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ANOTACE
Hlavním cílem této práce je představit službu osobní asistence jako jednu z al

ternativ, která by neměla chybět v péči o jedince s mentálním postižením. Tato služba se 

stává mostem, který dává šanci člověku s mentálním postižením spolurozhodovat  dle 

svých individuálních možností a  aktivně naplňovat svůj život v přirozeném prostředí. 

Součástí textu je také vyhodnocení dotazníkového průzkumu vytvořeného pro osobní 

asistenty, kteří vykonávají osobní asistenci u jedinců s MP starších 16 let. Cílem tohoto 

průzkumu bylo zmapovat základní údaje o profilu osobního asistenta včetně jeho vzdě

lání, motivace, ale také úlohu osobní asistence u člověka s mentálním postižení z pohle

du osobního asistenta. 

Klíčová slova:

- člověk mentálním postižením

- osobní asistence

- osobní asistent

- přirozený svět člověka s mentálním postižením

ANNOTATION

The aim of this work is to present personal assistance as an alternative which 

should be included in the care of individuals with mental disabilities. This service be

comes a bridge which gives a person who is mentally disabled the ability to codeter

mine according to their individual capacity and actively fulfill their life in a natural set

ting. A portion of the text deals with the evaluation of a questionnaire survey created for 

personal assistants who assist people with mental disabilities who are aged 16 and older. 

The aim of the survey was to analyze basic information about the profile of a personal 

assistant including their education, motivation as well as their perception of the role of a 

personal assistant.

Key words:

- person with mental disabilities

- personal assistance

- personal assistant

- natural world of a person with mental disabilities
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Úvod
Současný životní styl klade na  osobu člověka a tím i na společnost značné ná

roky. Fenomén konzumního stylu života, který je orientován pouze na výkon, úspěch a 

ekonomický přínos je pro jedince s postižením prostředí, které mu  v některých přípa

dech neumožňuje naplňování jeho základních práv a omezuje možnost vyrovnávání pří

ležitostí.

Služby typu osobní asistence mají zásadní význam pro aktivní zapojení lidí 

s mentálním postižením do společnosti. Přestože se filozofická představa o ústavní péči 

v průběhu svého vývoje snažila vytvořit podmínky co možná nejlepší péče, přesto mů

žeme dojít k závěru, že ústavy sloužily a slouží k vyčlenění a izolaci skupiny osob s po

stižením z majoritní společnosti. Toto vyloučení sebou nese omezení možnosti svo

bodného rozhodování o vlastním životě a celkovou závislost na dané instituci. Cílem 

společnosti je, aby osobní asistence byla alternativou ústavní péče. Kromě důvodů eko

nomických jsou zde důvody především morálního a etického charakteru. 

Osobní asistence je jedna z možností péče i o jedince s mentálním postižením. 

Díky této službě mohou lidé s mentálním postižením žít ve svém přirozeném světě, ve 

své rodině a v dosahu svých přátel. Mentálně postižení jedinci mají možnost pomocí 
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této sociální služby žít ve svém přirozeném prostředí a spolurozhodovat dle svých 

možností o svém životě. 

 Můžeme konstatovat, že lidé s mentálním postižením jsou nejméně přijímanou 

skupinou lidí se zdravotním postižením, avšak každý  by měl mít právo na sebeurčující 

způsob života, tedy i lidé s mentálním postižením, protože každý jsme jedinečná bytost, 

která má právo na život ve společenství. 

Úvodní kapitoly teoretické části jsou zaměřeny na teoretická východiska a termi

nologické vymezení osobní asistence a problematiky mentálního postižení. 

Další kapitoly nabízejí pohled na historický vývoj osobní asistence ve světě a na 

území České republiky. S použitím dostupné literatury k problematice osobní asistence 

jsme se snažili poukázat na důležitost osobní asistence u jedinců s mentálním posti

žením, neboť prostřednictvím této služby mohou aktivně naplnit svůj život a dále roz

víjet své možnosti a schopnosti jako ostatní lidé v intaktní společnosti. 

Praktická část diplomové práce tvoří dotazníkové šetření realizovaného ve třech 

pražských občanských sdružení - Centrum pro podporu samostatnosti Osa, Pohoda – 

společnost pro normální život a Pečovatel. Tímto průzkumem se snažíme získat zá

kladní informace o osobních asistentech, jejich vzdělání, motivaci, která je vede k vyko

návání této služby a také jejich pohled na úlohu osobní asistence v životě člověka 

s mentálním postižením. 
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1 Teoretická hlediska k problematice osobní asi
stence u jedinců s mentálním postižením

1.1 Filozofické hledisko
V našich dějinách opakovaně dochází nejen k formování světa, ale i k postupné 

humanizaci lidské bytosti. Člověk je ovlivňován svým prostředím, které ho obklopuje, 

ale také ostatními lidskými jedinci. Dodnes sehrává společnost velkou roli v životě 

člověka se zdravotním postižením, neboť determinuje jeho přijetí. S problémem respek

tování jedinců s mentálním postižením se setkáváme i v této době. Přesto je nutné chá

pat člověka s postižením jako celistvou bytost, která představuje nejvyšší hodnotu. Kaž

dá společnost je obrazem doby, ve které vyrůstá a dozrává. Hodnoty jakožto produkty 

lidské společnosti vznikají v sociálních skupinách a transformují se na její členy. Člověk 

si hodnoty okolního světa nevolí, je do světa hodnot vsazen (Švingalová in Novosad, 

Švingalová, 2002). V dřívějších dobách byla ve filozofii hodnota chápána jako bytí 

nebo dění. Později byla viděna jako kvalita či vztah a až Kant oddělil hodnotné od jsou

cího. Platón chápe hodnotu jako kvalitu, která je objektivní, nesouvisí a nezávisí na sub

jektivitě člověka. Jiná koncepce ukazuje, že hodnota může být dána vztahem a při 

vztahu teprve vniknout. Podporuje souvislost mezi objektem, který hodnotí a objektem 

hodnocení. Člověk je považován za tvůrce hodnot, stejné hodnoty nemohou platit 

obecně pro každého. „Pro různé jedince nabývají rozdílné hodnoty různé jevy podle 

různých životních okolností, do nichž se dostávají“(Michalová, 2004, s. 9).

Vzájemný soulad mezi společenstvím a jednotlivcem umožňuje personální po

znání. Toto poznání, v němž chápeme toho druhého, je nejbohatší, nejhlubší a nejplnější 

poznání člověka. Člověk se teprve ve společenství, ve společném životě a ve spolupráci 

s druhými lidmi stává sebou samým, a proto má každý člověk právo na plnohodnotný 

život.

1.2 Psychologické a sociologické hledisko
„Mentální retardace bývá majoritní společností často chápána jako stigmatizují

cí postižení. Stejně jako v případě duševně nemocných je hlavním problémem obtížnost 

dorozumění s těmito lidmi, omezenější možnost odhadnout jejich reakce, které nebývají 

vždycky standardní, jejich snížená schopnost sebeovládání a z toho vyplývající od
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lišnost chování od očekávané normy“(Vágnerová, 2004, s. 306). Není snadné postřeh

nout hranici mezi tím, co je normální a co abnormální. Naše představy vyplývají z toho, 

že co je běžné, časté, je tedy podle našich měřítek normální. Dle Vágnerové (2004, s. 

21): „Hranice normy je pohyblivá, normalita může být posuzována podle mnoha 

různých kritérií v závislosti na okolnostech, které toto hodnocení vyžadují“. 

1.2.1 Pojetí normy
Statistické pojetí normy - je relativně objektivní a  faktograficky přesné. Určuje 

četnost zkoumaného jevu nebo hodnotu, která je typická pro danou populaci. Vý

sledkem je tzv. Gaussova křivka. Hodnota, jež má největší četnost se stává normou, ale 

ne vždy je toto hledisko zcela vyhovující. Pro společnost mohou být žádoucí i okrajové 

jevy, které se ukazují jako abnormální. Ne vždy velká četnost určitého jevu v populaci 

by měla být normou pro celou společnost. 

Sociokulturní pojetí normy – každá společnost během svého vývoje mění způsob 

hodnocení normality. Jak se společnost vyvíjí, mění se s ní i uznávané hodnoty a normy. 

Co je ve společnosti obvyklé, bývá považováno za normální. Zaujetí postoje společnosti 

a míra tolerance k jedincům se zdravotním postižením, tedy i k jedincům s mentálním 

postižením, je dán sociokulturním pojetím. „Sociokulturní norma se odráží ve stere

otypech postojů k odlišným lidem, jejichž chování bývá častěji posuzováno jako nepři

jatelné a abnormální. Je tak hodnoceno proto, že se vymyká běžnému očekávání. Méně 

příznivě bývají hodnoceny všechny nápadné projevy, přestože nemusí být příznakem 

závažnější poruchy“(Vágnerová, 2004, s. 23). Každá společnost má tendenci něčím od

lišné osoby značkovat a proto často dochází ke stigmatizaci  jedinců s mentálním posti

žením. To vyvolává odpor společnosti k těmto jedincům, přestože k tomu nejsou objek

tivní důvody. Často to souvisí s malou informovaností a nepochopením příčiny a pod

staty problému. 

„Funkční pojetí normy klade důraz na plnění požadavků a očekávání, bez 

ohledu na to, jakým způsobem je jich dosaženo, nebere v úvahu další souvislosti a dů

sledky“(Vágnerová, 2004, s. 26). Normu je nesnadné vymezit, protože je často vázaná 

na určitou situaci. V tomto přístupu můžeme vidět nebezpečí zkreslení názoru na jedin

ce, jež vede k nerespektování všech složek jeho osobnosti. 

Subjektivní, individuální pojetí normy – toto pojetí je dáno zkušeností a 

osobností člověka. Každý jedince je jedinečná bytost, která reaguje na určité podmínky 
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určitým způsobem. „Individuální pojetí normy souvisí také s celkovou intelektovou 

úrovní daného jedince, jeho informovaností a schopností adekvátně interpretovat reali

tu“(Vágnerová, 2004, s. 26). Pohled jedince na tuto normu může být více emocionální 

či šablonovitý, je-li v tomto směru nějak omezený a stává se, že hodnocení není zcela 

objektivní. 

Jak již bylo uvedeno, vymezení pojmu normality je závislé na vývojovém stupni 

společnosti a úrovni jejího poznání. Důležitý je i časový faktor, který působí na hodnoty 

a normy společnosti. S postupným vývojem se mění i pohled na určité projevy, které 

dříve byly brána za abnormální. Ale může se také stát, že se zvýší tlak na kvalitu něja

kého projevu a hranice abnormálního bude posunuta tam, kde dosud byla hranice brána 

jako široká norma. Příkladem posunu těchto hranice může být hodnocení a změna po

stoje dospělých a učitelů k chování dětí. 

V dnešní době mají vliv na vymezení normality média. (Vágnerová, 2004) tvrdí, 

že je možné vymezit mediální normu. Tato norma prezentuje často atraktivním způso

bem to, co je považováno za žádoucí nebo standardní.  Součástí normy je  idealizovaná 

realita, která jako normu prezentuje výjimečné, krásné či úspěšné jedince. Tomuto ideá

lu dnešní doby se bohužel lidé s mentálním postižením nemohou vyrovnat a proto jsou 

odsouváni na okraj společnosti. 

1.2.2 Socializace
Socializaci jedince můžeme chápat jako proces, jehož prostřednictvím se jedinec 

začleňuje do společnosti a přebírá tak společenské chování, normy a hodnoty dané 

společnosti. Socializace je postupné začleňování jedince do společnosti prostřednictvím 

nápodoby a identifikace. Nejdříve v nukleární rodině, později v malých společenských 

skupinách (školní třída, zájmový klub či sportovní družstvo) až po zapojení se do 

nejširších, celospolečenských vztahů. Součástí socializace jedince je také přijetí zá

kladních etických a právních norem dané společnosti (Hartl, 1996). 

„Socializace je souhrn procesů vzájemné interakce mezi společností a jedincem, 

v nichž společnost působí na jedince tak, aby v sobě svým učením vytvořil vnitřní psy

chologické předpoklady nezbytné k participaci ve společnosti současně jako člen 

společnosti i jako relativně samostatná osoba schopná řídit své jednání a odpovídat za 

ně; v důsledku toho se jedinec postupně přeměňuje z biologického organismu novoro

zeněte v dospělého kulturního člověka, který je určitým způsobem začleněn do 
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společnosti a který pak postupně tento svůj způsob začlenění do společnosti v dospělosti 

a ve stáří mění a ve shodě s tím neustále mění i sám sebe“ (Janoušek, 1988, s. 134).

„Z hlediska jednotlivce je socializace jedním z procesů, které přispívají k rozvoji 

jeho osobnosti, ve smyslu získávání specificky lidských  variant chování a prožívání. 

Jedince pod tímto vlivem získává určitý systém hodnot, norem a rolí, schopnost komu

nikace, zralejší způsob autoregulace vlastního chování. V neposlední řadě se vytvářejí a 

diferencují vztahy k jednotlivcům, skupinám i celé společnost. Socializační proces pů

sobí při vývoji adaptačních struktur osobnosti“ (Vágnerová in Vágnerová, Hadj-

Moussová, Štech, 2004, s. 158).

Dle Hrabala (1992) představuje skupina a společnost základní podmínku soci

álního života jedince, tak meze jeho individuality. Jedinec postupně poznává normy 

dané společnosti a učí se jednat podle nich a tím se včleňuje do společnosti. Jisté však 

je, že jeho místo a způsob zařazení se během celého života mění, na jiné úrovní je v ob

dobí dětství, dospělosti, stáří, a tím se neustále mění i jedinec sám. Helus (1992) uvádí: 

Jedinec je socializován nejen vnějšími vlivy, ale postupně socializuje také sám sebe. 

Obě tyto skutečnosti tvoří jednotu socializačního procesu . 

Socializaci lze vidět jako specificky lidský prosec při němž si jedinec osvojuje 

typicky lidské formy jednání, chování, učí se komunikovat s lidmi, osvojuje  si jazyk, 

seznamuje se s hodnotami a kulturou a přijímá sociální role a začleňuje se tak do 

společnosti. Je procesem orientace ve společenských hodnotách, vytváření základních 

kulturních, hygienických a pracovních návyků, také procesem diferenciace citových 

vztahů. Socializace se odehrává v sociálních situacích, ovlivňuje osvojování žádoucích 

způsobů chování a prožívání těchto situací. Vliv lidské společnosti začíná narozením a 

končí smrtí jedince 

Sociální role je chování, které společnost vyžaduje od jedince na jeho sociální 

pozici. Sociální pozice je místo nebo postavení člověka ve společnosti a tomuto místu 

společnost přiřazuje určitá práva a povinnosti. Jak jedinec realizuje tato práva a po

vinnosti, tak zároveň plní sociální roli, tj. není pozice bez role a role bez pozice. Jedinci 

s mentálním postižením si nemohou osvojit všechny hodnoty a normy, které daná 

společnost vyžaduje z důvodu jejich znevýhodnění. Schopnost osvojit si co nejvíce zá

visí především na jejich vlastní snaze, vůli, motivaci a působení společnosti. Ale i sna

hách lidského okolí.
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Můžeme říci, že rodina nebo jiné prostředí, které ji nahrazuje je základním čini

telem socializace. Sekundárním činitelem socializace považujeme vzdělávací, výchovné 

či jiné instituce, které jedinec s mentálním postižením během svého života navštěvuje. 

Důležitým prostředníkem socializace jedinců s mentálním postižením je sociální 

a školská integrace. Jedinec s mentálním postižením si do procesu socializace přináší 

vlastní primární a často i sekundární deficit. Primární deficit je celková subnormální in

teligence, která vzniká některým z činitelů: dědičným přenosem nedostatečných gene

tických vloh nebo organický poškozením či patologický vývojem funkcí a struktur 

CNS. Za sekundární deficity můžeme považovat: výstupy z deprivace a z deficitního 

učení, zvláštnosti vývoje motivační struktury osobnosti nebo typologické osobnostní 

zvláštnosti. Úspěch socializace mentálně postižené osoby závisí do jisté míry právě na 

vnitřních faktorech, avšak i vnější faktory “poskytnuté možnosti“ mají veliký vliv na za

členění se do společnosti. Pod pojmem “poskytnuté možnosti“ si lze představit, že 

osobní asistent napomáhá svému klientovi s mentálním postižením vytvářet možnosti 

normálně žít a vykonávat nejrůznější činnosti např. vzdělávací, pracovní či rekreační 

odpovídajícím způsobem. 

Valenta, Miller (2004) uvádějí, že k naplňování kvalitní socializace osob s 

mentálním postižením je potřebné toto:

1. nutnost zajistit společenskou podporu rodinám s mentálně postiženým členem, 

tato podpora počíná službami rané péče, 

2. nutnost zajistit náhradní rodinnou či ústavní péči v případě potřeby,

3. nutnost zajistit takovou  celoživotní výchovu a vzdělávání, která je nediskrimi

nující a hlavně respektující  možnosti klienta, 

4. nutnost adekvátní přípravy na budoucí povolání,

5. nutnost umožnit smysluplné aktivity a pracovní uplatnění,

6. nutnost umožnit jedinci pobyt v samostatné domácnosti, je-li to v souladu s po

třebami jedince.

Zásluhou socializace se stává jedinec osobností. Janoušek však (1988, s. 131) 

říká: „Každé socializační působení je působením společnosti na vývoj jedince, avšak 

zdaleka ne každé působení společnosti na vývoj jedince je působení socializační“. Soci

alizace je také dána působením vnějších a vnitřních vlivů na jedince. Je velmi důležité si 
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uvědomit fakt, že, má-li býti socializace jedince s mentálním postižením úspěšná, je 

nutná minimalizace překážek ve vztazích ze strany majoritní společnosti. Překážky 

mohou být všelijaké, často se setkáváme se stigmatizací, která může ohrozit vývoj iden

tity jedince s mentálním postižením (Valenta, Miller, 2004).

1.3 Pedagogické a speciálně-pedagogické hledisko 
Při poskytování osobní asistence je nutné vycházet ze specifik osobnosti jedince 

s mentálním postižením. Osobní asistent je svým způsobem učitelem a průvodcem 

v životě klienta s mentálním postižením a proto je důležité na této cestě respektovat 

zvláštnosti celé osobnosti.

„Typickým znakem poznávacích schopností mentálně postižených je omezenější 

potřeba zvídavosti a preference podmětového stereotypu. Mentálně postižení jedinci 

obvykle bývají pasivnější a více závislí na zprostředkování informací jinými lidmi. Ori

entace v běžném prostředí je pro ně mnohem náročnější, protože hůře rozlišují význam

né a nevýznamné znaky jednotlivých objektů a situací, a hůře chápou i jejich vzájemné 

vztahy. Svět je pro ně méně srozumitelný, a proto se jim může jevit i více ohrožující. 

Důsledkem toho je silnější závislost na jiném člověku, který se stává prostředníkem 

mezi mentálně postiženým a vnějším světem, resp. preference známého prostředí“ 

(Vágnerová, 2004, s. 292).

Každého jedince s mentálním postižením je nutno brát jako jedinečnou a své

bytnou bytost, která má svou osobní charakteristiku. Přesto je možné vymezit určité 

společné znaky tohoto postižení. Záleží zde na druhu, hloubce či rozsahu postižení a 

také zda jde o rovnoměrné postižení všech složek psychiky nebo ne. 

Dle Pipekové in Vítková (2004) poškození neuropsychického vývoje jedinců 

s mentálním postižením s sebou nese  řadu zvláštností v jednotlivých stránkách 

osobnosti. Týká se to procesů poznávacích, zasahuje sféru volní, emocionální a ovlivňu

je adaptabilitu i v chování. Objevují se i zvláštnosti v motorice jedince. 

Pro jedince s mentálním postižením je charakteristické to, že mají omezenou 

schopnost vnímání, které má následně významný vliv na další průběh celého psychické

ho vývoje. Je zpomaleno tempo a snížení rozsahu vnímání.  Objevuje se nediferenci

ovanost počitků a vjemů. Jedinci nemají snahu při pohledu vnímat předmět do detailů, 

spokojí se jen s povrchním poznáním.  Nedokonalost počitků a vjemů dále zpomaluje 

celkový psychický rozvoj a to především myšlení. 
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Rozvoj řeči je u těchto jedinců opožděný, neboť sluchové rozlišování a vy

slovování se utváří později. Mají méně přesnou výslovnost, potíže v pochopení celkové

ho kontextu. Slovní zásoba je málo bohatá, objevuje se rozdíl mezi aktivní a pasivní 

slovní zásobou. Aktivní zásoba je chudá, jedinci velmi málo používají sloves, pří

davných jmen či spojek. Naopak časté je používání zájmen pro pojmenování osob a ná

padná je i jazyková necitlivost projevující se agramatismy. Zde už si můžeme po

všimnout, že lidé s mentálním postižením nebudou schopni jasně verbálně definovat své 

potřeby osobnímu asistentovi, to však nic nemění na skutečnosti, že mají právo na sebe

určující způsob života.

Myšlení jedinců s mentálním postižením se omezuje na konkrétní situační sou

vislosti mezi jednotlivými předměty a jevy. Je zde malá schopnost zobecňování, těžce si 

osvojují pravidla či obecné pojmy. Myšlení je stereotypní a rigidní, často ulpívající na 

určitém způsobu řešení. Pro mentální postižení je charakteristické např. nedůslednost 

v myšlení, slabá řídící úloha myšlení a také jeho nekritičnost. 

Jedinec s mentálním postižením si nové poznatky osvojuje velmi pomalu, rychle 

nově nabyté poznatky zapomíná a nedovede využít včas získané dovednosti a vě

domosti v praktickém životě. Učení je většinou mechanické a velmi důležitá je dobrá 

motivace k učení. Příčina nedokonalého osvojování  je především ve vlastnostech 

nervových procesů. Nedokonalost paměti může být způsobena také špatným přepra

cováním vnímaného materiálu. 

Ve volní oblasti můžeme pozorovat velké odlišnosti. Jedinci nejsou schopni řídit 

své jednání s návazností na vzdálenější cíle, objevuje se sugestibilita, podřízenost 

vlivům okolním situacím, často tvrdohlavost a zvýšená dráždivost. 

Prožitky jsou opožděné, jednodušší, obtížně se vytvářejí vyšší city např.: (svě

domí, pocit povinnosti,…), zato častěji se objevují chorobné citové projevy jako jsou 

popudlivost, epizodické poruchy nálad, apatie či euforie. U těchto jedinců se také může 

objevit emoční deprivace, která je častá při pobytu v ústavní péči. 

Sebepojetí  u mentálně postižených jedinců není zcela objektivní. Často je nekri

tické a emocionálně ovládané. Objevuje se nerovnováha aspirace a skutečného výkonu. 

Rigidita se objevuje i v oblasti sebepojetí. Jedinec neumí odhadnout své možnosti a při

způsobit tak své chování, proto se chová stále stejně. Osobní asistence přináší možnost 

klientovi zmírňovat obtíže plynoucí z jeho typu postižení.
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1.4 Legislativní hledisko
Integrace jedinců s mentálním postižením do společnosti pomocí osobní asisten

ce by se měla stát běžnou součástí dnešního života. S osobní asistencí mají děti se speci

álními vzdělávacími potřebami příležitost a šanci navštěvovat školu v blízkém okolí 

svého domova a dospělí jedinci mohou chodit do zaměstnání, být se svými vrstevníky a 

kamarády či trávit smysluplně a aktivně svůj volný čas. 

K datu 31. 5. 2006 nebyla upravena osobní asistence jako sociální služba 

žádným obecně závazným právním předpisem, nebyla tedy nárokovou sociální službou. 

Přestože nebyla uzákoněna, byla provozována nestátními  neziskovými organizacemi na 

základě zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení ve znění pozdějších předpisů. 

Organizace nejčastěji  zaměstnávají asistenty na dohodu o provedení pracovní činnosti 

nebo na dohodu o provedení práce. Jinou možností je výkon osobní asistence na základě 

živnostenského oprávnění. Do roku 2006 byla tedy osobní asistence hrazena z grantů a 

dotací, které si musela jednotlivá občanská sdružení, poskytující osobní asistenci, sama 

zajistit. S platností nového zákona o sociálních službách dochází ke změně této proble

matické situace. 

1.4.1 Osobní asistence v systému sociálních služeb
Pojem „osobní asistence“ je v zákoně o sociálních službách definován § 39 jako 

terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, 

chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc 

jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním 

prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje.

Náplní osobní asistence jsou především tyto aktivity:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

b) pomoc při osobní hygieně,

c) pomoc při zajištění stravy,

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti,

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,



g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitos

tí. 

1.4.2 Nový zákon o sociálních službách
Po několikaleté snaze vyšel 31. března 2006 nový zákon o sociálních službách 

pod číslem 108/2006 Sb., který nabyl účinnosti od 1. ledna 2007. Zákon je v mnoha 

ohledech zcela zásadní, neboť dává kompetence občanům, aby mohli rozhodovat sami 

za sebe pomocí potřebných nástrojů. Jednou z hlavních změn je skutečnost, že se bude 

osobám v nepříznivé sociální situaci poskytovat individuální dávka – příspěvek na péči 

dle míry závislosti. Příjemce je povinen použít tento příspěvek na zajištění péče o vlast

ní osobu. Péče může být uskutečňována rodinnými příslušníky nebo prostřednictvím so

ciálních služeb, což je další zásadní změna. Rodina pak může zajistit potřebnou péči pro 

svého člena, aniž by tak musel někdo z jejich členů opustit své zaměstnání či jiné aktivi

ty. 

Zákon „zrovnoprávňuje“ různé státní i nestátní poskytovatele sociálních služeb. 

Zákon charakterizuje, že služby sociální péče zajišťují osobám fyzickou a psychickou 

soběstačnost a jejich cílem je zapojení do běžného života v co nejvyšší možné míře. 

V případě, kdy to vylučuje jejich stav je nutné jim zajistit důstojné prostředí a za

cházení.

Již uváděný zákon §2, odstavec 2 uvádí: „Rozsah a forma pomoci a podpory po

skytnuté prostřednictvím sociálních služeb musí zachovávat lidskou důstojnost osob. 

Pomoc musí vycházet z individuálně určených potřeb osob, musí působit na osoby ak

tivně, podporovat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je k takovým činnostem, které 

nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, a 

posilovat jejich sociální začleňování. Sociální služby musí být poskytovány v zájmu 

osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno do

držování lidských práv a základních svobod osob“. 

Sociální služby zákon kategorizuje do tří oblastí:

a) sociální poradenství,

b) služby sociální péče,

c) služby sociální prevence.



Sociální služby mohou být poskytovány formou pobytové, ambulantní či terénní 

služby. Pobytové služby jsou spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb. 

Ambulantní služby jsou takové služby, za kterými osoba do zařízení sociálních služeb 

dochází a ubytování není součástí služby. Terénní služby jsou poskytovány osobě v je

jím přirozeném sociálním prostředí. 

Pro poskytování sociálních služeb jsou v § 34 zřízena tato zařízení:

a) centra denních služeb,

b) denní stacionáře,

c) týdenní stacionáře,

d) domovy pro osoby se zdravotním postižením,

e) domovy pro seniory,

f) domovy se zvláštním režimem,

g) chráněné bydlení,

h) azylové domy,

i) domy na půl cesty,

j)  zařízení pro krizovou pomoc,

k) nízkoprahová denní centra,

l) nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, 

m) noclehárny,

n) terapeutické komunity,

o) sociální poradny,

p) sociálně terapeutické dílny,

q) centra sociálně rehabilitačních služeb,

r) pracoviště rané péče. 

Je také možné zřizovat integrovaná a mezigenerační centra kombinací zařízení soci

álních služeb. Ústavy sociální péče by se měly dle tohoto zákona přeměnit na Domovy 

pro osoby se zdravotním postižení či denní a týdenní stacionáře.

Základní činnosti poskytování sociálních služeb jsou uvedeny v § 35 takto: 

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

c) poskytnutí stravy  nebo pomoc při zajištění stravy,



d) poskytnutí ubytování, popřípadě přenocování,

e) pomoc při zajištění chodu domácnosti,

f) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

g) sociální poradenství,

h) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

i) sociálně terapeutické činnosti,

j) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních zá

ležitostí,

k) telefonická krizová pomoc,

l) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších 

činností vedoucích k sociálnímu začlenění,

m) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností 

(zajistit.

Sociální poradenství zahrnuje:

• Základní sociální poradenství,

• Odborné sociální poradenství.

Služby sociální péče

Služby sociální péče mají zajistit osobám jejich fyzickou a psychickou soběstačnost a 

umožnit jim v co nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti. V přípa

dech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení.

• Osobní asistence

• Pečovatelská služba

• Tísňová péče

• Průvodcovské a předčitatelské služby

• Podpora samostatného bydlení

• Odlehčovací služby

• Centra denních služeb

• Denní stacionáře

• Týdenní stacionáře

• Domovy pro osoby se zdravotním postižením



• Domovy pro seniory

• Domovy se zvláštním režimem

• Chráněné bydlení

• Sociální služby poskytované ve zdravotnických

• zařízeních ústavní péče

Služby sociální prevence

Tyto služby mají napomoci zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto 

ohroženy pro krizovou sociální situaci: životní návyky a způsob života vedoucí ke 

konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávně

ných zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby. Cílem služeb je pomoci osobám překo

nat jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežá

doucích společenských jevů.

• Raná péče

• Telefonická krizová pomoc

• Tlumočnické služby

• Azylové domy

• Domy na půl cesty

• Kontaktní centra

• Krizová pomoc

• Nízkoprahová denní centra

• Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

• Noclehárny

• Služby následné péče

• Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

• Sociálně aktivizační služby pro seniory

• a osoby se zdravotním postižením

• Sociálně terapeutické dílny

• Terapeutické komunity

• Terénní programy

• Sociální rehabilitace



Zákon dále definuje tyto bezplatné sociální služby:

• Sociální poradenství, které musí zajistit každý poskytovatel,

• Raná péče,

• Telefonická krizová pomoc,

• Tlumočnické služby,

• Krizová pomoc,

• Služby následné péče,

• Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,

• Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením,

• Terénní programy,

• Sociální rehabilitace, s výjimkou úhrady za poskytnutí ubytování, stravy a po

moci při osobní hygieně,  

• Sociální služby v kontaktních centrech a nízkoprahových zařízeních pro děti a 

mládež,

• Služby sociálně terapeutických dílen s výjimkou úhrady za poskytnutí stravy 

nebo pomoci při zajištění stravy.

Poskytovat sociální služby lze na základě oprávnění k poskytování sociálních služeb 

a oprávnění vzniká rozhodnutím o registraci. Rozhoduje o něm příslušný krajský úřad 

dle místa trvalého pobytu osoby, která o rozhodnutí žádá. V případě, že zřizovatelem 

poskytovatele sociálních služeb je ministerstvo, rozhoduje toto ministerstvo o registraci. 

Krajský úřad vede registr  všech poskytovatelů sociálních služeb, kterým bylo vydáno 

rozhodnutí o registraci. 

„Významnou inovací v oblasti sociálních služeb je zřízení inspekce poskytování so

ciálních služeb. Hlavními cíli inspekce kvality je zajištění ochrany zájmů osob, kterým 

jsou služby poskytovány, vůči neodborným nebo jinak nedostatečným či nevhodným 

postupům při poskytování služeb a podpora rozvoje kvality života u každého posky

tovatele. 

Předmětem inspekce u poskytovatelů sociálních služeb je:



a) plnění podmínek stanovených pro registraci poskytovatelů sociálních služeb, 

nejde-li o poskytovatele sociálních služeb, u kterého se registrace podle § 84 ne

vyžaduje;

b) plnění povinností poskytovatelů sociálních služeb stanovených v § 88 a 89, kva

lita poskytovaných sociálních služeb“(Švarcová, 2006, s. 166).

(Švarcová, 2006) dále uvádí, že při výkonu inspekce se ověřuje kvalita posky

tovaných služeb za pomoci standardů kvality sociálních služeb. Tyto standardy obsahují 

soubor kritérií, jejichž prostřednictvím je definována úroveň kvality poskytování soci

álních služeb v oblasti personálního a provozního zabezpečení a v oblasti vztahů mezi 

poskytovatelem a osobami.

1.4.3 Standardy kvality sociálních služeb
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky v roce 2002 vydalo meto

dický materiál nazvaný Standardy kvality sociálních služeb, jež měl přispět k vytvoření 

systému kvalitních sociálních služeb. Tyto standardy vycházejí z koncepce naplňování 

základních lidských práv a svobod tak, jak jsou uvedeny v Deklaraci základních lid

ských práv a svobod a zakotveny zákonem č. 1/1993 Sb.v Ústavě České republiky.

Při tvorbě standardů kvality služeb byla jedním z principu snaha zajistit, aby so

ciální služby směřovaly k podpoře setrvání člověka, který se nachází v nepříznivé 

osobní situaci, v přirozeném prostředí a k rozvoji jeho přirozených sociálních vazeb.

Uvedené standardy jsou hlavní pomůckou pro poskytovatele usilující o posky

tování dobrých a účinných sociálních služeb, které respektují a podporují rovný přístup 

ke vzdělání, práci a k dalšímu občanskému a osobnímu uplatnění a jsou tak základním 

předpokladem plnohodnotného, důstojného a svobodného života jejich uživatelů. Dále 

je zde kladen důraz na důstojnost, rozvoj nezávislosti a autonomii uživatelů, jejich účast 

na běžném životě v přirozeném prostředí a hlavně respekt k jejich přirozeným i ob

čanským právům.

Standardy se skládají ze 17 bodů, které charakterizují, jakým způsobem by měla 

vypadat kvalitní sociální služba. Jsou souborem měřitelných a ověřitelných kritérií, 

nikoli návrhem zákona či vyhlášky. Jejich smyslem je umožnit průkazným způsobem 

posoudit kvalitu poskytované služby, nikoli stanovit, jaká práva a povinnosti mají za



řízení a uživatelé sociálních služeb. Standardy jsou rozděleny do tří základních částí 

z čehož nejdůležitější jsou procedurální standardy. Upřesňují, jak má poskytovaná 

služba vypadat, na co je důležité si dát pozor při jednání se zájemcem o službu nebo jak 

službu přizpůsobit individuálním potřebám každého člověka. Ochraně práv uživatelů 

služeb a vytváření ochranných mechanismů jako jsou stížnostní postupy, pravidla proti 

středu zájmů apod. je věnována další část textu.   

Personálnímu zajištění služeb se zabývají personální standardy. Kvalita posky

tované služby je přímo závislá na pracovnících – na jejich dovednostech a vzdělání, ve

dení a podpoře, na podmínkách, které pro práci mají. 

Provozní standardy určují podmínky pro poskytování sociálních služeb. Zamě

řují se na prostory, kde budou služby poskytovány, na dostupnost, ekonomické zajištění 

služeb a rozvoj jejich kvality (Čermáková, Johnová, 2002).  Ke standardům byla ve 

stejném roce vydána příručka Zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe.  

Průvodce poskytovatele.   

Můžeme říci, že obecnost standardů je důležitým rysem, neboť jsou použitelné 

pro všechny druhy sociálních služeb bez ohledu na její charakter, velikost či právní for

mu zařízení. Přestože uvedené standardy  jsou dané pro všechny druhy služeb, největší 

význam budou mít pro ústavní zařízení. Poskytování podpory a pomoci by již nemělo 

probíhat plošně všem, stejným způsobem a ve stejném množství, ale podle jejich sku

tečných potřeb. Očekávaným výsledkem těchto změn je nejen zvýšení efektivity využití 

prostředků vynaložených na sociální služby, ale i rozvoj alternativních sociálních slu

žeb, do kterých zahrnujeme i služby osobní asistence. Sociální služby se stanou opravdu 

veřejnou službou, která je včas dostupná všem, kdo ji potřebují. Z hlediska osobní asi

stence vidíme hlavní význam ve faktu, že osobní asistence se stává alternativou 

k ústavní péči. 



2 Charakteristika mentálního postižení

2.1 Vymezení pojmu mentální retardace
Terminologie používaná v oboru psychopedie naráží v průběhu svého vývoje na 

značné problémy především etického charakteru. Pipeková in Vítková (2004) uvádí, že 

v základních otázkách chápání v minulosti i současnosti terminologického vymezení 

duševní zaostalosti existuje značná terminologická nejednotnost. V odborné literatuře se 

můžeme setkat s velikým množstvím termínů označující tento stav, který může být dán 

růzností etiologie mentálního postižení. 

Zakladatel oboru speciální pedagogika Miloš Sovák (1980) používá termín sla

bomyslnost – oligofrenie, kterou definuje jako omezení vývoje všech psychických funk

cí, především rozumových, jež mají různou příčinu vzniku a základ patologicko-anato

mický. Vznik oligofrenie se může objevit v prenatálním období (50 až 60 %), perina

tálním okolo 8 % a v postnatálním období se objevuje 25 až 30 % tohoto postižení. 

 Rubinštejnová (1986) charakterizuje mentální zaostalost jako trvalé porušení 

poznávacích činností vzniklé v důsledku organického poškození mozku.

V roce 1959 se konala konference Světové zdravotnické organizace (WHO), kde 

se zástupci vědních oborů zabývající se touto problematikou dohodli na nutnosti sjedno

tit pojmové a terminologické vymezení a byl vybrán pojem mentální retardace. Toto 

označení zavedla Americká společnost pro mentální deficienci (AAMD) ve třicátých le

tech minulého století. 

(Krejčířová, 1998) říká, že vymezení mentální retardace má velký význam teo

retický i praktický, protože přispívá k rozhodování při stanovení způsobu speciálně pe

dagogické péče. 

Termín mentální retardace je odvozen od latinského mens, 2. p. mentis – smysl, 

rozum a retardatio – zaostávat, opožďovat.

V naší odborné literatuře e můžeme setkat s rozdíly v dělení na základě aspektu 

medicínského, psychologického a speciálně pedagogického (Pipeková in Vítková, 

2004). 

Vágnerová (2004, s. 289) uvádí: „Mentální retardace je souhrnné označení vro

zeného postižení rozumových schopností, které se projeví neschopností porozumět 



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

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

přestože postižený jedinec byl přijatelným způsobem výchovně stimulován“.

U nás je tato nejčastěji citovaná definice mentální retardace: „Mentální retarda

ce je vývojová porucha integrace psychických funkcí různé hierarchie s variabilní  

ohraničeností a celkovou subnormální inteligencí, závislá na některých z těchto činite

lů: na nedostatcích genetických vloh; na porušeném stavu anatomicko-fyziologické 

struktury a funkce mozku a jeho zrání; na nedostatečném nasycování základních psy

chických potřeb dítěte vlivem deprivace senzorické, emoční a kulturní; na deficitním 

učením; na zvláštnostech vývoje motivace, zejména negativních zkušenostech jedince po 

opakovaných stavech frustrace I stresu; na typologických zvláštnostech vývoje  

osobnosti” (Dolejší 1973 in Vítková ed., 2004, s. 293).

Další definici uvádí Valenta in Valenta, Müller (2004, s. 14): „Mentální retar

daci  lze definovat jako vývojovou duševní poruchu se sníženou inteligencí demonstrují

cí se především snížením kognitivních, řečových, pohybových a sociálních schopností  

s prenatální, perinatální i postnatální etiologií“.

Termín mentální postižení charakterizuje Vašek a kol. (1994) jako zastřešující 

pojem užívaný v pedagogické dokumentaci, který zahrnuje skupinu jedinců jejichž IQ 

je nižší než 85 (In Valenta, Müller, 2004).   

Na konci minulého století se v terminologickém vymezení dostává do popředí 

důraz na osobnost každého postiženého člověka. Termín „mentálně postižený“ se mění 

v označení člověk s mentálním postižením. Člověk s mentálním postižením je pře

devším lidská bytost a jedinečná osobnost. 

2.2 Klasifikace mentální retardace
Každá odborná  disciplína má snahu utřídit své poznatky a zkušenosti a vý

sledkem je vznik klasifikačních systému

Klasifikace podle příčiny

Mentální retardace nemá jednotnou etiologii většinou vzniká na podkladě působení více 

činitelů. V literatuře je velmi často uváděná klasifikace etiologických faktorů podle 

Penrose 

Příčiny endogenní (genetické, hereditální)



1. dávné – způsobené spontánní mutací v zárodenčných buňkách

2. čerstvé – spontánní mutace

Příčiny exogenní (vzniklé vlivem okolního prostředí)

1. v raném těhotenství – poškození oplozeného vajíčka

2. v pozdním těhotenství – intrauterinní infekce, špatná výživa, inkompatibilita

3. intranatální –abnormální porod

4. postnatální – nemoci nebo úrazy v dětství, nepříznivý vliv výchovy

                                                                                                   (In Černá, 1995).

Zvolský (1996, s. 157) uvádí jako nejčastější příčiny vzniku mentální retardace:

I. Dědičnost – intelektové schopnosti dítěte jsou výslednicí průměru inte

lektového nadání rodičů. Lehká MR vzniká většinou v důsledku zděděné 

inteligence a vlivů rodinného prostředí. Metabolické poruchy a jiné 

abnormality se vyskytují zřídka.

II. Sociální faktory – snížení intelektových schopností je způsobeno soci

okulturní deprivací v rodinách nebo v institucionální výchově. Objevuje 

se v korelaci s výchovou v nižších sociálních vrstvách, v souvislosti se 

špatnými materiálními podmínkami, nestabilními rodinnými vztahy, 

špatnými bytovými podmínkami. Tyto faktor bývají většinou příčinou 

lehké mentální retardace. 

III. Další enviromentální faktory – zahrnují různá onemocnění matky bě

hem těhotenství, špatná výživa matky, infekční onemocnění dítěte v 

novorozeneckém období, špatná výživa kojence, úrazy spojené s nit

rolebním krvácením, porodní traumata. Jmenované faktory bývají příči

nou lehké i těžší mentální retardace. 

IV. Specifické genetické příčiny - dominantně, recesivně podmíněné, pod

míněné poruchou sex chromozomů, podmíněné chromozomálními abera

cemi. 

V. Nespecificky podmíněné poruchy – chromozomální ani metabolická 

vada nebyla objevena, nebylo zjištěno porodní trauma ani jiné poškození 

plodu či novorozence. Příčina mentální retardace zůstává neobjasněna asi 

v 15 až 30 % případů“.



Z hlediska doby vzniku dělíme příčiny mentální retardace na:

• Prenatální – zde řadíme vlivy dědičné, specifické genetické příčiny, infekce, 

vlivy záření, hypoxie, anoxie plodu, působení toxických látek a úrazy matky.

• Perinatální – k těmto faktorům patří mechanické poškození mozku při porodu, 

hypoxie či asfyxie, předčasný porod, nízká porodní váha a nefyziologická těžká 

novorozenecká žloutenka.

• Postnatální – v době po narození může způsobit mentální retardaci infekční 

onemocnění, traumata, nádory mozku, úrazy, nemoci končící demencí a silná 

senzorická, citová a sociokulturní deprivace (Pipeková, 1998).

Dále se uvádí v odborné literatuře toto dělení dle Pipekové in Vítková (2004):

• Vrozenou mentální retardaci – ta je spojena s poškozením, které může být 

dáno odchylnou strukturou nebo odchylným vývojem nervového systému 

v prenatálním, perinatálním nebo postnatálním období zhruba do dvou let věku 

dítěte.

• Získanou mentální retardaci – demenci, což je proces zastavení a rozpadu 

mentálního vývoje, jež je zapříčiněn pozdější poruchou, úrazem mozku, nemocí. 

Jako nejčastější příčiny se uvádí zánět mozku, zánět mozkových blan, úrazy 

mozku, poruchy metabolismu, intoxikace, duševní poruchy nebo degenerační 

onemocnění mozku. Demence způsobuje nerovnoměrný úbytek intelektových 

schopností a příznakem bývá zvýšená dráždivost, únava, emocionální labilita, 

výkyvy pozornosti nebo poruchy paměti a učení. Dětská demence se projevuje 

zastavením psychického vývoje, dojde k zpomalení psychických procesů a ztrá

tou intelektových schopností. 

• Sociálně podmíněnou mentální retardaci  - neboli pseudooligofrenii, která 

nejčastěji vzniká v důsledku působení vnějšího prostředí. Nejde o poškození 

CNS, ale o nedostatečnou stimulaci prostředí dítěte. Tato mentální retardace se 

projevuje výrazným opožděním myšlení vývoje řeči a schopnosti sociální adap

tace. Nejedná se o stav neměnný, při vhodném výchovném působení lze dojít 

k zlepšení stávajícího stavu. 



Symptomatologická klasifikace

Tato klasifikace se zabývá především typickými příznaky vzhledu osobnostních 

rysů, somatických zvláštností, psychického a motorického vybavení mentálně posti

žených.

Klasifikace podle vývojových období

Vychází z jednotlivých vývojových období u jedinců s mentálním postižením. Při 

popisování zvláštností v jednotlivých vývojových období je nutné vycházet ze znalostí 

vývojových období a zákonitostí vývojového procesu intaktní společnosti. 

Členění podle typu chování

• Eretické (verzatilní),

• Torpoidní (apatické),

• Nevyhraněné.

Klasifikace mentální retardace dle MKN – 10 

Nyní si uvedeme klasifikaci mentální retardace podle 10. revize Mezinárodní 

klasifikace nemocí, kterou vydala Světová zdravotnická organizace (WHO) v roce 

1992. Tu můžeme rozdělit do těchto stupňů: 

F 70 Lehká mentální retardace              (50 – 70 IQ)

F 71 Středně těžká mentální retardace (35 – 49 IQ)

F 72 Těžká mentální retardace              (20 – 34 IQ)

F 73 Hluboká mentální retardace          (0 – 19 IQ)

F 78    Jiná mentální retardace

F 79    Nespecifikovaná mentální retardace



2.3 Charakteristika jednotlivých stupňů mentální 

  retardace
Nyní se snažíme jen ve stručnosti shrnout základní charakteristiky jednotlivých 

stupňů mentálního postižení, protože na základě tohoto popisu si můžeme udělat určitý 

náhled v jakých oblastech bude nutná podpora osobního asistenta  jedinci s mentálním 

postižením.  

2.3.1 Lehká mentální retardace (F 70 IQ 50 – 69)
Lehká mentální retardace se objevuje asi u 2,5 % populace a tato skupina tvoří 

asi 80% osob s mentální retardací. Je dána určitou genetickou transmisí a nepříznivými 

zevními vlivy (např. sociokulturní deprivace, ekonomické či fyzické strádání, nedosta

tek stimulace). Etiologie je v negenetickém poškození plodu asi v 10 % případů, 30 % 

je dán vlivem sociálním a kulturním a 60 % je dán určitou polygenní dědičností. 

Nápadné rozdíly se objevují mezi třetím a šestým rokem věku dítěte a nastávají 

problémy v prvních letech povinné školní docházky. Hrubá a jemná motorika je lehce 

opožděna, jsou patrné poruchy pohybové koordinace, které během dospělosti mohou 

dosáhnout normy. Při učení se projevuje snížená rozumová kapacita, která má za násle

dek delší dobu nácviku běžných dovedností a návyků. Pozornost bývá krátkodobá, po

vrchnější, nestálá nebo ulpívavá. Myšlení je jednoduché, konkrétní, stereotypní, rigidní 

a nesamostatné. Paměť je mechanická s individuální kapacitou. Řeč může být postižena 

ve všech svých složkách. Vývoj řeči je opožděn, řeč obsahuje agramatismy nebo řečové 

stereotypy. Tyto jedinci jsou schopni vystudovat praktické učební obory v odborném 

učilišti nebo zácvik na jednoduché pracovní činnosti. 

V emocionální oblasti se objevuje citová nezralost, nízká sebekontrola a značná 

sugestibilita. Velký význam na celkový vývoj má výchovné působení a rodinné prostře

dí a ovlivňují socializaci do společnosti. V sociokulturním kontextu nemusí mít osoba 

s lehkou mentální retardací vážnější problémy, ale obtížně se přizpůsobuje normám, tra

dicím nebo očekávání. Tito jedinci mohou služby osobní asistence využívat jen 

v činnostech a situacích, které jim působí obtíže. Jsou ve většině případů schopni s pod

porou osobního asistenta žít téměř samostatně.  



2.3.2 Středně těžká mentální retardace (F 71 IQ 35 – 49)
Výskyt tohoto stupně je asi 12 % z celkové populace mentální retardace. U 

většiny můžeme diagnostikovat organickou příčinu postižení.  Nemusí být vždy příto

men dědičný podklad (např. trauma, chromozomální aberace, infekce organismu). 

Psychomotorický vývoj je velmi opožděn, jemná a hrubá motorika je také zpo

malena, zůstává celková neobratnost až nekoordinovanost pohybů vedoucí k ne

schopnosti jemných úkonů. Samostatnost v sebeobsluze bývá částečná a někteří jedinci 

potřebují dohled a pomoc po celý svůj život. 

Rozvoj řeči a myšlení je výrazně opožděn a opoždění přetrvává až do období 

dospělosti. Učení bývá omezené, mechanické a trvá dlouhou dobu. Myšlení je stere

otypní, rigidní a nepřesné. Paměť je mechanická s omezenou kapacitou. 

V emocionální oblasti je patrná emocionální labilita, infantilismus, dráždivost, 

výbušnost až negativismus. Většina z nich je schopna navázat kontakt, komunikovat 

s druhými a podílet se na jednoduchých sociálních aktivitách. Možnost pracovního 

uplatnění nacházejí často v chráněných dílnách a pracovištích. Sami nejsou schopni ře

šit složité a náročné situace, a proto úloha osobního asistenta u tohoto stupně postižení 

je zaměřena na podporu v sebeosluze a další praktických činnostech. Někteří jedinci 

s tímto stupněm postižení jsou úplně zbaveni svéprávnosti nebo mají omezení 

v právních úkonech. Velmi často jsou umisťování do ústavů sociální péče, přesto osobní 

asistence nabízí větší prostor k orientaci a naplňování vlastních přání a potřeb.  

2.3.3 Těžká mentální retardace (F 72 IQ 20 – 34)
Tato skupina tvoří asi 7 % z celkového počtu osob s mentálním postižením. U 

tohoto stupně mentálního postižení jsou příčiny vzniku genetické i negenetické. U je

dinců s tímto stupněm mentálního postižení se často objevuje velký stupeň poruchy 

motoriky nebo jiné přidružené defekty. Takto postižený jedinec je schopen dlouhodo

bým tréninkem osvojit si základní hygienické návyky a další činnosti z oblasti sebeob

sluhy, někteří však nejsou schopni udržet tělesnou čistotu. Je patrné velké omezení psy

chických procesů, objevují se nápadnosti v koncentraci pozornosti, rozvoj komunika

tivních dovedností je minimální. Řeč je omezena na jednotlivá slova nebo skřeky, často 

není vůbec vytvořena. Je porušena afektivní sféra, objevuje se nestálost nálady a 

impulzivita. Poznává blízké osoby a při soustavné výchovné péči jsou jedinci s těžkou 

mentální retardací schopni vykonávat jednoduché úkony. Velmi často jsou závislí na 



péči jiných osob a možnosti výchovy a vzdělávání je značně omezené. Osobní asistence 

je zaměřena především na běžné denní činnosti jakou je sebeobsluha – oblékání, strava, 

pomoc při hygieně apod. Osobní asistent především napomáhá k zlepšování psychické 

kondice jedince, ten může lépe zvládat své prožívání a tím dochází k zlepšování jeho 

kvality života. 

2.3.4 Hluboká mentální retardace (F 73 IQ pod 20)
Tato skupina tvoří 1 % z celkové populace mentálně retardovaných jedinců. Ve 

většině případů  u tohoto stupně jde o organickou etiologii. Běžná bývají jiná neurolo

gická nebo tělesná postižení, které mají vliv na celkovou hybnost. Často se objevují i 

nejtěžší formy pervazivních vývojových poruch, především atypický autismus. Jedinec 

je značně omezen v porozumění požadavků a instrukcí. Většina osob bývá imobilní 

nebo výrazně omezena v pohybu. Jedinci bývají inkontinentní a schopni jen rudi

mentární neverbální komunikace. Vyžadují péči ve všech základních životních úkonech. 

Možnosti výchovy a vzdělávání jsou omezené (Pipeková, 2004).  Práce osobního asi

stenta spočívá v zajištění základní bazální péče o klienta s hlubokým mentálním posti

žením. Přesto bychom neměli zapomenout na obrovský význam fyzické přítomnosti asi

stenta, který může např. za pomoci bazální stimulace přispět k rozvoji klientových 

schopností.  



3 Z historie osobní asistence

3.1 Situace ve světě
Historické kořeny osobní asistence můžeme nalézt ve Spojených státech amerických 

na konci šedesátých let, kde vzniklo hnutí Independent Living. Toto hnutí založil Ed 

Reoberts se svými přáteli na univerzitě v Berley v Kalifornii a cílem bylo dosažení plné 

rovnoprávnosti zdravých lidí a těch s postižením. Říkali se Rokliny Quads („valící se 

kvadrouši“).

V roce 1969 vytvořili program „Strategie nezávislého života“ a začátkem sedmdesá

tých let i první Centrum nezávislého života. Zde se poskytovaly služby lidem se 

zdravotním postižením mezi něž patří zejména vzájemné poradenství (Peer Counseling) 

lidí s tělesným postižením, informační servis a zprostředkování osobní asistence.

K tomuto hnutí se dále přihlásilo mnoho států a vzniklo také Evropské hnutí sebeur

čujícího života ENIL (The European Network of Independent Living), které sdružuje 

evropská centra, pomáhá jim v činnosti, vytváří koordinační a informační síť. Organiza

ce v jednotlivých zemích přijaly zásady hnutí a přizpůsobily je svým konkrétním pod

mínkám a potřebám.

Steven E. Brown pracující ve Světovém institutu zdravotního postižení (WID) 

shromáždil materiál o sebeurčujícím způsobu života a vypracoval hlavní zásady hnutí. 

Při snaze vysvětlit pojem Independent Living narazil na jazykovou bariéru. Do češtiny 

můžeme tento pojem přeložit různě, nezávislý nebo samostatný, což nevystihuje sku

tečnost. Nejlépe ho vystihuje „sebeurčující život“. Můžeme říci, že každý člověk  je 

v jistém smyslu závislý na druhých, ale má právo na sebeurčení i v záležitostech, 

v nichž je nesamostatný. Každý jedinec s postižením je jiný, proto je každá osoba se 

zdravotním postižením výjimečná a jedinečná. 

Hrdá, Šroňková (1996, s .6-7) uvádějí hlavní zásady ze strany ENIL:

1. „Sebeurčující způsob života je proces vědomého sebezdokonalování, zvyšování 

sebedůvěry a emancipace. Tento proces umožní všem lidem s postižením dosáh

nout stejných možností a plné účasti ve všech oblastech života společnosti.

2. Lidé se zdravotním postižením musí být schopni tento proces individuálně i ko

lektivně kontrolovat s využitím demokratických principů a na základě 

rovnoprávnosti.



3. Jako rovnoprávní občané musí být lidé s postižením zabezpečeny základní lid

ské potřeby: stravu, hygienu, ošacení, bydlení, zdravotní péči, technické po

můcky, sociální služby, vzdělání, pracovní uplatnění, informace, komunikaci, 

dopravu a přístup do veřejných i kulturních zařízení, právo na sexualitu, právo 

ženit se a mít děti.

4. Hnutí musí pokrývat potřeby všech lidí s postižením, k sebeurčujícímu životu 

musí vést děti se zdravotním postižením již od mládí jejich rodiče.

5. Lidem se zdravotním postižením musí být dána rovnocenná příležitost, aby se 

podíleli na stanovení vlastních potřeb, na volbě a rozsahu kontroly.

6. Hnutí je proti systémům, které podporují závislost na ústavních zařízeních.

7. Osoby se zdravotním postižením se musí samy podílet na výzkumu, vývoji, 

plánování a rozhodování o záležitostech, které jsou spojeny s jejich životem, a to 

na všech úrovních“.

.

3.2 Situace v České republice
Je důležité se hned na úvodu zmínit, že osobní asistence se nejprve začala posky

tovat osobám s tělesným postižením. První organizací, která u nás začala poskytovat 

osobní asistenci byla Pražská organizace vozíčkářů (POV). Tato organizace vznikla 

z pražské Základní organizace Svazu invalidů a v roce 1991 byla registrována na ob

čanské sdružení. Hlavním cílem je začlenění lidí s postižením mezi ostatní spoluobčany, 

vytvořit jim stejné příležitosti s přihlédnutím ke zvláštním potřebám jednotlivých sku

pin. Usiluje o odstranění bariér, nejen těch mezilidských, také o budování kladného po

stoje společnosti k lidem s postižením. Poskytuje informace a služby, jež jsou potřebné 

k životu lidí s postižením a svou činností usnadňuje vzájemné poznávání a začleňování 

této skupiny do společnosti. 

Mezi základní činnosti POV je poskytování osobní asistence, dále provozuje Cent

rum samostatného života jako zdejší Centrum evropského hnutí Independent Living. 

Poskytuje informace, poradenství a sociální služby napomáhající k začlenění do běžné

ho života. Mezi ně patří doprava mikrobusy, kursy sociální rehabilitace, sportovní ak

tivity, zprostředkovatelské služby, informační síť (z oblasti legislativy, zdravotnictví), 

informace o kompenzačních pomůckách a další služby pro lidi na vozíku. Věnuje se 

také vzděláváním a zaměstnáváním ve Středisku přístupného vzdělávání. 



Pomoc lidem s postižením se různí dle jeho druhu a míry, ale při zajištění určitých 

podmínek, tito lidé mohou žít samostatně a rozhodovat o svém životě. Osobní asistence 

má umožnit nezávislé rozhodování jedince o svém životě, o uspokojování jeho potřeb a 

přání. 

3.3 Základní informace o osobní asistenci 

3.3.1 Definice osobní asistence
 Je možné říci, že cílem poskytovaných služeb je pomoc člověku, který k životu 

pomoc druhé osoby potřebuje a zvládat prostřednictvím osobního asistenta ty úkony, 

které by dělal sám, kdyby neměl postižení. Cílovou skupinu tvoří lidé, kteří potřebují 

k životu pomoc druhé osoby. Komplex služeb se skládá ze základních prvků obliga

torních (závazných, povinných): pomoc při hygieně, sebeobsluze, při stravování, nápo

moc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostře

dím a také pomoc při prosazování práv a zájmů. Ze základních prvků fakultativních (ne

závazných, nepovinných)  je to poskytnutí informace (z hlediska zrakově postižených 

klientů je tento prvek obligatorní) a psychoterapie. Poskytování služby není časově ani 

místně ohraničeno (Hrdá, 2001).

3.3.2 Vymezení pojmu osobní asistence
Je nutné pro potřeby legislativy i praxe vymezit pojem „osobní asistence“. Je to 

forma sociální péče o osoby s těžkým zdravotním postižením, která kompenzuje v co 

nejvyšší možné míře důsledky zdravotního postižení. Umožňuje klientovi nezávislé roz

hodování o svém životě, tzn. o uspokojování svých potřeb. Je to dopomoc osobám s po

stižením, která není vymezena taxativně vyjmenovanými úkoly, ale kompenzuje svým 

širokým záběrem postižení v těch činnostech, které postižená osoba nemůže vykonávat. 

Osobní asistence uspokojuje základní životní potřeby, nejen biologické, ale i spole

čenské. Osobní asistent nemusí být vždy kvalifikován na tuto práci (probíhá často 

v rámci přátelské nebo sousedské pomoci), nutnost kvalifikace se řídí dle druhu asisten

ce.Osobní asistence se poskytuje dle potřeby klienta a to bez omezení místa a času. Po

skytuje se tam, kde se právě klient nachází a to ve dne i v noci. Stát by měl poskytovat 



takovou formu péče, kterou si zvolí osoba se zdravotním postižením, nejen formu 

ústavní. 

Můžeme říci, že osobní asistence je speciální služba lidem, jež žijí mimo ústavy 

sociální péče a potřebují pomoc při běžných životních úkonech. Tato služba musí za

chovávat individualitu jedince, umožňovat mu plnohodnotný způsob života včetně stu

dia, zaměstnání, cestování a provozování dalších zájmů a potřeb. Bylo prokázáno Praž

skou organizací vozíčkářů (POV), že se jedná o přirozenější a levnější variantu než po

byt v ústavu sociální péče.

Pomocí osobní asistence je možné začlenění dětí, dospělých i seniorů s těžkým 

zdravotním postižením do normálního života. V národním plánu pro snížení negativních 

důsledků zdravotního postižení schválené usnesením vlády České republiky č. 493 dne 

8. září 1993 najdeme v odstavci nezávislý život úkol realizovat funkci osobních asisten

tů pro občany s těžkým zdravotním postižením. Zde se uvádí, že vynikajícím řešením 

situace občanů se zdravotním postižením je zajištění tzv. osobních asistentů, vyško

lených v péči o zdravotně postižené, kteří jsou vůči zdravotně postiženému v za

městnaneckém poměru. 

Poskytováním těchto služeb se zabývá řada občanských sdružení zdravotně po

stižených. Pražská organizace vozíčkářů stanovila několik zásadních bodů, které se 

vztahují na osobní asistenci:

- Osobní asistence je činnost, jež nevyžaduje žádné odborné školení asistentů. 

Jestliže  je potřebné jakékoliv školení přesahující běžné vzdělání, jedná se o od

borný, specifický či jiný druh asistence.

- Klient musí být schopen sám se podílet na osobní asistenci, tzn., že každý uživa

tel služeb osobní asistence musí být schopen organizovat a třídit práci osobního 

asistenta. Jestliže klient není schopen se sám rozhodovat, musí být o něho posta

ráno jinými instituty péče.

- Služby osobní asistence mají klientovi zabezpečit zejména základní životní po

třeby (jako např. příjem potravy, toaleta, polohování, hygiena), dále dopomoc při 

obstarávání domácnosti, při vzdělání a výkonu povolání, při kulturním a spor

tovním vyžití, při nákupech, pochůzkách atp., to vše jako nutnou kompenzaci 

zdravotního postižení.



- Služby osobní  asistence  by  měly  být  poskytovány v nezbytně  nutném rozsahu 

podle vyhodnocení bodového systému.

- Mělo by to být zabezpečení sociální, potřebné zdravotnické ošetřování musí být za

jištěno  jinými  odborně  připravenými  osobami.  Pro  potřeby asistence  postačí  zá

kladní znalosti o první pomoci (Hrdá, Šroňková, 1996).

Systém osobní asistence by neměl vylučovat poskytování dalších služeb. Klient musí 

mít možnost ji kombinovat s dalšími instituty péče. Osobní asistent dopomáhá klientovi 

s věcmi, které pro své postižení nemůže dělat sám. Život s osobním asistentem neprobí

há dle určitého režimu, tak jako v ústavech sociální péče, kde se organizuje i jídlo a spá

nek ani dle určitých úkonů, jež může poskytnout pečovatelská služba. 

Rozsah služeb, které poskytuje osobní asistence závisí na stupni postižení a sku

tečných potřebách jedince se zdravotním postižením. V zásadě se jedná o tři okruhy po

třebnosti: 

1. nárazová celodenní asistence: víkendy, kurzy, pomoc v nouzi,

2. pravidelná  asistence:  doprovod  a  pomoc  při  pracovních  činnostech  a  spole

čenských a kulturních aktivitách, osobní hygieně, údržbě domácnosti,

3. nepřetržitá celodenní asistence: stálá pomoc při  všech činnostech i v nočních 

hodinách: hygiena, oblékání, přemisťování, procvičování, doprovody.

Osobní asistenci může rozdělit podle zaměření na sebeurčující a řízenou. Uživatel 

sebeurčující osobní asistence musí být schopen instruovat práci osobního asistenta sám 

a u řízené asistence se předpokládá vnější koordinátor (Bazalová, 2003).

3.3.3 Typy osobní asistence

Sebeurčující osobní asistence 

Sebeurčující osobní asistence, je taková služba, která nevyžaduje žádné odborné 

školení asistentů. Jestliže je potřebné jakékoliv školení přesahující základní (všeobecné) 

vzdělání, jedná se  již tedy o řízenou osobní asistenci.



Klient musí být schopen podílet se sám na sebeurčující osobní asistenci, což zna

mená, že uživatel služeb musí být schopen vyškolit si osobního asistenta, organizovat a 

vést jeho práci. Není-li toho klient schopen, musí být o něho postaráno řízenou osobní 

asistencí, anebo jinými způsoby péče.

Řízená osobní asistence 

Řízená  osobní  asistence  oproti  sebeurčující,  obvykle  vyžaduje  odbornou  pří

pravu osobních asistentů. Týká se totiž osob, které potřebují specializovanou pomoc.

Klient tohoto typu osobní asistence tedy  neškolí své osobní asistenty a  neor

ganizuje sám jejich práci. Osobní asistenti poskytují tuto péči buď osobám (se smys

lovým postižením),  pro  něž  z  podstaty  asistence  samé  vyplývá  potřeba  koordinace 

osobních asistentů zvenku,  aby byla  jejich kvalifikace využita co nejúčelněji,  anebo 

osobám (s mentálním, psychickým postižením),  které  mají  omezenou schopnost řítit 

práci osobního asistenta z podstaty svého postižení (Hrdá, 2001).

Dále Novosad (2006, s. 15-16) dělí osobní asistenci na:

Všeobecnou  osobní  asistence –  „lze  ji  chápat  jako  širokospektrální  činnost,  kterou 

nelze předem exaktně cílit na dopomoc či podporu v určité oblasti, a která pokrývá šká

lu klientových potřeb, plynoucích jak z jeho běžného denního rytmu a obvyklých ak

tivit,  tak  i  z aktuální  situace  nebo  jeho  momentálních,  dopředu  neočekávaných  či 

neavizovaných potřeb.

Speciální osobní asistence – pod pojmem „osobní asistence“ se vedle „tradiční“ dopo

moci při sebeobsluze, dopravě, komunikaci apod. často zařazují i další typy asistence. 

Pro speciální osobní asistenci je typická účelovost, zacílenost na určitou činnost, v níž 

má klient nějakou funkční poruchu či problém a potřebuje pomoci. 

Jako například můžeme uvést:

• Pedagogickou (vzdělávací)  asistenci – asistent  („asistent  pedagoga“) pomáhá 

klientovi vzdělávajícímu se ve škole překonávat překážky, které plynou z jeho 

zdravotního postižení, a funguje i jako pomocník (asistent) učitele při  indivi

duální  práci  s postiženým žákem či  studentem. Na základě dosavadních zku

šeností  se  začíná  do  škol,  integrujících  jedince  s postižením,  zavádět  syste

mizovaná pracovní pozice „pedagogický asistent“. 



• Pracovní  asistenci –  asistent  pomáhá  klientovi  při  běžných  sebeobslužných 

činnostech na klientově pracovišti a současně svoji dopomocí kompenzuje ně

které pracovní úkony, které jsou sice mimo klientovy „fyzické“ možnosti, ale 

patří  do  krámce  klientovy  pracovní  aktivity,  k níž  má  klient  kvalifikaci  i 

schopnosti, jež by jinak zůstaly nevyužity. Dalším úkolem pracovních asistentů 

je v některých případech pomoci pracovníkovi s postižením naučit se potřebným 

pracovním a sociálním dovednostem natolik, aby se pracovník mohl v co nej

vyšší míře osamostatnit. 

• Asistenci pro chráněné bydlení – asistent se zaměřuje na klientovu sebobsluhu a 

výkon činností, které nemůže klient dělat sám, a které souvisejí s chodem jeho 

domácnosti.  Zároveň  může  klientovi  pomáhat  s hospodařením,  vedením 

domácnosti i vyřizováním různých záležitostí (týká se zejm. klientů s mentálním 

postižením). Taková asistence umožňuje klientům žít ve vlastním bytě, mít své 

soukromí a přitom mít zabezpečeny své potřeby.

• Asistenci pro matky s tělesným či jiným postižením – asistent pomáhá matce 

s péčí o dítě a kompenzuje její funkční omezení (pohyb, manipulace s dítětem, 

domácí práce, komunikace ap.).

• Prosociální asistenci – jde o doprovod klienta při společenských a kulturních 

akcích s cílem, umožnit mu kontakt se sociálním prostředím a účast na životě 

společnosti. Do této formy asistence se stále více zapojují asistenti - dobrovolní

ci. 

• Asistenci pečujícím – zlepšení nelehkého postavení pečujících a pečujících ro

din souvisí s rozšířením sítě služeb center rané péče i služeb respitní péče a také 

osobní asistence i  společenskou podporu pečujícím. Spočívá tedy v přenesení 

vymezených oblastí péče na asistenta tak, aby se pečující mohli mj. věnovat za

městnání, odpočinku, vlastnímu zdraví i záležitostem, které by jinak nemohli vy

řídit“. 

Výše uvedené typy osobní asistence se mohou navzájem prolínat, slučovat a rozvíjet 

na základě osobnosti klienta, jeho potřebách a prostředí, ve kterém žije společně s lidmi 

kolem něho. 



3.3.4 Principy osobní asistence
Hnutí Independent Living zformulovalo čtyři základní zásady, podle nichž má 

být osobní asistence poskytována:

Delimitace – „osobní asistence není vymezena taxativně určenými výkony, jež mají být 

prováděny v daném čase“.

Deprofesionalizace – „klient instruuje své asistenty sám, asistenti nejsou profesionály“.

Demedikalizace – „lékařskou pomoc vyhledává člověk s postižením pouze v případě 

zdravotních těžkostí, není tedy pouhým předmětem lékařské péče“.

Deinstituacionalizace – „uživatel osobní asistence má možnost žít ve svém bytě a řídit 

osobní asistenci přímo, bez mezičlánku“(Hrdá, Šroňková, s. 10).

Barbara von Combrink se nespokojuje s redukcí ideového poslání osobní asi

stence do čtyř principů a dále je rozpracovává. 

 Za určité principy považuje:

1. „Princip kompetence osobního výběru – zahrnuje osobní kompetenci člověka 

se zdravotním postižením vybrat si svého osobního asistenta. Osobní asistent za

sahuje hluboko do soukromé sféry zdravotně postiženého člověka – je nucen 

vpustit hluboko do svého soukromého života cizí osobu. To je poněkud riskantní 

záležitost. Proto musí mít právo vybrat si jako osobního asistenta člověka, které

mu bude důvěřovat. Zároveň musí mít možnost ovlivnit, zda asistent bude 

stejného či jiného pohlaví a jakého bude věku.

2. Princip „návodové“ kompetence – z důvodu zkušenosti s vlastním postižením 

ví příjemce pomoci sám nejlépe, jak je třeba nabízenou pomoc poskytnout. To je 

důležité nejen z důvodu sebeurčení, ale především proto, že špatné důsledky – 

byť dobře míněné pomoci – člověk se zdravotním postižením sám na vlastní 

kůži zakouší.

3. Princip organizační kompetence – kdy, kde, jak se uplatní svůj na pomoc musí 

uživatel služby určovat sám. Při tom je důležité, aby mohl poskytnutí nezbytné 

pomoci určovat do té míry, aby pomoc „zapadla“ do jeho každodenního fungo

vání. Poskytnutá pomoc by neměla jeho život určovat. Pro naplnění tohoto prin



cipu je nezbytná nabídka více typů služeb, které je možné podle potřeb volně a 

flexibilně kombinovat.

4. Princip finanční kompetence – pouze tehdy, když člověk osobně disponuje 

s finančními prostředky určenými na služby, je zaručeno, že se mu dostane té 

služby, kterou potřebuje.

5. Princip „prostorové“ kompetence – nejde pouze o to poskytnout člověku s po

stižením pomoc k tomu, aby mohl žít ve své domácnosti, nýbrž i o to, aby mohl 

žít vně své domácnosti – tzn. účastnit se společenského života, trávit volný čas a 

věnovat se vlastním zájmům.

6. Princip „pomoci z jedné ruky“ – má zaručovat co nejflexibilnější uspořádání 

každodenního života. Vychází z poznání, že člověk s postižením nemůže svůj 

život organizovat tak volně jako ostatní lidé, ale že se musí zařizovat podle 

svých omezení. Proto je nutné, aby asistenti byli lidé schopní poskytnout co 

nejširší spektrum služeb a úkonů. Jen tak je zaručeno, že klient nebude např. 

hodinu sedět a čekat, protože přítomný asistent není schopen vykonat určitou 

věc.

7. Princip kontinuity – podtrhuje tu skutečnost, že čím déle a častěji osobní asi

stent u zdravotně postiženého pracuje, tím lépe zná potřeby svého klienta. Po 

určité době asistent rozezná signály a umí na ně reagovat, aniž by ho musel kli

ent o pomoc žádat a její poskytnutí řídit. Dobrá znalost klienta, jeho potřeb a 

prostředí je pak základ úspěšného jednání v nouzových situacích, kdy se klien

tovi např. zhorší zdravotní stav. Pro klienta je pravidelnost styku s určitým asi

stentem a délka vzájemného vztahu také lepší I on se naučí svého asistenta znát 

a ví, co od něj může a nemůže čekat. „Čím déle u klienta asistent pracuje, tím 

více a lépe se nechá poznat, tím dříve se zrodí vzájemná důvěra a báze koope

rovat a tím lepší a spolehlivější asistence bude. 

8. Princip fyzické přítomnosti – vychází z poznání, že odkázanost člověka s po

stižením na techniku v případech nouze v mnoha případech selhává. Fyzická pří

tomnost asistenta musí být preferována před technickým zajištěním zdravotně 

postiženého člověka.

9. Princip „dostatečného rozsahu“ – vyžaduje se, aby člověku s postižením byla 

poskytnuta taková míra hodinové dotace osobní asistence, aby si mohl jít za svý



mi osobními cíli a zájmy. K tomu patří sport, kulturní vyžití, studium, za

městnání“ (Combrink in Bartoníčková, 2003, s. 46-48).



4  Osobní asistent
Lze říci, že osobní asistence je specifickým vztahem mezi klientem a pra

covníkem. Při poskytování osobní asistence platí, že asistent má být schopen naplňovat 

potřeby klienta a fungovat s ním v dlouhodobém pozitivním vztahu. To klade velké ná

roky na výběr pracovníka. Ještě před výběrem je nutné si uvědomit, jaká osobnost by 

klientovi nejvíce vyhovovala a jaké vlastnosti a způsoby jednání by mohly vést ke 

komplikacím ve vzájemném vztahu. Může to například být neschopnost asistenta snášet 

některé typické projevy uživatele (způsoby jednání a projevu, agrese, zvláštnosti v hygi

eně atd.), ambice asistenta nebo způsoby kontaktu. Podstatnou věcí při výběru je také 

fyzická, psychická a zdravotní vybavenost, která by měla odpovídat potřebám klienta.

4.1 Požadavky na osobního asistenta
Osobním asistentem může být kdokoliv, kdo jím chce  být a zároveň splňuje kli

entovi a níže uvedené podmínky a předpoklady. Může to být rodinný příslušník, soused, 

přítel  či  známý i  s povoláním,  které  se  nevztahuje  přímo  k osobní  asistenci.  Výběr 

osobních asistentů si řídí každý poskytovatel sám a vyžaduje splnění určitých podmí

nek, jako mohou být – čistý trestní rejstřík, přiměřená motivace, vhodné výsledky psy

chologických testů pro práci osobního asistenta, fyzická a psychická odolnost atd. Za 

překážku  na  straně  zájemců  o  vykonávání  osobní  asistence  můžeme  spatřovat  ne

vhodnou motivaci jako touhu se finančně obohatit, touhu ovládat nebo být na někom zá

vislý, snaha uspokojovat si citové vazby, impulzivní a agresivní jednání, egocentrismus, 

vztahovačnost nebo emoční labilita. Naopak by osobnímu asistentovi neměly chybět 

vlastnosti jako empatie, trpělivost, zodpovědnost, spolehlivost, ochota se v určitých vě

cech podřídit, schopnost spolupráce, nadhledu a humoru. Je důležité, aby osobní asistent 

a klient přijal svou roli, aby pomoc v podobě osobní asistence mohla zdárně pokračovat 

(Bartoníčková, 2006). 

4.1.1 Tělesné a zdravotní předpoklady
Práce osobního asistenta je namáhavá nejen po tělesné stránce – nároky na po

hyb, rychlost reakcí, chůzi a obratnost. Požadavky na tělesnou stavbu a kondici osobní

ho asistenta závisejí na klientově postižení a hmotnosti. Osobní asistent má mít takovou 

sílu, která odpovídá požadovanému výkonu, měl by být tak šikovný, aby zvládal poža



dované úkony. Je velmi důležité vyzkoušet tělesné možnosti  s konkrétními osobami. 

Uchazeč o práci osobního asistenta musí být natolik  zdráv, aby ho vykonávání osobní 

asistence neohrožovalo, což znamená, že musí svůj zdravotní stav znát a být si vědom 

svých případných zdravotních slabin a omezení, aby uměl své zdraví chránit a své slabi

ny kompenzovat (Hrdá, 2001). Často jsou také kladeny velké nároky na páteř – zvedání 

a přemisťování klienta. Dále potřebuje přiměřený zdravý sluch a zrak. 

4.1.2 Duševní předpoklady
Hrdá (2001) uvádí, že při osobní asistenci jsou velmi důležité duševní vlastnosti. 

Má-li totiž člověk určité psychické předpoklady, řeší se i těžkosti lépe. Je nám jasné, že 

bez kladného postoje k osobní asistenci jako takové, tj. k jejím cílům i cestám,  by mohl 

osobní asistent jen stěží vykonávat tak obtížnou práci, jako je práce osobní asistence. K 

výkonu osobní asistence je nejvíce potřeba dobrá motivace. Důvody, proč má člověk zá

jem právě o takovou práci. 

Práce osobního asistenta je natolik náročná, že v případě psychické nepohody 

může samotného pracovníka poškodit. Z psychického hlediska by asistent neměl trpět 

silnější neurotickou poruchou. Není vhodné, aby měl sklony k depresivitě, byl nepřimě

řeně egoistický, impulzivní, bojácní, měl potíže s hranicemi a byl vyhořelý. Stejně rizi

kové je i to, když řeší potíže nepřiměřeným požíváním alkoholu, medikací či kouřením 

velkého množství tabáku. (Bartoníčková, 2006).

4.1.3 Požadavky na odbornost
Vzdělání a kvalifikační předpoklady patří mezi hlavní faktory pro výběr pra

covníka. Požadavky na odborné znalosti osobního asistenta se liší dle druhu  posky

tované osobní asistence. U sebeurčující asistence se nevyžaduje žádná kvalifikace. Na

proti tomu u  řízené se mohou požadovat znalosti a dovednosti podle jejího zaměření 

(Hrdá, 2001).  Nelze jednoznačně říci, že existují významné souvislosti mezi vzděláním 

a výsledky osobních asistentů. Zájemce o osobního asistenta u osob s mentálním posti

žením by měl prokázat snahu a připravenost doplnit si  odborné vzdělání. 



4.2 Negativní typy osobních asistentů
Uveďme si nyní jednotlivé typy dle charakteru osobních asistentů, jež mohou 

negativně ovlivnit výkon osobní asistence dle Antonové in Hrdá (2001):

• typ pečovatelský   – tento typ se ke svému klientovi chová jako ke zcela 

nemohoucímu člověku, který není schopen rozhodování o vlastní osobě. Určuje 

klientovi, co má dělat, jak se má chovat, s kým se má a nemá přátelit atd. Zde 

dochází k újmě na klientově psychice, ale také asistent vyřazuje z činnosti někte

ré tělesné i duševní schopnosti, které je klient i přes své zdravotní postižení ještě 

schopen používat. 

• typ ochranitelský   – se snaží ochránit klienta od všeho. Má představu, že venku je 

nepřátelský svět a má tendenci klienta před tímto světem chránit. Asistenti s tím

to sklonem ve většině případů prožili nějakou velkou negativní zkušenost jako je 

ztráta blízkého člověka nebo fyzické či psychické ublížení jejich blízké osobě. 

• typ postižený svou profesí, neschopný se přeorientovat na jinou skupinu obyva    

telstva – do této skupiny patří často věkem starší asistenti. Jsou to většinou 

bývalí pedagogičtí pracovníci, kteří se nedokáží přeorientovat na dospělé lidi. 

V praxi se můžeme setkat s tím, že asistent kontroluje svého dospělého klienta, 

zda si umyl ruce nebo ho hladí po hlavě a říká, že dnes byl hodný. 

• typ řešící si své osobní neúspěchy a nízké sebevědomí   – předešlé tři typy se dají 

po určité domluvě napravit, ale tento typ je z tohoto hlediska velmi kompli

kovaný. Tento asistent bývá nejistý sám sebou, roztěkaný a jeho nízké sebevě

domí se odráží v chování ke klientovi, kdy si asistent na něm léčí své komplexy. 

Příčiny můžeme nalézt v nešťastném dětství, kdy rodina k němu měla nevhodný 

přístup. Tito asistenti by se měli zamyslet nad tím, zda svým jednáním klientovi 

neubližují a jestli by nebylo lepší nechat výkon osobní asistence na pozdější 

dobu, než si vyřeší své problémy. Jestliže nejsou schopní své problémy zpra

covat, neměli by se k osobní asistenci raději vracet.

• typ hledající mezi klienty svého partnera   -  otázka hledání partnera mezi lidmi se 

zdravotním postižením náleží do oblasti velmi choulostivých otázek. Mladý kli

ent jako kterýkoliv člověk sice touží po lásce, ale často i několik let hledá 

partnera. Asistentovo rozhodnutí navázat vážný partnerský vztah s klientem by 



nemělo být jen povrchní a dočasné, protože při pokusu o přerušení vztahu by 

mohla vzniknout traumata. Klient si na asistenta zvykne a začne s ním počítat 

pro svůj život. V ojedinělých případech může tento zvyk přejít v patologickou 

závislost. 

• typ hledající sebeuplatnění   – v tomto typu se nám kříží několik typů dohromady. 

Typ ochranitelský, pečovatelský a v neposlední řadě i typ řešící si své osobní 

neúspěchy a nízké sebevědomí. Právě takový typ se snaží nejvíce uplatnit na 

poli osobní asistence. 

Všichni osobní asistenti působící na klienta pozitivně či negativně by měli nejméně 

dvakrát ročně absolvovat supervizi nebo se snažit o konzultace s odborníkem na téma 

související s osobní asistencí. Asistent má být plně vyváženou osobností, která ví, co 

chce a jak bude dotyčnému klientovi schopna pomoci k tomu, aby dostal vše, co mu 

právem náleží.

4.3 Profesní etika
Každý člověk se během svého života vykonává nějakou profesi. Očekává se od 

něho odborná způsobilost a také to, že se bude chovat tak, jak je to typické pro výkon 

tohoto povolání.

 „V odborné literatuře jsou takováto pravidla chování označována jako profesní 

etika. Už od dob starověku až po současnost se formovaly a jsou ve stavu formování 

různé profesní etiky. Ty si dávají za cíl zabezpečit ve vtahu ke svým klientům i k široké 

veřejnosti takovou úroveň profesionálního chování, která bude vzbuzovat všeobecnou 

důvěru a dobré jméno dané profese a jejích realizátorů. Kromě toho, profesní etika 

umožňuje každému členu profesní skupiny ve vztahu k sobě samému být jakýmsi 

prostředkem sebekontroly, sebereflexe a samoregulace vlastního chování. Tímto způso

bem se profesní etika stává důležitým prostředkem regulace chování ve specifických 

podmínkách mezilidských vztahů“ (Janotová in Janotová a kol., 2005, s. 9). 

Velkou pozornost profesní etice dávala ta povolání, ve kterých se její nositelé 

dostávají do osobního kontaktu s klientem. Mezi tato povolání patří lékař, učitel, 

právník a lze sem zařadit i povolání osobního asistenta u jedinců s mentálním posti

žením. 



Jedinec s mentálním postižením komunikuje se svým okolím prostřednictvím 

mezilidských vztahů. Janovotá (2005) dále říká, že mezilidské vztahy představují složité 

interaktivní vztahy mezi lidmi. Prostřednictvím nichž se jedinec dostává do různých 

nadindividuálních vztahů. V obecné rovině se rozlišují dva druhy vztahů. Jde o vztahy 

organické a sociální. Organické vztahy na bázi biologických vztahů např. mezi rodiči a 

dětmi, mezi sourozenci nebo prarodiči a jsou základem sociálních vztahů. Sociální 

vztahy ovlivňují další život jedince, tedy i jedince s mentálním postižením. Osobní asi

stent může napomáhat jedinci s mentálním postižením navazování sociálních vztahů 

s okolním světem a tak obohacovat jeho i svou osobnost. Sociálním vztahům se jedinec 

během svého života může naučit prostřednictvím svého asistenta. Neschopnost navázat 

sociální vztahy často vede k izolaci člověka s mentálním postižením a k rozpadu celé 

jeho osobnosti. 

Pojem etika a morálka spolu úzce souvisí. Není existence morálky bez etiky a 

naopak. Jedno bez druhého by bylo nemožné a samoúčelné. Pod pojmem morálka mů

žeme rozumět určitý „společenský jev, přesněji … oblast lidské skutečnosti vymezená 

protikladností dobra a zla a s nimi spojenými normami chování se člověka v obklopují

cím světě, ve společnosti ve vztahu k jiným lidem či k sobě“ (Vajda 1993,

 s. 14).

Pojem etika zavedl známý řecký filozof Aristoteles. Význam řeckého slova ethos 

označoval mrav, morálku, charakter, chování, vlastnost, vnitřní podstatu, zákon, předpis. 

Překladem do latiny vzniklo slovo mos. Římský řečník, politik a spisovatel Cicero 

z tohoto tvaru vytvořil slovo moralis, znamenající mravní. Rozdíl mezi morálkou a 

etikou je to, že morálka má vždy konkrétní nositele, který se může dle své volby roz

hodnout pro určitý způsob chování. Etika naopak nabízí návod, jak se chovat v určitých 

etických problémových situacích. 

V souhrnu můžeme říci, že profesní etika se věnuje nejen etickým normám, 

hodnotám, ale i povinnosti dodržování v konkrétní profesi, tedy i v profesi osobního asi

stenta. Etické kodexy jsou postaveny na morálním svědomí, které slouží jako zevšeo

becnění stálých, pozitivních morálních kvalit jako je např. tolerance, poctivost, pracovi

tost, zdvořilost, trpělivost, pravdomluvnost, sebeovládání, rozvážnost, obětavost, ochota 

dobrovolně dodržovat zákony, zodpovědnost vůči osobám, institucím, projevům života, 

materiálním a duchovním hodnotám. V profesionální rovině je  kladen důraz na od

bornost a kvalitu vykonané práce. Mohli bychom chápat profesní etiku jako standard 



očekávaného chování dané profesní skupiny. V příloze č. 1 předkládáme Ethický kodex 

pracovníků osobní asistence. 

5 Klient osobní asistence
Hrdá (2001) uvádí, že klientem osobní asistence se může stát každý člověk, kte

rý nezbytně potřebuje ke svému životu pomoc druhé osoby a splnil daná  kritéria pro 

vznik nároku  na tuto službu nebo je schopen si tuto službu hradit z vlastních zdrojů. 

Pro klienta osobní asistence platí podobné charakteristiky jako u osobního asistenta. Ne

zbytným předpokladem je schopnost navázat mezilidský vztah, dále schopnost řídit a 

organizovat si vlastní asistenci a využívat možnosti, jež zmíněná služba nabízí. 

5.1 Osobní asistence u jedinců s mentálním postižením
Objevují se diskuse, zda jsou služby osobní asistence vhodné pro lidi s 

mentálním postižením. Častým názorem je to, že pro tělesně či smyslově postižené je 

osobní asistent partnerem a kompenzační pomůckou v jedné osobě. Pomocí osobních 

asistentů mohou uspokojovat své potřeby, zájmy a vykonávat věci, které by jinak vyko

návat nemohli. Služba osobní asistence bývá obvykle vymezena a řízena uživatelem a 

v tomto bodě se názory na osobní asistenci u klientů s mentálním postižením rozcházejí. 

Předpokládá se, že jedinec s mentálním postižením nemůže nebo je jen omezeným způ

sobem schopen vyjadřovat své potřeby, přání a představy o svém vlastním životě. 

Přestože jsou jeho možnosti srozumitelného formulování svých přání a potřeb nějakým 

způsobem omezené, nemůžeme se domnívat, že žádné individuální potřeby či zájmy ne

má. Důležité je, aby asistenční služba nalezla soulad mezi zájmy klienta, společnosti a 

osobností asistenta. Ten je dán osobností a stupněm postižení jedince, dále veřejností a 

osobností i odborností osobních asistentů. Jestliže klienta známe a jsme schopni s ním 

komunikovat je možné společnými silami určit jeho možnosti, potřeby a přání a doporu

čit mu odpovídajícího osobního asistenta (Novosad, 2006). 

Hlavním úkolem osobní asistence u jedinců s mentálním postižením je pomoc 

při začleňování do společnosti a ulehčení  rodinám, které se starají o takového člena ro

diny. Osobní asistence je jednou z možností, která tomu může napomoci. Jedná se 

převážně o řízenou osobní asistenci. Důležitou roli zde hraje osoba, která má důvěru kli

enta, schopnost asistenta respektovat osobnost jedince s mentálním postižením, 

schopnost práce v týmu a ochota dát se odborně vést. Lidé s mentálním postižením nebo 



s kombinovaným postižením potřebují dopomoc a podporu při sebeobsluze, 

v domácnosti nebo při kontaktech s úřady či jiným společenským prostředím. Určitá 

část těchto lidí je schopna se naučit mnoha důležitým věcem potřebným k samostatné

mu životu v podporovaném bydlení (Hrdá, 2001).

Velmi významnou roli může mít osobní asistence v ústavech sociální péče, kde 

je vhodný cílený a individuální přístup vzhledem k těžšímu mentálnímu postižení. 

Osobní asistence může také pomoci klientovi při přechodu z ústavního zařízení do neú

stavního prostředí např. chráněné pracoviště či bydlení. Za průkopníka komunitního 

života lidí s mentálním a tělesným postižením můžeme považovat Jeana Gaunera, který 

je také zakladatelem hnutí „Archa a víra a světlo“.

Černá a Kvapilík (1990) uvádějí, že osobní asistence u jedinců s mentálním po

stižením může být zaměřena také na pomoc při nácviku časové a prostorové orientace, 

jako je „určení hodin“, vysvětlení a ukotvení časových pojmů („ráno“,  „poledne“, „ ve

čer“, „ noc“), které lze spojit s konkrétními zážitky. V prostorové orientaci jde o zažití 

pojmů „nahoře“, „dole“, „před tebou“, „za tebou“, „vpravo“ apod., stejně jako i orienta

ce při pravidelném přesunu z jednoho místa na druhé.

Osobní asistent by měl být klientovým průvodcem života a partnerem při jeho 

aktivitách pracovních i volnočasových. Každý jsme svobodná bytost a tedy i člověk 

s mentálním postižením má mít právo a možnost spolurozhodovat o každodenních vě

cech ve svém vlastním životě. Je důležité, aby i člověk s mentálním postižením byl brán 

jako jedinečná a svébytná bytost. Chceme-li pomoci klientovi s mentálním postižením 

je důležité snažit se porozumět a naslouchat jeho přáním a touhám. Přijímat jeho svět, 

který je stejně hodnotný jako svět intaktní společnosti a je důležitou součástí světa naše

ho společného bytí (Novosad, 2006).

5.2 Osobní asistence u dětí
Osobní asistence u dětí se dá považovat za  nejnáročnější typ asistence. U dětí 

jde o řízenou osobní asistenci. Tato asistence pomáhá při školní docházce nebo při 

volnočasových aktivitách. Často se setkáváme u osobní asistence u dětí s pojmem 

osobní asistent a asistent pedagoga. Osobní asistent doprovází dítě do školy a ze školy a 

na ostatní mimoškolní aktivity a jeho plat je hrazen Ministerstvem práce a sociálních 

věcí, kdežto školní asistent, neboli asistent pedagoga je pedagogický pracovník a nákla

dy na něho spadají do rezortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.



 Je důležité, aby se asistent obrnil velkou trpělivostí, protože se při výkonu své 

pozice setkává s rodiči klienta a zde není komunikace vždy snadná. Stává se, že rodiče 

malého klienta občas těžko rozeznávají hranice mezi tím, jakou pomoc dítě potřebuje a 

co je schopno zvládnout samo. Díky přehnané péči se může stát, že si dítě neosvojí zá

kladní dovednosti a v dospělosti nejsou schopni se sami o sebe postarat a často se stáva

jí klienty ústavů sociální péče.  Velmi důležitou a nezbytnou součástí osobní asistence u 

dětí je spolupráce s rodinou, neboť ta obvykle zná nejlépe schopnosti a potřeby svého 

dítěte. Asistent by se měl také snažit taktně upozornit na prohřešky a nešvary, kterých se 

mohou rodiče dopouštět, což není zdaleka jednoduché (Antonová in Hrdá, 2001).

5.2.1 Asistent pedagoga
Jednou z rozhodující věcí v životě dítěte se zdravotním postižením je možnost, 

zda se bude vzdělávat a žít za stejných podmínek jako jeho ostatní vrstevníci. V běžném 

životě potřebuje pomoc osobního asistenta, ale ve škole by mu měl pomáhat asistent pe

dagoga.

Školní integrací dětí se specifickými vzdělávacími potřebami do běžných škol 

začala snaha o změnu přístupu společnosti k lidem se zdravotním postižením na mnoha 

místech. Integrace dává v prostředí běžných škol příležitost dětem se všemi úrovněmi 

schopností, aby se učily společně a respektuje individuální tempo a možnosti každého 

dítěte. Obrovským přínosem je rozvoj přátelství dětí se specifickými vzdělávacím po

třebami s vrstevníky bez postižení a tím pádem i snazší přijímání rozdílů, práce v týmu 

(učitelé, speciální pedagogové, rodiče a asistent), individuální přístup, zapojení rodičů a 

naplňování lidských práv ve vyrovnávání příležitostí. Podmínky pro úspěšnou integraci 

vytváří škola jako celek od postojů vedení školy, učitelů, jež žáka vyučují i těch, kteří se 

na výuce nepodílejí, ale vytváří atmosféru ve škole. Předpokladem jsou dostatečné 

informace a záleží na všech pracovnících školy, zda se žák stane respektovaným a bu

dou mu přiznána stejná práva a povinnosti jako ostatním žákům. Charakter speciálních 

potřeb integrovaného žáka může vyžadovat tak individuální přístup, že by nedovolila 

učiteli věnovat se v potřebné míře žákovi ani ostatním dětem ve třídě. V tomto případě 

je ve třídě nutná přítomnost další osoby – asistenta pedagoga.

Občanské sdružení Rytmus, které vzniklo v roce 1994 je prakticky jedinou or

ganizací, která zajišťuje asistenty pro pedagogickou integraci.  Jedná se o asistenty pro 

děti s těžším postižením, což znamená pro děti s mentálním postižením, s kombi



novaným mentálním a tělesným postižením nebo s postižením smyslovým. Toto sdru

žení spolupracuje (v rámci projektu Škola pro všechny) se speciálně pedagogickým 

centrem Vertikála, které bylo založeno ministerstvem školství při pomocné škole v Ro

oseveltově ulici v Praze.

Rodiče, kteří se rozhodnou pro integraci dítěte do základní školy se obrátí na 

speciálně pedagogické centrum, které jim pomůže vyhledat vhodnou školu a zajistí ve 

spolupráci s pedagogy této školy pedagogickou péči. Rytmus se dále snaží najít pro dítě 

asistenta.

Ředitelé škol mají dle možnost (ne povinnost) asistenta pedagoga zaměstnat, ale 

příliš toho nevyužívají, neboť sehnat peníze na jeho plat je obtížné. V případě, že se to 

podaří, může dát asistentovi pedagoga jen velmi nízký plat (maximálně v osmé platové 

třídě). S touto finanční nabídkou sežene jen minimální počet lidí s požadovaným peda

gogickým vzděláním. Na toto místo se ve většině případů hlásí lidé bez vysokoškolské

ho a pedagogického vzdělání. Proto pro ně občanské sdružení Rytmus pořádá různé 

vzdělávací kurzy a semináře během celého roku (Gabriel, 2005).

Úloha asistenta pedagoga je uvedena nejen v novém  zákoně č. 561/2004 Sb. o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ale také v zá

koně č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů .

 Dle zákona je asistent pedagoga pedagogickým pracovníkem a měl by splňovat 

tyto předpoklady:

• je plně způsobilý k právním úkonům,

• má odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonává, 

• je bezúhonný,

• zdravotně způsobilý,

• prokázal znalost českého jazyka, není-li dále stanoveno jinak.

Asistent pedagoga získává dle § 20 odbornou kvalifikaci:

• vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním 

programu v oblasti pedagogických věd,

• vyšším odborným vzděláním získaným studiem v akreditovaném vzdělávacím 

programu vyšší odborné školy v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu pedago

gických asistentů nebo sociální pedagogiku,



• středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením vzdělávacího 

programu středního vzdělávání v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu peda

gogických asistentů, 

• středním vzděláním s výučním listem, získaným ukončením vzdělávacího 

programu středního vzdělávání a studiem pedagogiky, 

• základním vzděláním a absolvováním akreditovaného vzdělávacího programu 

pro asistenty pedagoga uskutečňovaného zařízením dalšího vzdělávání pedago

gických pracovníků.

Dále Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy vydává informace k zabezpečení 

vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami s podporou asi

stence č. j. 14 453/2005-24

I. Obecné ustanovení

„Informace popisuje funkce asistenta pedagoga pro žáky se zdravotním postižením a 

asistenta pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním, představující podpůrné služ

by umožňující kvalitnější vzdělávání mnohým žákům se speciálními vzdělávacími po

třebami.

II. Asistent pedagoga pro žáky se zdravotním postižením

1. Speciálně pedagogické centrum nebo pedagogicko-psychologická poradna 

stanoví do podkladů, týkajících se zajištění asistenta pedagoga, nezbytný časový 

rozsah jeho podpory včetně doporučené pracovní náplně. 

2. Podpůrná služba asistenta pedagoga se doporučuje upřednostnit v 1. třídách ško

ly, v dalších postupných ročnících se předpokládá postupné omezování asi

stenční služby v souladu s věkovým i sociálním osamostatňováním žáků. Rozho

dující je však aktuální stav žáků se zdravotním postižením, jejich individuální 

potřeby a z nich vyplývající potřeba podpory asistenční službou. 

3. Náplň práce asistenta pedagoga stanoví ředitel školy. Ten též jednoznačně určí 

příslušné kompetence všem pedagogickým pracovníkům, kteří souběžně zabez

pečují výchovně vzdělávací činnost ve třídě, oddělení nebo výchovné skupině. 

Doporučuje se, aby vzdělávací činnost řídil učitel vyučovacího předmětu, který 



koordinuje působení dalších spolupracovníků - dalšího učitele nebo vychovatele 

ve třídě a asistenta pedagoga tak, aby vzdělávání svěřených žáků včetně 

žáka/žáků se zdravotním postižením probíhalo co nejúčinněji. 

4. Asistent pedagoga poskytuje žáku s nejtěžšími formami zdravotního postižení, 

vzdělávanému převážně podle dosud platného Rehabilitačního vzdělávacího 

programu, podpůrné služby při kompenzaci jeho znevýhodnění v rámci plnění 

obsahu daného programu (Švarcová, 2006, s. 192-193).

Pod vedením učitele se zapojuje do výchovných vzdělávacích činností, které se tý

kají celé třídy, ve které může být i více integrovaných dětí. Uveďme si rozdíl mezi asi

stentem pedagoga a osobním asistentem ve škole. 

Náplň práce asistenta sestavuje ředitel školy po dohodě s asistentem. Asistent 

pedagoga pomáhá dítěti se sociální adaptací na nové prostředí napomáhá mu získávat 

pracovní návyky a trénovat soustředěnost. Je pod vedením třídního učitele a pracuje 

podle jeho pokynů. Zde je důležité vyjasnění si vzájemného postavení a práce. Asistent 

se účastní na tvorbě individuálního vzdělávacího plánu, proto je nutné, aby se seznámil 

s dítětem a jeho rodinou a měl k dispozici potřebné pomůcky. Nároky škol na asistenta 

se mohou v některých bodech lišit, protože každý žák vyžaduje individuální přístup. 

Mezi základní body patří stálá přítomnost s žákem po celou dobu vyučování a pomoc 

při tvorbě a realizaci individuálního vzdělávacího plánu. Žákovi pomáhá s přípravou 

pomůcek na vyučování, s orientací po budově školy a s jednoduchou obsluhou. Asistent 

pedagoga se účastní pravidelných schůzek, které se týkají dítěte, které je ve škole in

tegrováno. Řídí se pokyny učitele a dle potřeby pracuje i s ostatními dětmi ve třídě a 

účastní se také pravidelných školení asistentů pořádaných speciálně pedagogickým 

centrem nebo jinou organizací (Fiedlerová, 2005).

Pokud jde o osobního asistenta jeho náplní v souvislosti s účastí dětí se speci

álními vzdělávacími potřebami v procesu vyučování je doprovod dítěte do školy nebo 

školského zařízení před začátkem vyučování a poté jeho vyzvednutí ze školy po skon

čení vyučování. 

Podle současných předpisů, může osobní asistent dítěte s postižením vykonávat 

práci asistenta pedagoga pod podmínkou, že bude mít uzavřeny dvě smlouvy – jednu 

s poskytovatelem osobní asistence a druhou se školou. Toto řešení je ale zbytečně složi



té a nereálné ve většině případů. Schválení či zamítnutí žádosti o zřízení funkce asisten

ta pedagoga má ve své kompetenci Odbor školství příslušného Krajského úřadu. 

5.3 Osobní asistence a lidská práva
S poskytováním sociálních služeb, tedy i osobní asistencí souvisí dodržování a 

naplňování základních lidských práv osob se zdravotním postižením. Na osoby se 

zdravotním postižením se vztahují stejná lidská práva jako na ostatní lidské bytosti.

Lidská práva můžeme charakterizovat jako ta práva, která lidem dovolují roz

víjet a využívat své schopnosti, možnosti a uspokojovat základní materiální a duchovní 

potřeby. Vycházejí z lidské potřeby žít takovým životem, kde se bude respektovat a 

chránit hodnota a důstojnost každé lidské bytosti. Základem spravedlivého uspořádání 

každé lidské společnosti je respektování veškerých lidských práv a svobod (Švarcová, 

2006).

Zájem o lidská práva se objevil již po první světové válce, ale až po ukončení 

druhé světové války se lidé se zdravotním postižením stali součástí procesu instituciona

lizace práv. 

Následně byly přijaty tyto dokumenty:

1948 Všeobecná deklarace lidských práv

1959 Deklarace práv dítěte

1961 Evropská sociální charta

1968 Deklarace o pokroku a rozvoji v sociální oblasti

1971 Deklarace práv mentálně postižených osob

1981 Deklarace o odstranění všech forem nesnášenlivosti a diskriminace založených na 

náboženství či víře

1986 Deklarace o právu na rozvoj

1987 Evropská konvence o prevenci týrání a nelidského  nebo ponižujícího zacházení 

nebo trestání

1993 Standardní pravidla pro vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním posti

žením



Přijetím těchto pravidel bylo zdravotní postižení uznáno jako faktor, který může 

podobně jako náboženské vyznání, pohlaví, barva pleti, sociální původ a jiné vést 

k omezování možnosti uplatňování práv a tedy rovnosti mezi lidmi, jež je stěžejním 

principem, na kterém je založena současná společnost. Vysokajová (2000, s. 15) uvádí: 

„Zdravotně postižení se tradičně setkávali s restrikcemi a omezeními, byli vystavováni 

nerovnému zacházení ve srovnání se zdravými jedinci a často odkázáni do pozice bez

mocnosti, která byla výsledkem stereotypních předpokladů a domněnek, které reálně 

nevystihovaly jejich individuální schopnosti a upíraly jim možnost zapojit se do života 

společnosti a být pro ni také pozitivním přínosem“.



6 Další  nové formy péče vedle osobní asistence 
o osoby s mentálním postižením 

V našich podmínkách je okruh možností péče o osoby s mentálním postižením 

stále víceméně omezený. V zahraničí se v posledních dvaceti letech rozvíjejí různé al

ternativní formy péče, které jsou poskytovány státním organizacemi, občanskými sdru

ženími či organizacemi zdravotně postižených nebo náboženskými a církevními sdru

ženími až po  nové typy komunitní i zcela neformální péče. Některé získané zkušenosti 

již byly popsány v tisku a o dalších se dovídáme při návštěvě různých zařízení.

Tuto situaci by měl změnit nový zákon o sociálních službách, který 

„zrovnoprávňuje státní i nestátní poskytovatele sociálních služeb a upravuje základní 

druhy sociálních služeb. Služby sociální péče jsou v tomto zákoně charakterizovány 

jako skupina služeb, jež v nepříznivé sociální situaci zabezpečují osobám základní 

životní potřeby, které nemohou být zabezpečeny bez pomoci druhé osoby. Každý druh 

sociální služby je charakterizován stanoveným okruhem základních činností, které musí 

být zajištěny v daném druhu sociální služby. Služby sociální péče poskytují fyzickou a 

psychickou soběstačnost, která vede k nejvyšší možné míře zapojit se do běžného života 

společnosti a v případech, kdy to není možné, zajistit důstojné prostředí a zacházení 

(Švarcová, 2006).

6.1 Pečovatelská služba
Nový zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách uvádí, že „pečovatelská služ

ba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a ro

dinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve 

vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb vyjmenované 

úkony“. 

Služba poskytuje tyto základní činnosti:

• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,

• pomoc při zajištění chodu domácnosti,



• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Tato forma péče je v rodinách, starajících se o děti či dospělé osoby s mentálním po

stižením, stále málo využívána, ale ukazuje se jako jedna z cest, která může rodině 

usnadnit náročnou péči především o člověka s těžkým mentálním postižením spojeným 

se závažným omezením mobility. Služba se poskytuje za úplatu. Bezúplatně se posky

tuje rodinám s nezaopatřenými dětmi v hmotné nouzi, rodinám, ve kterých se narodily 

současně tři nebo více dětí, účastníkům odboje a pozůstalým manželům (manželkám) 

po účastnících odboje starším 70 let.

6.2 Tísňová péče
Tísňová péče patří mezi terénní službu, která poskytuje nepřetržitou distanční 

hlasovou a elektronickou komunikaci s osobami vystavenými stálému vysokému riziku 

ohrožení zdraví či života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo 

schopností.

Služba poskytuje tyto základní činnosti:

• poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci,

• sociální poradenství,

• sociálně terapeutické činnosti,

• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

• pomoc při prosazování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních zá

ležitostí. 

Tato služby by měla být dostupná například rodinám, jež pečují o osoby s epi

leptickým onemocnění či jiným, kde hrozí náhlé zhoršení zdravotního stavu. Služba se 

poskytuje za úplatu.

6.3 Podpora samostatného bydlení
Další forma terénních služeb poskytovaná osobám, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu zdravotního postižení či chronického onemocnění, včetně du

ševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby – osobního asistenta.



Služba obsahuje tyto základní činnosti:

• pomoc při zajištění chodu domácnosti,

• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

• sociálně terapeutické činnosti,

• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních zá

ležitostí. 

Tato služba byla využívána především seniory nebo lidmi bez mentálního postižení 

s vážnými zdravotními problémy. Perspektivně by mohla být užívána také občany s leh

čími formami mentálního postižení, kteří jsou schopni žít relativně samostatným živo

tem a jen občas potřebují pomocnou ruku osobního asistenta při řešení složitějších 

problému či krizových situacích. Služba se poskytuje za úplatu.

6.4 Odlehčovací (respitní) péče
Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované 

osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění 

nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním 

prostředí; cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. 

Služba poskytuje tyto uvedené základní činnosti:

• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,

• poskytnutí ubytování v případě pobytové služby,

• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

• sociálně terapeutické činnosti,

• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních zá

ležitostí,

• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

Tato služba poskytuje pomoc rodině, která se stará o dítě nebo došlého člena rodiny 

se závažnějším postižením. „Cílem respitní péče je umožnit pečujícím rodinám o 



zdravotně postiženého a dlouhodobě nemocného člena určité odlehčení od nepřetržité 

celodenní péče. Vychází z předpokladu, že osoba pečující o rodinného člena či jinou 

blízkou osobu se zdravotním postižení potřebuje stejně jako kdokoliv jiný odpočinek a 

volný čas pro realizaci svých potřeb a zájmů. Jde o nezastupitelnou formu podpory ro

dinné domácí péče. Absence této podpory dává příležitost k umístění postiženého do 

ústavní péče. Mimo jiné se využití respitní péče pozitivně odrazí na psychickém i fy

zickém zdraví a na kvalitě života pečovatele a jeho celé rodiny“(Šafránková, 2002, s. 

252). 

6.5 Chráněné bydlení
Chráněné bydlení je pobytovou službou poskytovaná osobám, jež mají sníženou 

soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně du

ševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, tedy osobního 

asistenta. Chráněné bydlení může mít formu individuálního nebo skupinového bydlení.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,

• poskytnutí ubytování,

• pomoc při zajištění chodu domácnosti,

• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

• sociálně terapeutické činnosti,

• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních zá

ležitostí. 

Tato modernější forma celoroční péče spočívá ve společném žití několika klientů 

s mentálním postižením v běžném bytě nebo rodinném domku. Ve společné domácnosti 

dospělým klientům pomáhají  osobní asistenti nejen s vařením, úklidem, se sebeob

sluhou, ale i se vším ostatním, co nemohou klienti sami zvládnout. Osobní asistent zde 

zastává funkci pomocníka, přítele a konzultanta, nikoliv rodiče nebo vychovatele.

Velký význam má pro dospělé lidi s mentálním postižením, kteří pracují v chráně

ných pracovištích a navštěvují různá centra pro zaměstnávání a volný čas. Integrační 



funkce bydlení se ztrácí, pokud klienti tráví většinu času pouze v tomto bydlení. Klienti 

pak mohou trpět nedostatkem podnětů a hlavně kontaktů s ostatními lidmi. 

Rozsah poskytovaných služeb chráněného bydlení je závislé na jednotlivých potře

bách klientů a míře závažnosti jejich postižení. Asistenční služby po dobu 24 hodin 

denně je nutné zajistit klientům s těžkým mentálním postižením. 

Pro klienty by chráněné bydlení mělo být domovem., kde se realizuje kontakt klien

tů s jejich rodinami a přáteli (Švarcová, 2006). Chráněné bydlení by nemělo být bu

dováno v ústavním areálu, ale v běžné městské či vesnické zástavbě, aby nebyli klienti 

izolování od intaktní společnosti. Služba se poskytuje za úplatu.

„Služby či podpůrné aktivity pro lidi s MP by se neměly profilovat podle toho, 

co jedinec s MP nemůže, čeho není schopen, v čem je „odlišný“, ale naopak rozvíjet 

to, čeho je nebo může být s pomocí asistenta schopen a co mu bude příjemné a 

prospěšné. To ostatně v přiměřené míře platí pro všechny příjemce služeb osobní 

asistence“ (Novosad, 2006, s. 19).



7 Vliv osobní asistence na přirozený svět klienta 

7.1 Přirozený svět z pohledu filozofického
Téma přirozeného světa jako filozofického problému formuloval německý filo

zof a zakladatel moderní fenomenologie Edmund Husserl. Přirozený svět (Lebenswelt) 

byl pro něho východiskem pro teorii jsoucna a teorii poznání. 

Téma přirozeného světa dále rozvinul český filozof Jan Patočka, který se snažil 

spojit odkaz Husserlův a Heideggerův  a zkoumal pojem pohybu. Ve svém díle Přiro

zený svět jako filozofický problém uvádí tři pohyby, jež nejsou na stejné úrovni a 

v nichž se uskutečňují tři základní možnosti člověka: pohyb zakořenění, pohyb sebe

prodloužení a pohyb průlomu. „Je nutné rozeznávat celkové pohyby od částečných a 

jednotlivých. Celkové pohyby souvisí s tím, že náš život je pohybem, že je náš pobyt na 

světě stálou cestou. Celkové pohyby lze definovat jejich smyslem a z něho vyplývají

cích linií, kterou opisují. Částečné a jednotlivé pohyby jsou prostředečné, jednotlivé ki

nestézie, akty a jednání, do nichž se uchyluje a soustředí v daný okamžik pohyb cel

kový, které jsou jeho vehikulum, aniž však by bylo možné celkový pohyb složit 

z částečných a jednotlivých“(Patočka, 1992, s. 231-232).

Smyslem prvního pohybu zakotvení či zapouštění kořenů je základem pro 

všechny ostatní. Patočka (1992, s. 232-233) uvádí: „Smyslem pohybu zakotvení je ex

plikovat danou situaci, osvojit si to, co v ní je dáno. Nikoli přetváření toho, co je již zde, 

se shledáváme před sebou, nýbrž přijetí, ale zároveň  a přede vším ostatním – přijetí nás 

samých tím, do čeho jsme postaveni. Teprve na základě toho, že jsme takto přijati, mů

žeme rozvíjet své vlastní možnosti, ty, které jsou s námi dány a které lze pouze převzít, 

protože nejsou námi vytvořeny, nýbrž jsou s námi stejně původní“. V pohybu zakotvení 

můžeme nalézt dimenzi minulosti. „Člověk je přijat ve své odkázanosti druhým 

(matkou) a skrze tento kontakt si vytváří lidský svět“ (Matoušek, 2001, s. 253). V tomto 

pohybu se utváří ona prastruktura, která náleží k lidskému světu: ty – já – společné oko

lí, přičemž já a ty jsou rovnou měrou tělesné. Pojem domov můžeme chápat jako opak 

cizoty a tvoří tak jednu z důležitých dimenzí přirozeného světa. „Reflexe v oblasti za

kotvení ukazuje, že jejím elementem je nahodilost a její přirozeným ideálem proto štěs

tí. Štěstí je zároveň naplnění a nahodilost. Štěstí není v naší moci, je záležitost situace, 



nad níž nemáme moc. Reflexe na nahodilost štěstí plodí  snahu využít životních chvil 

v plnosti toho, co jsou s to poskytovat“(Patočka, 1992, s. 239).

V druhém pohybu nazvaném sebeprodloužení, reprodukce nalézáme dimenzi 

přítomnosti, ve které se setkáváme s lidmi a věcmi. V tomto je lidský kontakt nejdůleži

tější částí přirozeného světa a bez něho by byl lidský život fyzicky nemožný. „Věci, jež 

nás obklopují jako ne-osobní okolí, jsou původně artikulovány možnostmi obstarávání, 

dovednosti, funkce a role, že jsou články služebného světa“ (Patočka, 1992, s. 240-241). 

Svět pohybu sebeprodloužení je přirozeně svět sdílení, svět spolupráce a organizace. 

Pohyb reprodukce navazuje na předchozí pohyb zakotvení, které je obratem jeho smys

lu. Vzniká zde cesta dovnitř věcí a člověk nalézá lidské možnosti, činnosti a schopnosti. 

Podle Patočky (1992, s. 244): „Labyrintový charakter celého pohybu byl v minulosti 

často zdůrazňován a stává se stále více převládajícím pocitem života hlavně u moderní

ho člověka, kde je hmatatelné nahromadění služeb, prostředků život prodlužovat a 

množit jeho možnosti, a kde se nicméně stiňme nepřítomnost hlavního“.

Třetí pohyb je pohyb průlomu či sebepochopení, který je lidsky nejvýznam

nějším pohybem. Je v něm obsažen pohyb vlastní existence, svých možností, úlohy v 

životě a navazuje na oba předchozí. V tomto pohybu se objevuje dimenze budoucnosti, 

kdy se člověk vztahuje k celku světa, k bytí jako souvislosti všeho smyslu. Můžeme říci, 

že v tomto pohybu se člověk otevírá pravdě (Matoušek, 2001). „Třetí životní pohyb, ten 

který je vůči prvním dvěma ve vazbě spojení a zatlačení, tedy v dialektické vazbě, ob

jevuje tady podstatnou dimenzi přirozeného světa, tu, která není dána, uniká vněmu i 

vzpomínce, uniká věcné identifikaci, a přece tento svět podstatně podmiňuje“(Patočka, 

1992, s. 215).

7.2 Přirozený svět jako pojem
 Pojem přirozeného světa se nám v současnosti dostává do popředí zájmu od

borné veřejnosti v souvislosti s lidmi s postižením. Matoušek (2003, s. 172) uvádí: „Fi

lozofické pojetí přirozeného světa je pokusem o distanci od stanoviska tzv. objektivizu

jících věd. Přesto je možné koncept přirozeného světa využít jako obecné schéma ke 

konstrukci kategorií a operacionálně definovaných znaků popisujících kultury, 

společnosti, subkultury, skupiny i jednotlivce. Pro sociální práci představuje pojem při

rozeného světa jednu z možností, jak naplnit soudobý ideál – pokud je to možné, začínat 

případovou práci vždy “z pozice klienta“ “. Je velmi důležité se zmínit o tom, že po



znání, přiblížení se přirozenému světu klienta, by měl být jedním z hlavních bodů v prá

ci pomáhajícího. Každý by měl být brán jako jedinečné individuum s vlastním pohle

dem na svět a důležité je, aby pomáhající tento specifický pohled klienta na okolní svět 

respektoval. 

Ve snaze poznávat přirozený svět klienta se můžeme opírat o Patočkův filo

zofický koncept tří základních životních pohybů, které jsme si již představili (viz výše). 

Osobní asistent  by si měl uvědomit základní význam těchto tří pohybů. Matoušek 

(2003, s. 221) uvádí: „Pohyb dimenze minulosti je pohybem zakotvení či zakořenění, 

v němž se člověk vztahuje k tomu, co zde již existuje; co je ve světě hotovo a pro něho 

připraveno“. Zde se jedná o vztahu jedince ke své rodině, svým nejbližším a k domovu. 

Jde o intimní vazby, které jsou velmi důležité v období ranného dětství. Přítomnost je 

druhou dimenzí pohybu sebeprodloužení či reprodukce. V tomto pohybu se setkáváme 

s lidmi, vztahujeme se k druhým lidem, věcem a okolnímu světu. „Lidsky nejvýznam

nější pohyb, pohyb vlastní existence, navazuje na oba předchozí, je rozvrhem možností. 

Patočka jej nazývá pohybem průlomu či vlastního sebepochopení. Jeho podstatným 

živlem je budoucnost“. (Matoušek, 2003, s. 221) V tomto pohybu člověk nalézá smysl 

svého života a života člověka ve světě. 

7.2.1 Důležitost přirozeného světa klienta 
„Vnější svět, ve kterém žijeme, je jeden a je pro všechny lidi společný“ (Kopři

va, 1997, s. 30).  Přesto se obraz vnějšího světa v každém člověku zobrazuje jinak. Ten

to obraz světa, neboli „vnitřní svět“ je jedinečný a stejný přístup k němu nemá nikdo 

jiný jen dotyčný člověk sám. V každodenním životě na tyto věci zapomínáme brát zřetel 

– chceme, aby druzí viděli svět stejně jako my. Často se nezajímáme se o to, co druhý 

cítí, co si myslí a hovoříme spíše o tom, co by měl cítit a prožívat.  Chceme-li pochopit 

druhého člověka, musíme vzít v úvahu jeho obraz světa, snažit se ho pochopit zevnitř 

jako jeho součást vnitřního světa, ale není nutné se s ním ztotožnit. 

Poznání vnitřního světa druhého člověka je možné za předpokladu, že nám ho 

vlastními slovy popíše. Přestože slova usnadňují dorozumívání, mohou vést i k nedoro

zumění. Ne vždy má totiž určité slovo stejný význam pro nás jako pro druhého. Je tedy 

nutné se dále ptát a zajímat o to, co určité slovo v jeho vnitřním světe opravdu znamená. 

V práci osobního asistenta je důležitá orientace na porozumění – nemůžeme předpoklá

dat, že platí naše vidění klientovy situace, proto je nutné brát ho vážně a vycházet z jeho 



vnitřního světa. V situaci, kdy nevíme, zda klientovi dobře rozumíme, můžeme se ze

ptat. Tak s ním navážeme kontakt a můžeme mu pomoci objasňovat si své pocity a myš

lenky. Zajímáme-li se o vnitřní svět toho druhého, mohou se konfliktní situace přeměnit 

v situace spolupráce. Pomáhající pracovník (osobní asistent) se často orientuje na 

hodnocení oprávněnosti prožívání u klienta místo snahy porozumět jeho světu. Toto 

jednání ho pak od kontaktu s ním vzdaluje. Podobný účinek může mít i přemýšlení o 

klientovi v odborných psychiatrických a psychologických pojmech, které popisují jeho 

vadné fungování.

„Převzít odpovědnost za vlastní vnitřní svět, za obrazy, které si o jednotlivých 

jevech vnějšího světa vytváříme – to je v pomáhající profesi první, rozhodující krok 

k cestě k profesionálnímu (i osobnímu) zrání. Dokud si myslíme, že naše prožitky lo

gicky vyplývají z toho, co se kolem nás děje, nemáme jinou možnost změny než zkou

šet ovládat okolí. Jakmile se zastavíme nad tím, jak životní situace vnitřně zpracovává

me, začínáme se měnit a směřujeme k vnitřní svobodě“(Kopřiva, 1997, s. 32).

7.2.2 Vztah mezi osobním asistentem a klientem
Jednou z nejdůležitějších součástí osobní asistence je to, že vztah mezi osobním 

asistentem a klientem musí být rovnocenný. Nesmí dojít k tomu, aby klient nebo jeho 

zákonný zástupce manipulovat asistentem, ať z pozice síly (že je zaměstnavatelem) či 

z pozice slabosti (že má postižení) nebo i opačně asistent klientem (Hrdá, 1997). 

Z obecného hlediska se dá říci, že při osobní asistenci jde o pracovně-právní 

vztah,  který je založen na smluvním vztahu mezi příjemcem a poskytovatelem sociální 

služby. Příjemce služby osobní asistence může být přímým zaměstnavatelem svého asi

stenta nebo jeho služby využívá přes třetí subjekt (soukromá agentura, nestátní or

ganizace či státní organizace), který tedy je s asistentem v pracovně-právním vztahu a 

asistenta si najímá pro výkon osobní asistence. Ve skrze však platí to, že zaměstnavate

lem, který rozhoduje o průběhu vlastní asistence, je příjemce služby. Pokud osoba, která 

má sníženou soběstačnost, není schopna rozhodovat o sobě a průběhu asistence, platí, že 

asistence probíhá v souladu a ve prospěch jejích zájmů, práv a potřeb (Bartoníčková, 

2006). Za výkon služby v pracovně-právním vztahu náleží osobnímu asistentovi fi

nanční odměna. Ta zamezuje vzniku pozice dárce a obdarovaného a utváří prostor pro 

oboustranný a citově neutrální, nezávislý pracovní vztah. 



Vedle roviny pracovně-právní vstupuje do procesu poskytování osobní asistence 

i rovina osobní, citová. Jde o vztah velmi osobní a intimní při němž dochází ke vzájem

nému sblížení, sdílení a zaujetí . Nejde tedy jen o vztah zaměstnavatel – zaměstnanec. 

Osobní asistent je tu partnerem, tím, kdo pomáhá a aktivně se zúčastňuje. Je důležité, 

aby vše, čeho je klient s mentálním postižením schopen dosáhnout, dělal sám, tím bu

dou naplněny zásady samostatného života. Klient by měl mít možnost sám rozhodovat 

v důležitých oblastech svého života např. (jak chce trávit svůj volný čas). Klient by měl 

společně s osobním asistentem domlouvat na tom, čeho chce dosáhnout a jakým způso

bem. Asistent je brán jako dopomoc, která zde má významnou roli, neboť bez ní by ten

to specifický vztah zanikl.

 Vztahy mezi klientem a osobním asistentem musí být založeny na vzájemné 

empatii, zájmu, služnosti, vlídnosti, toleranci, jemnosti, respektu, humoru, sebepoznání, 

zodpovědnosti a snaze po sebezdokonalení (Hrdá, 1997). Klient ani osobní asistent si 

nesmí přát připoutat toho druhého na celý život. To by vedlo k narušení principu vzá

jemné nezávislosti a soběstačnosti. Proto není zcela žádoucí navazovat velmi blízké až 

intimní vztahy mezi osobním asistentem a klientem. 

Jak již bylo na začátku zmíněno, základem vztahu mezi klientem a osobním asi

stentem je rovnocennost, ne však rovnoprávnost. Hrdá (2001) říká, že cena člověka 

netkví ve výkonnosti, ani v dalších (dnes ceněných) atributech jako je bohatství, krása, 

zdraví, sociální styky apod. Nespočívá ani v jiných (často bohužel nedoceňovaných) 

vlastnostech, jako je spravedlnost, síla vůle, vlídnost nebo trpělivost, ale cena člověka je 

v člověčenství samotném. Člověk je cenný prostě proto, že je člověk, bez ohledu na to, 

jaký je.

Hlavním předpokladem úspěchu služby osobní asistence je otevřenost, takt, trpě

livost a podmínka, že osobní asistent je zralou, spolehlivou a důvěryhodnou osobností, 

která respektuje celou osobnost klienta a může být bezpečně pracovně začleněn nejen 

do jeho života, ale i celé rodiny. Je proto velmi důležité brát zřetel na výběr osobního 

asistenta i na klientovu charakteristiku z hlediska prevence rizik vzájemného citového 

vydírání, závislosti emocionální nebo vzniku případného materiálního či sexuálního 

zneužívání klienta osobním asistentem. 

7.3 Přirozený svět klienta s mentálním postižením



I člověk s mentálním postižením je jedinečná bytost s vlastním způsobem proží

vání, vnímání okolního světa a chováním. Je to člověk s vlastním přirozeným světem a 

pohledem na něj. Osobní asistent by se měl snažit pochopit přirozený svět svého klienta 

a respektovat ho. Jeho respektováním zvyšuje asistent kvalitu života klienta. Snahou 

osobního asistenta o přiblížení se a pochopení přirozeného světa může dojít k pochopení 

zvláštnosti jedince s mentálním postižením a jeho výsledkem může být i zlepšení vztahu 

mezi klientem a asistentem. Podstatnou roli hraje i samotný způsob nazírání osobního 

asistenta na klienta, míre respektování klientovy osobnosti, snaha vcítit se do situace a 

prožitků klienta, resp. úsilí k pochopení a akceptaci klientova přirozeného světa. Díky 

tomuto pozitivnímu způsobu práce může pomáhající osobní asistent, přes kvalitní a chá

pavý vztah s klientem, nalézat adekvátní pomoc pro klienta (Pilátová, 2005).

Při kontaktu jedince s mentálním postižením s intaktní společností často dochází 

k nedorozumění a překážkám v komunikaci. Nedorozumění vychází z neznalosti 

zvláštností člověka s mentálním postižením. Společnost si neuvědomuje, že člověk 

s mentálním postižením má sníženou schopnost orientace  a přizpůsobení se prostředí a 

o to více potřebuje pomoc nás ostatních. Vágnerová (2004, s. 292) uvádí: „Orientace 

v běžném prostředí je pro ně mnohem náročnější, protože hůře rozlišují významné a ne

významné znaky jednotlivých objektů a situací, a hůře chápou i jejich vzájemné vztahy. 

Svět je pro ně méně srozumitelný, a proto se jim může jevit i více ohrožující. Dů

sledkem toho je silnější závislost na jiném člověku, který se stává prostředníkem mezi 

mentálně postiženým a vnějším světem, resp. preference známého prostředí“. 

Jednou ze zvláštností jedince s mentálním postižením je sklon k rigiditě a stere

otypnosti, kdy ulpívají na určitém způsobu řešení. Tyto zvláštnosti jsou obranou před 

subjektivně nesrozumitelnými, novými a neznámými podněty, které jsou jim nepříjemné 

a mohou vyvolávat různé obavy. Je nutné jejich omezenou možnost přizpůsobení se re

spektovat, neboť nepřiměřené nároky na jejich osobu by mohl vyvolat negativní reakce. 

Další ze zvláštností je, že jedinci mají postiženou oblast řeči. Vyznačuje se méně 

přesnou výslovností, jazykovou necitlivostí (časté použití agramatismů), jednoduchostí 

vyjadřování či potížemi s pochopením celkového kontextu. Další oblastí, která je něja

kým způsobem u jedinců s mentálním postižením omezena je schopnost učit se. Učení 

je převážně mechanické a asociační. Vágnerová (2004, s. 294) dále říká: „Nejde jen o 

důsledek nedostatečného porozumění,nepříznivý vliv mají i nedostatky v koncentraci 

pozornosti a paměti. Je třeba si uvědomit, že jde o poškození CNS, pro něž jsou poru



chy paměti a pozornosti typické“. U lidí s mentálním postižením je při učení důležitá 

dobře zvolená motivace. Jsou také schopni učit se za pomoci druhé osoby, ke kterému 

mají pozitivní vztah. Učí se pak spíše kvůli potvrzení citového vztahu než z jiného dů

vodu, jejich učení je tedy primárně motivováno emočně než kognitivně. Posledním ze 

zvláštností jedince s mentálním postižením je oblast sebepojetí, jež je ovlivněna určitým 

způsobem uvažování a omezenou možností pochopit své reálné kompetence. Sebe

hodnocení nebývá zcela objektivní, protože bývá ovlivněno emocionálně. Uvedené 

zvláštnosti lidí s mentálním postižením mají velmi často negativní vliv na zapojení je

dince do společnosti. Tím jsou dále omezovány jeho sociální vztahy a možnosti uplatně

ní se ve společnosti.   

Do přirozeného světa člověka s mentálním prostředím patří především jeho nej

bližší okolí, tedy rodina. Dále do něho můžeme zařadit vzdělávací instituce, zájmové 

činnosti nebo zaměstnání a bydlení. Ale vraťme se k nejdůležitějšímu článku, což je ro

dina jedince s mentálním postižením. Rodina hraje největší roli v životě jedince, zde 

totiž nalézá pocit bezpečí a jistoty. Velmi důležitou roli zde má matka, která se stará o 

své dítě nebo již dospělého jedince. Domov patří podle filozofického kontextu do první

ho životního pohybu, pohybu zakořenění. Rodinný život je velmi důležitý v životě je

dince s mentálním postižením a často přetrvává až do dospělosti. 

Vzdělávací instituce, zájmové činnosti a zaměstnání můžeme zařadit do druhého 

životního pohybu, pohybu sebeprodloužení. Vedle rodiny má škola podstatný vliv na 

rozvoj člověka s mentálním postižením. Škola může ovlivňovat integraci a socializaci 

do běžného prostředí široké společnosti. V dnešní době si rodiče mohou zvolit způsob 

vzdělávání svého dítěte. Dítě může být integrování za pomoci osobního asistenta nebo 

asistenta pedagoga do běžného vzdělávacího proudu nebo může navštěvovat základní 

školu speciální a praktickou. Pro život dítěte s mentálním postižením jsou velmi důleži

té vzájemné sociální vztahy s vrstevníky, ať už jsou zdravé nebo s nějakým postižením. 

Asistent pedagoga má v této oblasti důležitou úlohu, pomáhá procesu začlenění mezi 

spolužáky, motivuje jedince k učení a upevňuje pracovní návyky. 

Trávení volného času zájmovou činností je důležité pro člověka s mentálním po

stižením. „Mají právo tyto aktivity realizovat ve stejném prostředí a stejným způsobem 

jako ostatní občané – významný je u nich navíc fakt otevření dalšího prostoru pro žá

doucí rozšíření seberealizačních kompenzačních mechanizmů“ (Valenta, Müller, 

2004, s. 267). Jedinec by měl mít tu možnost volby trávení svého volného času. Mělo 



by to být něco, co ho baví a zajímá. Zájmové aktivity mohou provozovat různé instituce 

jako např. ústav sociální péče, různé školy, kluby či neziskové organizace, které posky

tují projekty integračně-výchovného charakteru. Osoba s mentálním postižením má 

možnost výběru typu zájmové organizace, může navštěvovat běžnou zájmovou or

ganizaci nebo zájmové činnosti pro jedince s mentálním postižením. Obě formy trávení 

volného času má pozitivní účinky na socializaci jedince. Má zde možnost potkávat nové 

zajímavé lidi a navazovat nová přátelství. Svou zájmovou činnost může jedinec spolu

prožívat s vlastním osobním asistentem, kterého vyškolila organizace, která poskytuje 

tuto podporu. V tomto případě je cílem osobního asistenta začlenit klienta mezi 

vrstevníky a pomalu ho učit osamostatnění v zájmovém kroužku, vše je dáno v indivi

duálním plánu klienta, který sestavuje s odborníky a svým klientem osobní asistent. 

Další oblastí, která může patřit do přirozeného světa jedince s mentálním posti

žením je zaměstnání. Valenta s Müllerem (2004, s. 265) uvádí: „Mezi moderní instituci

onálně-podpůrné mechanizmy lze mimo jiné zařadit osobní asistenci a podporované 

zaměstnání. Osobní asistence (či pracovní asistence) slouží k podpoře v samostatnosti, 

k ulehčení adaptace na nové  pracovní prostředí a ke kontaktům mezi zprostředkovate

lem zaměstnání, klientem, zaměstnavatelem a případnými spolupracovníky. Podpo

rované zaměstnávání je časově omezený  komplex služeb, jehož cílem je podporovat zá

jemce o práci v tom, aby si našel a udržel místo na otevřeném trhu práce za rovných 

platových podmínek. Je přitom určeno osobám znevýhodněným tak, že pro získání a 

udržení si místa potřebují dlouhodobou (individuálně přizpůsobenou) podporu přímo na 

pracovišti“. Pracovní činnost má významný vliv pro rozvoj nových pracovních a soci

álních dovedností  jedince. V práci může jedinec s mentálním postižením najít smysl 

své seberealizace. Jinou možností je zaměstnání v chráněných pracovištích neboli 

dílnách. Je důležité, aby činnost, kterou jedinec s mentálním postižením vykonává od

povídala jejich možnostem, úrovni myšlení a koncentraci pozornosti. Nejlépe se uplatní 

v klidném prostředí a práce by neměla být náročná na senzomotorickou koordinaci a 

přesnost.

V určitém věku se člověk osamostatňuje. Osamostatnění jedince s mentálním 

postižením od rodiny je velmi složitá a občas nedosažitelná věc. Tito lidé nemají po

třebu se osamostatnit, protože v rodinně mají většinou to, co potřebují a nalézají zde 

hlavně lásku a péči. Ve svém přirozeném prostředí se cítí v bezpečí. Člověk s mentálním 

postižením na druhé straně tím, že bydlí v rodině, může být často izolovaný od kontaktu 



svých vrstevníků. Určitou možností osamostatnění nabíjí chráněné bydlení nebo komu

nitní bydlení. V chráněném bydlení žije společně několik mentálně postižených jedinců 

pod kontrolou a dohledem asistentů. Učí se různým domácím činnostem, aby byli co 

nejméně závislí. Adaptace a osamostatnění se probíhá postupně, aby nepředstavovaly 

pro klienty chráněného bydlení stresovou situaci. V komunitním bydlení jde o to, že je

dinci bydlí v bytě s neustálou přítomností sociálního pracovníka, často asistenta.

„Tato určitá nezávislost je pro člověka s mentálním postižením opět příležitostí k 

seberealizaci, pozitivnímu hodnocení sebe sama, ale i k přirozené integraci do běžného 

života ve společnosti a tudíž do okolního světa člověka“ (Pilátová, 2005, s. 52).



8 Supervize jako jedna z forem pomoci při výko
nu osobní asistence

Osobní asistence je po psychické i fyzické stránce dosti náročná práce. V blíz

kosti dvou lidí může přirozeně docházet k emocionálním střetům a nejasnostem. Super

vizní skupina osobních asistentů může být dobrým nástrojem uvolnění vzniklého napětí, 

sdílení dojmů a pocitů, výměny zkušeností, prevencí konfliktů či nástrojem řešení 

konfliktů, které již vznikly.

 O supervizi a supervizních setkáních se doslýcháme v různých oblastech péče o 

lidi s různými obtížemi. Ta se u nás objevila v 60. letech 20. století jako součást psycho

analytického výcviku, později ji zařadili J. Skála a J. Růžička jako pokračování výcviků 

SUR. Postupně se supervize rozšiřovala i do jiných oblastí blízkých zdravotnictví či so

ciální práci. 

„Při supervizním setkávání dochází k rozvoji sebereflexe, k hledání nových cest 

k lidem, se kterými pracujeme. Pomáhá nám pochopit naše vztahy k nim, pocity a jejich 

odraz v práci s pacienty. Umožní nám vidět pacienty jinýma očima, navázat bližší 

kontakt s kolegy, kteří mají k případu co říci. Přínosné jsou i pohledy nezaintere

sovaných, pomáhají nám vystoupit ze zaběhnutých kolejí. To všechno je zpětně příno

sem pro klienty, kterým poskytujeme péči“(Venglářová, 2003, s. 20).

Při supervizi v osobní asistenci má hlavní význam vztah ke klientovi a komu

nikace s ním. Témata sezení jsou konkrétní problémové situace a pozornost supervizora 

je soustředěna na jednání pracovníka. Cílem je dospět ke správnému postupu, který ne

musí být všeobecně správným, ale v dané chvíli  lepším pro určitého pracovníka. Super

vizi můžeme rozdělit na individuální či skupinovou. Skupina může být vedena super

vizorem nebo to může být skupina stejně postavených kolegů bez vedení supervizita. 

Jako supervizi můžeme definovat i vzájemné konzultování dvou stejně postavených ko

legů. Supervize může pracovat s reálnými situacemi např. rozhovoru osobního asistenta 

s klientem, kdy je supervizor přítomný nebo pomocí video a audio nahrávek. Dále může 

používat modelové situace přehrávané v supervizí skupině (hraní rolí). 

Každá organizace, která provozuje osobní asistenci by měla svým asistentům na

bízet odborné supervizí vedení. I klienti osobní asistence by měli mít možnost kontak

tovat odbornou pomoc v případě potřeby. 



8.1 Bálintovská skupina
Bálintovská skupina je zvláštní metodou v psychoterapii a má velké uplatnění 

v průběžné supervizi i v jiných pomáhajících profesích. V 50. letech anglický psycho

analytik M. Bálint vymyslet speciální způsob užití psychoterapeutických poznatků 

v práci na vztahu lékaře k pacientovi – tzv. bálintovskou skupinu. Tato metoda byla pů

vodně určena pro lékaře, ale rychle se rozšířila i do dalších skupin pomáhajících profesí 

– zdravotní sestry, pedagogové, psychoterapeutové či sociální pracovníci. 

Bálinotvskou skupinu můžeme charakterizovat jako „Skupina příslušníků někte

ré z takovýchto profesí se schází ve stanovených intervalech pod vedením kvalifi

kovaného vedoucího. Na sezení vždy někdo z účastníků nabídne případ, s kterým by 

chtěl pomoci. Je to případ, kdy pomáhající není spokojen s tím, jak požíval kontakt 

s klientem nebo jak si počínal. Nese v sobě vnitřní konflikt. Toto se přihodilo, takto 

jednal, ale něco v něm s tím není spokojeno. Nějaký motiv vždy vedl k tomuto jednání, 

které proběhlo. Jiný motiv by si přál reakci jinou. Je zde tušení, že uspokojivější reakce 

je představitelná, jinak by to nebyl problém k řešení. Je třeba přijít na to, co to vlastně 

od sebe člověk chce“ (Kopřiva, 1997, s.137). Je tu potřeba si to s někým ujasnit. 

Skupinová práce má pět fází (Kopřiva, 1997): 

a) Expozice případu. Ten, kdo případ prezentuje, popíše problém tak, jak si ho pa

matuje. Nejsou zde tak důležitá objektivní data z dokumentace – to, čím se sku

pina zabývá, je subjektivní obraz případu v duši pomáhajícího.

b) Otázky. Účastníci se dotazují na okolnosti, které potřebují vědět, aby si mohli 

utvořit představu o tom, co se asi dělo v pomáhajícím, klientovi a případně i 

v dalších osobách, které v případu vystupují.

c) Fantazie. Účastníci říkají, co si představují o citech a vztazích jednotlivých po

stav případu. Slovo „fantazie“ má povzbudit k atmosféru podporující uvolněnou 

tvořivost na základě intuice. V tomto okamžiku nejde o vyslovování prokaza

telných pravd.

d) Praktické náměty na řešení. V této fázi účastníci říkají, jaký konkrétní postup 

by v daném případě zvolili na místě pomáhajícího.

e) Vyjádření protagonisty. Ten, kdo případ předložil, dává zpětnou vazbu na to, 

co slyšel během fází b) až d). Ocení to, co bylo pro něj užitečné. Co pro něj uži

tečné nebylo, může nechat stranou. Cílem celé práce není najít objektivní prav



du, nýbrž předestřít pomáhajícímu spektrum představ, z nichž si vybere to, co 

má pro něj cenu. 

Bálintovské skupiny u nás mají dlouholetou stadici, neboť se s nimi seznámila větši

na účastníků sebezkušenostních výcvikových komunit systému SUR. Dlouhodobá účast 

v bálintovské skupině podporuje sebereflexi a  působí jako sebezkušenostní skupina, 

která může osobním asistentům přispět k rozvoji celé jeho osobnosti. 

8.2 Focusing
Tuto jednoduchou techniku vypracoval psychoterapeut, výzkumník a filozof Eu

gene Gendlin. Metoda focusingu je užitečná pro každého, ale v pomáhající profesi ji 

oceníme dvojnásob. „Máme prostředek, jak se dostávat k sobě, nacházet své těžiště, 

čerpat energii z kontaktu s našimi skutečnými – byť i negativními – pocity a projasňovat 

rušivé pocity, které vstupují mezi nás a určitého klienta, žáka, pacienta nebo obyvatele 

domova“ (Kopřiva, K. 1997, str. 97). V kurzu focusingu se osobní asistenti učí plně vní

mat zážitek a dojít k jeho pojmenování, učí se bazálnímu duševnímu úkonu, který je no

sitelem změny v zážitkové psychoterapii. „Umět focusing znamená znát cestu, jak sám 

sebe reflektovat“ (Kopřiva, 1997, s. 134). Focusing není terapie, při focusingu je člověk 

jen sám sebou a chybí tudíž konfrontace s druhým člověkem – terapeutem či skupinou. 

Zůstávají však konfrontace v běžném životě. Osobní asistent si tak může mimo jiné 

zpracovávat zážitky s konkrétními klienty či kolegy.



9 Praktická část

9.1 Cíl průzkumu
Cílem průzkumu je zjistit úlohu osobní asistence u klientů s mentálním posti

žením starších šestnácti let na území hlavního města Prahy z pohledu osobního asisten

ta. Zmapovat, kdo především vykonává osobní asistenci. Dosažené vzdělání osobních 

asistentů, jejich důvody a motivy, proč vykonávají osobní asistenci. Jakým způsobem 

vnímá člověk s mentálním postižením svého asistenta.

Pokusíme se porovnat tento průzkum s výzkumem, který provedla Barbora 

Bazalová. Výzkum se týkal komparace stavu a průběhu osobní asistence u osob s tě

lesným postižením v regionech Praha a Brno.

9.2 Stanovení předpokladů
Předpokládáme, že více jak 80% dotazovaných respondentů, kteří vykonávají osobní 

asistenci jsou ženy. 

Předpokládáme, že více jak 59 % osobních asistentů, kteří vykonává osobní asistenci 

budou ve věkové kategorii od 20 do 30 let. 

9.3 Charakteristika zkoumané skupiny
Cílovou skupinou průzkumu byli osobní asistenti, kteří provádějí osobní asisten

ci u jedinců s mentálním postižením starších 16 let v hlavním městě Praha. 

Popis zkoumaného vzorku

V rámci průzkumného šetření bylo osloveno několik občanských sdružení pro 

lidi s mentálním postižením, která nabízí službu osobní asistence. Průzkumu se zú

častnila čtyři občanská sdružení: Pohoda – společnost pro normální život lidí s posti

žením, Centrum pro podporu samostatnosti Osa, občanské sdružení Pečovatel. Při 

bližším seznámení se ukázalo, že některá sdružení poskytují osobní asistenci jedincům 

s mentálním postižením jen velmi zřídka např. občanské sdružení Pečovatel nebo mo



mentálně z finančních důvodů musela službu osobní asistence pozastavit např. občanské 

sdružení Osa a sdružení Rytmus poskytuje pedagogickou a pracovní asistenci.

9.4 Použité metody
Pro získání potřebných údajů byla použita metoda dotazníku. Dotazník patří 

k nejpoužívanějším metodám výzkumů  nejen v pedagogice, ale i v sociologii či psy

chologii. Tato forma získávání údajů je vhodná k zjišťování názorů a postojů cílové sku

piny. 

Výhodou dotazníku je, že jím lze získat mnoho údajů od osobních asistentů za 

poměrně krátkou dobu a od více lidí současně a je časově méně náročný. Získané údaje 

lze většinou kvantifikovat. Jedním z negativních stránek dotazníku bývá subjektivita vý

povědi respondenta. K dalším nevýhodám patří to, že respondent může postřehnout zá

měr zadavatele a přizpůsobit se jeho záměru dotazování nebo vymezené otázky a 

možnosti odpovědí omezují prostor pro výpověď respondenta.

9.5 Průběh průzkumu
Předvýzkum

Vhodnost  předběžného dotazníku byla testována v období říjen a listopad 2006 

na zkušebním vzorku, který čítal 15 respondentů. Dotazník obsahoval 25 otázek, které 

se vztahovaly k danému tématu. Po ukončení bylo vybráno 15 otázek, které byly shledá

ny jako účelové pro náš průzkum.

Průzkum probíhal na přelomu roku 2006 a 2007. Data byla získána od osobních 

asistentů, kteří poskytují osobní asistenci klientům s mentálním postižením, starších 16 

let na území hlavního města Prahy, pomocí nestandardizovaného dotazníku. 

Oslovení osobních asistentů proběhlo dvěma způsoby. První část osobních asi

stentů byla oslovena přímo. Druhou skupinou byla občanská sdružení poskytující služby 

osobní asistence se kterými byl nejprve navázán osobní kontakt a po vzájemném sou

hlasu oslovila organizace své osobní asistenty a požádala je o vyplnění dotazníku. O po

moc při vyplnění dotazníku jsem poprosila tato občanská sdružení: občanské sdružení 

Pohoda - společnost pro normální život lidí s postižením, Centrum pro podporu samo

statnosti Osa, o. s. 



V našem dotazníkovém šetření bylo použito 15 otázek. Jejich výběr byl náročný 

z toho důvodu, aby nebyl moc obsáhlý a oslovené asistenty příliš nezahltil a neodradil 

od jeho vyplnění. V dotazníku byly použity otázky uzavřené, polozavřené i otevřené 

otázky. U otevřených otázek jsme si vědomi nevýhodou obtížného zpracování a 

nemožností kvantifikace, ale ponechávají respondentům možnost pro vlastní vyjádření a 

to je pro náš průzkum velmi důležité. Výsledky otevřených otázek budou dány do ka

tegorií nejčastějších odpovědí. 

Dotazník obdrželo celkem 69 osobních asistentů a vyplněných dotazníku bylo 

odevzdáno 39. Úplné znění dotazníku přikládáme v příloze č. 3.

9.6 Vyhodnocení průzkumu
V období od listopadu 2006 bylo osloveno celkem 69 osobních asistentů, z toho 

37 asistentů prostřednictvím občanského sdružení Pohoda a 4 osobní asistenti z ob

čanského sdružení Osa. Z občanského sdružení Osa byly odevzdány 4 dotazníky. Ná

vratnost u této skupiny respondentů činí 100 %. V občanském sdružení Pohoda bylo 

osloveno 37 osobních asistentů, z tohoto počtu vyplnilo dotazník pouze 7 asistentů, ná

vratnost tedy byla 18,9 %. Poslední skupina, která je tvořena 28 osobními asistenty, kte

ří byli osloveni mou osobou (např. jsem kontaktovala své přátelé, spolužáky a jejich 

okolí atd.) odevzdala všech 28 dotazníků. Návratnost dotazníků  z celkové skupiny do

tazovaných čítá 56,6 %. Přehled těchto údajů je uveden v tabulce č. 1, která je doplněna 

o graf č. 1. Všechny dotazníky byly vyplněny čitelně a tak, že je bylo možné zařadit do 

vyhodnocení průzkumu. 

Tabulka č. 1 – Počet rozdaných a přijatých dotazníků

NÁZEV ORGANIZACE ODESLÁNO PŘIJATO PŘIJATO %

Občanské sdružení Pohoda 37 7 18,9

Občanské sdružení Osa 4 4       100,0
Osobní kontakt 28 28       100,0
CELKEM 69 39 56,6

Graf č. 1 - Počet rozdaných a přijatých dotazníků
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Otázka číslo 1. Uveďte prosím, absolvované vzdělání související s osobní asi
stencí:

Z následující tabulky vyplývá, že rekvalifikační kurz osobní asistence absolvovali 

dva respondenti u organizace: Slezská diakonie a SPMP Praha.

Kurz osobní asistence tentokráte bez osvědčení o rekvalifikaci absolvovalo 9 dota-

zovaných.  Z tohoto počtu bylo 5 dotazovaných vzděláno občanským sdružením Osa a 

2 dotazovaní byli proškoleni občanským sdružením Rytmus a 1 respondent uvádí Slez-

skou diakonii a 1 respondent SPMP Praha. 

Třetí kategorie mapující proškolení  osobních asistentů organizací nám ukazuje, že

 7 osobních asistentů uvádí jako školitele občanské sdružení Pohoda, 4 respondenti ob-

čanské sdružení Osa, 2 respondenti občanské sdružení Rytmus a 1 respondent SPMP

Praha. 

Čtvrtá kategorie sledující skupinu osobních asistentů, kteří pracují na základě dlou-

hodobé osobní zkušenosti činí z celkového počtu 18 respondentů.

Pátá skupina tvořena 4 respondenty uvádí, že provádí osobní asistenci na základě 

vzdělání v oboru speciální pedagogiky. 

V celkovém souboru si můžeme povšimnout, že někteří osobní asistenti absolvovali

jak Kurz osobní asistence, tak jsou ještě proškoleni organizací. Pravděpodobně se jedná o 

další vzdělávání v průběhu výkonu osobní asistence.    



Tabulka č.2 – Počet odpovědí absolvovaného vzdělání související s osobní asistencí

UVEDENÉ ODPOVĚDI POČET ODPOVĚDÍ

Absolvoval/a jsem rekvalifikační 
kurz osobní asistence u organizace 2

Absolvoval/a jsem  kurz osobní
asistence u organizace 9

Proškolen organizací 14
Osobní asistenci vykonávám na
Základě dlouhodobé osobní zkuše-
nosti (praxe)

18

Jiné 4

Otázka číslo 2. Práce osobního asistenta je pro mne hlavním zaměstnáním

Z níže uvedené tabulky a grafu vyplývá, že 33,3 % osobních asistentů provádí tuto 

službu jako své hlavní zaměstnání. Naopak 66,7 % osobních asistentů nevykonává služ

bu osobní asistence jako své hlavní zaměstnání. To může být způsobeno tím, že lidé, 

kteří pracují jako osobní asistenti u lidí s mentálním postižením nejsou adekvátně fi

nančně ohodnoceni za vynaloženou fyzickou i psychickou námahu a vydělané peníze by 

jim nedovolili pokrýt jejich základní potřeby. Tuto domněnku potvrzují výpovědi re

spondentů v otázce č. 10. 

Z výzkumu Bazalové vyplývá, že pouze 7,1 % asistentů mají tuto profesi jako 

své hlavní zaměstnání. To ukazuje, že v našem vzorku je počet osobních asistentů, kteří 

mají osobní asistenci jako své hlavní povolání 4x větší.

Tabulka č. 3 – Počet odpovědí na otázku, zda je pro mne osobní asistence hlavním 

zaměstnáním

UVEDENÉ ODPOVĚDI POČET ODPOVĚDÍ POČET (%)
Ano 13 33,3
Ne 26 66,7





Graf č. 3  – Přehled o počtu zastoupených odpovědí na otázku č. 2, zda je práce 
osobního asistenta pro mne hlavním zaměstnáním
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Otázka číslo 3. Pokud nemám osobní asistenci jako hlavní zaměstnání, pracuji 

v profesi: 

Tabulka č. 4 ukazuje, že nejvyšší počet respondentů tj. 38,5 %  patří v sou

časné době do skupiny studentů. Druhou nejpočetnější profesí osobních asistentů je 

povolání speciálního pedagoga, toto zaměstnání uvedlo 26,9 % dotazovaných. 

Mezi další profese patří konzultanti občanského sdružení Osa (15,4 %), učite

lé (11,5 %). Jeden respondent uvedl jako své zaměstnání funkci likvidátora České 

pojišťovny a jedna osoba uvádí, že je v domácnosti.

Z výzkumu Bazalové můžeme porovnat počet studentů, tato skupina činila 

43,5 %. Skupina učitelů tvořila 4,7 % respondentů. 

Tabulka č. 4 – Přehled odpovědí na hlavní zaměstnání osobních asistentů

UVEDENÉ ODPOVĚDI
POČET ODPOVĚDÍ POČET (%)

Speciální pedagog 7 26,9
Konzultant o.s. Osa 4 15,4
Student 10 38,5
Učitel 3 11,5
Likvidátor České pojišťovny 1 3,8

Žena v domácnosti1 3,8

Graf č. 4 – Hlavní zaměstnání osobních asistentů
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Otázka č. 4. Zamyslete se prosím, proč je nutné provádět u jedinců 

s mentálním postižením osobní asistenci, uveďte prosím 3 podle Vás nejdůleži

tější důvody:

V tabulce a grafu č. 5 si můžeme povšimnout, že v prvních 4 skupinách nej

častěji uváděných odpovědích, se nám opakuje společný jmenovatel a tím je 

problematika  socializace, kterou jsme rozpracovali v teoretické části práce. Je pře

kvapující, že nízké procento osobních asistentů (3,3 %) uvádí službu osobní asi

stence jako alternativu rezidenční péči. Dále respondenti odpovídali: z důvodů se

beobsluhy, pomoc v obtížných situacích a zrušení obavy společnosti z lidí s 

mentálním postižením.

Tabulka č. 5 – Přehled zastoupených odpovědí na otázku důvodů provádění 

osobní asistence u jedinců s mentálním postižením



UVEDENÉ ODPOVĚDI POČET ODPOVĚDÍ POČET (%)
Socializace, kontakt s ostatní
mi ve společnosti 23 25,6

Rozvoj klienta vedoucí k 
samostatnosti 21 23,3

Možnost dělat to, co chtějí 13 14,4

Možnost žít jako ostatní 11 12,2

Odlehčení rodině 7 7,8

Uvědomění si problému těch
to lidí a být jim blíže 4 4,4

Pomoc a vedení tam, kde je to 
nutné 4 4,4

Náhrada ÚSP 3 3,3

Graf č. 5 - Přehled o počtu zastoupených odpovědí na otázku č. 4 – Proč je nutné 

provádět osobní asistenci u jedinců s mentálním postižením
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Otázka číslo 5. Pokuste se charakterizovat Váš vztah ke klientovi několika vý

stižnými slovy:

Tabulka a graf záměrně znázorňuje jen skupiny nejčastějších odpovědí, jelikož 

se jednalo o otevřenou otázku. Z obecného hlediska bychom mohli říci, že odpovědi do

tazovaných můžeme rozdělit do tří základních skupin. 



První skupina odpovědí je zaměřena na problematiku profesní povahy vztahu – 

pomoci a podpory. Druhá skupina odpovědí patří do kategorie osobních vztahů „lid

ských vztahů“ – jako empatie,  vzájemné obohacení a třetí skupina odpovědí poukazuje 

na nutnost hranice při pomáhání. Nejnižší počet odpovědí tvořila třetí skupina. Zde si 

můžeme povšimnout skutečnosti, že tento jev je typický pro většinu pomáhajících 

profesí, jak uvádíme v teoretické části práce. Dále respondenti uváděli charakteristiku 

vztahu ke klientovi slovy jako obohacující, legrace, vřelý, mateřský apod.

Tabulka č. 6 – Ukazující nejčastější odpovědi na charakteristiku vztahu osobního 

asistenta ke klientovi

KATEGORIE POČET ODPOVĚDÍ POČET (%)
Pomoc, podpora, průvodce 17 17,7
Profesionální a partnerský 17 17,7
Citlivý, vnímavý 15 15,2
Otevřený 7 7,1
Přátelský 7 7,1
Úcta 6 6,1
Spolupráce – team 5 5,1

Graf. č. 6 – Ukazující nejčastější odpovědi na charakteristiku vztahu osobního asi

stenta ke klientovi
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Otázka číslo 6. Charakterizujte prosím vztah Vašeho klienta k Vám obdobným 

způsobem:

Osobní asistenti se domnívají, že klienti s mentálním postižením, kterým posky

tují asistenční služby, vnímají vzájemný vztah jako službu, která jim přináší pocit jistoty 

a důvěry. Druhou  nejčastější odpovědí charakterizující vzájemný vztah je pomocník, 

asistent. Třetí skupina odpovědí popisuje vztah jako přátelství. Předposlední z uve

dených skupin popisuje tento vztah jako partnerský.

 Můžeme si povšimnout, že osobní asistenti upozorňují u klientů s mentálním 

postižením na nebezpečí splývání hranice mezi profesionálním výkonem této služby a 

kamarádstvím. Dále byly uváděny odpovědi: otevřenost, ochranitelský, spolehlivost, 

trpělivost atd. 

Tabulka č. 7 – Počet nejčastějších charakteristik vztahu klienta k osobnímu asi
stentovi

UVEDENÉ ODPOVĚDI POČET ODPOVĚDÍ POČET (%)
Důvěra a jistota 23 25,8
Pomocník, asistent 19 21,3
Přátelství 13 14,6
Partnerství 6 6,7
Nerozeznává hranice mezi 
podpůrnou funkcí asistenta a 
kamarádstvím

4 4,5

Graf č. 7 – Počet nejčastějších charakteristik vztahu klienta k osobnímu asistentovi
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Otázka číslo 7. Uveďte, prosím, tři hlavní důvody, proč vykonáváte osobní asisten
ci:

Jak vyplývá z tabulky a grafu č. 8 mezi tři hlavní důvody výkonu osobní asisten

ce patří následující odpovědi – je to dobrá a potřebná věc s 25,6 %,  dále poznávání lidí 

a jejich pohled na svět a smysluplná práce s 13,3 % . Jako finanční důvod uvedl pouze 

jeden respondent. Můžeme si tedy povšimnout, že z celkového množství motivů převa

žuje u osobních asistentů především sociální motivace nad motivací finanční.  Přesto jak 

vyplývá z otázky č. 9 nejčastějším důvodem odchodu je malé finanční ohodnocení. 

Mezi dalšími odpověďmi byla uvedena možnost kreativity a sebekázeň. 

Ve srovnání s výzkumem Bazalové při zjišťování sociální motivace, byla na 

prvním místě nejčastější odpověď, že osobní asistence je dobrá věc. Tuto odpověď 

uvedlo 54,3 % respondentů. V našem průzkumu byla tato odpověď uvedena jen ve 25,6 

%. U nás se ukázalo, že bylo jen 1,1 % respondentů, kteří uvádí důvod finanční motiva

ci, ale u Bazalové bylo 25 % respondentů motivováno finančně. 

  
Tabulka č. 8 – Hlavní důvody vykonávání osobní asistence

UVEDENÉ ODPOVĚDI POČET ODPOVĚDÍ POČET (%)
Je to dobrá a potřebná věc 23 25,6
Poznávání lidí a jejich pohle
du na svět 12 13,3

Smysluplná práce 12 13,3
Uspokojuje mě to a přináší 
naplnění 8 8,9

Osobní zájem o postižení 6 6,7
Seberealizace 6 6,7
Aplikace znalostí v oblasti 4 4,5
Je to mé zaměstnání 4 4,5
Práce s lidmi 4 4,5
Baví mě to 3 3,3
Je to zajímavá a obohacující 
zkušenost do života 3 3,3

Flexibilní pracovní doba 2 2,2

Graf č. 8 – Hlavní důvody vykonávání osobní asistence
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Otázka číslo 8. Zamyslete se prosím, co je pro Vás při výkonu osobní asistence u 

mentálně postižených jedinců nejnáročnější:

Z celkového počtu 16 respondentů  považují za nejnáročnější úkol při výkonu 

osobní asistence dostatek trpělivosti, což činí 17,8 %. Jako další náročná činnost je uvá

děna jednotvárnost a stereotyp práce. Třetí skupinou nejčastěji uváděných odpovědí je 

nezájem a klientova nechuť spolupracovat.  Další uváděné odpovědi byly např. ne

manipulovat, neochota rodiny spolupracovat, umíněnost klient nebo nespolupráce úřa

dů. 

Tabulka č. 9 – Ukazující, co vnímají osobní asistenty při výkonu osobní asistence 

jako nejnáročnější

UVEDENÉ ODPOVĚDI POČET ODPOVĚ
DÍ

POČET 
(%)

Trpělivost 16 17,8

Stereotyp a jednotvárnost 15 16,7
Nezájem klienta, nechuť spolupracovat 14 15,6
Komunikace s klientem 10 11,1
Reakce a vztah s okolím 6 6,7



Zvládání náročných a nepředvídatelných situací, 
agrese 5 5,6

Udržování pozitivního myšlení a optimismu 5 5,6

Udržení životní úrovně 3 3,3
Minimalizace rizik 3 3,3
Správné pochopení přání klienta 2 2,2
Hledání nových způsobů trávení volného času 2 2,2
Sebeobsluha 2 2,2

Graf č. 9 - Ukazující, co vnímají osobní asistenty při výkonu osobní asistence  jako 

nejnáročnější
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Otázka číslo 9. Jaké jsou podle Vás hlavní příčiny, že osobní asistenti opouštějí tuto 

profesi:

Jak vyplývá z dotazníkového šetření téměř 32,2 % respondentů uvádí jako hlavní důvod 

odchodu z této profese nízké finanční ohodnocení. Druhým nejčastěji zmiňovaným dů

vodem odchodu je velká psychická a fyzická náročnost  a třetím důvodem je únava a 

syndrom vyhoření. Zde můžeme vidět, že problematika psychohygieny je často u



osobních asistentů opomíjena. Dále osobní asistenti uváděli např.: nuda, špatné pod

mínky lidí s postižením ve společnosti, nedobré vztahy na pracovišti nebo problémy 

v komunikaci s klientem.

Tabulka č. 10 – Nejčastěji uváděné důvody odchodu osobních asistentů

 

UVEDENÉ ODPOVĚDI POČET ODPOVĚDÍ POČET (%)
Malé finanční ohodnocení 29 32,2
Velká psychická a fyzická zá
těž 20 22,2

Únava, syndrom vyhoření 12 13,3

Nízký společenský status 8 8,9

Dokončení praxe a vzdělání 7 7,8
Časová náročnost, pružnost 3 3,3

Nezvládnutí náročných situací 3 3,3

Malá možnost profesního vý
voje, nemožnost postupu 2 2,2

Osobní důvody – zakládání 
rodiny 2 2,2

Graf č. 10 - Nejčastěji uváděné důvody odchodu osobních asistentů
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Otázka číslo 10. Jak jste spokojeni s finančním ohodnocením osobní asistence:



Téměř polovina dotazovaných (46,2 %) uvádí, že jsou spíše nespokojeni s fi

nančním ohodnocením a jedna čtvrtina (25,6 %) je velice nespokojena. Osm responden

tů (20,5 %) uvádí, že finanční ohodnocení pro ně není důležité. Jak vyplývá z otázky č. 

9 nespokojenost s hodnocením je hlavním důvodem pro odchod z této profese. 

Ve srovnání s Bazalovou můžeme vidět v názorech osobních asistentů na fi

nanční ohodnocení to, že pro otázku asistenti více placeni byla nejčastěji odpověď: roz

hodně ano, kterou uvedlo 58,5 % respondentů. Tuto otázku můžeme porovnat s naší od

povědí – jsem velice nespokojen, kterou uvedlo v našem průzkumu oproti Bazalové jen 

25,6 % asistentů. 

Tabulka č. 11 – Nejčastěji uváděné odpovědi na finanční ohodnocení

Uvedené odpovědi Počet odpovědí Počet (%)

Jsem velice spokojen 0 0,0
Jsem částečně spokojen 3 7,7

Nejsem spokojen ani nespokojen 0 0,0

Jsem spíše nespokojen 18 46,2

Jsem velice nespokojen 10 25,6
Finanční ohodnocení pro mě není 
důležité, dělám to pro osobní 
uspokojení

8 20,5

Graf č. 11 - Spokojenost s finančním ohodnocením
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Otázka číslo 11. Co byste doporučovali udělat, aby systém a fungování osobní asi

stence u lidí s mentálním postižením lépe plnil své poslání:

Osobní asistenti se domnívají, že ke zkvalitnění fungování služeb osobní asisten

ce by největší měrou přispělo navýšení finanční zdrojů organizacím poskytující tuto 

službu. 14,1 % respondentů se domnívá, že je nutné zlepšit informovanost společnosti o 

problematice osobní asistence. Na třetím místě s 12, 8 % je uváděno zajištění kvalitního 

vzdělávání osobních asistentů včetně supervizních setkání. Dále respondenti odpovídali 

– dbát na potřeby klienta, realizace kampaně pro zlepšení sociálního statusu osobních 

asistentů nebo více komunikace mezi asistenty.

Tabulka č. 12 – Doporučené změny z pohledu osobních asistentů

UVEDENÉ ODPOVĚDI POČET ODPOVĚDÍ POČET (%)
Více finančních prostředků do 
sdružení poskytující OA 22 28,2

Lepší informovanost o OA 11 14,1
Zajištění vzdělávání osobních 
asistentů, možnost supervize 10 12,8

Větší zapojení společnosti do 
oblasti OA 9 11,5

Více organizací poskytující 
kvalitní OA 8 10,3

Zaměření se na integraci a 
změna postoje k MP 6 7,7

Celková reforma sociální poli
tiky 5 6,4

Zlepšení návaznosti služeb 2 2,6



Graf č. 12 – Doporučené změny z pohledu osobních asistentů

0

5

10

15

20

25

POČET ODPOVĚDÍ

Více finančních
prostředků do
sdružení poskytující
OA
Lepší informovanost o
OA

Zajištění vzdělávání
osobních asistentů,
možnost supervize

Větší zapojení
společnosti do oblasti
OA

Více organizací
poskytující kvalitní OA

Zaměření se na
integraci a změna
postoje k MP

Celková reforma
sociální politiky

Zlepšení návaznosti
služeb

Otázka číslo 12. Jaké výhody podle Vás přináší společnosti osobní asistence u lidí 

s mentálním postižením:

Mezi hlavní přínos osobní asistence pro společnost vidí respondenti v nižších ná

klech na tuto službu oproti rezidenční péči. 15 respondentů, což je 16,7 % nalézá dalším 

pozitivním faktorem v možnosti nabídnout lidem s mentálním postižením šanci žit ve 

svém přirozeném světě a umožnit jim za pomoci osobní asistence integrovat se do 

společnosti.

Z porovnávaného výzkumu uváděli respondenti v 21,7 % to, že osobní asistence 

je jedna z možností, jak zůstat v domácím prostředí. U nás tuto možnost uvádělo 15 re

spondentů (16,7 %). 



Tabulka č. 13 – Přehled nejčastějších odpovědí na otázku, jaké výhody přináší 

společnosti osobní asistence

UVEDENÉ ODPOVĚDI POČET ODPOVĚDÍ POČET (%)
Náklady na OA jsou menší než 
ÚSP 17 18,9

MP mohou žít v přirozeném 
světě 15 16,7

Realizace integrace 15 16,7

Poznání a přiblížení se 
společnosti přirozenému světu 
MP

13 14,4

Vzájemné obohacení 13 14,4

Spokojený klient a jeho rodina 8 8,9

Možnost relativního osamo
statnění MP 6 6,7

Zviditelnění problému OA 3 3,3

Graf č. 13 – Přehled nejčastějších odpovědí na otázku, jaké výhody přináší 

společnosti osobní asistence
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Otázka číslo 13. Pohlaví respondentů:



Z otázky týkající se pohlaví respondentů vyplývá, že v rolích osobních asistentů u 

jedinců s mentálním postižením se vyskytují výrazně častěji ženy než muži. Zastoupení 

žen v našem vzorku bylo 33 žen tj. 84,6 % a 6 mužů tj. 15,4 %.  Tím se potvrzuje náš 

předpoklad, že v roli osobních asistentů se více jak v 80 % objevují ženy. Důvodem 

může být i výše finančního ohodnocení, neboť muži upřednostňují povolání s adekvát

ním finančním ohodnocením, protože jsou ve většině případů odpovědni za zabezpečení 

rodiny. 

Z výzkumu Bazalové také vyplývá, že muži v roli osobních asistentů se objevují 

méně často než ženy. Ve výzkumném vzorku se objevilo 80,9 % žen a 19,1 % mužů. 

Tabulka č. 14 – Pohlaví respondentů

Pohlaví Počet odpovědí Počet (%)

Muž 6 15,4

Žena 33 84,6

Graf. č. 14 – Pohlaví respondentů
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Otázka číslo 14. Věk: 

Jak vyplývá z provedeného průzkumu, téměř ¾ (74,4  %) osobních asistentů 

se pohybuje ve věkové kategorii od 20 -30 let. V otázce č. 3 bylo zjištěno, že nej



větší procento (38,5 %) zaujímá skupina studentů, která odpovídá tomuto věkovému 

rozmezí.

Druhou nejpočetnější skupinu tvoří osobní asistenti  od 30 – 40 let což je 12,8 

% a třetí skupina s 10,2 % spadá do věkového rozmezí 50 – 60 let. 

Z provedeného výzkumu Bazalové je vidět, že nejčastější věková kategorie 

osobních asistentů je také jako v našem případě od 20 do 30 let, která činí 59,3 % 

respondentů.

Tabulka č. 15 – Věková kategorie respondentů

Věková
kategorie

Do 20 
let

Do 30 
let

Do 40 
let

Do 50 
let

Do 60 
let

Do 70 
let

Do
80 let

Počet 0 29 5 1 4 0 0

Počet (%) 0 74,4 12,8 2,6 10,2 0 0

Graf č. 15 – Věková kategorie respondentů
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Otázka číslo 15. Dosažené vzdělání:

Z celkového počtu sledovaného vzorku má 100 % maturitní zkoušku. Střední 

vzdělání s maturitou má 53,9 % respondentů. Druhou nejpočetnější skupinu tvoří 

osoby s vysokoškolským vzděláním s 38,5 % a třetí skupina dotazovaných jsou ab

solventi vyšších osobných škol. 

Tabulka č. 16 – Dosažené vzdělání osobních asistentů

Počet odpovědí Počet odpovědí Počet (%)

Základní 0 0,0

Střední odborné (OU, Sou) 
bez maturity 0 0,0

Střední odborné (OU, Sou) 
s maturitou 6 15,4

Úplné střední vzdělání 
(např. gymnázium) 15 38,5

Vyšší (VOŠ) 3  7,7
Vysokoškolské 15 38,5

Graf č. 16 – Dosazené vzdělání osobních asistentů
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9.7 Závěrečné shrnutí získaných poznatků
Celé vyhodnocení průzkumu vypadá tak, že je uveden přehled výsledků jednot

livých otázek. Cílem našeho průzkumného šetření bylo pomocí dotazníkového šetření 

zjistit úlohu osobní asistence u jedinců s mentálním postižením. Dalším úkolem bylo 

zmapovat, kdo vykonává osobní asistenci, jaké je nejčastější dosažené vzdělání či jaké 

jsou důvody osobních asistentů vykonávání této profese. Jelikož jsme nenašli žádný 

podobný výzkum zaměřený na osoby s mentálním postižením, vycházeli jsme z práce 

B. Bazalové, která provedla výzkum týkající se Komparace stavu a průběhu osobní asi

stence u sob s tělesným postižením v regionech Praha a Brno. Pokusíme se uvedené vý

sledky porovnat s naším průzkumným šetřením. 

Na začátku výzkumné části byly stanoveny dva předpoklady: 1. Předpokládáme, 

že více jak 80 % dotazovaných respondentů, kteří vykonávají osobní asistenci jsou ženy. 

2. Předpokládáme, že více jak 59 % osobních asistentů, kteří vykonávají osobní asistenti 

jsou ve věkové kategorii od 20 do 30 let. Oba uvedené předpoklady byly uvedenými vý

sledky potvrzeny. 

Výsledky shrnující absolvování vzdělání související s osobní asistencí ukazují, 

že asistenti jsou nejčastěji školeni organizacemi jako jsou Pohoda, Osa, SPMP a Ryt

mus. Ukázalo se také, že osobní asistenti se v průběhu výkonu této služby dále vzdě

lávají. Osobní asistenci jako hlavní zaměstnání uvedlo pouze 33,3  % respondentů. Toto 

zjištění může být způsobeno tím, že osobní asistenti nejsou adekvátně finančně ohodno

ceni za fyzicky a psychicky náročnou práci. Nejvyšší počet respondentů jsou studenti 

(38,5 %), druhou skupinou jsou speciální pedagogové tvořící 26,9 %. Mezi další profese 

patří konzultant občanského sdružení Osa (15,4 %), učitelé s 11,5 %, likvidátor České 

pojišťovny  a žena v domácnosti s 3,8 %. V prvních čtyřech skupinách nejčastějších dů

vodů, proč je nutné provádět osobní asistenci u jedinců s mentálním postižením se nám 

objevuje společný jmenovatel – problematika socializace. Jen malé procento responden

tů (3,3 %) uvádí osobní asistenci jako výbornou alternativu k rezidenční péči. Vztah ke 

klientovi byl nejčastěji charakterizován slovy: pomoc, podpora, průvodce, tuto odpověď 

uvádí 17 respondentů, což činí 17,7 %, profesionální, partnerský se stejným zastou

pením jako předešlá skupina a třetí nejčastější odpovědí  bylo: citlivý a vnímavý činící 

15,2 %. Vztah klienta k asistentovi je nejčastěji charakterizován slovy: důvěra a pocit 

jistoty s 25,8 %, druhé jako pomocník, asistent (21,3 %) a třetí jako přátelství. U této 



otázky osobní asistenti poukazují na nebezpečnost splývání hranic mezi profesionálním 

výkonem a kamarádstvím z pohledu lidí s mentálním postižením. Tuto odpověď uvedlo 

4,5 % asistentů. Mezi tři nejčastější důvody výkonu osobní asistence patří odpověď: je 

to dobrá  a potřebná věc, kterou zvolilo 25,6 % respondentů, dále poznávání lidí a jejich 

pohledu na svět a smysluplnost práce s 13,3 %. Bazalová uvádí jako nejčastější odpo

věď na sociální motivaci: je to dobrá věc, kterou zvolilo 54,3 % respondentů. Při výko

nu asistence uvádějí jako nejnáročnější tyto tři kategorie: dostatek trpělivosti (17,8 %), 

druhá je jednotvárnost a stereotyp práce (16,7 %) a jako třetí s 15,6 % byl uváděn nezá

jem a nechuť klienta spolupracovat. Z otázky zjišťující hlavní příčiny odchodu osobních 

asistentů z této profese se na prvním místě objevuje nízké finanční ohodnocení s 32,2 

%, druhý nejčastější důvod je velká psychická a fyzická zátěž (22,2 %). Třetí důvod od

chodu vidí respondenti v únavě a syndromu vyhoření (13,3 %). Téměř polovina respon

dentů (46,2 %) uvádí, že jsou spíše nespokojeni s finančním ohodnocením a jen čtvrtina 

je velice nespokojena, tuto odpověď uvedlo 10 respondentů. Osobní asistenti se do

mnívají, že ke zkvalitnění fungování služeb osobní asistence by nejvíce prospělo 

navýšení finančních zdrojů organizacím (28,2 %), 14,1 % vidí nutnost zlepšit infor

movanost společnosti o osobní asistenci. Třetí, činící 12,8 %  je uváděno zajištění kva

litního vzdělávání osobních asistentů včetně supervize. Největším přínosem osobní asi

stence pro společnost uvádějí osobní asistenti nižší náklady na tuto službu (18,9 %). 

16,7 % nalézá další pozitivum v možnosti dát šanci lidem s mentálním postižením žít v 

přirozeném světě a umožnění integrace do společnosti. V rolích osobních asistentů se ve 

větší míře objevují ženy než muži, zastoupení žen v průzkumném vzorku byl 84,6 % 

žen a 15,4 % mužů. Důvod můžeme opět vidět v nízkém finančním ohodnocení. Nej

častější věkovou kategorií je skupina od 20 do 30 let čítající 74,4 %, druhou kategorií je 

skupina od 30 do 40 let (12,8 %) a třetí skupina s 10,2 % spadá do věkového rozmezí 50 

až 60 let. Z otázky vzdělání vyplývá, že 100 % osobních asistentů má maturitní zkouš

ku. Druhou nejpočetnější skupinu tvoří osoby s vysokoškolským vzděláním s 38,5 % a 

třetí jsou absolventi vyšších odborných škol také s 38,5 %. 

Je nutné upozornit, že získané výsledky vypovídají jen o situaci na území hlavní

ho města Prahy a to ještě jen částečně. Nejobjektivnějšího výsledku by bylo dosaženo 

tehdy, kdyby se podařilo oslovit všechna zařízení poskytující tuto službu. Do budoucna 

by bylo velmi zajímavé, kdyby se podobný průzkum uskutečnil po celé České republi

ce. Výsledky, které jsme získali vyhodnocením dotazníkového šetření mohou být 



podkladem pro odstartování dalších průzkumů v této oblasti, jež se mohou stát 

impulzem pro zlepšování fungování osobní asistence u jedinců s mentálním postižením. 



Závěr
Práce „Úloha osobní asistence v životě člověka s mentálním postižením“ se za

bývala představením osobní asistence, která je perspektivní alternativou k rezidenční 

péči. 

Na začátku byla podrobně popsána charakteristika osobní asistence a mentálního 

postižení. Následně jsme se věnovali dalším formám péče o osoby s mentálním posti

žením a vlivu osobní asistence na přirozený svět člověka s postižením. 

Při výkonu osobní asistence je jedním z nejdůležitějších a nejproblematičtějších 

úkolů problematika vztahu mezi klientem a osobou realizující službu osobní asistence. 

Proto v závěru teoretické části poukazujeme na nutnost využívání různých forem péče o 

osobní asistenty a to především za pomocí individuální nebo skupinové supervize či 

skupin bálintovského typu. 

Významnou část práce tvoří průzkum, který byl zaměřen na osobní asistenty, jež 

poskytují služby osobní asistence jedincům s mentálním postižením starším 16 let na 

území hlavního města Prahy. Tento průzkum byl zároveň v některých bodech porovnán 

s výzkumem  prováděným PhDr. Barborou Bazalovou, která prováděla komparaci stavu 

a průběhu osobní asistence u osob s tělesným postižením v regionech Praha a Brno v le

tech 2000 – 2002. 

Průzkum nám ukázal, že v rolích osobních asistentů jsou výrazně častěji ženy 

než muži, příčinu tohoto stavu vidíme v tom, že tato služba, jak vyplývá z dalších 

zjištění, je velmi náročná psychická i fyzická činnost s velmi malým finančním ohodno

cením. Tím se vysvětluje skutečnost, že pouze jedna třetina dotazovaných vykonává 

tuto činnost jako svou hlavní profesi. Nejčastější poskytovatelé osobní asistence jsou 

studenti, dále speciální pedagogové, učitelé a lidé, pracující v různých podobně zamě

řených oblastech na pomoc lidem s postižením.

Jako nejčastěji uváděný důvod nutnosti poskytování osobní asistence jedincům 

s mentálním postižením byly z oblasti socializace. Překvapilo nás, že jen malé množství 

asistentů v této formě pomoci vidí výbornou alternativu k ústavní péči. 

Asistenti charakterizovali nejčastěji svůj vztah ke klientovi jako pomoc, podpo

ra, průvodce, dále partnerství a citlivý a vnímavý. Naopak v pokusu charakterizovat 

vztah svého klienta k osobnímu asistentovi, byl popsán tento vztah jako důvěra a pocit 

jistoty, pomocník, asistent a třetí rozměr byl přátelství. Přesto u této otázky asistenti po



ukázali na problém splývání hranic mezi profesionálním vztahem a kamarádstvím z po

hledu jedinců s mentálním postižením. 

Nepřekvapilo nás, že jako nejčastější důvod výkonu osobní asistence je sociální 

motivace než finanční a také to, že nejčastější důvody odchodu z profese osobního asi

stenta jsou především nízké finanční ohodnocení, velká psychická i fyzická zátěž a také 

pocit únavy a syndrom vyhoření.

Jako nejnáročnější při výkonu své práce považují osobní asistenti dostatek trpě

livosti, jednotvárnost a stereotyp práce a také nezájem a nechuť spolupráce ze strany 

klienta. Tyto znaky jsou však dány zvláštnostmi mentálního postižení.    

Je překvapivé, že jako nejdůležitější přínos osobní asistence je uváděno, že ná

klady na osobní asistenci jsou nižší než na ústavní péči a až dále vidí přínos osobní asi

stence v tom, že jejím prostřednictvím mají lidé s postižením možnost žít v přirozeném 

prostředí a možnost integrovat se mezi intaktní společnost. 

Z informací o dosaženém vzdělání vyplývá, že v uvedeném vzorku mají všichni 

osobní asistenti maturitní zkoušku. Druhou nejpočetnější skupinu tvoří lidé s vysoko

školským vzděláním a jako třetí absolventi vyšších odborných škol. Není překvapením, 

že nejčastější věkovou kategorií, která vykonává osobní asistenci je skupina od 20 do 30 

let, což nám ukazuje platnost výsledku, že největší část asistentů jsou stále ještě studen

ti. 

Na závěr průzkumného šetření je nutné uvést postřehy osobních asistentů na 

zkvalitnění fungování služeb osobní asistence. Jako nejdůležitější byla uváděna odpo

věď, že je nutné navýšit finanční zdroje organizacím, které poskytují osobní asistenci. 

Dále je nutné zlepšit informovanost společnosti o této službě a zabezpečit kvalitní vzdě

lávání asistentů s možností supervize. 

S těmito informacemi by bylo dobré dále pracovat a podílet se tak na zvyšování 

kvality této služby a zlepšování dostupnosti těchto informací pro širokou společnost. 

Neboť ani mentálně postižení jedinci nechtějí být jen pasivním článkem péče o jejich 

vlastní osobu. Chtějí mít možnost podílet se na rozhodování o vlastním způsobu života 

a tuto možnost jim právě dává osobní asistence. Jedinci s mentálním postižením v ní 

mohou nalézt cestu k důstojné existenci, k možnosti uplatnit své schopnosti ve prospěch 

celé společnosti a obohatit intaktní společnost o novou dimenzi pohledu.  
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http://aa.ecn.cz/img_upload/07bc9d1453b4bc61934a7ebb36075df2/Ethick__kodex_pracovn_k__t_mu_osobn__asistence.doc


Zákon č. 1/1993 Sb,. Ústava České republiky

Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělání (školský zákon)

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
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Příloha č. 1

 Ethický kodex pracovníků osobní asistence  (platí od ledna 

2003, aktualizace 13.7.2005 Jana Hrdá)

Preambule:

„Pracovníci musí upřednostnit své profesionální povinnosti a odpovědnost před svými 

soukromými zájmy. Služby, které poskytují, musí být na nejvyšší odborné úrovni.

 Pracovníci ctí uživatele jako rovnocenné bytosti a chovají se k nim s respektem.

 Poskytovatel pěstuje (nabízí příslušná školení, výcviky, supervize) ve všech svých 

pracovnících úctu k životu, respekt k uživatelově osobní cti, dobré pověsti a jménu 

a systematicky se snaží hledat postupy nejen pro odstranění  těžkostí, ale i pro zvy

šování kvality života u konkrétních uživatelů.

 Pracovníci považují zajištění bezpečí a jistoty za jeden z důležitých aspektů nor

málního života člověka, a proto zkoumají, jaká rizika u konkrétních uživatelů vy

plývají z jejich znevýhodnění a jak rizikům zabraňovat, a to nejen při zanedbání 

nebo přerušení služby.

 Součástí poskytovaných služeb je pomoc  v  naplňování  svobody myšlení, svě

domí a náboženského vyznání uživatelů.

 Pracovníci nesmí nikdy zneužívat oprávnění plynoucích z jejich pracovního po

stavení, ať už pracují za úplatu nebo bezplatně, musí si být vědomi, že jejich práce 

znamená především službu lidem s postižením.

 Pracovník je povinen:

♦ v souvislosti s výkonem zaměstnání nepřijímat  dary a nezneužívat žádné 

výhody,

♦ jednat a rozhodovat nestranně a zdržet se všeho, co by mohlo ohrozit dů

věru v nestrannost rozhodování,



♦ pomáhat se stejným úsilím a bez diskriminace všem klientům a proti ja

kékoliv formě diskriminace se postavit, 

♦ dbát, aby klienti obdrželi všechny služby, na které mají nárok, a to nejen 

od  zařízení,  ve  kterém je  pracovník  zaměstnán,  ale  i  od  ostatních  pří

slušných zdrojů,

♦ poučit  klienty o povinnostech, které vyplývají z takto poskytnutých slu

žeb,

♦ zdržet se jednání, které by mohlo vést ke střetu veřejného zájmu se zájmy 

osobními,

♦ jednat tak, aby byla chráněna důstojnost a lidská práva klientů,

♦ dodržovat pravidla, která jsou stanovena pro případy, kdy je nutné porušit 

klientovo soukromí (jedná-li  se  o  záchranu života,  zdraví,  majetku),  a 

uživatele s nimi seznámit,

♦ vytvářet postupy, které  umožní intimitu i při úkonech pomoci,

♦ respektovat, že  oslovování a případné tykání si řídí uživatelé (u dětí do 

patnácti let je jednostranné tykání přijatelné),

♦ zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se pracovník dozvěděl při 

výkonu zaměstnání,

♦ chránit klientovo právo na soukromí a důvěrnost sdělení. Žádnou informa

ci o klientovi neposkytnout bez jeho souhlasu. Výjimkou jsou případy, kdy 

jsou ohroženy další osoby. V případech správního řízení umožnit kompe

tentním účastníkům tohoto řízení nahlížet do spisů,

♦ data a informace požadovat s ohledem na potřebnost při zajištění služeb, 

které mají být klientovi poskytnuty.

 Pracovníci v každém ohledu respektují svobodné rozhodování uživatelů sociálních 

služeb, tj. jejich právo žít životem podle vlastních představ, a to tak, že: 

♦ umožňují klientovi udržovat jeho styl života, případně nalézt takový, kte

rý je společensky přijatelný,

♦ neznamená to tedy, že pracovník rezignuje vůči jakémukoliv jednání klien

tů,  ale  že  pracovník  navrhuje  klientovi  různé  alternativy řešení  jeho 

problémů,



♦ pracovníci respektují  lidskou důstojnost klientů, uznávají jejich právo na 

sebeurčení, očekávají, že klienti nesou za svá rozhodnutí zodpovědnost, 

♦ pracovníci mají zodpovědnost za problémy klienta a jeho rozhodnutí zá

sadně odmítat, ale pokud o to klient žádá a pokud jsou pracovníci pro 

danou problematiku kompetentní, mají ji  analyzovat a hledat řešení. Mají 

to sice dělat tak, že  klienty a jejich jednání neposuzují, ale mají pou

kazovat na důsledky event. problémového chování a navrhovat jiné 

možnosti“ (Hrdá, J. Ethický kodex pracovníků osobní asistence [online]. 

2003, poslední aktualizace 13.7.2005 [cit. 2006-12-12]. Dostupné na 

WWW: 

<http://aa.ecn.cz/img_upload/07bc9d1453b4bc61934a7ebb36075df2/Ethic

k__kodex_pracovn_k__t_mu_osobn__asistence.doc

http://aa.ecn.cz/img_upload/07bc9d1453b4bc61934a7ebb36075df2/Ethick__kodex_pracovn_k__t_mu_osobn__asistence.doc
http://aa.ecn.cz/img_upload/07bc9d1453b4bc61934a7ebb36075df2/Ethick__kodex_pracovn_k__t_mu_osobn__asistence.doc


Příloha č. 2 

Deklarace o právech mentálně postižených osob – vyhlá

šená na Valném shromáždění Organizace spojených národů dne 20. prosince 

1971

„Valné shromáždění (2027. plenární zasedání OSN) vyhlašuje tuto deklaraci o 

mentálně retardovaných a současně žádá národní a mezinárodní organizace, aby zabez

pečily, že tato deklarace bude sloužit na ochranu těchto práv:

1. Mentálně postižený má mít v nejvyšší možné míře stejná práva jako ostatní lid

ské bytosti

2. Mentálně postižený má právo na zdravotní péči a vhodnou fyzikální terapii, ja

kož i na takovou výchovu, readaptaci a vedení, které mu umožní rozvinout 

v maximální možné míře  jeho možnosti a schopnosti.

3. Mentálně postižený má právo na ekonomické zabezpečení a slušnou životní 

úroveň. Má plné právo podle svých možností produktivně pracovat nebo se za

bývat jinou užitečnou činností.

4. Pokud je to možné, má mentálně postižený žít v kruhu své vlastní rodiny nebo 

v rodině opatrovníka a účastnit se různých forem společenského života. Proto 

má být rodině, ve které žije, poskytována pomoc. Je-li jeho umístění do specia

lizovaného zařízení potřebné, mají být prostředí a podmínky života v něm tak 

blízké normálním podmínkám života, jak je to jen možné.

5. Mentálně postižený má právo na kvalifikovaného opatrovníka, pokud to vyža

duje ochrana jeho dobra a zájmů.

6. Mentálně postižený má právo na ochranu před jakýmkoli vykořisťováním, zneu

žíváním nebo ponižujícím zacházením. Je-li předmětem soudního stíhání, má 

mít právo na zákonný proces s plným uznáním svého stupně odpovědnosti, který 

vyplývá z jeho mentálního stavu.

7. Jestliže někteří postižení nejsou schopni účinně využívat souhrn svých práv 

v důsledku hloubky svého postižení a jestliže se káže potřeba omezit tato práva 

buď částečně, nebo úplně, pak musí postup používaný za účelem omezení nebo 

zrušení těchto práv chránit postiženého zákoně proti jakékoli formě zneužití. 

Tento postup by měl být založen na hodnocení kvalifikovaných znalců, kteří by 



posoudili sociální způsobilost postiženého. Omezení nebo zrušení práv má být 

podrobeno periodickým revizím a musí být odvolatelné u vyšších institucí“ 

(Švarcová, 2006, s.191-192).



Příloha č. 3. Použitý dotazník

Dotazník zjišťující úlohu osobní asistence u klientů 
s mentálním postižením

Vážený osobní asistente,
chtěli bychom Vás požádat o vyplnění toho dotazníku, který je anonymní. 

Informace získané z tohoto dotazníkového šetření by měly přispět k zmapování 
úlohy osobní asistence u jedinců s mentálním postižením z pohledu osobního asi
stenta. 

Vážíme si Vaší spolupráce a děkujeme za Vaši trpělivost a ochotu podílet se 
na tomto průzkumu. 

Zvolenou odpověď zakroužkujte, v případ otevřených otázek napište svou 
odpověď do řádku.

1. Uveďte prosím, absolvované vzdělání související s osobní asistencí:
a) absolvovala jsem rekvalifikační kurz osobní asistence u organizace 
(uveďte název)……………………………………………………………….

b) absolvovala jsem kurz osobní asistence u organizace (uveďte název) …
…………………………………………………………………………….

c) proškolen organizací (uveďte název) ……………………………………
………………………………………….

d) osobní asistenci vykonávám na základě dlouhodobé osobní zkušenosti 
(praxe)
………………………………………………………………………………

e) jiné (napište jaké)…………………………………………………………

2. Práce osobního asistenta je pro mne:
hlavním zaměstnáním                     ANO                                  NE

Dotazník pro osobní asistenty k praktické části diplomové práce
Vypracovala: Jaroslava Novotná
Obor: SPPG – učitelství na speciálních školách, PedF UK
Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D. 



3. Pokud nemám osobní asistenci jako hlavní zaměstnání, pracuji v profesi: 
(tuto otázku zodpovídá respondent, který odpověděl ne na předchozí otáz
ku)
………………………………………………………………………………

4. Zamyslete se prosím, proč je nutné provádět u jedinců s mentálním po
stižením osobní asistenci, uveďte prosím 3 podle Vás nejdůležitější důvo
dy:
1. ……………………………………………………………………………
2.……………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………

5. Pokuste se charakterizovat Váš vztah ke klientovi několika výstižnými 
slovy:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

6.Charakterizujte prosím vztah Vašeho klienta k Vám obdobným způso
bem:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

7. Uveďte, prosím, tři hlavní důvody, proč vykonáváte osobní asistenci:
1. ……………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………

8. Zamyslete se prosím, co je pro Vás při výkonu osobní asistence u 
mentálně postižených jedinců nejnáročnější:
1. ……………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………

9. Jaké jsou podle Vás hlavní příčiny, že osobní asistenti opouštějí tuto 
profesi:
1.……………………………………………………………………………
2.……………………………………………………………………………



3.……………………………………………………………………………

10. Jak jste spokojeni s finančním ohodnocením osobní asistence:
a) jsem velice spokojen
b) jsem částečně spokojen
c) nejsem spokojen ani nespokojen
d) jsem spíše nespokojen
e) jsem velice nespokojen
f) finanční ohodnocení pro mě není důležité, dělám to pro osobní 
uspokojení

11. Co byste doporučovali udělat, aby systém a fungování osobní asistence 
u lidí s mentálním postižením lépe plnil své poslání:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

12. Jaké výhody podle Vás přináší společnosti osobní asistence u lidí 
s mentálním postižením:
1.……………………………………………………………………………
2.……………………………………………………………………………
3.……………………………………………………………………………

13. Pohlaví:
a) muž
b) žena

14. Věk: ............

15. Vzdělání:
a) základní
b) střední odborné (OU, SOU) bez maturity
c) střední odborné (OU, SOU) s maturitou
d) úplné střední vzdělání (např. gymnázium)
e) vyšší (VOŠ)
f) vysokoškolské




