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Anotace 

Cílem výzkumného projektu bakalářské práce bude popsat význam pracovních činností v 

kuchyni a  cukrářských dílnách na žáky s mentálním postižením na odborném učilišti. 

Bakalářská práce bude zpracována v teoretické části monografickou procedurou s použitím 

techniky analýzy odborné literatury. V empirické části bude zvolena metoda kvalitativního 

výzkumu s použitím technik pozorování, kazuistika a analýza dokumentů. Zakladen pro tuto 

činnost je tematický plán výuky, inspirovaný odbornou literaturou zaměřenou na cukrářské 

a  kuchařské práce. V závěru bakalářské práce provedu deskripci konkrétních projevů 

chování žáků s mentálním postižením v oblasti pracovních činností. 
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Annotation 

The aim of the bachelor thesis research project is to describe the importance of work 

activities in the kitchen and confectionery workshops for pupils with mental disabilities in a 

vocational school. The bachelor thesis will be elaborated in the theoretical part by a 

monographic procedure using the technique of analysis of professional literature. In the 

empirical part, a qualitative research method will be chosen using observation techniques, 

case studies and document analysis. A thematic curriculum, inspired by professional 

literature on confectionery and cookery, is based on this activity. At the end of the bachelor 

thesis I will describe the concrete manifestations of behavior of pupils with mental 

disabilities in the field of work activities. 
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Úvod 

Motto: „ Není těžké milovat dítě zdravé a krásné, avšak jen velká láska se 

dovede sklonit k dítěti postiženému.“ 

Prof. Rudolf Jedlička 

Ve své bakalářské práci bych chtěla popsat význam pracovních činností na rozvoj 

kognitivních a psychomotorických funkcí mentálně postižených jedinců. Pokusím se popsat 

aktuální trendy ve výchově a vzdělávání jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami. 

V první kapitole teoretické části bych se chtěla věnovat vymezení pojmu jedinec 

s mentálním postižením, etiologii mentálního postižení, dělení mentální retardace podle 

doby jejího vzniku, podle druhu chování a podle stupňů mentálního postižení. Více se budu 

zabývat charakteristikou podle stupňů mentálního postižení, popíši specifické zvláštnosti 

osob s mentálním postižením a diagnostické metody používané ve speciální pedagogice. 

Druhou kapitolu bych chtěla věnovat edukaci jedinců s mentálním postižením a možnostem 

jejich začlenění do hlavního vzdělávacího proudu. Popíši možnosti předškolního vzdělávání, 

období plnění povinné docházky, možnosti středního vzdělávání a celoživotního vzdělávání 

jedinců s mentálním postižením. Dále se budu zabývat pojmem společné vzdělávání 

a  inkluze, která je celosvětovým trendem ve vzdělávání a předpokládá včlenění jedinců 

se  speciálními vzdělávacími potřebami do společnosti bez předchozího vyčlenění a je 

prioritou MŠMT České republiky. Proto se budu snažit charakterizovat jednotlivé stupně 

podpůrných opatření, která se váží na včleňování mentálně postižených jedinců do hlavního 

vzdělávacího proudu. V poslední kapitole teoretické části se budu věnovat Ergoterapii, 

jejímu vlivu na člověka a na možná začlenění jejich prvků do vzdělávání mentálně 

postižených jedinců. 

V praktické části bude zpracováno výzkumné šetření a svou pozornost zaměřím na 

jednotlivé obory vzdělávání Střední školy a Základní školy v Novém Městě nad Metují. Dále 

provedu analýzu školního vzdělávacího programu Rodinka a na jeho část ˗ Příprava pokrmů. 

Provedu zpracování případových studií tří žáků s ukázkami jejich výrobků. V závěru práce 

budou nastíněny možnosti vzdělávání a rozvíjení žáků s mentálním postižením s přihlédnutí 

k rozvoji jejich kognitivních a motorických funkcí. 
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1 Osoby s mentálním postižením 

1.1 Vymezení pojmů mentální postižení 

Mentální postižení je širší a zastřešující pojem zahrnující kromě mentální retardace i takové 

hraniční pásmo kognitivně-sociální disability, které znevýhodňuje klienta především při 

vzdělávání na běžném typu škol a indikuje vyrovnávací či podpůrná opatření edukativního 

(popř. psychosociálního) charakteru. Statisticky lze mentální postižení (MP) vymezit 

standardní odchylkou -1 sigma a méně tzv. normálního rozložení četností (IQ 85 a méně), 

což zahrnuje přibližně 16 % populace. (Valenta, 2012) 

Podpůrnými opatřeními při speciálním vzdělávání se rozumí využití speciálních metod, 

postupů, forem a prostředků vzdělávání, kompenzačních, rehabilitačních a učebních 

pomůcek, speciálních učebnic a didaktických pomůcek, zařazení předmětů 

speciálněpedagogické péče, poskytování pedagogicko-psychologických služeb, zajištění 

asistenta pedagoga, snížení počtu žáků ve třídě apod. (vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb. ve 

znění vyhl. č. 147/2011 Sb.). 

Vagnerová definuje mentální postižení takto: „ Mentální postižení je souhrnné označení 

vrozeného 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 přijatelně výchovně stimulován.“ (Vágnerová, 2012) 

Podle Švarcové (Švarcová-Slabinová, 2006) se za mentálně postižené označují ti jedinci, 

u  nichž dochází k zaostávání vývoje rozumových schopností, k odlišnému vývoji některých 

psychických vlastností a k poruchám v adaptačním chování. Hloubka a míra postižení 

jednotlivých funkcí je u nich individuálně odlišná. 

Mentální retardace je vývojová porucha integrace psychických funkcí postihující jedince ve 

všech složkách jeho osobnosti˗ duševní, tělesné, sociální. Nejvýraznějším rysem je trvale 

porušená poznávací schopnost, která se projevuje nejnápadněji v procesu učení. Možnosti 

výchovy a vzdělávání jsou omezeny v závislosti na stupni postižení. Mentální retardace je 

stav charakterizovaný celkovým snížením intelektových schopností, k čemuž dochází 
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v průběhu vývoje jedince. Jde o stav trvalý, který je buď vrozený, nebo částečně získaný (do 

dvou let života dítěte). (Pipeková, 2010) 

Mentální retardaci lze vymezit jako vývojovou poruchu rozumových schopností, 

demonstrující se především snížením kognitivních, řečových, pohybových a sociálních 

schopností s prenatální, perinatální i časně postnatální etiologií, která oslabuje adaptační 

schopnosti jedince. (Valenta, 2012) 

Definice Světové zdravotnické organizace, publikované v Terminologickém speciálně-

pedagogickém slovníku UNESCO v roce 1983: „Pojem mentální retardace se vztahuje 

k podprůměrnému obecně intelektuálnímu fungování osoby, které se stává zřejmým 

v průběhu vývoje a je spojeno s poruchami adaptačního chování. Poruchy adaptace jsou 

zřejmé z pomalého tempa dospívání, ze snížené schopnosti učit se a  nedostatečné sociální 

přizpůsobivostí. (Černá, 2008) 

Mentálně postižení tvoří jednu z nejpočetnějších skupin mezi všemi handicapovanými 

a  jejich počet u nás, ale i v celosvětovém měřítku stále stoupá. Tento růst může být do jisté 

míry relativní a je možné jej vysvětlit jako důsledek lepší péče pediatrů o novorozence, 

jejímž výsledkem je snižování novorozenecké a kojenecké úmrtnosti. Díky této péči jsou 

zachraňovány děti, které by dříve nepřežily. (Vágnerová, 2012) 

1.2 Etiologie mentálního postižení 

Narodí-li se mentálně postižené dítě nebo je jeho mentální postižení odhaleno v pozdějším 

věku, jsou to hlavně rodiče, kteří hledají odpovědi na otázky „proč, kdy a jak“ k mentálnímu 

postižení došlo. Mentální retardace bývá způsobena narušením vývoje centrální nervové 

soustavy před narozením, během porodu nebo v raném dětství. Původci mentální retardace 

bývají různé příčiny, které se nedají jednoznačně určit, protože se navzájem prolínají, 

podmiňují a spolupůsobí. V některých lehčích stupních mentální retardace je větší 

pravděpodobnost, že se pravý původce nebude moci nikdy určit. V těchto případech bývá 

neobjasněnost asi v 30 %. Rozlišujeme mentální retardaci vrozenou, dříve označovanou za 

oligofrenie a demenci, která vzniká po druhém roce života poškozením mozku. 

V prenatálním období hrají významnou roli vlivy dědičné, genetické příčiny 

a  environmentální faktory. Do dědičných vlivů řadíme po předcích zděděné nemoci (hlavně 
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metabolické poruchy-fenylketonurie, galaktosamie), které postupně vedou k mentální 

retardaci, ale také to, když dítě po rodičích zdědí nedostatek intelektových předpokladů 

k vykonávání určitých činností. Mezi genetické příčiny patří vlivy mutagenních faktorů, 

z nich některé známe (záření, dlouhodobé hladovění, chemické vlivy…) a jiné nikoliv, 

dochází k mutaci genů, k aberaci chromozomů či změnám v jejich počtu tzv. trizomie. 

Nejznámějším a nejrozšířenějším reprezentantem je Downův syndrom, Klinefelterův 

syndrom. Další skupinu tvoří vlivy environmentální a onemocnění v době těhotenství. 

Řadíme sem onemocnění matky zarděnkami, kongenitální syfilis, toxoplazmózu, otravy, 

ozáření dělohy, alkoholismus matky, její nedostatečnou výživu apod. Objevují se i názory, 

že i prenatální deprivace se může projevit na duševním zdraví ještě nenarozeného dítěte 

(Valenta, 2007). 

Za jednu z perinatálních příčin bývá označovaná encefalopatie (organické poškození 

mozku), další příčinou může být mechanické poškození mozku při porodu, hypoxie či 

asfyxie, předčasný porod, nízká porodní váha dítěte, nefyziologická těžká novorozenecká 

žloutenka (Valenta, 2007).  

Postnatální období (období nastávající dále po porodu a pokračující v průběhu života)lze z 

hlediska etiologie mentální retardace pojmout jako období možného vlivu více různých 

negativních faktorů. Mezi ně řadíme především náhlé zevní události, vedoucí k narušení 

celistvosti a neporušenosti organismu (traumata zasahující centrální nervovou soustavu), 

dále specifické infekce a záněty mozku (encefalitidy primární i sekundární), krvácení do 

mozku (vlivem prasknutí mozkové cévy), nádorová onemocnění způsobující mozkové léze 

(Valenta, 2012). 

Také sociální faktory mohou mít vliv na snížení intelektových schopností. Dítě vyrůstající, 

v odcizeném, nepřátelském a nepodnětném rodinném nebo ústavním prostředí bývá socio-

kulturně deprivováno a tudíž nedochází k saturaci jeho potřeb. Takto vychovávaní jedinci 

trpí převážně lehkou mentální retardaci, toto potvrzuje i Matulay:“V současnosti platí, že 

sociokulturní činitele mají největší význam při lehké mentální retardaci. Při současném 

chápání dědičnosti, zejména při lehké mentální retardaci, má tedy prostředí význam jako 

předpoklad fenotypové realizace polygenně podmíněného defektu. Na to, aby se projevil 
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příznak, kterým je v tomto případě mentální retardace, vystupuje do popředí jako podmínka 

faktor prostředí“ (Matulay, 1986). 

Lehká mentální retardace se tedy stává etiologickou kombinací organicity (v části případů), 

dědičnosti a vnějších sociokulturních podmínek. Jinými slovy – rodiče, kteří mají intelektové 

vybavení na nižší úrovni, mohou zatížit své děti nepodnětnou výchovou, nestabilními 

rodinnými vztahy, špatnými bytovými podmínkami atp. Výhodou však je, že taková MR 

není neměnná a dá se pozitivně ovlivnit příslušnými intervenčními programy (Valenta, 

2012) 

1.3 Klasifikace mentálního postižení 

Pro klasifikaci mentálního postižení můžeme využít mnoho odlišných hledisek, z nichž 

nejčastější je klasifikace podle stupně postižení. Avšak ani jeden klasifikační systém nemůže 

být úplně správný, neboť operuje většinou jen s jedním kritériem. Utvořené kategorie nelze 

přesně ohraničit, protože u jedince s tímto postižením dochází k vývoji pozitivním 

i  negativním směrem. Klasifikační systém však nepočítá s nerovnoměrností v postižení 

jednotlivých stránek osobnosti, která je pro osoby s mentálním postižením velice typická. 

Při stanovení sníženého inteligenčního kvocientu je potřeba hodnotit i ostatní schopnosti 

osoby s mentálním postižením, zejména pak sociální přizpůsobivost, kulturní i rodinné 

zázemí (Procházková, 1998). 

1.3.1 Dělení mentální retardace 

Podle doby vzniku 

Z hlediska doby vzniku dělíme mentální retardaci na vrozenou, získanou a sociálně 

podmíněnou.  

Vrozená mentální retardace je zapříčiněna organickým poškozením centrální nervové 

soustavy v období prenatálního, perinatálního nebo postnatálního vývoje jedince a projevuje 

se celkovým snížením intelektových schopností. 

Získaná mentální retardace, nazývaná též demence. 

“ Demence (dle ICD 10, DSM IV) je v nejširším slova smyslu charakterizována jako 

syndrom způsobený chorobou mozku, obvykle chronické nebo progresivní povahy, kde 
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dochází k porušení mnoha kortikálních funkcí: chápání, počítání, paměti, jazyka, úsudku 

a  schopnosti učení. Právě schopnost učení se novým poznatkům je pro další vývoj dítěte 

velmi důležitá. Vědomí není narušeno, ale především u dětí bývá zhoršena kontrola emocí. 

Již v dětském věku lze také jako u dospělých hovořit o behaviorálně kognitivních příznacích 

demence (BPSD). Demence můžeme diagnostikovat nejdříve po druhém roce života dítěte. 

Vývoj kognitivních funkcí je ukončen do 2–4 let věku. Rozdíl mezi MENTÁLNÍ RETARDACÍ 

a DEMENCÍ spočívá v tom, že demence vzniká nejdříve po 2. roce života, kdy předešlý 

psychomotorický vývoj odpovídal normě. Snížení intelektových schopností je u mentální 

retardace rovnoměrně rozložené na všechny složky, kdežto u DEMENCE jsou zachovány 

některé ostrůvky normálních nebo téměř normálních funkcí. „ (PSYCHIATRIA PRE PRAX, 

2005).  

Sociálně podmíněná mentální retardace se objevuje nejvíce u jedinců, kteří nejsou 

dostatečně stimulování v průběhu dětství a vyrůstají v nepodnětném prostředí. Pro takovýto 

druh mentální retardace není typické  poškození centrálního nervového systému, ale jak 

popisuje Vagnerová je to spíše sociální poškození vývoje rozumových schopností. Pokud by 

dítě vyrůstalo v podnětném prostředí, jeho stav by byl zcela jistě odlišný (Svoboda, 2015). 

Podle druhu chování 

Diferencujeme-li mentální retardaci podle druhu chování, hovoříme o typu eretickém 

a  torpidním. Eretický typ jedince s nápadným psychomotorickým neklidem, 

nesoustředěností, hyperaktivitou, poruchou pozornosti, impulzivitou a sníženou toleranci 

k zátěži. Pro torpidní typ jedince je charakteristická hyperaktivita, ulpívavou, těžkopádnost, 

apatie, netečnost, dobré emoční naladění a pomalost. 

Podle stupně postižení 

Nejznámějším a nejpoužívanějším vyjádřením úrovně inteligence je inteligenční kvocient, 

zavedený Supermanem a Sternem. Vyjadřuje vztah mezi dosaženým výkonem v úlohách 

odpovídajících určitému vývojovému stupni a mezi chronologickým věkem. Kvantitativní 

hodnocení inteligence poskytuje pouhý odhad schopností, určující pozici mentálně 

postiženého člověka k populační normě (Fischer, 2008). 
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V současnosti se v České republice používá 10. verze Mezinárodní klasifikace nemocí, 

kterou vydala Světová zdravotnická organizace v Ženevě a která vstoupila v platnost od roku 

1992. Podle této klasifikace se mentální retardace dělí do následných kategorií (Mezinárodní 

klasifikace nemocí 10. revize, 1992). 

Tabulka 1. Rozdělení jednotlivých stupňů mentální retardace podle mezinárodní 

klasifikace (MNK˗10) 

Kód dle MNK˗10 Slovní označení Pásmo IQ 

F 70 Lehká mentální retardace 50˗69 

F 71 Středně těžká mentální retardace 35˗49 

F 72 Těžká mentální retardace 20˗34 

F 73 Hluboká mentální retardace 0˗19 

F 78 Jiná mentální retardace  

F 79 Neurčená mentální retardace  

 

1.3.2 Charakteristika mentálně postižených dle stupňů mentální retardace 

Každý člověk s mentálním postižením je svébytný subjekt s charakteristickými osobními 

rysy. Přesto se však u většiny z nich projevují (ve větší či menší míře) společné znaky, jejichž 

individuální modifikace závisí na hloubce a rozsahu mentální retardace, na míře postižení 

jednotlivých psychických funkcí a na rovnoměrnosti psychického vývoje v rámci mentální 

retardace (Švarcová-Slabinová, 2006).  

Lehká mentální retardace (IQ 50˗59) 

Většina těchto jedinců je schopna účelně používat řeč a udržovat konverzaci, ale jejích slovní 

zásoba je omezena. Dokáží se poměrně dobře zapojit do sociálního prostředí, většina těchto 

jedinců dosáhne úplné nezávislosti v osobní péči, tj. v oblasti jídla, mytí, oblékání, 

hygienických návyků a v praktických domácích dovednostech, i když zde dochází během 

ontogenetického vývoje k lehkému opoždění (Švarcová-Slabinová, 2006).  
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Tito jedinci jsou schopni v nejlepším případě uvažovat na úrovni dětí středního školního 

věku. Nejsou schopní uvažovat abstraktně, většinou užívají jen konkrétní označení bez 

abstraktních pojmů. Často mají specifické problémy se čtením a psaním. V dospělosti 

dosahují jisté samostatnosti, mohou se začlenit do pracovního procesu, kde ovšem potřebují 

částečný dohled a oporu (Švarcová-Slabinová, 2006). 

Největší potíže jsou u osob s lehkou mentální retardací zaznamenány v oblasti školních 

nároků, hlavně při teoretické časti výuky. Nejvhodnější pro jejich vzdělávání je záměrná 

edukace, která rozvíjí jejich schopnosti a kompenzuje nedostatky (Vančová, 2005). 

 V sociálním kontaktu, kde není kladen důraz na teoretické znalosti, nemívají jedinci 

s lehkým stupněm mentálního postižení závažnější problémy. Mentální retardace se však 

může projevit v emoční a sociální vyzrálosti jedince, kde je nejvíce patrná v jeho 

přizpůsobení se kulturním tradicím, očekáváním a normám. Nedokáže samostatně řešit 

problémy spojené s nezávislostí života, požadavky manželství, výchovy potomků, udržení 

si zaměstnání, bydlení a zdravotní péče. Tito jedinci mohou mít i přidružené choroby, jako 

autismus, epilepsie, poruchy chování nebo somatické postižení (Švarcová-Slabinová, 2006) 

Středně těžká mentální retardace (IQ 35˗49) 

Jedinci se středně těžkou mentální retardací mají výrazný deficit v oblasti porozumění 

obsahu komunikace a řeči, toto omezení je trvalé. Jednoduché komunikace jsou schopni jen 

někteří jedinci a to buď na úrovni verbální, alternativní nebo augmentativní komunikace. 

Mezi jedinci se středně těžkou mentální retardací jsou i tací, kteří se nikdy nenaučí mluvit, 

přestože rozumí verbálním instrukcím. Při kvalifikovaném pedagogickém vedení si někteří 

jedinci mohou osvojit základy psaní, počítání a čtení. (Bendová, 2011).  

Uvažování osob se středně těžkou mentální retardací můžeme přirovnat k myšlení 

předškolního dítěte. Jejich verbální projev bývá chudý a špatně artikulovaný. Učení je 

založeno na mechanickém podmiňování a k upevnění jednoduchých dovedností a běžných 

návyků je třeba četného opakování. Jedinci jsou schopni vykonávat jednoduché pracovní 

úkony, pokud se nevyžaduje přesnost a rychlost. Potřebují trvalý dohled (Vágnerová, 2012). 
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Ke středně těžké mentální retardaci se obvykle přidruží dětský autismus, tělesná postižení, 

neurologická a psychiatrické onemocnění, diagnostika je však ztížená vzhledem k oslabení 

komunikačních schopností. 

Těžká mentální retardace (IQ 20˗34) 

Osoby těžce mentálně retardované jsou schopny chápat jen základní vztahy a souvislosti, 

uvažují na úrovni batolete. Oblast řeči je omezena jen na několik špatně artikulovaných 

výrazů, někdy nemluví vůbec. Jejich učení je velmi obtížné a vyžaduje dlouhodobé úsilí, 

i  přes to zvládnou jen základní úkony sebeobsluhy a plnění několika pokynů. Většinou se 

jedná o kombinované postižení, mají postiženou motoriku, trpí epilepsií apod. Tyto osoby 

jsou plně závislé na péči jiných osob (Vágnerová, 2012). 

Hluboká mentální retardace (IQ pod 20) 

Většina hluboce mentálně retardovaných má kombinované postižení. Poznávací schopnosti 

se minimálně rozvíjejí, maximálně diferencují známé a neznáme podněty a reagují 

v závislosti na své libosti či nelibosti. Expresivní složka řeči se u nich nevytváří. Jsou 

komplexně odkázáni na celoživotní péči rodiny nebo na ústavní péči (Vágnerová, 2012). 

1.4 Specifické zvláštnosti u osob s mentálním postižením 

Při edukaci osob s mentálním postižením musíme mít stále na zřeteli jejich odlišné 

prožívání, adaptační chování a rozumové schopnosti. Edukace se většinou řídí pravidlem, 

čím těžší stupeň mentálního postižení, tím více je porušeno vnímání, řeč, paměť pozornost, 

myšlení, schopnosti, učení. 

Smyslová percepce 

Vnímání zabezpečuje soustava analyzátorů. Obsahem přímého poznání jsou počitky, vjemy 

a představy. Sluchové a zrakové vnímání je výběrové, na základě individuálních zkušeností, 

může ho ale i ovlivňovat barva, velikost, hlasitost podnětu. V centrální nervové soustavě 

dochází k podmíněným spojům korových částí analyzátorů. U mentálně postižených jedinců 

je utváření těchto spojů zpomalené, a proto je u nich pozorovatelný snížený rozsah 

zrakového vnímání. Počitky a vjemy jsou nediferencované, je narušena diskriminace figury 

na pozadí. Vnímání je inaktivním, kdy jedinec s mentálním postižením je neschopný vnímat 

materiál podrobně se všemi detaily. V prostorovém vnímání mají mentálně postižení jedinci 
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značný deficit, jsou u nich zřejmé i nedostatky ve vnímání času, prostoru a hmatových 

vjemů. Koordinace pohybů je u nich na špatné úrovni v důsledku nedostatečného procesu 

analýzy v korové části proprioceptivního analyzátoru (Rubinštejn, 1976). 

Paměť 

Paměť uchovává, třídí a selektivně uchovává naše zkušenosti. Mentálně postižení jedinci si 

osvojují pomalejším tempem, musíme vědomosti nesčetněkrát opakovat, paměťové stopy 

u  nich rychle vyhasínají, vědomosti se jim vybavují opožděně a nepřesně. Mentálně 

postižení používají spíše mechanickou paměť, jsou značně limitováni v oblasti 

zapamatování, uchování a vybavování, Lépe si pamatují vnější znaky jevů a předmětů, ale 

jejich vnitřní logické propojení si nepamatují 

Pozornost 

Pozornost souvisí s vnímáním a poznáním. Členíme ji na nepodmíněnou a podmíněnou, 

která je vázána na vůli a má charakter podmíněného reflexu. Mentálním postižený není 

schopen dlouhodobě záměrné pozornosti, je snadno unavitelný a má i sníženou schopnost 

rozdělit pozornost na více činností. S nárůstem kvantity výkonu narůstá, přirozeně, i počet 

chyb. Proto je nutno střídat záměrnou pozornost s relaxací (Valenta, 1997). 

Myšlení 

Myšlení je ze všech poznávacích funkcí u lidí s mentálním postižením zasaženo nejvíce. 

Evidentní jsou nedostatky v analýze a syntéze, v indukci a dedukci, v abstrakci, 

generalizaci, v analogii a porovnávání, klasifikaci a strukturalizaci. Myšlení zůstává 

konkrétní, jednoduché. Nedostatečná je i schopnost zobecňování a slabá schopnost 

osvojování pravidel a obecných pojmů. Charakteristickými znaky jsou dále oslabená řídicí 

úloha myšlení, nedůslednost a nekritičnost myšlení (Bartoňová, 2007). Jedinci s mentálním 

postižením mají tzv. sekvenční myšlení, které se projevuje v nedostatečném vnímání 

logických souvislostí a časové následnosti. Nedokáží odhadnout, jak dlouho bude něco trvat, 

nedokáží dodržet domluvené termíny, chodí pozdě, proto úkoly, které mají plnit, musejí být 

pečlivě strukturovány a nad jejich plněním by měl být zajištěn dohled (Švarcová-Slabinová, 

2006) 
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Volní vlastnosti 

Vůle je často charakterizovaná jako cílená a záměrná činnost, která vede k vytyčenému cíli. 

Mentálně retardovaní jedinci jsou charakterističtí vyšší sugestibilitou, citovou a volní 

labilitou, agresivitou, volní labilitou, úzkostmi a pasivitou. Mentálně postižení nejsou 

schopni řídit své chování a jednání ve vztahu k vytyčenému cíli. Jejich motivace je nízká, 

nejefektivnější bývá motivace materiálního charakteru. Specifikem těchto jedinců je 

dysbulie, což je porucha vůle a abulie pro kterou je typická nerozhodnost a nedostatek vůle 

Sebehodnocení 

Mentálně postižení jedinci mají tendenci svou aspirační úroveň nadhodnocovat nebo 

podhodnocovat. Jejich sebehodnocení je ovlivněno výchovou, motivací, způsobem jejich 

uvažování a prostředím kde vyrůstají (Valenta, 1997). 

Emoce 

Pro jedince s mentálním postižením je specifická netlumená intenzita emocí, citová 

otevřenost, city jsou neadekvátní svojí dynamikou a intenzitou k podnětům. Egocentrické 

emoce ovlivňují tvorbu hodnot a postojů. Mentálně postižení častěji podléhají afektu, 

poruchám nálad. Vyšší city svědomí, smysl pro povinnost a odpovědnost se u nich vytváří 

omezeně a nediferencovaně (Bartoňová, 2007). 

Řeč 

Řeč mentálně postižených jedinců se vytváří opožděně, je narušena po obsahové i formální 

stránce. U lehké mentální retardace je řeč opožděna o rok i více, ale tito jedinci jsou schopni 

dosáhnout jisté úrovně abstrahování a osvojit si určitý pasivní a aktivní slovník. Často jsou 

postiženi řečovými vadami. 

1.5 Diagnostika osob s mentálním postižením 

K zajištění kvalitního průběhu edukačního procesu osob s mentálním postižením je důležitá 

správná diagnostika, která je provedená na základě specifických zvláštností a na aktuálním 

funkčním potencionálu mentálně postiženého. Na komplexní diagnostice se podílí tým 

spolupracujících odborníků (lékař, psychiatr, neurolog, psycholog, sociální pracovník, 

speciální pedagog). Diagnóza mentální retardace je vždy v kompetenci pedopsychiatra 

a  klinického nebo poradenského psychologa. Speciálně pedagogická diagnostika nejvíce 
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využívá klinické diagnostické prostředky a testovací metody. Mezi klinické diagnostické 

prostředky řadíme anamnézu rodovou, perinatální, výchovnou a vývojovou, rodinnou, 

zdravotní, rozhovor, pozorování, dotazník, analýzu produktů činnosti hry, kresby a písma. 

Mezi testové metody patří sociometrické, psychodiagnostické a didaktické testy (Valenta, 

2007). 

V oblasti školní edukace jsou nejvíce spolupracujícími odborníky psycholog a speciální 

pedagog. Jejich činností je speciálně pedagogická diagnostika, která se zabývá 

rozpoznáváním podmínek, prostředků a efektivity edukace mentálně postižených. 

Komplexní diagnostice jedinců s mentálním postižením se věnují pracovníci speciálně 

pedagogických center (SPC) pro žáky s mentálním postižením. Pracovníci speciálně 

pedagogických center přímo pracují se svými klienty, provádějí diagnostiku a poté 

i  hospitační činnost přímo na školách, poskytují metodickou oporu a didaktické vedení 

(Bendová, 2011). 

Diagnostika mentálně postižených si klade za cíl popsat aktuální úroveň rozvoje mentálně 

postižených jejich dílčí schopnosti, dovednosti, znalosti a vyzvednout jeho silné stránky. 

Zmapování a poznání jejich úrovně se pak stává klíčovým východiskem pro plánování 

speciálně pedagogické intervence. Diagnostika je dynamickým nikdy nekončícím procesem, 

který by měl flexibilně reagovat na aktuální změny ve vývoji mentálně postiženého jedince 

(Krejčířová in Říčan, 1997). 

K nejčastěji posuzovaným oblastem v diagnostice mentálně retardovaných patří: 

 úroveň rozumových schopností a vědomostí, 

 stupně a schopnosti jejich sociability, 

 lateralita, 

 úroveň grafomotoriky a motoriky, 

 úroveň komunikačních schopností, 

 úroveň sebeobsluhy, 

 kvalita sluchového a zrakového vnímání, 

 orientační vyšetření smyslových orgánů, 

 rodinné prostředí ( (Vašek, 2003). 
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Další diagnostika je spojena s rozhodnutím o zařazení mentálně retardovaného jedince do 

vzdělávacího systému, popřípadě o diagnostiku, jež je spojena se specifickými projevy žáka 

s mentálním postižením, jako například poruchy pozornosti, specifické vývojové poruchy 

učení, školní úspěšnosti, poruchy chování a výskyt sociálně patologických jevů, šikana 

a  problémy v sociálních vztazích ve třídě a dále pak diagnostika rodinných vlivů 

a  spolupráce s rodinou, jež kvalitu edukace dítěte s mentálním postižením také významně 

ovlivňují (Vyhláška 197/2016 Sb., 2016) 
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2 Edukace jedinců s mentálním postižením 

2.1 Možnosti vzdělávání jedinců s mentálním postižením 

Vzdělávání žáků v České republice spadá pod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Řídí se legislativní úpravou školského zákona, kterým je zákon 561/2004 Sb., zákon 

o  předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzděláváni (Zákon č. 

561/2004 Sb., 2017). V tomto zákoně je uveden zastřešující termín osoba se zdravotním 

postižením, kam spadají i osoby s mentálním postižením. Vzdělávání mentálně postižených 

můžeme rozdělit: 

 předškolní vzdělávání, 

 základní vzdělávání, 

 střední vzdělávání, 

 celoživotní vzdělávání. 

2.1.1 Předškolní vzdělávání 

Mateřské školky jsou první školskou institucí, které může dítě navštěvovat od tří let až po 

dobu zahájení povinné školní docházky. Děti s lehkou mentální retardací ještě nejsou 

většinou diagnostikovány, a proto navštěvují běžnou mateřskou školu. Děti s těžším 

stupněm postižení většinou diagnostikovány jsou a mají možnost integrace v běžné mateřské 

škole nebo navštěvovat mateřskou školu speciální nebo ve třídě mateřské školy speciální 

zřízené při běžné mateřské škole. Dítě se středně těžkým stupněm mentálního postižení může 

před zahájením povinné školní docházky navštěvovat přípravný stupeň základní školy 

speciální. Některé děti s lehčím mentálním postižením mohou také navštěvovat přípravné 

třídy základní školy. 

2.1.2 Základní vzdělávání 

Povinná školní docházka je v  České republice 9 let. Základní vzdělávání je rozděleno na 

první a druhý stupeň. Žáci se zdravotním postižením se můžou vzdělávat buď na běžné 

základní škole, nebo na základní škole speciální. 

Současným vzdělávacím trendem je proces integrace dětí s mentálním postižením do 

běžných škol a hovoří se i o inkluzivním vzdělávání (inkluze = splynutí s intaktní 
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společností). Školská integrace znamená vzdělávání dětí s mentálním postižením v běžném 

typu a prostředí základní školy. O integraci hovoří hlavně ve spojení s legislativními 

dokumenty˗ zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání 

žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Vyhláška v § 19 

uvádí, že vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (kam spadají i žáci 

s  mentálním postižením) může probíhat: 

 v běžné škole (s využitím všech podpůrných opatření), 

 ve školách, třídách, odděleních či studijních skupinách (pro děti, žáky a studenty 

s  mentálním postižením), pokud shledá školské poradenské zařízení, že 

vzhledem  k povaze speciálních vzdělávacích potřeb dítěte, žáka nebo studenta 

samotná podpůrná opatření nepostačovala k uplatnění jeho práva na vzdělání. 

V uvedené vyhlášce nalezneme velice důležitou větu, která říká, že vzdělávání žáků 

uvedených v § 16 odst. 9 zákona (v tomto případě žáci s mentálním postižením) se 

přednostně uskutečňuje ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině (rozuměno 

běžná škola), která není zřízena podle § 16 odst. 9 (školského) zákona (Vzdělávání dětí s 

mentálním postižením, 2017). 

Žáci se středně těžkým a těžkým mentálním postižením se mohou vzdělávat v základní škole 

speciální, a to na žádost zákonného zástupce a na základě písemného doporučení školského 

poradenského zařízení. Vzdělávání v základní škole speciální má deset ročníků a tvoří ho 

první a druhý stupeň (Zákon č. 561/2004 Sb., 2017). 

2.1.3 Střední vzdělávání 

Žáci s mentálním postižením mají právo na vzdělání na jakékoliv střední škole. Podmínkou 

pro přijetí na střední školu je úplné základní vzdělání a úspěšné splnění všech požadavků 

pro přijetí. Nejvhodnějšími a nejvíce využívanými středními školami pro mentálně postižené 

žáky jsou praktické školy a odborná učiliště. 

Praktická škola jednoletá je primárně určena žákům ze základních škol speciálních, kteří 

jsou těžce mentálně postižení nebo jsou postiženi více vadami nebo autismem. Žáci si zde 

osvojují jednoduché manuální dovednosti, spojené s přípravou na praktický život. 
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Praktická škola dvouletá je zaměřena na rozšíření všeobecného vzdělání v oblastech český 

jazyk a literatura, matematika, občanská výchova, používání informačních technologií 

a  tělesné výchově. Žáci se seznamují s praktickými dovednostmi v oblasti ručních prací, 

přípravě pokrmů, v péči o rodinu a vedení domácnosti. Úspěšní absolventi pokračují 

v profesní přípravě na některém z odborných učilišť. 

Odborná učiliště přijímají ke vzdělání žáky s ukončeným základním vzděláním, méně 

úspěšné žáky, kteří ukončili povinnou školní docházku v nižším ročníku základní školy nebo 

žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Na odborná učiliště také nastupují absolventi 

praktické školy, kteří si zde dokončí střední vzdělání s výučním listem. Odborná učiliště 

poskytují žákům nižší střední vzdělání a připravují je pro vykonávání jednodušších 

dělnických profesí, délka profesní přípravy se odvíjí od zvoleného oboru a je dvouletá nebo 

tříletá. Hlavním cíle edukace těchto žáků je praktická připravenost pro vykonávání 

vybraného profesního zařazení. Těžištěm v přípravě žáků se stává odborná příprava 

v podobě praxe nebo stáže. Důraz je kladen na upevňování pracovních návyků a předávání 

praktických dovednost. Učební plány jsou redukovány a organizace vyučování se podřizuje 

žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Pedagogové uplatňují speciálně-pedagogické 

formy a metody práce, které jsou vhodné pro edukaci těchto žáků Maximální počet žáků ve 

třídě je 14 žáků a na odborném výcviku je to maximálně 8 žáků. Teoretická i praktická výuka 

je zpravidla zastoupena v jednom týdnu. Výuka všeobecně vzdělávacích předmětů je 

zaměřena na doplňování a prohlubování vědomostí získaných na základní škole. Odborná 

učiliště nabízejí obory kategorie E uvedené v tabulce 2. 

Tabulka 2: Nová soustava oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s 

výučním listem 

Kód Popis oboru 

23 Strojírenství a strojírenská výroba 

26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 

28 Technická chemie a chemie silikátů 

29 Potravinářství a potravinářská chemie 
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31 Textilní výroba a oděvnictví 

32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů 

33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů 

34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie 

36 Stavebnictví, geodézie a kartografie 

41 Zemědělství a lesnictví 

65 Gastronomie, hotelnictví a turismus 

66 Obchod 

69 Osobní a provozní služby 

75 Pedagogika, učitelství a sociální péče 

(Nová soustava oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem, 2017) 

2.1.4 Celoživotní vzdělávání 

Celoživotní vzdělávání osob s mentálním postižením většinou probíhá za účelem získání 

základního vzdělání nebo dalšího vzdělávání. 

Základní vzdělávání je vzdělávání, které poskytuje Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy České republiky. Základní vzdělávání je primárně určeno těm osobám 

s mentálním postižením, které byly v mládí zbaveny povinnosti docházet do školy a po dobu 

jejich života nedošlo k revizi tohoto rozhodnutí (Vzdělávání dětí s mentálním postižením, 

2017). 

Kurz pro získání základního vzdělání je organizován školou základní nebo střední školou, 

a to buď formou denního i dálkového studia. Kurz zpravidla trvá nejvýše jeden rok a je 

ukončen zkouškou, která odpovídá příslušnému rámcovému vzdělávacímu programu. 

Vzdělávání v kurzu není omezeno věkem. Kurzy pro získání základů vzdělání realizují 

základní školy speciální, je určen pro osoby se středně těžkým, těžkým mentálním 

postižením a kombinovaným postižením, které ukončily vzdělávání na základní škole (dříve 

na základní škole praktické) v nižším než devátém ročníku. Doba trvání kurzu je jeden rok, 

a to buď v každodenní docházce, nebo jde o individuální výuku ve škole či místě bydliště 
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žáka, případně v zařízení sociálních služeb (pokud tam člověk s mentálním postižením trvale 

žije) (Vzdělávání dětí s mentálním postižením, 2017). 

Večerní školy jsou především určeny k prohlubování vědomostí a praktických dovedností. 

Jedinci zde smysluplně tráví volný čas, probíhá zde sociální interakce, zvětšují se jejich 

komunikační schopnosti. Vzdělávání a jeho obsah je upravován na základě individuálních 

nebo aktuálních potřeb mentálně postižených jedinců. První večerní škola byla založena 

v roce 1991 Psychopedickou společností ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity 

Karlovy (Vzdělávání dětí s mentálním postižením, 2017). 

Aktivační centra poskytují vzdělávací aktivity dospělým osobám s mentálním postižením, 

které ztratily nebo nenalezly uplatnění na otevřeném nebo chráněném pracovním. Klienti 

těchto vzdělávacích center již absolvovali povinnou školní docházku. 

„S ohledem na zvyšující se význam celoživotního vzdělávání nejen u populace bez postižení, 

ale i u osob s mentálním postižením je třeba během celého života klást důraz na možnost 

volnočasových aktivit u osob s mentálním postižením, případně jakýchkoli aktivizačních 

činností. Právě volnočasové aktivity, které jsou realizovány mimo proces vzdělávání, 

poskytují možnost pro rozvoj komunikačních schopností, praktických dovedností a sociální 

interakce. 

Velice důležité je během celého života v maximálně možné míře posilovat samostatnost, 

soběstačnost, dovednosti sebeobsluhy a v období dospívání a dospělosti také sociální roli 

dospělého člověka (i člověk s mentálním postižením dospívá). Neboť právě způsob, s jakým 

je dítě (a později dospělý) s mentálním postižením konfrontováno, představuje stěžejní 

zkušenost pro jeho vlastní dospělost a situaci, kdy se o něj rodiče nebudou moci v důsledku 

stárnutí a stáří postarat a další příbuzní (sourozenci či širší rodina) o tuto skutečnost 

neprojeví zájem „ (Vzdělávání dětí s mentálním postižením, 2017). 

2.2 Společné vzdělávání˗ Inkluze 

Práva osob na vzdělání jsou zanesena v Listině základních práv a svobod a dále jsou 

rozpracována v Ústavě České republiky a dalších zákonech. V roce 2001 byl přijat 

dokument Národní program rozvoje vzdělávání v České republice tzv. Bílá kniha. 
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Vzdělávání osob se speciálními vzdělávacími potřebami je v tomto dokumentu také 

zaneseno. 

Úmluva o právech osob se zdravotním postižením je nejvyšším mezinárodním dokumentem, 

úmluva se řídí třemi zásadami: prosazovat, chránit a zajistit práva osob se zdravotním 

postižením.  

Zásady Úmluvy jsou následující: 

 respektovat přirozenou důstojnost, osobní nezávislost, zahrnující také svobodu 

volby, a samostatnost osob; 

 nediskriminace; 

 plné a účinné zapojení a začlenění do společnosti; 

 respektování odlišnosti a přijímání osob se zdravotním postižením jako součásti 

lidské různorodosti a přirozenosti; 

 rovnost příležitostí; 

 přístupnost; 

 rovnoprávnost mužů a žen, 

 respektování rozvíjejících se schopností dětí se zdravotním postižením a jejich práva 

na zachování identity (Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením, 

2001). 

Inkluze dětí, žáků a studentů v rámci hlavního vzdělávacího proudu je jednou z priorit 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Novela školského zákona, která s účinností 

od 1. září 2016 garantuje právo všech dětí na tzv. podpůrná opatření, pomůže překonávat 

jejich znevýhodnění, ať už se jedná o děti a žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně 

odlišného prostředí, děti a žáky zdravotně postižené a znevýhodněné nebo žáky nadané. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve vyhlášce k § 16 školského zákona, který 

upravuje pravidla a náležitosti zjišťování vzdělávacích potřeb žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami včetně žáků nadaných a organizaci jejich vzdělávání. Je to vyhláška 

o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných č. 27/2016 Sb. 
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Vyhláška upravuje: 

 podpůrná opatření a jejich uplatňování v praxi, 

 individuální vzdělávací plány, 

 asistenty pedagoga, 

 poskytování podpůrných opatření žákům používajícím jiný komunikační systém než 

mluvenou řeč, 

 specifikuje činnost tlumočníka českého znakového jazyka, 

 činnost přepisovatelů pro neslyšící, 

 postupy školy při poskytování podpůrných opatření prvního stupně a postup před 

přiznáním podpůrných opatření druhého až pátého stupně, 

 zprávy a doporučení za účelem stanovení podpůrných opatření, 

 organizaci a podporu vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními, 

 pravidla vzdělávání žáků uvedených v § 16 odst. 9 školského zákona, zařazování 

žáků do školy, třídy, oddělení nebo studijní skupiny zřízené podle § 16 odst. 9 

školského zákona, 

 převedení žáka do vzdělávacího programu základní školy speciální, 

 organizace vzdělávání žáků uvedených v § 16 odst. 9 školského zákona, počty žáků, 

péče o bezpečnost a ochranu zdraví žáků, 

 vzdělávání nadaných žáků (Vyhláška č. 27/2016, 2016). 

 

2.3 Podpůrná opatření  

„Podpůrná opatření všech stupňů se vztahují na všechny druhy vzdělání dle zákona č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve 

znění pozdějších předpisů. Druhy podpůrných opatření pak odpovídají specifickým 

vzdělávacím potřebám žáka, s ohledem k jeho věku a stupni vzdělání (od předškolního až 

k  vyššímu odbornému vzdělávání). Adekvátně tomu se navrhují také formy vzdělávání žáka, 

které vždy zohledňují i požadavky na organizaci vzdělávání žáka v kontextu jeho speciálních 

vzdělávacích potřeb“ (Členění přehledu podpůrných opatření, 2015). 
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Podpůrné opatření je organizační, personální a vzdělávací úprava školního kurikula, které 

odpovídá zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí a životním podmínkám jednotlivého 

žáka. Podpůrná opatření kompenzují žákovi speciální vzdělávací potřeby a jsou rozčleněná 

do 5 stupňů. Vyšší stupeň podpory zahrnuje vždy nižší stupeň, podle obtíží žáka lze tyto 

stupně kombinovat. Pro potřebu své bakalářské práce uvádím jen ilustrativní charakteristiku. 

2.3.1 První stupeň podpůrných opatření 

Podpůrná opatření prvního stupně poskytuje škola bez doporučení školského poradenského 

zařízení. Pedagogičtí pracovníci školy provedou pedagogickou diagnostiku, která je 

východiskem pro prvotní zvýšenou podporu. Pokud je přímá podpora nedostačující, 

přistupuje škola na základě pozorování žáka v hodině, rozhovoru, písemném a ústním 

zkoušení, analýze výkonů, procesů a výsledků činností, didaktických testů, portfolia 

žákovských prací, reflexi rozborů žákových prací, analýzy domácí přípravy a dosavadním 

pedagogickém přístupu, k vytvoření Plánu pedagogické podpory. Úpravy ve vzdělávání 

žáka navrhují pedagogičtí pracovníci, přitom spolupracují s pedagogickým pracovníkem 

poskytujícím poradenské služby ve škole a zletilým žákem nebo zákonným zástupcem žáka. 

Podpůrná opatření prvního stupně směřují k naplňování speciálních vzdělávacích potřeb 

žáka, které nepočítají s normovanou finanční náročností. K jejich naplňování je zapotřebí 

především úprava metod, organizace a hodnocení výuky, dostatečná intervence školy 

a  dodržování individuálního přístupu k žákovi. Intervence školy by měla spočívat v podpoře 

školní úspěšnosti, ve využívání spolupráce se spolužáky a rodiči. Pomůckami jsou běžné 

učebnice, doplněné o materiály na procvičování, materiály určené k vizualizaci a přehledy 

učiva. Vyhodnocení účelnosti a efektivity plánu pedagogické podpory provádí pedagog, 

interval si stanovuje samostatně, stanovená maximální lhůta je 3 měsíce (Členění přehledu 

podpůrných opatření, 2015) (Http://katalogpo.upol.cz/, 2017). 

2.3.2 Druhý stupeň podpůrných opatření 

Pokud podpůrná opatření prvního stupně nepostačují pro vzdělávací potřeby žáka,  doporučí 

škola žákovi využít poradenské pomoci školského poradenského zařízení, které následně 

posoudí míru jeho speciálních vzdělávacích potřeb. Podpůrná opatření v tomto stupni jsou 

převážně mírná, lze je obvykle kompenzovat s využitím speciálních učebnic a speciálních 

nebo kompenzačních pomůcek, takováto opatření je učitel schopen realizovat bez vážnějších 
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dopadů na vzdělávání ostatních žáků. Žákům je věnována speciálně pedagogická péče 

a  pedagogická intervence, upravují se metody výuky, obsah vzdělávání v dílčích oblastech, 

organizace výuky, hodnocení a podmínky k přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělání. 

V druhém stupni podpory lze zpracovat individuální vzdělávací plán, který ovšem 

neupravuje všechny oblasti vzdělávání, jeho zpracování navrhuje školské poradenské 

zařízení a zpracovává ho škola. Do vzdělávacího procesu může vstoupit i další pedagogický 

pracovník. Škole vzdělávající žáka s druhým stupněm podpory náleží navýšení finančních 

prostředků ze státního rozpočtu (Http://katalogpo.upol.cz/, 2017). 

2.3.3 Třetí stupeň podpůrných opatření 

Podpůrné opatření třetího stupně doporučuje školní poradenské zařízení na základě 

diagnostiky vzdělávacích potřeb žáka, popřípadě vychází z neúčinnosti podpůrných opatření 

nižšího stupně. Charakter podpůrného opatření třetího stupně již vyžaduje znatelné úpravy 

v metodách výuky, v organizaci a průběhu vzdělávání, v úpravě školního vzdělávacího 

programu a hodnocení žáka. Obsah vzdělávání a úpravy výstupů ze vzdělání se uskutečňují 

jen v ojedinělých případech. Individuální vzdělávací plán vychází ze školního vzdělávacího 

programu, jako podpůrné opatření jej navrhuje školní poradenské zařízení a zpracovává 

škola. Opatření třetího stupně zahrnují využívání asistenta pedagoga, školního psychologa 

nebo školního speciálního pedagoga. Žák nebo student může požádat o prodloužení 

středního nebo vyššího odborného vzdělání o 1 rok. Škole vzdělávající žáka s třetím stupněm 

podpory náleží navýšení finančních prostředků ze státního rozpočtu. Finanční podpora 

umožňuje vzdělávání skupiny žáků v počtu 8˗14 žáků (Http://katalogpo.upol.cz/, 2017). 

2.3.4 Čtvrtý stupeň podpůrných opatření 

Podpůrná opatření čtvrtého stupně vždy vycházejí z doporučení školského pedagogického 

zařízení na základě diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb, vyjádření lékařů a dalších 

odborníků. Charakter speciálních vzdělávacích potřeb již vyžaduje významné úpravy 

v metodách, v organizaci vzdělávání, hodnocení vzdělávání, v obsahu a výstupů vzdělávání. 

Přihlíží se k aktuálnímu zdravotnímu stavu, rozvíjí se pozitivní motivace ke vzdělání s cílem 

přípravy pro život. Pro komunikaci se využívá augmentativní systém komunikace nebo 

alternativní systém komunikace Do individuálního vzdělávacího plánu jsou zařazeny 

předměty speciálně pedagogické péče a pedagogická intervenci. Podpůrná opatření čtvrtého 
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stupně jsou pro žáky se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, závažnými 

poruchami chování a dalšími závažnými postiženími. Asistent pedagoga se může v případě 

dlouhodobé nepřítomnosti žáka ve škole stát prostředníkem, který zajišťuje komunikaci 

mezi školou, žákem a rodinou. Žák nebo student může požádat o prodloužení středního nebo 

vyššího odborného vzdělání o 2 roky. Škole vzdělávající žáka se čtvrtým stupněm podpory 

náleží navýšení finančních prostředků ze státního rozpočtu. Finanční podpora umožňuje 

vzdělávání skupiny žáků v počtu 6˗8 žáků (Http://katalogpo.upol.cz/, 2017). 

2.3.5 Pátý stupeň podpůrných opatření 

Pátý stupeň podpůrných opatření je poskytován žákům, jejichž vzdělávání vyžaduje nejvyšší 

míru přizpůsobení obsahu, organizace, forem a metod. Obsah učiva je vždy redukován nebo 

modifikován. Při hodnocení se respektují žákovi možnosti a omezení plynoucí z jeho 

zdravotního omezení. Při vzdělávání je nutné využívat speciálních učebnic, alternativních 

výukových materiálů, speciálních didaktických, finančně náročných kompenzačních 

a  rehabilitačních pomůcek. Nutná je i úprava pracovního prostředí. Předměty speciálně 

pedagogické péče jsou zajišťovány pedagogem s příslušnou odbornou kvalifikací 

individuálně za pomoci terapeutických metod a podpůrných pomůcek. Speciálně 

pedagogická péče je poskytovaná i mimo vyučování v rámci školy, a proto vzniká potřeba 

dalšího pedagogického pracovníka, který umožní účast i na dalších školních aktivitách. 

Vzdělávání žáků s hlubokou mentálním postižením zaštiťuje krajský úřad. Vzdělávající žáka 

s pátým stupněm podpory náleží navýšení finančních prostředků ze státního rozpočtu. 

Finanční podpora umožňuje vzdělávání skupiny žáků v počtu 4˗6 žáků nebo 6˗8hodin 

individuálního vzdělávání týdně (Http://katalogpo.upol.cz/, 2017). 
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3 Ergoterapie 

„Ergoterapie je profese, která prostřednictvím smysluplného zaměstnávání usiluje o 

zachování a využívání schopností jedince potřebných pro zvládání běžných denních, 

pracovních, zájmových a rekreačních činností u osob jakéhokoli věku s různým typem 

postižení. Pojmem zaměstnávání jsou myšleny veškeré činnosti, které člověk vykonává v 

průběhu života a jsou vnímány jako součást jeho životního stylu a identity“ (Česká Asociace 

Ergoterapeutů, 2008) 

Slowík definuje ergoterapie jako „terapeutické využití pracovních činností, a to podle 

možností a schopností klientů“ (Slowík, 2007). 

„V souvislosti s aplikací pracovní terapie je také nutno poznamenat, že je někdy spojována 

s pracovní rehabilitací (což jsou opatření směřující k adekvátnímu pracovnímu zařazení 

klienta) a že existuje významný rozdíl mezi jejím pojetím ve zdravotnictví a ve speciální 

pedagogice (spočívající hlavně ve fyzioterapeutické teoreticko-metodologické základně 

pracovní terapie – ergoterapie, uplatňované v oblasti medicínské péče, a její 

psychoterapeutické a formativní bázi v oblasti pedagogické péče)“ (Valenta, 2012). 

V dnešní době je ergoterapie převážně v rukou rehabilitačních pracovníků, ale stále více se 

prosazuje její používání ve speciální pedagogice a jiných oborech. Ergoterapie jako 

terapeutická metoda přispívá k socializaci a integraci osob s mentálním postižením. U 

mentálně postižených rozvíjí pracovní návyky, schopnosti a dovednosti, a tím posiluje jejich 

samostatnost, sebedůvěru a soběstačnost v běžných denních aktivitách. Ergoterapie zlepšuje 

intelektuální a motorické funkce tak, aby se mohl jedinec s mentálním postižením v co 

největší možné míře zapojit do běžného života. Ergoterapie je činností, jejímž výsledkem je 

určitý výrobek, který většinou vzniká pomocí rukodělných činností a výcvikem v oblastech 

všedního života. 

Při pracovních činnostech s mentálně postiženými musíme mít na paměti jejich sníženou 

schopnost koncentrace, nedostatek motivace, síly, pracovního nasazení a samostatnosti. 

Proto je v pracovních činnostech potřeba správné motivace, intenzivního procvičování 

a  opakování činností. 
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V odborném výcviku se převážně využívají prvky skupinové ergoterapie, která probíhá 

v různých dílnách odpovídajících vzdělávacímu programu a prvky funkční terapie, která 

rozvíjí přesně definovanou postiženou oblast. 

Funkční terapie se dělí podle požadovaného účinku na: 

 senzomotorickou složku činnosti (zvýšení svalové síly, lepšení svalové koordinace, 

zvětšení rozsahu pohybu, koordinace oka-ruky, zlepšení jemné a hrubé motoriky), 

 kognitivní složku činnosti (pozornost, paměť, orientace, posloupnosti, prostorové 

orientace), 

 trénink psychosociální složky činnosti (ovlivnění sociální interakce, sebepojetí, 

sebeovládání, interpersonálních dovedností) (Krivošíková, 2011). 
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4 Charakteristika šetření, stanovení cíle, metodologie 

Ve své práci jsem se zaměřila na cílovou skupinu osob s lehkou a středně těžkou mentální 

retardací a jejich přípravu na možné budoucí povolání.  

Cílem praktické části bakalářské práce je deskripce konkrétních projevů chování žáků s 

tímto mentálním postižením v oblasti pracovních činností v učebním oboru Provozní služby 

- Rodinka. 

Primárním cílem této části práce je zpracování kazuistik žáků. K získání potřebných dat 

využívám kvalitativní metody výzkumného šetření, zejména opakované pozorování žáků, 

analýzu pedagogické dokumentace, osobní a rodinnou anamnézu. Nastiňuji možnosti 

vzdělávání a rozvíjení žáků s mentálním postižením s přihlédnutím k rozvoji jejich 

kognitivních a motorických funkcí, dále pak k rozvoji motivace pro odborný výcvik a v 

neposlední řadě ke schopnosti aplikace naučených pracovních postupů v běžném životě. 

Metody šetření 

 pozorování 

 analýza pedagogické dokumentace 

 vypracování případových studií 

4.1 Charakteristika Střední školy a Základní školy v Novém Městě nad 

Metují 

Škola patří mezi školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Na základní škole 

a ve dvouletých a tříletých učebních oborech se převážně vzdělávají žáci se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Ve škole pracuje výchovný tým, sociální pracovnice a školní 

psycholožka. Škola má pracoviště v Novém Městě nad Metují,  Broumově a Opočně. Vedle 

činnosti základní školy a střední školy vykonává činnost internátu, domova mládeže a školní 

jídelny. Škola také nabízí služby pro veřejnost a školního bistra. 
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4.2 Charakteristika oborů střední školy 

Učební obor 29 ˗ 51-E/01 Potravinářská výroba (ŠVP Cukrář) 

Absolvent učebního oboru vykonává jednoduché práce při přípravě surovin a výrobě 

cukrářských výrobků. Typickými činnostmi, které absolvent vykonává, za přísného 

dodržování hygienických předpisů, jsou příprava, vážení a úprava základních druhů surovin 

používaných při výrobě širokého sortimentu cukrářských výrobků, včetně přípravy 

polotovarů pro cukrářskou výrobu, vlastní výroba těst a příprava hmot, náplní a polev, 

tvarování jednodušších druhů cukrářských výrobků, jednoduché zdobení a modelování 

výrobků a výroba zmrzlin. 

Učební obor 65 ˗ 51-E/01 Stravovací a ubytovací služby (ŠVP Kuchař) 

Absolvent učebního oboru vykonává jednoduché práce při výrobě a podávání jídel. 

Typickými činnostmi, které absolvent vykonává, jsou příprava a ošetřování základních 

druhů surovin a potravin určených k výrobě a expedici teplých a studených jídel a nápojů, 

vlastní výroba teplých a studených jídel a nápojů, výdej pokrmů, jednoduchá obsluha 

a základní úklidové práce. 

Učební obor 75 ˗ 41-E/01 Pečovatelské služby (ŠVP Pečovatel) 

Absolvent se uplatní jako sociální pracovník, pečovatel, osobní asistent v ambulantních nebo 

pobytových zařízeních a terénních službách. Další jeho uplatnění je možné v úklidových 

službách, v kuchyních, čistírnách oděvů, při opravách, praní, žehlení a šití prádla. Může 

poskytovat soukromé služby v péči o domácnost a děti. 

Učební obor 29 ˗ 51-E/02 Potravinářská výroba (ŠVP Pekař) 

Absolvent najde uplatnění v potravinářském průmyslu při výkonu jednoduchých pekařských 

činností. Vykonává jednoduché činnosti při výrobě potravinářských výrobků těst, hmot, 

náplní, polev, chleba, běžného pečiva, trvanlivého pečiva a cukrovinek. 

Učební obor 78 – 62-C/02 Praktická škola dvouletá (ŠVP Příprava pro život) 

Absolvent si doplní a rozšíří všeobecné vzdělání dosažené v průběhu plnění povinné školní 

docházky. Osvojí si znalosti a dovednosti potřebné k výkonu jednoduchých činností a získá 

tak možnost uplatnění v různých oblastech praktického života. Příprava pro život je dvouletý 
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učební obor s možností prodloužení studia, výuka všeobecně vzdělávacích předmětů je 

zaměřena na využití získaných vědomostí v praktickém životě. 

Učební obor 69 ˗ 54-E/01 Provozní služby˗ Školní vzdělávací program˗ Rodinka 

Absolvent provádí úklid v ubytovacích zařízeních, kancelářích, veřejných prostorách, 

v  sociálních a zdravotnických zařízení. Připravuje jednoduché pokrmy a nápoje, dodržuje 

hygienické požadavky při jejich přípravě. Ovládá šití a opravy prádla, šití jednoduchých 

oděvů a bytových doplňků. 

Hlavním cíle školy  

Rozvíjení kvality výchovy a vzdělávání žáků, snaží se realizované aktivity směřovat ke 

zkvalitnění edukace a vytvářet studentům příznivé podmínky k jejich profesnímu 

i  občanskému růstu. Klade velký význam na individuální přístup k žákům. 

Vytvořit dlouhodobě prosperující vzdělávací instituci schopnou pružné reakce na změnu 

poptávky trhu, poskytující vysokou úroveň vzdělávání a výchovy s ohledem na možnosti 

a schopnosti žáků. 

Rozvíjet osobní kontakty a mobility žáků, které výrazně posilují kognitivní výkonnost, 

prohlubují komunikační kompetence a vedou k získání lingvistických, sociolingvistických 

a pragmatických dovedností.  

Poskytnout žákům prostor pro tvorbu a formulaci vlastních názorů s cílem naučit se 

konstruktivní konfrontaci. Rozvíjet praktickou stránku vzdělávání vždy s ohledem na to, aby 

byli žáci všestranně připraveni pro práci v odborném prostředí dle svého zaměření. 

Rozšířit odborné exkurze zejména s důrazem na jednodenní exkurze spojené s návštěvou 

výstav, podniků a významných odborných akcí. Zapojit žáky do soutěží včetně 

mezinárodních projektů a odborných činností. Rozšířit zapojení žáků do života odborné 

veřejnosti, podniků a institucí. 

Rozvíjet a preferovat využívání moderních učebních pomůcek, vyučovací techniky, nové 

formy a praktické metody výuky s odbouráváním učebního balastu, ale vždy a pouze ve 

vztahu k výslednému efektu, nikoliv samoúčelně. Naopak zachovávat osvědčené metody 

tam, kde prokazatelně efekt přinášejí. Rozvíjí demokratizaci výchovně vzdělávacího 

procesu. 
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Posilovat výchovné působení školy, zejména s důrazem na etiku, ekonomiku (šetrnost), 

ekologické a estetické cítění (čtyři E). 

Zásady vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: 

 rovný přístup ke vzdělání bez jakékoli diskriminace, 

 zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce, 

 vzájemná úcta, respekt, solidarita a důstojnost, 

 všeobecný rozvoj osobnosti s důrazem na poznávací, sociální, morální, mravní a 

duchovní hodnoty. 

Praktické vyučování umožňuje žákům využití teoretických poznatků v praxi, ověření 

a  rozšíření odborných znalostí a utváření dovedností potřebných pro daný obor tak, aby žák 

získal jistotu při provádění praktických činností, byl samostatný, dokázal prakticky použít 

nabyté znalosti při řešení a plnění praktického úkolu. Žáci jsou vedeni k odpovědnosti za 

plnění úkolů a kvalitu vykonané práce jednotlivce i kolektivu. Používané metody rozvíjí 

komunikační dovednosti, estetické cítění, upevňování pracovních návyků. 

Výuka v odborném výcviku probíhá tak, že se v běžném výukovém týdnu kombinují dny 

odborného výcviku a teoretické výuky. V 1. ročníku je 6h kuchařských prací týdně a v 2. 

ročníku 3,5h v týdnu kuchařských prací a 3,5h v týdnu cukrářských prací. 

4.3 Školní vzdělávací program˗ Příprava pokrmů 

Název školy:    Střední škola a Základní škola, Nové Město nad 

Metují  

Název ŠVP:     Rodinka 

Počet hodin celkem:   310 

Platnost učební osnovy:  od 1. září 2011 počínaje 1. ročníkem 

 

1. Obecný cíl  

Žáci se učí připravovat polotovary a to v souladu se zásadami racionální výživy. 

Důraz je kladen na vytvoření návyků žáků k dodržování osobní a provozní hygieny 

a  hygieny prostředí a k hospodárnému využívání potravin, zásad bezpečnosti a ochrany 
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zdraví při práci, ochrany životního prostředí a zdravotně-hygienických předpisů.  

2. Charakteristika učiva 

Obsahový okruh poskytuje žákům vědomosti o přípravě hotových pokrmů, ošetření 

základních druhů surovin určených k výrobě a expedici teplých a studených nápojů, příloh 

a výrobků teplé a studené kuchyně podle tradičních receptur. 

Mezipředmětové vztahy:  

Výuka předmětu souvisí s dalšími předměty, zejména se Zdravovědou.  

3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí  

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:  

 dodržovat hygienické požadavky při jejích přípravě  

 vážit si kvalitní práce jiných lidí  

 rozvíjet smysl pro spravedlnost, solidaritu a toleranci  

 projevovat své pocity a nálady  

 vyjadřovat vlastní názory a myšlenky 

4. Výukové strategie  

Při praktické výuce je používán výklad (instruktáž), názorné ukázky a práce s odbornou 

literaturou, žáci pracují na zadaných úkolech samostatně i v týmu. 

Učivo v prvním ročníku je  zaměřeno na zhotovení jednoduchých pokrmů. 

V druhém ročníku se učivo prohlubuje o základy správné výživy, přípravy pokrmů 

a techniku podávání. 

5. Hodnocení výsledků žáků  

Hodnocení žáků probíhá v souladu s Klasifikačním řádem školy. 

Hodnotí se 

 vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem, 

 osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce, 

 využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech, 

 aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech, 

 kvalita výsledků činnosti, 

 organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti, 

 dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 
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 péče o životní prostředí 

 hospodárné využívání surovin a materiálů. 

6. Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat 

Žáci jsou vedeni k odpovědnosti, ke schopnostem řešení problému a porozumění zadaného 

úkolu.  

ČLOVĚK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

V odborném výcviku jsou žáci vedeni k zodpovědnému zacházení se surovinami.  

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 

Průřezové téma člověk a svět práce je rozvíjeno převážně v oblasti pracovního práva.  

Klíčové kompetence  

Kompetence k pracovnímu uplatnění 

 má odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání; uvědomuje 

si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se 

pracovním podmínkám, 

 má přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru, 

 má reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru 

a o  požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a umět je srovnávat se svými 

představami a předpoklady, 

 umí získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech, 

využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa práce, tak 

vzdělávání, 

 vhodně komunikuje s potenciálními zaměstnavateli, 

 zná obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků. 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

1. ročník, 6 hodin týdně, celkem 198 hodin 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce, požární prevence, 4 vyučovací 

hod. 

výsledky vzdělávání  učivo  
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- obsluhuje technologická zařízení ve výrobním 

středisku; při manipulaci s nimi dodržuje 

ustanovení týkající se bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a protipožární ochrany 

- uvede příklady bezpečnostních rizik při pracích 

v kuchyňském provozu a nejčastější příčiny 

úrazů a jejich prevenci 

- Bezpečnost a hygiena zdraví při práci  

 

 

Výrobní středisko, 30 vyučovacích hodin  

výsledky vzdělávání  učivo  

- obsluhuje technologická zařízení ve výrobním 

středisku; při manipulaci s nimi dodržuje 

ustanovení týkající se bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a protipožární ochrany 

- uvede příklady bezpečnostních rizik při pracích 

v kuchyňském provozu a nejčastější příčiny 

úrazů a jejich prevenci 

- udržuje pořádek na pracovišti 

- základní členění a vybavení kuchyně  

- dělení a základní vybavení skladů potravin  

- elektrický spotřebiče  

- mixer  

- mikrovlnná trouba 

 

Potraviny a nápoje, 40 vyučovacích hodin  

výsledky vzdělávání  učivo  

- určí správný způsob skladování 

- charakterizuje potraviny z hlediska druhu 

- základní druhy potravin  

- příjem, nákup  

- uchovávání a skladování potravin a nápojů 

 

Výživa člověka, 40 vyučovacích hodin  

výsledky vzdělávání  učivo  

- uvede příklady souvislosti nesprávných 

stravovacích návyků a jejich důsledky zdraví 

- zásady správné výživy pro zdraví člověka  
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Technologie přípravy pokrmů, 60 vyučovacích hodin  

výsledky vzdělávání  učivo  

- zvolí a použije vhodné suroviny a příslušné 

technologické postupy pro přípravu pokrmů 

- opracuje a upraví suroviny podle pokynů 

- připraví teplé pokrmy podle technologických 

postupů 

- připraví pokrmy z polotovarů podle údajů na 

obalu 

- připraví vybrané pokrmy studené kuchyně 

- připraví běžné teplé nápoje 

- udržuje pořádek na pracovišti 

- příprava a předběžná úprava surovin  

- základní tepelné úpravy pokrmů 

- technologické postupy přípravy tradičních 

pokrmů  

- teplé nápoje + studené nápoje 

 

Podávání jídel, stolování, 24 vyučovacích hodin  

výsledky vzdělávání  učivo  

- ošetřuje a udržuje inventář 

- ohřeje pokrm v mikrovlnné troubě 

- ovládá techniku jednoduché obsluhy 

- inventář  

- jednoduchá obsluha pokrmů 

 

2. ročník, 3,5 h týdně, celkem 112 hodin 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce, požární prevence, 4 vyučovací 

hod. 

výsledky vzdělávání  učivo  

- obsluhuje technologická zařízení ve výrobním 

středisku; při manipulaci s nimi dodržuje 

ustanovení týkající se bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a protipožární ochrany 

- uvede příklady bezpečnostních rizik při pracích 

v kuchyňském provozu a nejčastější příčiny 

úrazů a jejich prevenci 

- bezpečnost a hygiena zdraví při práci  
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Výrobní středisko, 12 vyučovacích hodin  

výsledky vzdělávání  učivo  

- charakterizuje vybavení kuchyně 

- využívá zařízení skladů potravin 

- obsluhuje technologická zařízení ve výrobním 

středisku; při manipulaci s nimi dodržuje 

ustanovení týkající se bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a protipožární ochrany 

- uvede příklady bezpečnostních rizik při pracích 

v kuchyňském provozu a nejčastější příčiny 

úrazů a jejich prevenci 

- udržuje pořádek na pracovišti 

- základní členění a vybavení kuchyně  

- dělení a základní vybavení skladů potravin  

- technologická zařízení ve výrobním  

středisku 

 

Potraviny a nápoje, 20 vyučovacích hodin  

výsledky vzdělávání  učivo  

- rozlišuje a charakterizuje potraviny z hlediska 

druhů a technologického využití 

- vysvětlí správný způsob skladování a ošetřování 

jednotlivých druhů potravin a nápojů 

- základní druhy potravin  

- nealkoholické a alkoholické nápoje  

- příjem, nákup, uchovávání a skladování 

potravin a nápojů 

 

Výživa člověka, 15 vyučovacích hodin  

výsledky vzdělávání  učivo  

- uvede příklady souvislosti nesprávných 

stravovacích návyků a jejich důsledky zdraví 

- objasní podstatu racionální a léčebné výživy 

- zásady správné výživy pro zdraví člověka  

- racionální a léčebná výživa 

 

Technologie přípravy pokrmů, 43 vyučovacích hodin  

výsledky vzdělávání  učivo  
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- zvolí a použije vhodné suroviny a příslušné 

technologické postupy pro přípravu pokrmů 

- opracuje a upraví suroviny podle pokynů 

- připraví teplé pokrmy podle technologických 

postupů 

- připraví pokrmy z polotovarů podle údajů na 

obalu 

- připraví různé druhy knedlíků 

- připraví vybrané pokrmy studené kuchyně 

- připraví běžné teplé nápoje 

- udržuje pořádek na pracovišti 

- příprava a předběžná úprava surovin  

- základní tepelné úpravy pokrmů  

- technologické postupy přípravy tradičních  

pokrmů  

- teplé nápoje a studené nápoje 

 

Podávání jídel, stolování, 18 vyučovacích hodin  

výsledky vzdělávání učivo  

- použije inventář podle jeho určení 

- ošetřuje a udržuje inventář 

- zabezpečí inventář po ukončení provozu 

- ohřeje pokrm v mikrovlnné troubě 

- ovládá techniku jednoduché obsluhy 

- inventář, údržba, použití  

- technika podávání pokrmů a nápojů při 

jednoduché obsluze 

 

Název školy:    Střední škola a Základní škola, Nové Město na Metují 

Název ŠVP:     Rodinka 

Počet hodin celkem:   112 

Platnost učební osnovy:  od 1. září 2011 počínaje 1. ročníkem 

1. Obecný cíl  

Poskytnout žákům soubor vědomostí a dovedností týkající se přípravy a úpravy surovin 

a pomocných látek používaných v cukrářské výrobě a jejich technologického zpracování 

klasickými i moderními způsoby.  

Žáci se učí připravovat polotovary a to v souladu se zásadami racionální výživy, základní 

technologie přípravy těst, hmot, náplní a polev, tvarování výrobků, principy pečení 
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a dohotovování cukrářských výrobků. 

2. Charakteristika učiva  

Obsahový okruh poskytuje žákům soubor poznatků o základních surovinách, polotovarech 

a pomocných látkách používaných v potravinářské výrobě. Zabývá se jejich složením, 

vlastnostmi a použitím. Žáci získají základní vědomosti o zpracování surovin ve vybraných 

odvětvích potravinářské výroby, o technologických postupech při ruční a průmyslové 

výrobě.  

Získají přehled o různých způsobech zpracování jednotlivých druhů surovin, osvojí si  

základní techniky a technologické postupy při přejímce, přípravě, úpravě a zpracování 

surovin, při hodnocení jakosti surovin, polotovarů a hotových výrobků, balení, skladování 

a expedici.  

Mezipředmětové vztahy:  

Výuka předmětu souvisí s dalšími předměty, zejména s Přípravou pokrmů a Zdravovědou. 

3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci se dovedli: 

 orientovat v přípravě surovin a jejich skladování, 

 ovládat jednoduché technologické postupy, 

 dodržovat hygienické požadavky při jejích přípravě. 

4. Výukové strategie  

Při praktické výuce je používán výklad (instruktáž), názorné ukázky a práce s odbornou 

literaturou, žáci pracují na zadaných úkolech samostatně i v týmu.  

5. Hodnocení výsledků žáků  

Hodnocení žáků probíhá v souladu s Klasifikačním řádem školy. 

Hodnotí se: 

 vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem, 

 osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce, 

 využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech, 

 aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech, 

 kvalita výsledků činnosti, 

 organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti, 

 dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 
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 péče o životní prostředí, 

 hospodárné využívání surovin a materiálů. 

6. Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat  

Žáci jsou vedeni k odpovědnosti, ke schopnostem řešení problému a porozumění zadaného 

úkolu.  

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 

Průřezové téma člověk a svět práce bude rozvíjeno převážně v oblasti pracovního práva. 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

2. ročník, 3,5 hodiny týdně, celkem 112 hodin 

BOZP, 4 vyučovací hodiny  

výsledky vzdělávání  učivo  

- udržuje pořádek na pracovišti 

- orientuje se v problematice BOZP 

- ovládání jednotlivých strojů  

- ochranné pomůcky  

 

Pevná těsta, 20 vyučovacích hodin  

výsledky vzdělávání  učivo  

- ovládá technologické postupy výroby 

- orientuje v přípravě surovin a jejich skladování 

- dohotoví výrobek  

- linecké koláčky  

- ořechové koše  

- čokoládová kolečka 

 

Pálená hmota, 22 vyučovacích hodin  

výsledky vzdělávání  učivo  

- ovládá technologické postupy výroby - věnečky, větrníky 

 

Šlehaná hmota, 23 vyučovacích hodin  

výsledky vzdělávání  učivo  

- ovládá technologické postupy výroby 

- dohotoví výrobek  

- brambory  

- ovocný dort  

- terčíky se šlehačkou 
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Ozdoby. 10 vyučovacích hodin  

výsledky vzdělávání  učivo  

- dohotoví výrobek  - čokoládové  

- modelovací hmota 

 

Restaurační moučníky, 33 vyučovacích hodin  

výsledky vzdělávání  učivo  

- upeče korpusy 

- dohotoví výrobek  

- třené hmoty (olejová bábovka)  

- listové těsto (kremrole, šátečky)  

- kynuté těsto (buchty, koláče)  

- perníkové těsto 

4.4 Případové studie 

4.4.1 Případová studie žáka L. 

Žák-věk: L. ˗ 19 let 

Studijní obor: ŠVP Rodinka 

Podpůrná opatření stupně 3, IVP 

Osobní anamnéza 

U žáka je diagnostikován vysokofunkční dětský autismus, lehké mentální postižení, porucha 

chování a emocí. Řeč je na nízké úrovni, slovní zásoba je poměrně chudá. Trpí frustrační 

tolerancí, při velké psychické zátěží reaguje impulzivně až zlostně. 

Rodinná anamnéza 

Chlapec žije u prarodičů, protože matka se stará o další tři sourozence a na chlapce neměla 

čas. Prarodiče se chlapci věnují a dohlížejí na chlapcovu pravidelnou docházku a školní 

připravenost. 

Charakteristika žáka L. 

Žákova školní adaptabilita je ovlivněna jeho diagnózou, je samotář. Ve škole se orientuje 

samostatně, samostatnou dopravu autobusem do školy a ze školy zvládá bez obtíží. 
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K  dospělým se chová slušně a zdvořile, ale nedůvěřivě. Oční kontakt nenavazuje, sluch je 

v normě. Školní kázni se přizpůsobuje s menšími problémy. V chování ke spolužákům je 

hypersenzitivní a vztahovačný. V kolektivu není příliš oblíbený pro svou impulzivitu. V 

teoretické výuce se nejvíce prosazuje v matematice, rád pracuje s čísly. Nedělají mu 

problémy číselné operace a různé hry s čísly. Čtení je pomalé, ale bez větších chyb, písemný 

projev po grafické stránce je velmi dobrý. Nerad se zapojuje do kolektivních her, nemá rád 

blízký osobní kontakt. Zajímá ho politika, rád diskutuje na toto téma. Rád staví z lega, 

ani  velmi složitých objektů nepotřebuje návod k sestavení. Tělesná zátěž, a jakýkoliv pohyb, 

sport, turistika mu jsou nepříjemné, raději hraje Pc hry nebo si pouští pohádky. Doma se 

stará o zvířata a květiny. 

Kuchařské práce a cukrářské práce 

Jeho pozornost při odborném výcviku je soustředěná, myšlení je logické, tempo pomalé, rád 

pracuje samostatně, ale práci by si rád vybíral stále stejného zaměření pracovní činnosti. 

Hrubá motorika je podprůměrná (ovlivněna jeho nechutí k tělesné zátěži), jemná motorika 

je na velmi dobré úrovni. Orientace na kuchyni mu nečiní problémy, náčiní používá bez 

větších potíží, nože používá pod dohledem učitele nebo asistenta pedagoga. Příprava podle 

technologického postupu mu nečiní velké problémy, vážení a měření surovin zvládá 

samostatně. Orientace v čase mu činí větší problémy, proto využívá časovače (kuchyňské 

minutky), pro správnost časového rozsahu určeného technologickým postupem. Kuchařské 

práce ho nebaví, nerad škrabe brambory a práce s masem se štítí. Cukrářské práce jsou mu 

bližší, pravděpodobně proto, že je velký „mlsoun“. S oblibou zpracovává linecká těsta, 

z  kterých pak vyvaluje tenký plát, protože tato práce je pro většinu žáků velmi obtížná, a on 

jí zvládá bez obtíží. Vykrajování příslušných tvarů je precizní, ale vlivem pomalého tempa 

velmi časově náročné, proto při zadávání práce dostává jen poloviční dávku z receptury, 

abychom žáka psychicky nepřetěžovali a nedocházelo k demotivaci k práci a emočnímu 

vypětí. Dohotovování cukrářských výrobků ho velmi baví, hlavně zdobení cukrářským 

sáčkem, nanášení různých polev a zdobení různými technikami, které si velmi rychle osvojil. 

Má velmi dobré estetické cítění a smysl pro detail. Cukrářské práce mu přinášejí psychické 

odreagování, klid, úspěch a motivaci do další práce. Vztahy se spolužáky se v neměnném 

prostředí a menší pracovní kolektivu velmi zlepšily, více s ostatními komunikuje a někdy 
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naváže i oční kontakt. Již není tolik kritický k ostatním spolužákům, dokonce se někdy 

pokusí zavtipkovat o své osobě. Naučené věci zkouší i v domácím prostředí. 

  

Obrázek 1 Čokoládová kolečka 

4.4.2 Případová studie žáka K. 

Žák-věk: K. ˗ 21 let 

Studijní obor: ŠVP Rodinka 

Podpůrné opatření stupně 3, IVP, asistent pedagoga 

Osobní anamnéza 

Žák narozen na 34. týdnu, při němž došlo k poškození mozku. Toto poškození zapříčinilo 

epilepsii, epileptické záchvaty přetrvávají formou krátkodobého výpadku vnímání. 

V pozdním věku byla u žáka K. diagnostikována středně těžká mentální retardace. 

Rodinná anamnéza 

Starší bratr, u kterého je diagnostikována lehká mentální retardace se také vzdělává ve 

stejném oboru na naší škole. Žák K. je rodiči upřednostňován, a proto nemá s bratrem 

emocionální vztah. Rodiče se o žáka velmi dobře starají a mají pro jeho potřeby velké 

pochopení. Nezvládá samostatné dojíždění do školy, matka ho každý den přiváží a odváží. 
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Charakteristika žáka K. 

Chlapcova adaptabilita na školní prostředí je dobrá, v kolektivu třídy se cítí dobře, nemá 

problémy s dodržováním pravidel školy. Ve všeobecných předmětech jsou jeho výsledky 

průměrné. Na plnění zadaných úkolů potřebuje více času, potřebuje neustálé vedení 

a  intenzivní zpětnou vazbu od vyučujících. Pozornost je krátkodobá a ulpívavá. Má časté 

výkyvy v pozornosti, část ztrácí souvislosti v zadaném úkolu. V matematice chybí logické 

myšlení, zvládá jen jednoduché matematické operace. V českém jazyce čte velmi pomalu, 

bez porozumění. V psaném textu jsou patrny prvky dysortografie a dysgrafie. Ve většině 

předmětů dostává nakopírovaný text, ve kterém si následně podtrhává a doplňuje vynechaná 

slova. Ověřování znalostí probíhá formou otázek, spojováním nebo doplňováním tištěného 

textu. Vzdělávání je orientováno na propojování znalostí z teoretické výuky do praxe. Často 

chodí žalovat na ostatní spolužáky a díky tomu od nich sklízí kritiku své osobnosti. A ač ví, 

že žalovat se nemá, své žalování za nevhodné nepovažuje. Toto jeho chování s ním často 

rozebíráme, ale zatím bezúspěšně. Chtěli jsme navázat v tomto problému 

komunikaci  s matkou, ale ta v jeho chování nic nevhodného nespatřuje, i když pedagogický 

personál se shodl, že by se pak jistě upravily i jeho vztahy se spolužáky i bratrem, který se 

ho straní. S chlapcem musíme neustále opakovat technologické postupy, rozsáhlejší celky 

učiva dělit na dílčí části. 

Kuchařské práce a cukrářské práce 

Odborný výcvik žáka neobyčejně baví a je na ně patrný emoční neklid z toho, co budeme 

v den výcviku vyrábět. Jako většina mých žáků miluje sladké, a proto jsou mu bližší 

cukrářské práce. Orientace v kuchyni mu nečiní problémy, umí pojmenovat veškerý inventář 

a ví, k čemu se používá. Pracovní postupy musí mít rozděleny na jednotlivé kroky, 

k dispozici má asistenta pedagoga. Na odborném výcviku má k dispozici kalkulátor 

a  tabulky s převody tabulek. Jeho osobní tempo je velmi pomalé, zadanou práci se snaží 

rychle zvládnout, ale pak často chybuje a jeho výrobky jsou nekvalitní. Někdy je velmi 

paličatý, zlostný a agresivní, pak pomoc asistenta pedagoga odmítá. Poté si chlapec odejde 

do denní místnosti, kde si ponadává nebo popláče. Po nějaké chvíli přijde a sám o pomoc 

požádá, ale musíme mu dát prostor k uvolnění nahromaděnému emočnímu tlaku. Ten den se 

ještě k jeho chování vrátíme a řekneme si, co se stalo a jak k těmto emocím došlo. Chlapec 
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nemá schopnost, odhadnou své reálné možnosti, jeho sebehodnocení je velmi vysoké. 

Neustále upozorňuje na chyby a nedostatky ve výrobcích druhých. Chlapec nejraději pracuje 

s kynutým těstem, které mu připomíná keramickou hlínu. Podle hustoty těsta může vyrábět 

různě tvarované housky, pletence, rohlíky, jidáše nebo různě zdobené koláče. Kynuté těsto 

je měkké, hebké, příjemné na dotek a dobře tvarovatelné, pokud výroben neodpovídá jeho 

představám, může ho předělat a není stresován, že těsto bude znehodnocené. Dochází k jeho 

celkovému zklidnění, začíná více pracovat jeho fantazie a kreativita, sám si začíná 

organizovat činnost a doma vyhledává na počítači různé výrobky a styly dokončování 

výrobků. Ke konci školního roku již chlapec nemá tolik problémů se spolužáky, práce 

v kuchyni ho začala bavit. Největší motivací je pochvala vyučujících, bratra a pěkná známka. 

 

Obrázek 2 Preclíky z kynutého těsta 

4.4.3 Případová studie žákyně G. 

Žák-věk: G. ˗ 20 let 

Studijní obor: ŠVP Rodinka 

Podpůrné opatření stupně 3, IVP, asistent pedagoga 

Osobní anamnéza 

Žákyně se narodila jako nechtěné dítě a matka se ji vzdala, otec neznámý. Ve dvou letech 

byla adoptována. Ve školním období jí byla diagnostikována středně těžká mentální 

retardace, postupně byla diagnostikována dyspraxie, dysortografie, dyskalkulie a dysgrafie. 
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Tato kombinace speciálních poruch učení žákyni ovlivňuje i po stránce emoční˗ úzkost, 

labilita. 

Rodinná anamnéza 

Adoptivní rodina o žákyni svědomitě pečuje. Žákyni se snaží rozvíjet a podporují její 

milostný život. Přes týden je ubytovaná na domově mládeže, kde si našla přítele, se kterým 

se vídá i o víkendech a v době prázdnin. Tento vztah jí velmi pozitivně ovlivňuje její 

sebevědomí. 

Charakteristika žáka K. 

Žákyně se poměrně rychle adaptovala na režim školy i domova mládeže. Velkou oporou je 

jí kolektiv dívek, se kterými se účastní mnoha kulturních akcí. Velmi ráda zpívá a účastní se 

různých školních soutěží ve zpěvu. V teoretickém vyučování pracuje výrazně pomalým 

tempem, na práci s textem potřebuje více času, v písemném projevu jí jsou diktována 

písmena. Má malou slovní zásobu, čte s velkými obtížemi, jsou jí poskytovány tištěné 

materiály ve všech předmětech. V matematice zvládá je počítání do sta a početní operace 

zvládá do dvaceti. Učitelé jí zadávají lehčí typy úloh, má k dispozici řadu názorných 

a obrázkových pomůcek Znalosti jednotek převodů nemá, ale jednotky času ovládá. Má 

narušenou krátkodobou i pracovní paměť. Má snadno odklonitelnou pozornost, potřebuje 

neustálý dohled asistenta pedagoga. S pedagogy vychází velmi dobře, nemá žádné konflikty 

a problémy s dodržováním pravidel. Velmi jí zajímá rodinný život a chce neustále hovořit 

o  tématech s rodinou a výchovou dětí spojených. Sebeobslužné činnosti zvládá samostatně, 

ale občas potřebuje dohled dospělé osoby. Dojíždění zvládá po zácviku rodinou samostatně. 

Kuchařské práce a cukrářské práce 

Žákyně díky své dyspraxii v počátcích odborného výcviku výrazně zaostávala za ostatními. 

Proto jsme se zaměřili na zadávání lehčích receptur, o malém množství použitých surovin, 

aby si je byla schopna zapamatovat najednou. Žákyně pracuje podle procesuálně 

zpracovaných technologických postupů. Rozsáhlejší celky učiva jsou vždy rozděleny do 

více částí. Den před odborným výcvikem dostane recepturu, tu si pak na internátě s paní 

vychovatelkou přečte a probere. Často má ulpívavé chování, nevěří si a je pesimistická, proto 

je důležitá její motivace, kterou se snažíme podněcovat drobnými materiálními odměnami. 
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Ve výuce odborného výcviku je nutná přítomnost asistenta pedagoga. Asistent pedagoga 

dohlíží na co největší pracovní samostatnost žákyně. Žákyně je velmi snaživá, i když někdy 

se musí k práci přimět, protože se ponořila do svého světa. Tyto úniky jsou patrné hlavně, 

když je fyzicky unavená, což je díky její tělesné konstituci časté. Jemná motorika se u ní 

postupem doby výrazně zlepšila, její nejoblíbenější prací je modelování ozdob 

z marcipánové hmoty a výroba různých druhů pomazánek. Pomoc asistenta pedagoga již 

není tak častá, spíše jen dohled a pomoc s těžšími pracovními úkoly. V průběhu vzdělávání 

si osvojila používání kuchyňských přístrojů a kuchyňského náčiní, umí vybrat správné 

suroviny, zná správné uchovávání surovin i hotových pokrmů. Žákyně se snaží být co 

nejvíce soběstačná, protože by si chtěla s přítelem zařídit chráněné bydlení. Tato skutečnost 

je pro ni velkou motivací a hnací silou, proto se ji snažíme v rámci školy pomáhat. 

 

Obrázek 3 Mrkvový salát a zapečené brambory 

4.5 Závěr šetření 

Hlavním cílem praktické části bakalářské práce je popsat význam pracovních činností na 

žáky s mentálním postižením v učebním oboru Provozní služby ˗ Rodinka.  

Práce na odborném výcviku přináší žákům nejen odborné vzdělání, ale i rozvoj hrubé 

a  jemné motoriky, zlepšenou pohyblivost a koordinaci celého těla. Rozvíjí percepce, paměť, 

pozornost, přináší uspokojení ze smysluplné práce, protože pokroky a výsledek práce vidí 

hned. Získávají sociální kompetence, schopnosti ke zvládání společensko˗sociálních vztahů. 
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Mají možnost sami si organizovat činnost, získávají samostatnost a soběstačnost v běžných 

denních aktivitách, kterou vaření bezesporu je. 

U žákyně G. je hlavním motivačním faktorem společné bydlení se svým přítelem a založení 

společné domácnosti, a proto je schopna natolik aktivovat svoje omezené schopnosti. 

Nepřestávám obdivovat její cestu za vlastní identitou, houževnatost s jakou se pouštěla do 

vaření, i když to pro ni nebylo jednoduché a musela se naučit používat technologické 

postupy, soustředit se na jednotlivé činnosti, rozvíjet svoji zručnost a sílu horních končetin, 

být kreativní a pozitivní. Žák K. se při práci zklidnil, zlepšila se jeho motorika a fantazie. 

Získal nové kamarády a zlepšilo se jeho začlenění do skupiny. V domácím prostředí se sám 

angažuje v práci v kuchyni a více pomáhá matce při pečení. Jeho vztah s bratrem se zlepšil 

natolik, že spolu již komunikují a spolupracují na odborném výcviku. Již delší dobu neměl 

žádný epileptický záchvat, což matka hodnotí velmi pozitivně Žák L., již nemá v takové 

míře afektivní výbuchy nálad. Menší kolektiv a známé prostředí mu vyhovuje. Zjistil, že 

když se sám trochu snaží, úspěch se dostaví, dokonce již snese i oprávněnou kritiku. Dokáže 

se při práci odreagovat, zklidnit a přijít na pozitivní myšlenky. Při dohotovování výrobků se 

velmi projevuje jeho cit pro detail a estetické cítění. Prarodiče velmi kladně hodnotí změnu 

jeho kritického myšlení. 

Všichni tři žáci si částečně uvědomují své postižení a omezení s tím spojená. Potřeba se 

stravovat je pro každého člověka stejná, proto i mentálně postižení se smaží ve své cestě, 

alespoň k částečnému osamocení, nezávislosti a soběstačnosti ve stravování dojít. Vaření 

jednoduchých pokrmů patří mezi nejsnadněji splnitelné cíle. 

  



51 

 

Závěr 

Cílem bakalářské práce a výzkumného projektu bylo popsat význam pracovních činností 

v kuchařských a  cukrářských dílnách na žáky s mentálním postižením. 

Bakalářská práce byla v teoretické části zpracována monografickou procedurou. K jejímu 

vytvoření byla použita technika analýzy odborné literatury. V empirické části byla zvolena 

metoda kvalitativního výzkumu s použitím techniky pozorování, analýzy pozorování 

a  vypracování případových studií. 

Bakalářská práce byla rozčleněna do čtyř kapitol. První kapitola se věnovala vymezení 

pojmu jedinec s mentálním postižením, etiologii mentálního postižení, dělení mentální 

retardace podle doby jejího vzniku, podle druhu chování a podle stupňů mentálního 

postižení, kde jsem použila členění podle Mezinárodní klasifikace nemocí 10. revize z roku 

1992 (Mezinárodní klasifikace nemocí 10. revize, 1992). Rovněž byly popsány nejčastější 

diagnostické metody používané v diagnostice mentálně postižených. Podrobněji jsem se 

zabývala specifiky osobnosti žáka s mentálním postižením, hlavně jejich omezení 

v kognitivních funkcích, jako je smyslová percepce, paměť, myšlení, pozornost, volní 

vlastnosti, sebehodnocení, emoce a řeč. 

Druhá kapitola byla věnována edukaci jedinců s mentálním postižením a jejich možnosti 

začlenění do hlavního vzdělávacího proudu. Byly zde shrnuty současné možnosti vzdělávání 

mentálně postižených jedinců v České republice. Vzdělávání bylo rozděleno na období 

předškolní, období plnění povinné školní docházky, období středního (předprofesního) 

vzdělávání a období celoživotního vzdělávání. Dále jsem se zabývala pojmem společné 

vzdělávání, které je nejdiskutovanějším tématem dnešního školství. Podle mne je předčasné 

a ukvapené dělat nějaké závěry, proto tuto problematiku dále ve své práci nerozvádím. 

Novinkou letošního roku bylo zavádění systému podpůrných opatření a vypracovávání plánů 

pedagogické podpory, které jsem se pokusila ve stručnosti popsat.  

Ve třetí kapitole byla popsána terapeutická disciplína ergoterapie, její vliv na člověka 

a  možnosti začleňování jejich prvků do vzdělávání mentálně postižených žáků. 

V teoretické části byla uvedena charakteristika Střední školy a Základní školy v Novém 

Městě nad Metují a popis učebních oborů realizovaných touto školou. Dále byl uveden 
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školský vzdělávací program oboru Rodinka ˗ Příprava pokrmů, jeho charakteristika a rozpis 

učiva 1. a 2. ročníku. V závěru práce byly uvedeny případové studie žáků s ukázkami jejich 

výrobků. K získání dat bylo využito kvalitativní metody výzkumného šetření, zejména 

opakovaného pozorování žáků, analýzy pedagogické dokumentace, zpracování osobní a 

rodinné anamnézy. Potvrdilo se mé přesvědčení, že individuální přístup a smysluplná činnost 

formují osobnost mentálně postiženého jedince, rozvíjejí jeho kognitivní a motorické 

funkce, podporují jeho zdravé sebevědomí, vytrvalost v cestě za vytyčeným cílem a 

umožňují jeho začleňování do intaktní populace. Společenské zařazení, společnost druhých 

lidí posiluje jejich pocit, že někam patří, že s nimi společnost počítá a jsou pro společnost 

užiteční.  

„Vaším úkolem je objevit, co je vaše práce, a potom se do ní vrhnout celým 

srdcem.“ 

(Buddha) 
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Resumé 

Bakalářská práce Kuchařské a cukrářské práce se žáky s mentálním postižením se věnuje 

významu pracovních činností na rozvoj a posilování kognitivních a psychomotorických 

funkcí jedinců se zdravotním postižením. 

Teoretická část se zabývá charakteristikou mentálního postižení, seznamuje s možnostmi 

vzdělávání mentálně postižených a seznamuje s problematikou podpůrných opatření. 

V praktické části jsou zpracovány kazuistiky žáků a zaznamenány pokroky v kognitivních 

funkcích a zlepšení motorických schopností žáků. Využívá se metody kvalitativního 

výzkumu s použitím techniky pozorování, analýzy dokumentace a osobní a rodinné 

anamnézy 

Summary 

Bachelor Thesis Cookery and confectionary work with pupils with mental disabilities deals 

with the importance of work activities to develop and strengthen the cognitive and 

psychomotor functions of individuals with disabilities. 

The theoretical part deals with the characteristics of mental disability, introduces the 

possibilities of education of mentally handicapped people and introduces the issue of support 

measures. 

In the practical part, the case studies of pupils are documented and progress in cognitive 

functions and improvement of pupils' motor skills is recorded. Qualitative research methods 

are used using observation techniques, documentation and personal and family history 

analyzes.  
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