lidí 
Ubližuje zvířatům 
Ubližuje dětem 
p p r p Hrubým hračky 

Bere druhým jídlo 
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Příloha č.8 

Test funkce ruky prof. G. Tardieu 

(Pfeiffer, 2001 (in Vodáková, 2003) 

1. Nehtová špetka 
Předmět se umístí mezi nehet palce (běžně) a nehet ukazováku (nebo jiného 
prstu, pokud je to nezbytné). 
A, Na stole leží deset špendlíků, které se jeden po druhém uchopí za hlavičku a 
zapíchnou do kusu polystyrenu. 
B, Do kusu korku je zapíchnuto 5 připínáčků. Jeden po druhém vytáhnout a 
položit vedle sebe na stůl. 
C, Do pěti jehel je navlečena nit. Jednu po druhé uchopit a táhnout za konec 
nitě-dotáhnout tak, aby oba konce byly stejně dlouhé. 

2. Špetka dvěma prsty 
Předmět se umístí mezi dvěma bříšky prstů-palce (běžně) a ukazováku (nebo 
jiného prstu, pokud je to nezbytné) 
A, Uchopit jeden po druhém 4 listy papíru formát A4, přeložit je na čtvrtiny a 
vložit do obálky. 
B, Vygumovat horizontální čáru nakreslenou tužkou na list papíru formátu A4. 
C, Na stole leží 5 pojistných špendlíků. Jeden po druhém uchopit, zapíchnout a 
uzavřít v kusu látky. 

3. Svěrák 
Předmět se umístí mezi bříško palce (běžně) a obejme se ostatními prsty. 
A, 5 knih leží na hromadě na straně dominantní ruky. Postavit je rovně na straně 
ruky subordinované, která slouží jako opěrák. 
B, Z nádoby plné vody nalít plné 4 sklenice vyrovnané na stole. 
C, Osušit 4 sklenice. Dominantní ruka drží jako svěrák. Ruka subordinovaná 
drží osušku v hrsti. 

4. Hrst 
Předmět se drží mezi thenarem a antitherem, palec tlačí z jedné strany, ostatní 
prsty z druhé strany. 
A, Zašroubovat žárovku do objímky, vyšroubovat a položit. Výkon 5x opakovat. 
B, Tyčky plastelíny rozřezat na 5 kusů. 
C, Pomocí nebozezu (šroubový vrták do dřeva) vyvrtat díru do překližky 2,5cm 
tlusté tak, že se nebozez objeví na druhé straně. 
D, Uchopit mýdlo a namydlit 3 kapesníky. Položit je na okraj stolu pro další 
výkon. 

5. Pěst 
A Uchopit postupně všechny 3 kapesníky a vyždímat je stlačením pěsti. 
B,' Zatlouct 5 hřebíků délky 2,5cm do kusu překližky tak, aby 0,5cm hřebíku 
zůstalo nad povrchem. 
C, Vyleštit kartáčem pár obuvi. 
D Přeříznout překližku 5mm tlustou a lOcm širokou. Použít lupenkovou pilku. 
E,'Vyžehlit 3 kapesníky teplou žehličkou a složit je. 
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6. Tlak 
Zkouška pouze tlakem palce. 
A, Pomocí palce zapnout 5 spínátek („patentky") přišitých na cvičném čtverci. 
B, Zapíchnout 5 připínáčků do korku pouze pomocí palce. 
C, Udeřit 20x mezerníkem na psacím stroji pouze palcem. 

7. Roztažení 
Vyhodnocují se pouze extenzory palce a ukazováku. 
A, Rozstříhat nůžkami dlouhými lOcm list papíru formátu A4 po délce. 
B, Subordinovaná ruka drží hranol dřeva dlouhý 1 Ocm a dominantní ruka na něj 
navléká gumičkovč kroužky-5cm v průměru. 
C, Naměřit na stole 6x stejnou délku mezi palcem a ukazovákem (píď), pro 
praváky odprava do leva a pro leváky obráceně. 

8. Stisk prstothenarový 
Předmět se opírá o thenar, ohnutý palec a ostatní prsty ohnuté do „háčku". 
A, Pomocí kleští vytáhnout oněch 5 hřebíků, které byly zatlučeny předtím do 
překližky. 
B, Prorazit 5 děr do kusu kůže pomocí děrovacích kleští. 
C, Přeštípnout drát 1 mm široký pomocí kleští. 

9. Tlak 
Zkouška pouze tlakem ukazováku. 
A, Nalepit 4 známky ukazováku. 
B, Zahrát stupnici na piáno nahoru i dolu pouze za použití ukazováku. 
C, Na psacím stroji stisknout postupně celou řadu. 
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