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Anotace 

     Předkládaná bakalářská práce se zaměřuje na problematiku komunikace s mentálně 

retardovanými dětmi. Nejhlavnějším záměrem této práce je najít ucelený způsob 

alternativní komunikace, který by mohl být používán na dětských odděleních v celé 

České republice. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou, přičemž část 

teoretická pojednává o mentální retardaci a komunikaci. Část praktická obsahuje 

vyhodnocení dotazníků anket pro vyvození závěrů a rad pro komunikaci mezi 

zdravotníkem a mentálně retardovaným dítětem. 

 

Klíčová slova 

     Alternativní komunikace, komunikace, mentální retardace, mentálně postižené děti, 

ošetřovatelská péče. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anotation 

     The presented thesis focuses on the issue of communication with mentally retarded 

children. The most important aim of this work is to find a comprehensive way of 

alternative communication, that could be used at children's wards in the whole Czech 

Republic. The essay is divided into theoretical and practical part, the theoretical part 

deals with mental retardation and communication. The Practical part includes 

assessment of questionnaires and surveys to draw conclusions and advice for 

communication between health worker and mentally retarded child. 
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    ÚVOD 
  „Naslouchejte lidem a oni vám řeknou, kdo jsou.“ 

        John King 

      Mentální retardace je onemocnění, které působí menší či větší problémy nejen 

samotným pacientům, ale také jejich rodině a všeobecně osobám, které přijdou s takto 

postiženými lidmi do kontaktu. Je to onemocnění, o kterém má mnoho lidí různé 

předsudky a proto se lidem takto postiženým vyhýbají. Mentálně postižení jedinci jsou 

ale také lidé a mají stejné potřeby, jako každý z nás. Komunikace s mentálně 

retardovanými je ztížená, to však neznamená, že s nimi nebudeme komunikovat vůbec.      

     Mentálně retardované děti mají svá specifika, jinak vyjadřují pocity, jinak 

komunikují. Je třeba se tato specifika naučit, jelikož není nic neobvyklého, že se takto 

postižené dítě dostane do nemocnice. 

     Tato práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Hlavním účelem 

teoretické části je seznámení se s diagnózou mentální retardace, etiologií, diagnostikou, 

hlavními projevy této nemoci, základní klasifikací a charakteristikou jednotlivých 

kognitivních funkcí. Dále je záměrem teoretické části objasnění pojmu komunikace, 

popis specifik komunikace s dětmi v různých věkových kategoriích a seznámení s jinou 

formou komunikace, tedy s alternativní a augmentativní komunikací.  

     Velice důležitou součástí této práce jsou dvě samostatné kapitoly o komunikaci mezi 

zdravotníkem a mentálně retardovaným dítětem a také ošetřovatelský proces u dítěte 

s mentální retardací, jež mohou pomoci zdravotníkům při hospitalizaci takto 

postiženého dítěte. Jsou však pouze obecné, jelikož každé dítě je individuální jedinec a 

takto bychom k němu měli i přistupovat. 

     Další částí této práce je výzkumná část, která vyhodnocovala data, získaná 

z dotazníků a anket. Hlavním a primárním cílem výzkumné části bylo najít ucelený 

způsob komunikace, který by mohl být používán na všech dětských odděleních po celé 

České republice. Pro splnění cíle byla vypracována brožurka pro usnadnění komunikace 

s mentálně retardovanými dětmi. 
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   TEORETICKÁ ČÁST  

1 Mentální retardace 

1.1. Definice 
     Před samotným určením definice mentální retardace bychom si měli uvědomit, že 

každý člověk s mentálním postižením je svébytný subjekt s charakteristickými osobními 

rysy. I přes to, že je každý jedinec individuální, vyskytují se u většiny z nich (ve větší či 

menší míře) společné znaky, které mohou být v různých obměnách dle hloubky a 

rozsahu mentální retardace, míry postižení jednotlivých psychických funkcí a 

rovnoměrnosti psychického vývoje v rámci mentální retardace. 

    Za mentálně retardované se považují takoví jedinci, u nichž dochází k zaostávání 

vývoje rozumových schopností (neschopnost dosáhnout odpovídajícího stupně 

intelektového vývoje – méně než 70% - přestože byl takový jedinec přijatelným 

způsobem výchovně stimulován), k odlišnému vývoji některých psychických vlastností 

a k poruchám v adaptačním chování. Hloubka a míra postižení jednotlivých funkcí je u 

nich individuálně odlišná. [2, 3, 14] 

     „Mentálním postižením nebo mentální retardací nazýváme tedy trvalé snížení 

rozumových schopností, které vzniklo v důsledku organického poškození mozku. 

Mentální postižení není nemoc, je to trvalý stav, způsobený neodstranitelnou 

nedostatečností nebo poškozením mozku.“1  

 

1.2. Historie mentální retardace 
     První zmínky o mentální retardaci nejsou doloženy, avšak popis mentální retardace, 

jak jej chápeme dnes, můžeme najít již v egyptských papyrových svitcích. Tyto svitky 

byly nalezeny v Thébách a jsou datovány do doby kolem roku 1500 před Kristem. 

Popisují postižení těla a mysli, která se však vztahovala k úrazům hlavy a mozku. V této 

době se však přístup k postiženým jedincům výrazně lišil od toho současného. Vždy byl 

                                                
1 ŠVARCOVÁ Iva; Mentální retardace: Vzdělávání, výchova, sociální péče; Portál s.r.o.; Praha 2006; 
ISBN 80 – 7367 – 060 – 7; 198 s.; strana 29  
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výrazně ovlivněn duchem doby a převládajícím dobovým názorem. Ve starověkém 

Řecku a Římě byla obvyklá infanticida dětí (= zabíjení dětí z obavy, že je nebude 

možné uživit), jelikož zjev ukazoval na postižení rozumu, smyslů či těla.  

     Ve středověku pomalu docházelo k úbytkům zabíjení dětí z obavy, že je nebude 

možno uživit a přístup k osobám s postižením se začíná více odlišovat a měnit. Pokles 

infanticidy souvisí s rozvojem sirotčinců a nalezinců, do kterých jsou děti s postižením 

odkládány. [8] 

     Velmi významně přispěl do rozvoje mentální retardace John Locke a jeho učení, kde 

publikuje v roce 1690 své Eseje o lidském rozumu. John Locke (*29. 8. 1632 - †28. 10. 

1704) se jako filozof kriticky postavil proti učení Reného Descarta (*31. 3. 1596 - †11. 

2. 1650) a tvrdil, že člověk na svět přichází bez vrozených idejí a jeho mysl je 

nepopsaná deska (tabula rasa), na kterou už lidská zkušenost zapisuje dojmy a 

informace o světě.  

     Mezi další velmi významné události, mající vliv na vznik pojmu mentální retardace, 

je případ dvanáctiletého Viktora, který se stal celosvětově známý zejména jako chlapec 

z Aveyronu (oblast jižní Francie). Do svých dvanácti let žil v okolních lesích, starajíc se 

sám o sebe, bez většího kontaktu s lidmi. Ve francouzských horách v okolí Aveyronu 

byl poté zadržen a předán do ústavu pro hluchoněmé, ve kterém byl od roku 1800 

ředitelem Jean – Marc – Gaspard Itard (*24. 4. 1774 - †5. 7. 1838). Itard zdůrazňoval 

roli smyslové výchovy ve výuce a vzdělání, jelikož byl velkým zastáncem učení Johna 

Locka. Ředitel ústavu vypracoval pro Viktora rozsáhlý a vzdělávací výchovný program. 

Poté se ukázalo, že Viktor dokázal za pět let neustálého učení a procvičování udělat 

velké pokroky. Viktor měl sice v dospělosti převládající problémy s řečí a chováním ve 

společnosti, přesto však jeho pokroky předčily očekávání mnoha vychovatelů.  

     Jean – Marc – Gaspard Itard byl také učitelem Eduarda Seguina, který intenzivně 

pracoval s lidmi s mentální retardací. Eduard Seguin vytvořil komplexní systém 

výchovy a vzdělávání pro osoby s mentální retardací a posunul rozvoj psychopedie 

(interdisciplinární obor zabývající se problematikou rozvoje, výchovy a vzdělávání osob 

s mentálním postižením) na vyšší úroveň. Jeho postupy se zaměřovaly zejména na 

smyslovou výchovu a rozvoj činnosti jednotlivých receptorů. V roce 1850 se odstěhoval 

do Spojených států amerických a v roce 1876 zde zakládá společnost, která je dnes 

známa jako Americká asociace pro intelektové a vývojové postižení. [8] 
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    Na počátku 20. století vytváří Alfred Binet (*8. 7. 1857 - †18. 9. 1911) škály na 

měření inteligence. Tyto škály by měly umožnit rozlišení mezi mírou intelektového 

nadání a postižením intelektu. Rok 1910 dal vznik klasifikaci oligofrenie 

(slabomyslnosti), díky níž vznikají tři známé stupně mentální retardace – idiocie, 

imbecilita, debilita, které se dnes však nepoužívají. 

     V padesátých letech 20. století se rozšiřuje samotný pojem „mentální retardace“ 

(zejména pod vlivem milánské konference WHO). Tehdejší klasifikace diferencovala 

pět stupňů postižení intelektu od lehké mentální retardace až po hlubokou mentální 

retardaci. Nastal však problém, že díky této klasifikaci byla řada osob z etnických 

menšin mylně zařazena do různých kategorií postižení intelektu, proto musela být 

klasifikace upravena, což se stalo v sedmdesátých letech. Horní hranice byla určena 

jako prostá subnorma, nikoliv jako postižení intelektu. Hranice mentální retardace se 

posunula směrem dolů k hodnotě 70 bodů IQ. Tato upravená klasifikace se začala 

používat celosvětově, jelikož se stala součástí Mezinárodní klasifikace nemoci (MKN – 

10), používané v Evropě, i Diagnostického a statistického manuálu (DMS – IV), 

používaného v USA. [7, 8] 

1.3. Klasifikace a charakteristika jednotlivých kategorií 
     Klasifikace rozumových schopností má mnoho různých pojetí, avšak mezi 

nejznámější a stále uznávané patří klasifikace podle Wechslera (Tabulka 1 - Klasifikace 

IQ podle Wechslera), která vychází především z rozložení inteligence v americké 

populaci v první polovině 20. století.  

Tabulka 1 - Klasifikace IQ podle Wechslera 

IQ Klasifikace inteligence Procenta v populaci 

130 a výše značně nadprůměrná 2,2 

120 - 129 nadprůměrná 6,7 

120 - 119 mírně nadprůměrná 16,1 

90 - 109 průměrná 50,0 

80 - 89 podprůměrná 16,1 

70 - 79 hraniční inferiorita 6,7 

69 a níže 
Slabomyslnost (mentální 

retardace) 
2,2 
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          „Mentální retardace představuje výrazně sníženou úroveň inteligence. Při její 

klasifikaci se v současné době užívá 10. revize Mezinárodní klasifikace nemocí, 

zpracovaná Světovou zdravotnickou organizací v Ženevě, která vstoupila v platnost od 

roku 1992. Podle této klasifikace se mentální retardace dělí do šesti základních 

kategorií: lehká mentální retardace, středně těžká mentální retardace, těžká mentální 

retardace, hluboká mentální retardace, jiná mentální retardace, nespecifikovaná 

mentální retardace.“2  

1.3.1. Lehká mentální retardace, IQ 50 – 69 
     Charakteristikou lehké mentální retardace je schopnost užívání řeči v každodenním 

životě, schopnost udržet konverzaci a schopnost podrobit se klinickému rozhovoru. 

Charakteristickým znakem této úrovně mentální retardace je to, že mluvu si jedinci 

osvojují opožděně a většina z nich je schopna dosáhnout plné nezávislosti v osobní péči 

(hygienické návyky, stravovací návyky) a v praktických domácích dovednostech. Platí 

však, že vývoj je proti normě mnohem pomalejší.  

     Největší problémy se u nich obvykle projevují při teoretické práci ve škole. Nejvíce 

v základní úrovni učení a to ve čtení a psaní, kde se projevují velmi specificky. Velmi 

prospěšným pro lehce retardované děti se osvědčila výchova a vzdělání zaměřené na 

jejich dovednosti a kompenzaci nedostatků. Jelikož jsou tito jedinci schopni dosáhnout 

plné nezávislosti, mohou být zaměstnáni prací, jež vyžaduje spíše praktické než 

teoretické schopnosti, včetně nekvalifikované nebo málo kvalifikované manuální práce. 

     Ve společensko-kulturním kontextu, kde se klade malý důraz na teoretické znalosti, 

nemusí být lehký stupeň mentální retardace vůbec patrný a nemusí tak působit značnější 

problémy. Důsledky postižení se však projeví, pokud je jedinec emočně a sociálně 

nezralý (to znamená, že se například obtížně přizpůsobuje kulturním tradicím, normám 

a očekáváním, není schopen vyrovnat se s požadavky manželství nebo výchovy dětí, 

nedokáže samostatně řešit problémy, plynoucí z nezávislého života, jako je získání a 

udržení si odpovídajícího zaměstnání či jiného finančního zabezpečení, zajištění úrovně 

bydlení, zdravotní péče, apod.) [3, 14] 

                                                
2 ŠVARCOVÁ Iva; Mentální retardace: Vzdělávání, výchova, sociální péče; Portál s.r.o.; Praha 2006; 
ISBN 80 – 7367 – 060 – 7; 198 s.; strana 29 
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1.3.2. Středně těžká mentální retardace, IQ 35 – 49 
     Charakteristikou jedinců se středně těžkou mentální retardací je výrazné opoždění 

rozvoje chápání a užívání řeči a jejich konečné schopnosti v této oblasti jsou omezené. 

Dále je opožděna zručnost a omezena schopnost starat se sám o sebe (sebeobsluha). 

Pokroky ve škole jsou velmi limitované, avšak je možné, že někteří žáci se středně 

těžkou mentální retardací si dokážou osvojit základy čtení, psaní a počítání pod 

vedením kvalifikovaných pedagogů. Existují i speciální vzdělávací programy, které 

mohou poskytnout postiženým příležitost k rozvíjení omezeného potenciálu a k získání 

základních vědomostí a dovedností. 

     V dospělosti jsou jen někteří jedinci schopni samostatného života, avšak většina 

z nich je obvykle schopna vykonávat nenáročnou manuální práci, jestliže úkoly jsou 

pečlivě strukturovány a jestliže je zajištěn odborný dohled. Bývá pravidlem, že tito 

jedinci jsou plně mobilní a fyzicky aktivní a většina z nich je schopna navázat kontakt 

bez větších obtíží a dokážou se podílet s ostatními na jednoduchých sociálních 

aktivitách. [3, 14] 

     „U většiny středně mentálně retardovaných lze zjistit organickou etiologii. U značné 

části je přítomen dětský autismus nebo jiné pervazivní vývojové poruchy, které velmi 

ovlivňují klinický obraz a způsob, jak s postiženými jednat. Většina postižených může 

chodit bez pomoci. Často se vyskytují tělesná postižení a neurologická postižení, 

zejména epilepsie. Někdy je možno zjistit různá psychiatrická onemocnění, avšak 

vzhledem k omezené verbální schopnosti pacienta je diagnóza obtížná a závisí na 

informacích od těch, kteří ho dobře znají.“3  

1.3.3. Těžká mentální retardace, IQ 20 – 34 
     Tito jedinci jsou svou charakteristikou velmi podobní středně těžce mentálně 

retardovaným, co se týče klinického obrazu, přítomnosti organické etiologie a 

přidružených stavů. Těžce mentálně retardovaní mají však výrazněji projevenou 

sníženou úroveň schopností. Navíc mají tito jedinci velmi často pokročilý stupeň 

poruchy motoriky, nebo jiné přidružené vady. 

                                                
3 ŠVARCOVÁ Iva; Mentální retardace: Vzdělávání, výchova, sociální péče; Portál s.r.o.; Praha 2006; 
ISBN 80 – 7367 – 060 – 7; 198 s.; strana 29 
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     Možnosti vzdělávání takto postižených osob jsou velmi omezené. Zkušenosti však 

ukazují, že včasná systematická a dostatečně kvalifikovaná rehabilitační, výchovná a 

vzdělávací péče může významně přispět k rozvoji jejich motoriky, rozumových 

schopností, komunikačních dovedností, jejich osamostatnění a celkově ke zlepšení 

kvality jejich života. [3, 14] 

1.3.4. Hluboká mentální retardace, IQ je nižší než 20 
     „Postižení jedinci jsou těžce omezeni ve své schopnosti porozumět požadavkům či 

instrukcím nebo jim vyhovět. Většina osob z této kategorie je imobilní nebo výrazně 

omezená v pohybu. Postižení bývají inkontinentní a přinejlepším jsou schopni pouze 

rudimentární neverbální komunikace. Mají nepatrnou či žádnou schopnost pečovat o 

své základní potřeby a vyžadují stálou pomoc a stálý dohled. Možnosti jejich výchovy a 

vzdělání jsou velmi omezené.“4 

     IQ je neměřitelné, jeho hodnota je tedy pouze odhadem. Řeč a chápání je velmi 

omezeno a v lepším případě jedinci pouze reagují na velmi jednoduché požadavky. Co 

se týče zrakově prostorových a orientačních dovedností, dosahují takto postižení jedinci 

jen nejzákladnějších dovedností a znalostí, ovšem za předpokladu, že mají vhodný 

dohled a vedení. Pod vedením se také mohou minimálně podílet na praktických 

sebeobslužných výkonech. 

1.3.5. Jiná mentální retardace 
     V případě, že použijeme tuto kategorii pro hodnocení mentální retardace, je dáno, že 

stupeň mentální retardace nelze určit podle obvyklých metod. Použití obvyklých metod 

je velmi nesnadné, ba dokonce i nemožné, proto byla vytvořena tato kategorie. 

Nemožné je vyšetření pro přidružené senzorické nebo somatické poškození, např. u 

nevidomých, neslyšících, nemluvících, u jedinců s těžkými poruchami chování, osob 

s autismem a u těžce tělesně postižených osob. 

1.3.6. Nespecifikovaná mentální retardace 
     Užití této kategorie je indikováno pouze v případech, kdy je mentální retardace již 

prokázána, ale není dostatek informací, aby bylo možno zařadit jedince do jedné z výše 

uvedených kategorií. [3, 14] 

                                                
4 ŠVARCOVÁ Iva; Mentální retardace: Vzdělávání, výchova, sociální péče; Portál s.r.o.; Praha 2006; 
ISBN 80 – 7367 – 060 – 7; 198 s.; strana 36 
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1.4. Etiologie mentální retardace 
     Mezi nejzákladnější příčiny mentální retardace patří postižení centrálního nervového 

systému (dále jen CNS). Toto postižení má různé způsoby vzniku, jeho etiologie se 

projeví kvalitativně i kvantitativně v klinickém obraze, to znamená závažností postižení 

a převažujícími symptomy. Na vzniku mentální retardace se může podílet mnoho 

faktorů, jako například porucha genetických dispozic, které mohou mozek poškodit již 

v rané fázi jeho vývoje. Obě složky působí ve vzájemné interakci. [3, 7] 

 Dědičně podmíněný mentální defekt 

     „Vzniká na základě poruchy ve struktuře nebo funkci genetického aparátu. 

K známým patří Downův syndrom, který je důsledkem anomálie chromozomů, trizonie 

21. páru, poruchy sex chromozomů – Klinefelterův syndrom (XXY), Turnerův syndrom 

(XO).“5 

 Působení teratogenních vlivů v prenatálním věku 

     Teratogenní faktory poškozují normální vývoj dítěte, avšak mohou působit 

prostřednictvím organismu matky. Jedná se o vlivy fyzikálních, či chemických faktorů, 

mezi něž patří užívání některých léků, zneužívání psychoaktivních látek, apod. Dále se 

jedná o vlivy biologické, mezi něž řadíme například virové, či mikrobiální teratogeny. 

 Poškození v perinatálním období 

     Poškozením v perinatálním období je myšleno poškození během porodu. Řadíme 

sem poškození vzniklá vlivem nedostatku kyslíku (asfyxie), nebo mechanickým 

stlačením hlavičky, jehož následkem je krvácení do mozku. 

 Postnatální poškození mozku 

     Postnatální poškození mozku značí poškození mozku po porodu. Následkem 

takového poškození je narušení vývoje rozumových schopností. Existuje jistá dohoda, 

v níž bylo stanoveno, že do diagnostické skupiny mentálních retardací budou 

zahrnovány pouze takové defekty, které vznikly v průběhu prvních 18 měsíců věku 

                                                
5 FISCHER Slavomil, ŠKODA Jiří; Speciální pedagogika: Edukace a rozvoj osob se somatickým, 
psychickým a sociálním znevýhodněním; TRITON, Praha 2008; ISBN 978 – 80 – 7387 – 014 – 0; 205 s.; 
strana 93 
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dítěte. Retardace, které vznikly od 18 měsíce, jsou označovány za získané a nejedná se 

již o mentální retardace, nýbrž o demenci. [3, 7] 

 

1.5.   Diagnostika mentální retardace 
     „Diagnostika je dlouhodobý proces, jenž musí brát v úvahu všechny systémy, které 

ovlivňují vývoj dítěte. Na základě stanovené diagnózy pak můžeme volit optimální 

výchovné postupy, ovlivňovat podmínky života a výchovy dítěte a dosahovat tak 

postupných změn ve vývoji dítěte. Komplexní diagnostika vyžaduje vnímat dítě v jednotě 

biologické, psychologické i sociální.“6 

     Pro diagnostiku rozumových schopností jsou k dispozici inteligenční testy a další 

metody. Cílem těchto testů je zjistit úroveň rozumových schopností dítěte a také 

strukturu těchto schopností. Testy se liší užitím různých předmětů či obrázků, některé 

využívají sérii otázek a úkoly zaměřené na manipulaci. Testy mají různou strukturu a 

primárně vycházejí z různých východisek, mají také rozdílné způsoby vyhodnocování 

výsledků. 

     „Přesné vymezení hodnot IQ, zvláště okolo hranic jednotlivých pásem oligofrenie, je 

podle diagnostických zkušeností z poradenské praxe značně problematické. Hodnoty IQ 

se vyznačují určitou kolísavostí, takže při opakovaných vyšetřeních lze získat i dosti 

odlišné výsledky. Záleží na časovém odstupu, momentální psychické dispozici testované 

osoby, na formě kladení otázek a často také na kvalitě testu, jeho konstrukci a vhodnosti 

pro osobu s mentální retardací. I tak je testování dětí s mentální retardací velmi 

náročné a jeho výsledky by měly podléhat pravidelným prověrkám.“7 

     Při testování dítěte se sledují zejména tyto oblasti: zdravotní stav současný i 

zdravotní stav v minulosti, tělesný vývoj dítěte, rozumové schopnosti, zrakové vnímání, 

sluchové vnímání, pravolevá a prostorová orientace, kinestetické vnímání, hmat, 

motorika, grafomotorika, úroveň koncentrace, řeč, paměť, temperament, motivace, 

                                                
6 ŠVARCOVÁ Iva; Mentální retardace: Vzdělávání, výchova, sociální péče; Portál s.r.o.; Praha 2006; 
ISBN 80 – 7367 – 060 – 7; 198 s.; strana 37 

7 ŠVARCOVÁ Iva; Mentální retardace: Vzdělávání, výchova, sociální péče; Portál s.r.o.; Praha 2006; 
ISBN 80 – 7367 – 060 – 7; 198 s.; strana 37, 38 
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vnímání sebe samého, prožitky a zkušenosti, zájmy, sebepojetí, sebehodnocení vrozené 

a zděděné vlastnosti emociální, volní a další charakteristiky. [2, 7, 14] 

     Diagnostika mentální retardace je velmi složitá, zapojuje se do ní mnoho složek, jako 

například psychologie, nebo lékařské vědy. Diagnostika není však pouze jejich úkolem, 

zabývají se jí i rodiče, jelikož oni nejlépe vidí vývoj dítěte. Vidí jeho úspěchy, 

problémy, schopnosti a možnosti. Lékařské vědy zastupují pediatři a odborní lékaři, 

psychologickou a pedagogicko – psychologickou diagnostiku zajišťují převážně 

pedagogicko – psychologické poradny, nebo jiná klinická pracoviště. Dlouhodobá 

diagnostika probíhá také ve školách, kde dochází k pozorování dítěte a vychází 

z běžných školních situací, na které dítě s mentální retardací reaguje odlišně. Do 

diagnostického procesu může být aktivně zapojeno i dítě, pokud je schopno vypovídat o 

svých problémech a potřebách.  

     Mimo již používané diagnostické postupy, které využívají především kvantitativní 

metody, se ve speciální pedagogické čím dál častěji začíná využívat i přístup založený 

na kazuistikách. Kazuistika je studie, která obsahuje konkrétní podrobné hodnocení 

jednoho případu. Díky jejímu použití je možnost hlubšího posouzení vývoje případu a 

zachycení nejrůznějších činitelů, které vývoj ovlivňují a případně také umožňuje 

vytvoření prognózy dalšího vývoje zkoumaného jedince. [2, 7, 14] 

 

1.6.  Klinické projevy 
     Charakteristika typických vybraných znaků u jednotlivých kategorií mentální 

retardace: 

 Lehká mentální retardace 

     Uvažování takto postižených jedinců je v nejlepším případě na úrovni dětí středního 

školního věku. Mohou respektovat některá základní pravidla logiky, avšak abstraktní 

uvažování je velmi omezeno, i v jejich projevu chybí většina abstraktních pojmů. 

Užívají tedy pouze konkrétních označení. Zvládají výuku v praktické nebo speciální 

škole, jsou schopni se učit. Zmínka o praktické škole je zde proto, že hlavní problémy 

mají tito jedinci při teoretické práci. Velmi často je jejich hlavním problémem čtení a 

psaní. Naprostá většina takto postižených jedinců dosáhne nejvyššího stupně 
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sebeobsluhy, zvládajíc vše v osobní péči a praktických domácích dovednostech, i když 

je jejich vývoj oproti normě pomalejší. V dospělosti mohou být samostatní, mohou se i 

pracovně začlenit, kde však potřebují dohled a oporu. Lidé s lehkou mentální retardací 

tvoří 80% všech postižených. [3, 15] 

 Středně těžká mentální retardace 

     Uvažováním jsou tito jedinci na úrovni myšlení předškolního dítěte. Učení je 

omezeno na mechanické podmiňování, k zapamatování si je třeba četného opakování. 

Takto postižení jedinci jsou schopni zvládnout základní hygienické návyky v oblasti 

sebeobsluhy a další běžné návyky a jednoduché dovednosti. Pokroky ve škole nejsou 

příliš velké, avšak někteří žáci s tímto stupněm mentální retardaci jsou schopni 

navštěvovat s rozdílnými úspěchy program speciální školy pod odborným vedením. 

Pokud se nepreferuje přesnost a rychlost, mohou tito jedinci vykonávat jednoduché 

pracovní úkony. Potřebují trvalý dohled. 

 Těžká mentální retardace 

     Jedinci, postižení tímto stupněm postižení, jsou v dospělosti schopni pochopení 

pouze základních souvislostí a vztahů. Jejich uvažování se dá přirovnat uvažování 

batolete. Charakteristická jsou určitá omezení, zejména v oblasti řeči, kdy zvládají 

pouze několik špatně artikulovaných slovních výrazů, které neumí ani přesně používat. 

Může se také stát, že nemluví vůbec. Učení je velmi omezené, vyžaduje dlouhodobou 

snahu, kdy mohou posléze zvládnout základní úkony sebeobsluhy a plnění několika 

málo pokynů. Velmi často se vyskytuje těžká mentální retardace v kombinaci s jiným 

postižením, mnozí jedinci mají postiženou motoriku, trpí epilepsií, apod. Jsou závislí na 

péči jiných osob.  

 Hluboká mentální retardace 

    Většina takto postižených jedinců má kombinované postižení. Poznávací schopnosti 

se téměř nerozvíjejí, takoví jedinci jsou maximálně schopni rozpoznávat známé a 

neznámé podněty a reagovat na ně libostí či nelibostí. Řeč je nerozvinutá, nevytvořily se 

ani její základy. Tito jedinci jsou plně závislí na péči jiných lidí, obvykle bývají 

umisťováni do ústavu sociální péče. [3, 15] 
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2. Charakteristika osob s mentálním postižením 
      

 „Celkové poškození neuropsychického vývoje osob s mentálním postižením 

s sebou přináší řadu zvláštností v jednotlivých stránkách osobnosti. Poškození se dotýká 

procesů poznávacích, zasahuje sféru emocionální a volní, ovlivňuje adaptabilitu i 

chování jedince, projevuje se i ve zvláštnostech motoriky.“8 

 Vnímání 

     Vnímání je charakterizováno jako poznávání přítomnosti. Je rozvíjeno ve 

vzájemném působení s dalšími poznávacími procesy a umožňuje základní orientaci 

v prostředí. Vnímaní ovlivňují ve větší míře rozumové schopnosti, jelikož vnímání je 

vývojově primární a je jednodušší funkcí. Děti s mentální retardací mají 

charakteristicky opožděnou, tedy omezenou schopnost vnímání, což má velký vliv na 

celý další průběh jejich psychického vývoje. První problém je znatelný ve zpomalenosti 

tempa vnímání a značného zúžení rozsahu vnímání. Tyto problémy ztěžují dětem 

s mentální retardací orientaci v novém místě a v neobvyklé situaci. Děti s mentální 

retardací nedokážou postihnout souvislosti a vztahy mezi předměty. „Zvláštnost počitků 

a vjemů u dětí s mentální retardací je v jejich výrazné nediferencovanosti. Nejvýraznější 

zvláštností vnímání děti s mentální retardací je inaktivita tohoto psychického procesu. 

Postižené dítě při pohledu na nějaký obraz nebo předmět neprojeví snahu prohlédnout 

si ho do všech detailů, vyznat se ve všech jeho vlastnostech. Spokojí se se zcela 

povšechným poznáváním předmětu. V psychickém vývoji má velkou úlohu sluchové 

vnímání, jelikož souvisí s rozvojem řeči. Diferenciační podmíněné spoje v oblasti 

sluchového analyzátoru se utvářejí pomalu, vedou k opožděnému vývoji řeči, což opět 

způsobuje opoždění psychického vývoje. Stav sluchového vnímání neovlivňuje jen vývoj 

řeči, má také vliv na vnímání času a prostoru. Neměly by se podceňovat i vjemy 

v oblasti hmatu a kinestetické, ke kterým patří zejména vnímání polohy vlastního těla 

v prostoru.“9 [1] 

                                                
8 BARTOŇOVÁ Miroslava, BAZALOVÁ Barbora, PIPEKOVÁ Jarmila; Psychopedie: Texty 
k distančnímu vzdělávání; Paido; Brno 2007; ISBN 978 – 80 – 7315 – 144 – 7; 150 s.; strana 22 

9 BARTOŇOVÁ Miroslava, BAZALOVÁ Barbora, PIPEKOVÁ Jarmila; Psychopedie: Texty 
k distančnímu vzdělávání; Paido; Brno 2007; ISBN 978 – 80 – 7315 – 144 – 7; 150s.; strana 23 
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Rozvoj řeči 

     „Jazyk je prostředkem poznávání. Rozvoj jazykových kompetencí je závislý na 

interakci vrozených dispozic a kvality stimulace. U dětí s mentální retardací se sluchové 

rozlišování i vyslovování slov a vět vytváří později než u dětí zdravých. Nedostatečný 

rozvoj řeči je podmíněn pomalu se utvářejícími a nepevnými diferenciačními 

podmíněnými spoji v oblasti sluchového analyzátoru.“10 Pokud děti s mentální retardací 

mají nedostatečně vyvinuté sluchové vnímání, brzdí se pak tím zdokonalování 

výslovnosti a její nepřesnost. Dochází také díky tomu ke ztížení zlepšování kvality 

sluchových vjemů. Děti s mentální retardací mají mnohem menší slovní zásobu 

v mladším školním věku, než zdraví vrstevníci. Velké rozdíly nacházíme i v aktivní a 

pasivní slovní zásobě. U mentálně retardovaných dětí je aktivní slovní zásoba velmi 

chudá, velmi málo používají přídavná jména, slovesa a spojky. Velmi nedokonalá je 

také mluvnická stavba řeči. Mentálně retardované děti velmi často používají zájmena, 

namísto pojmenování jednající osoby. Charakteristické je nedodržení gramatické shody 

ve větách.  

 Myšlení 

      „V definici o mentální retardaci se poukazuje na to, že jejím prvním znakem je 

porušení poznávací činnosti. Myšlení dětí s mentální retardací se utváří v podmínkách 

neplnohodnotného smyslového poznávání, nedostatečného rozvoje řeči a omezené 

praktické činnosti. Od zdravého dítěte se výrazně liší velkou konkrétností a slabou 

schopností zobecňování. Právě v abstrakci a zobecnění je hodnota skutečného myšlení. 

Jestliže se v myšlení omezuje pouze na konkrétní situační souvislosti mezi předměty a 

jevy, je chudé a neproduktivní. Základním nedostatkem myšlení dětí s mentální 

retardací je slabá schopnost zobecňování, špatně si osvojují pravidla a obecné pojmy. 

Zobecňování je nejvyšší, nejsložitější produkt lidského mozku. Neschopnost zobecňování 

je následek poškození mozku.“11 Do charakteristiky dětí s mentální retardací patří 

například: velké výkyvy v pozornosti, slabá řídící úloha myšlení, neschopnost srovnávat 
                                                
10 BARTOŇOVÁ Miroslava, BAZALOVÁ Barbora, PIPEKOVÁ Jarmila; Psychopedie: Texty 
k distančnímu vzdělávání; Paido; Brno 2007; ISBN 978 – 80 – 7315 – 144 – 7; 150 s.; strana 24 

11 BARTOŇOVÁ Miroslava, BAZALOVÁ Barbora, PIPEKOVÁ Jarmila; Psychopedie: Texty 
k distančnímu vzdělávání; Paido; Brno 2007; ISBN 978 – 80 – 7315 – 144 – 7; 150 s.; strana 25 



24 
 

své myšlenky s požadavky objektivní reality, psychické aktivity znemožňující dítěti 

delší soustředění. 

  

Paměť 

     Paměť je velmi důležitá, protože díky ní si dítě uchovává a zobecňuje minulou 

zkušenost, získává vědomosti a dovednosti. Děti s mentální retardací si osvojují vše 

nové velmi pomalu, většinou až po mnoha opakováních. Mimo jiné rychle zapomínají 

již osvojené, nedovedou využít získaných vědomostí a dovedností v praxi. „Příčina 

pomalého a špatného osvojování nových vědomostí je především ve vlastnostech 

nervových procesů. Slabost spojovací funkce mozkové kůry podmiňuje malý rozsah a 

pomalé tempo vytváření nových podmíněných spojů a také jejich pevnost.“12 [1] 

 Emoce 

     Emocemi rozumíme schopnost reagovat na různé podněty prožitkem libosti nebo 

nelibosti, jež mohou mít vnější projevy. „Nezralost osobnosti dítěte s mentální retardací 

je podmíněna zvláštnostmi rozvoje jejich potřeb a intelektu a projevuje se v četných 

zvláštnostech sféry. City dítěte s mentální retardací jsou nedostatečně diferencovány, 

prožitky jsou primitivnější a protikladné, diferencované jemné odstíny prožívání téměř 

neexistují, jsou neadekvátní svou dynamikou podnětům vnějšího světa, jsou opožděné a 

obtížně se utvářejí tzv. vyšší city (svědomí, pocit povinnosti, odpovědnosti), častěji se 

vyskytují chorobné citové projevy (projevy málo ovládané popudlivosti, epizodické 

poruchy nálad, euforie, apatie).“13 [1] 

 

3. Specifické aspekty péče o lidi s mentálním postižením 
     „Pro lidi s mentálním postižením je obvykle jejich vlastní prožívání velice 

nepřístupné. U některých musíme vztah k vlastnímu prožívání teprve podnítit. Výchovou 

                                                
12 BARTOŇOVÁ Miroslava, BAZALOVÁ Barbora, PIPEKOVÁ Jarmila; Psychopedie: Texty 
k distančnímu vzdělávání; Paido; Brno 2007; ISBN 978 – 80 – 7315 – 144 – 7; 150 s.; strana 26 

13 BARTOŇOVÁ Miroslava, BAZALOVÁ Barbora, PIPEKOVÁ Jarmila; Psychopedie: Texty 
k distančnímu vzdělávání; Paido; Brno 2007; ISBN 978 – 80 – 7315 – 144 – 7; 150 s.; strana 27 
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se v dětech s mentálním postižením všeobecně – byť i nezáměrně – podporuje spíše 

inkongruence než kongruence (shoda, shodnost).“14 Jen málokdy jsou děti 

povzbuzovány během svého vývoje k tomu, aby projevily důvěru ke svým pocitům, 

jelikož ty se velmi často projevují zvláštním způsobem, který je nesrozumitelný okolí. 

Osoby v blízkém okolí dítěte většinou toto chování nechápou a nechtějí pochopit. 

Místo, aby jej řešily, vynakládají spíše mnoho úsilí k odnaučení tohoto chování. [11] 

     „Postoj k mentálnímu postižení je mnohovrstevný problém, s nímž jsou lidé 

s mentálním postižením konfrontování, často rozporuplně. Na jednu stranu prožívají, že 

jejich referenční osoby by byly rády, kdyby byli co nejvíce „přizpůsobení“. Na druhou 

stranu se od nich očekává, že akceptují své postižení – a to není právě malý požadavek, 

když jde právě o lidi, kteří jsou mentálně postiženi a možná že takový pokrok není 

v jejich silách.“15 Mentálně postižení jedinci jsou v mnoha případech také 

diskriminování – na ulicích, v obchodech, v autobusech. I přesto, že se snaží 

neuvědomovat si své postižení (a často si jej ani neuvědomují), mají i mentálně 

retardovaní lidé své city a dokážou tedy vnímat reakce okolí na svou osobu. Cítí, že 

nejsou takoví, jací by měli být. 

     „Zásadní význam má postoj referenčních osob k postižení. Ten do velké míry 

rozhoduje, jak s ním sami lidé s postižením dokážou žít. Akceptovat své postižení mohou 

dotyční lidé jen tehdy, mohou – li zakoušet i pozitivní stránky toho, jací jsou. K tomu 

však potřebují podporu a povzbuzení od svých referenčních osob. A to zase předpokládá 

schopnost referenčních osob vidět takové pozitivní aspekty.“16 

      Brát lidi s mentálním postižením vážně neznamená přehlížet jejich postižení. 

Znamená to brát je vážně i s jejich postižením. Na to se někdy zapomíná v jinak 

chvályhodném úsilí o nediskriminování lidí s mentálním postižením. [11] 

                                                
14 PÖRTNER Marlis; Na osobu zaměřený přístup v práci s lidmi s mentálním postižením a klienty 
vyžadujícími trvalou péči; Portál; Praha 2009; ISBN 978 – 80 – 7367 – 582 – 0; 175s.; strana 71 

15 PÖRTNER Marlis; Na osobu zaměřený přístup v práci s lidmi s mentálním postižením a klienty 
vyžadujícími trvalou péči; Portál; Praha 2009; ISBN 978 – 80 – 7367 – 582 – 0; 175 s.; strana 71 

16 PÖRTNER Marlis; Na osobu zaměřený přístup v práci s lidmi s mentálním postižením a klienty 
vyžadujícími trvalou péči; Portál; Praha 2009; ISBN 978 – 80 – 7367 – 582 – 0; 175 s.; strana 71 
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4. Komunikace 
 

4.1. Definice 
     Samotné slovo komunikace pochází z latiny, kde communicatio“ znamená spojování 

či sdělování. V podstatě to znamená z psychologického hlediska, že pokud 

komunikujeme, zbavujeme něco subjektivity nebo výlučné vázanosti na psychiku toho, 

kdo s druhým to své sdílí. Při komunikaci tedy nejen sdílíme, ale i dáváme. Při 

komunikaci používáme výrazové prostředky, které rozlišujeme na slovní (slovo 

mluvené či psané) nebo neslovní (posunky přirozené či umělé, gesta). 

     Komunikaci prostřednictvím výše uvedených výrazových prostředků využíváme 

k vytváření, udržování a pěstování mezilidských vztahů. Je to obecně lidská schopnost. 

Komunikace se uskutečňuje prostřednictvím sdělovacího procesu, kterým člověk vůči 

ostatním lidem projevuje své city, svou vůli, své myšlenky.  

     Komunikace celkově má velký význam pro rozvoj inteligence celé osobnosti, 

zejména však mluvená řeč. Dítě se snaží prozkoumávat své okolí do značné míry 

prostřednictvím řeči, seznamuje se s věcmi a pojmenovává je. Rozsah znalostí dítěte 

rozšiřují zvídavé otázky, rozšiřuje se tím také i možnost nových zážitků. [5, 6, 13] 

     „V ošetřovatelském procesu je komunikace výměnou informací týkajících se zdraví a 

péče mezi pacientem a sestrou, přičemž oba účastníci komunikace jsou zároveň 

vysílačem i přijímačem informací. Tyto informace mohou být rozmanité – například 

verbální nebo neverbální, mluvené nebo psané, formální nebo neformální, specifické 

v tématu nebo třeba zaměřené na vztah. Komunikace je totiž kontinuální a dynamický 

proces, kdy sestra a pacient nejen sdílejí a interpretují určité informace, ale také budují 

a rozvíjejí svůj vzájemný vztah. Komunikace je nedílnou součástí ošetřovatelské péče, je 

jejím základem. Ošetřovatelský proces je procesem setkávání se člověka s člověkem. A 

takové setkávání se bez komunikace neobejde.“17 

     

                                                
17 ŠPATENKOVÁ Naděžda, KRÁLOVÁ Miroslava; Základní otázky komunikace (nejen) pro sestry; 
Galén; Praha 2009; ISBN 978 – 80 – 7262 – 599 – 4; 135 s.; strana 52 
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4.2. Specifika komunikace s mentálně postiženým 

dítětem v různých věkových kategoriích   
 

     Raná péče, předškolní věk (0 – 6 let) 

Z hlediska rozvoje dítěte a z hlediska podpory rodiny je dobré začít co nejdříve 

s intervencemi, které později napomohou lepšímu vývoji řeči či jiných komunikačních 

schopností. Hlavní činností dítěte je hra, motivující jej k učení. V rané péči se zaměřuje 

především na nácvik řeči, rozvoj rozumových schopností a dovedností, smyslového 

vnímání. V tomto věku se utváří komunikační schopnosti, dítě si tedy v tomto věku 

osvojí formu komunikace – například gesta, posunky či jinou formu komunikace. Pro 

kontakt s rodiči používají děti nejprve zrakový kontakt, později usmívání, ukazování či 

dotýkání, aby přivolaly pozornost matky. Z těchto způsobů vzniká řeč v průběhu 

vývoje. Specifické je u dětí s mentální retardací to, že dítě nesprávně vnímá, 

zpracovává, zapamatovává a vybavuje si informace, které mu poskytuje okolí a je 

narušeno i vydávání signálů ze strany dítěte, kterými dítě okolí dále ovlivňuje. 

     Školní věk (6 – 15 – 18 let) 

V tomto věku je pro děti nejdůležitější učení a rozvoj rozumových schopností. Je pro ně 

velmi těžké komunikovat s vrstevníky, jelikož narůstají nároky na psychické i sociální 

funkce jedince. V tomto období mentálně retardované děti prohlubují osvojenou formu 

komunikace na úroveň, jež zvládají v rámci stupně svého postižení. Například těžce 

mentálně postižené děti se naučí mluvit a komunikovat někdy až ve svých – nácti 

letech, hluboce mentálně postižené děti nekomunikují skoro vůbec, nebo jen minimálně. 

[2, 6, 9, 16] 

     Je velmi těžké specifikovat komunikaci u mentálně retardovaných dětí, jelikož každé 

dítě je jiné, svým způsobem individuální a má také individuální požadavky. Rozvoj 

komunikačních schopností také velmi souvisí s pozorností a pílí rodičů, vychovatelů či 

učitelů.  
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4.2.1. Desatero kontaktu s osobami s mentální retardací 
 

 „Udržujte se svým partnerem v komunikaci oční kontakt (umožněte mu i kontakt 

přerušit), věnujte mu pozornost, buďte k sobě vzájemně natočeni. Dáváte mu tím 

najevo svůj zájem a připravenost ke kontaktu. To, jak člověka s mentálním 

postižením vnímáte a jak přijímáte jeho sdělení, se výrazně odráží v jeho ochotě 

něco vám sdělovat, být s vámi v kontaktu. 

 Používejte jednoduchou řeč, krátká slova, krátké věty. Jasně vyjadřujte své 

myšlenky. Nepoužívejte cizí slova, vyhněte se zkratkám. 

 Vyhýbejte se abstraktním pojmům. Není – li to možné, objasňujte pomocí 

konkrétních příkladů nebo srovnání. 

 Např.: místo „Jakou má náladu?“ se můžete zeptat „Jsi dnes veselý nebo 

smutný?“; pochvalu „Michale, jsi moc šikovný“, můžete doplnit formulací „Moc mi 

chutnala svačina, kterou jsi připravil“. 

 Mluvte pomalu. Snažte se, aby tempo vaší řeči toho druhého nezahlcovalo. 

Buďte trpěliví a dopřejte partnerovi dostatek času na odpověď, zvláště mluvíte – 

li s člověkem, který má vadu řeči a užívá alternativní způsoby dorozumívání. 

 Dbejte, aby vaši řeč také srozumitelně doprovázela mimika a řeč těla. 

 Ověřujte si, zda vám člověk s postižením rozumí a jestli s tím, co říkáte, souhlasí, 

či nikoli. Někdy se stačí zeptat. Pomáhá také to, že se na sebe vzájemně díváte, 

shrnujete, co ten druhý řekl. Dáváte mu tím najevo svůj zájem o vzájemné 

porozumění. Mluvte jen o jedné hlavní myšlence. K další přecházejte až po 

ujištění, že Vám partner porozuměl. 

 Mějte na paměti, že lidé s mentálním postižením jsou zpravidla velmi 

sugestibilní. Tzn., že nekriticky přejímají myšlenky druhých. Např.: místo 

„Marku, nechceš zajít do kavárny, kde mají ten dort, co ti tolik chutnal?“ se 

můžete zeptat „Marku, chceš jít do kavárny?“. Sugestibilními otázkami je možné 

velmi snadno člověka s mentálním postižením ovlivnit, manipulovat jím. 

 Při kontaktu s lidmi s velmi těžkým mentálním postižením je třeba si uvědomit 

fakt existence jejich závislosti na druhých lidech. Proto s nimi jednejte s velkou 
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mírou empatie, trpělivosti a respektu k jejich osobnosti. Jednejte s nimi tak, jak 

byste si přáli, aby jiný jednal s vámi. 

 Dospělého člověka s postižením oslovujte přímo. Pokud má s sebou asistenta či 

doprovod (vychovatele, rodiče, …), obracejte se na jeho průvodce jen, je – li to 

nutné. 

 Dospělý člověk s mentálním postižením má jiné možnosti v porozumění. 

Neznamená to však, že není dospělý. Proto, když jej budete oslovovat, vykejte 

mu. Při komunikaci používejte řeč dospělých. I když používáme jednoduché věty, 

neznamená to, že musíme používat zdrobněliny, mluvit moc nahlas, nebo něco 

zbytečně dlouho vysvětlovat „polopatickým způsobem“.18 

 

 4.3. Alternativní komunikace 
          Alternativní komunikace znamená výběr komunikačního systému, či jejich 

kombinace, individuálně pro každého mentálně retardovaného jedince, ve vztahu 

k předpokládanému vývoji. Alternativní systémy se používají jako náhrada mluvené 

řeči. Rozlišujeme způsoby dynamické a statické. Do dynamických způsobů řadíme 

gesta a znaky (prstová abeceda, znaková řeč pro neslyšící), do statických způsobů pak 

řadíme symboly nebo také piktogramy.  

     Tyto způsoby komunikace mají mnoho výhod.  

 „Snižují tendenci k pasivitě dětí, které mají sociální potřeby. 

 Zvyšují zapojení dětí a jejich pečovatelů během vzdělávacích činností. 

 Napomáhají rozvoji kognitivních jazykových dovedností. 

 Umožňují dětem se samostatně rozhodovat. 

 Rozšiřují možnosti pro komunikaci dětí, které mají speciální potřeby. 

                                                
18 OLOMOUCKÝ KRAJ; Desatero kontaktu s osobami se zdravotním postižením; Olomouc 2005; ISBN 
80 – 239 – 6335 – X (v knize neuvedeno); 10 s.; strana 8  
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 Umožňují tomu, kdo má velké potíže při vyjadřování, aktivně se zúčastnit 

konverzace tam, kde byl pouze pasivním a často opomíjeným 

posluchačem.“19  

     Alternativní komunikace má samozřejmě i své nevýhody, do kterých mimo jiné patří 

to, že vzbuzují pozornost veřejnosti a nejsou společensky tolik využitelné, jelikož je 

neovládá mnoho lidí. 

     Existuje několik již vytvořených komunikačních systémů, například MAKATON 

(jazykový program, poskytující základní prostředky komunikace, podněcující jak rozvoj 

řeči, tak i porozumění pojmům), BLISS (používající místo slov jednoduché obrázky), 

nebo také piktogramy, se kterými se setkáváme dennodenně v běžném životě. [6] 

     V České republice není neschopnost mluvit považována za zvláštní druh postižení, 

takže není možno přesně určit, kolik lidí tímto problémem trpí. Pokud však nahlédneme 

do zahraničních statistik a srovnáme je s těmi našimi, tak lidí, mající závažné 

komunikační problémy, může být u nás až 20 000. Pokud vezmeme v úvahu, že 

možnost dorozumět se s okolím, patří k našim základním potřebám, je velmi smutné, že 

velké množství lidí tuto základní potřebu neuspokojí. Proto se velmi intenzivně pracuje 

na programech, speciálních technikách a pomůckách pro usnadnění komunikace. Tito 

lidé totiž komunikovat chtějí, a proto se hledají alternativy. Odtud název alternativní 

komunikace. Jedním z mnoha problémů AAK je, že vhodné pomůcky jsou vyvíjeny 

především v zahraničí a nejsou tedy hrazeny naší pojišťovnami, čímž se stávají pro 

mnoho lidí finančně těžko dostupné. 

     AAK je určena dětem i dospělým s různým typem postižení (například dětská 

mozková obrna, mentální postižení, mozková cévní příhoda, poruchy sluchu, apod.), u 

kterých došlo (nebo je součástí) závažné postižení řeči. Každý jedinec, který nemůže 

komunikovat mluvenou řečí, nebo se jí dorozumívá velmi omezeně, potřebuje užívat 

jinou kombinace prostředků AAK. Při stanovení nejlepší možné terapie se vždy úzce 

spolupracuje s rodinou, školou nebo zařízením, kam dítě dochází, aby se dosáhlo co 

nejlepšího výsledku. [18] 

                                                
19 KUBOVÁ Libuše; Alternativní komunikace, cesta ke vzdělávání těžce zdravotně postižených dětí; 
Tech – Market; Praha 1996; ISBN 80 – 902134 – 1 – 3; 10s.; strana 12 
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     Mezi základní pomůcky, užívané při AAK, patří komunikační tabulky, složené 

z předmětů, fotografií, symbolů, piktogramů, slov nebo písmen. Pokud není poškozen 

také sluch, užívají se pomůcky s hlasovým výstupem, pokud není poškozena motorika, 

mohou být užívány také počítače či velkoplošné a senzorické klávesnice, dotyková 

obrazovka, kryty na klávesnice, speciální softwary, výukové programy i hry. 

     V České republice slouží osobám s těžkou poruchou řeči specializované Centrum 

pro augmentativní a alternativní komunikace CAAK. Toto specializované centrum 

poskytuje mnoho služeb, jako například odborné vyšetření klienta klinickým logopedem 

a speciálním pedagogem, v případě zájmu zprostředkování psychologického vyšetření 

odborníkem, který má zkušenosti s osobami s obtížemi v komunikaci. Dále centrum 

nabízí navržení individuálního způsobu dorozumívání, včetně vytváření konkrétních 

pomůcek, konzultace s pedagogy a jinými odborníky, kteří s klienty pracují, půjčování 

speciálních pomůcek a hraček, kontakty na výrobce výukových pomůcek. Velký zájem 

je také o odbornou literaturu pro rodiče a setkávání rodičů a přátel klientů (významné 

pro sdělování zkušeností ostatním, navázání nových kontaktů, rady od odborníků).[18] 

     „Rodiče i odborníci mají často obavu, že používání metod AAK může zpomalit nebo 

zastavit vývoj mluvené řeči. Bojí se toho třeba i po několika letech, kdy je dítěti 

věnována intenzívní logopedická péče, a řeč se přesto prakticky nerozvíjí. Všimněme si 

však, jak se všemi prostředky AAK zachází dítě, které nemá žádný problém v oblasti 

řeči. Pokud mu ukážeme fotografii či obrázek, spontánně je pojmenuje, spojí je se 

skutečností. Pokud dělá gesta, opět je doprovází řečí. Naopak ho obrázky či gesta spíše 

stimulují k tomu, aby mluvenou řeč použilo, nebude a nechce se lišit od ostatních tím, že 

by jen ukazovalo a nemluvilo. Vizuální vjem mu pomáhá vybavit příslušné slovo. Např. 

obrázek banánu ho spontánně vede k větě: To je banán. Pokud však banán chce, 

rozhodně nebude vyhledávat obrázek, ale řekne: Chci banán.20 

     Podobně je na tom dítě, které dobře slyší, ale nemluví například kvůli opožděnému 

vývoji řeči. To znamená, že obrázky a gesta bude zpočátku využívat, avšak později, kdy 

                                                
20 Speciálně pedagogické centrum pro děti a mládež s vadami řeči se zaměřením na augmentativní a 
alternativní komunikaci s.r.o. [online]. [cit. 25. 5. 2011]. Dostupné z WWW: 
www.alternativnikomunikace.cz/stranka-aak-a-rec-16 
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se bude rozšiřovat jeho slovní zásoba, bude spontánně užívat řeč a pojmenovávat věci 

bez zdlouhavého hledání obrázků. [20] 

     Je dobré poznamenat, že využívání AAK nezpůsobí zpomalení ani zastavení vývoje 

řeči, což je mimo jiné prokázáno také zahraničními studiemi. Naopak dítě, které je 

komunikačně aktivní a zajímá se o dění kolem sebe, má lepší předpoklady uspět i ve 

školním prostřední a stát se rovnocenným v rodině i v širší sociální skupině. Uspokojení 

ze smysluplné komunikace a pochopení principu dorozumívání poté vede ke stimulaci 

řečového a jazykového rozvoje. [20] 

 

4.4. Komunikace mezi zdravotníkem a mentálně 

retardovaným dítětem 
     Komunikace mezi zdravotníkem a hospitalizovaným dítětem, nemající postižení 

intelektu, je nesnadná a musíme při ní volit vhodná slova či předvedení úkonu na 

panence. O to více je složitější sdělit mentálně retardovanému dítěti nějaký 

ošetřovatelský či lékařský úkon. Celkově přístup k dětem by měl být velmi trpělivý a 

vlídný, k mentálně retardovaným dětem navíc také s teoretickou znalostí tohoto 

onemocnění a znalostí specifik komunikace s takto postiženými dětmi. Specifika 

komunikace můžeme čerpat z teoretických znalostí všech stupňů mentální retardace 

(viz. výše) a také z rozhovoru s rodiči. Rozhovor s rodiči je velmi cenný, ačkoliv 

v dnešní době je umožněna hospitalizace dětí s rodiči, v mnoha případech rodiče 

nemusejí být přítomni a zdravotnickému personálu velmi pomůže znalost specifické 

komunikace.  

     Při konzultaci se staničními sestrami z různých dětských oddělení mi bylo sděleno, 

že v nemocnici nejsou k dispozici ucelené brožurky či letáčky a jiné pomůcky, 

specifické pro komunikace s mentálně retardovaným dítětem. Vytvořila jsem tedy 

brožuru, která by v mnoha směrech měla usnadnit komunikaci. V brožuře (Příloha A) je 

uvedeno desatero doporučení pro kontakt s osobami s mentálním postižením, dále sada 

piktogramů (obrázků), které jsou rozdělený na ošetřovatelské/lékařské úkony a úkony 

pro základní potřeby a základní hygienu. Brožurka obsahuje také krátké vysvětlení, co 

jsou piktogramy a jaký je princip jejich použití. 
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5. Ošetřovatelský proces u dítěte s mentální retardací 
     Mentálně retardované dítě přichází do nemocnice k hospitalizaci primárně s jiným 

onemocněním, například s horečkami, s gastrointestinálními problémy, apod. 

Ošetřovatelský proces se tedy odvíjí od diagnózy, stanovené při přijetí. Mentální 

retardace je však primární diagnóza a proto bychom ji neměli přehlížet. 

     Ošetřovatelský proces bude samozřejmě vycházet ze stupně mentální retardace, 

avšak můžeme stanovit nejčastější ošetřovatelské diagnózy, vycházející z teoretických 

znalostí onemocnění a také z vlastních zkušeností, získaných při odborné ošetřovatelské 

praxi.  

     Diagnózy stanovujeme dle NANDA domén, jelikož je to mezinárodní ucelený 

systém stanovení ošetřovatelských diagnóz. 

     Při praktické výuce na dětském oddělení v Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o., 

jsem se setkala s přijetím a hospitalizací mentálně retardované dívky ve věku 12 let. 

Dívka byla přijata pro časté vyprazdňování řídké stolice. Komunikace s dívkou byla 

ztížená, dívka měla diagnostikovanou těžkou mentální retardaci a byla tedy zcela 

odkázána na péči rodiny, v nemocnici na péči ošetřovatelského týmu. Rodina sdělila při 

přijetí, že dívka je schopna vyjádřit pocity libosti a nelibosti mrkáním a specifickým 

výrazem v obličeji. Hospitalizována byla bez matky či otce z důvodu pracovního a 

rodinného vytížení. Na tomto konkrétním případu bychom mohli stanovit následující 

diagnózy: 

     Nejdůležitější diagnózou, vztahující se k tématu bakalářské práce, bude Zhoršená 

verbální komunikace 00051, patřící do páté domény – Percepce / Kognice, kde 

určujícími znaky můžeme určit: klient je nemluvící, klient mluví nebo se vyjadřuje 

s obtížemi a do souvisejících faktorů bychom mohli zařadit: neshody ovlivňující 

vývojové stadium člověka, nepřítomnost blízké osoby, změny v centrálním nervovém 

systému. „Zhoršená verbální komunikace je standardizovaný název ošetřovatelského 

problému člověka se sníženou, zpomalenou nebo chybějící schopností přijímat, 

zpracovávat a používat systém verbálních symbolů.“21 

                                                
21 HERDMAN T. Heather; Ošetřovatelské diagnózy: definice a klasifikace: 2009 – 

2011; Grada; Praha 2010; ISBN 978 – 80 – 247 – 3423 – 1; 456 stran; strana 173 
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     V druhé doméně, týkající se výživy a hydrataci, bychom mohli stanovit Riziko 

sníženého objemu tekutin v organizmu 00028, kde rizikovým faktorem mohou být 

odchylky, ovlivňující příjem tekutin a také časté vyprazdňování řídké stolice. Toto 

riziko volíme z důvodu, že mnoho pacientů s mentální retardací má přidružené i tělesné 

postižení a proto se sami nemohou napít, konkrétně u tohoto případu také z důvodu 

častých průjmů. Řešením tohoto potencionálního problému je aktivně pobízet k příjmu 

tekutin a zaznamenávat příjem tekutin za 24 hodin pro lepší zhodnocení stavu 

hydratace. 

     Ve čtvrté doméně – Aktivita a odpočinek je možnost stanovit diagnózu Zhoršená 

pohyblivost 00085. Určujícími znaky jsou zde nekoordinované pohyby, omezená 

schopnost provádět hrubé/jemné motorické dovednosti a souvisejícími faktory jsou 

opožděný vývoj a kognitivní poškození. Hlavní intervencí u tohoto problému bude 

předcházení úrazů a pádů, zvýšený dohled na pacienta. Dále bychom do této domény 

zařadili Deficit sebepéče při koupání 00108, Deficit sebepéče při oblékání 00109, 

Deficit sebepéče při stravování 00102 a Deficit sebepéče při vyprazdňování 00110. 

Společným určujícím znakem pro tyto deficity je zhoršená schopnost nebo neschopnost 

provádět tyto úkony. Souvisejícím faktorem je zde zhoršení kognitivních funkcí. 

Intervence se zde budou zaměřovat na dopomoc při úkonech, které pacient sám 

nezvládá, avšak zároveň vedení pacienta k co největší samostatnosti. [4] 

     Do šesté domény – Sebepercepce bychom mohli zařadit Riziko bezmocnosti 00152 

a Riziko oslabení lidské důstojnosti 00177, kde pacient má stigmatizující nálepku jako 

rizikový faktor. Tomuto riziku je důležité předcházet, jelikož by mohlo výrazně ovlivnit 

psychický stav pacienta a jeho následnou nespolupráci a odmítání pomoci. Prevencí by 

zde byl citlivý a tolerantní přístup k pacientovi, pochopení jeho problémů a co je 

nejdůležitější – brát pacienta mentálně retardovaného jako sobě rovného. 

     Sedmá diagnóza – Vztahy mezi rolemi nabízí problém Zhoršená sociální interakce 

00052, kterou bychom zařadili z důvodu, že mentálně retardované děti se hůře zapojují 

do společnosti, jsou svými vrstevníky často odmítáni. Určujícím znakem u této 

ošetřovatelské diagnózy by byla dysfunkční interakce s jinými, neschopnost sdělit pocit 

ze sociálního zapojení a souvisejícím faktorem by mohly být například komunikační 

bariéry. Řešením tohoto problému by mohlo být zapojení mentálně retardovaných dětí 

do jednodušších her s ostatními hospitalizovanými dětmi. 
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     Zvládání / Tolerance zátěže, jež je devátou doménou, zahrnuje mimo jiné 

ošetřovatelské problémy jako Strach 00148 a Úzkost 00146. Tyto ošetřovatelské 

problémy bychom mohli stanovit u každého dětského pacienta a je velmi důležité na ně 

nezapomínat. Strach a úzkost totiž velmi ovlivňuje chování dítěte a jeho přizpůsobování 

se novému prostředí, kterým je na přechodnou dobu nemocnice.  

     V doméně č. 11 Bezpečnost / Ochrana nalezneme několik potencionálních diagnóz, 

kterými jsou ohroženi takřka všichni hospitalizovaní pacienti. Řadíme sem Riziko 

infekce 00004, Riziko pádů 00155 a Riziko narušení integrity kůže 00047. Těmto 

potencionálním ošetřovatelským diagnózám je nutno předcházet především ze strany 

ošetřovatelského personálu a to dodržováním aseptického přístupu při invazivních 

procedurách, zvýšenou kontrolou pacienta. 

     V poslední, tedy dvanácté doméně – Růst / Vývoj, bychom mohli stanovit diagnózu 

Opožděný růst a vývoj 00111, kde určujícím znakem je neschopnost pečovat o sebe 

sama způsobem odpovídajícím danému věku, potíže zvládat dovednost typické pro 

danou věkovou skupinu. Souvisejícím faktorem zde může být vliv tělesného handicapu. 

Zde bychom měli především znát specifika daného onemocnění a také specifika, daná 

pro jednotlivé stupně mentální retardace. Dle těchto specifik pak přistupovat k mentálně 

postiženému pacientovi, avšak nezapomínat na individualitu každého pacienta. 

      Společným znakem všech cílů je vždy eliminace či vymizení problému nebo 

alespoň zabránění komplikací, vzniklých jako následek daného problému.  
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   PRAKTICKÁ ČÁST 
 

6. Cíle a hypotézy výzkumu 
     Stanovili jsme si tři cíle, které úzce souvisejí s tématem bakalářské práce a od nichž 

se odvíjelo tvoření dotazníku pro zdravotníky a anket pro rodiče, a to: 

1. Usnadnit komunikaci s mentálně retardovanými dětmi. 

2. Zjistit způsoby, jak se komunikuje s dětmi v rodinách, ústavech sociální péče a 

při hospitalizaci v nemocnici. 

3. Zjistit pokrytí center pro děti s mentální retardací v severních Čechách. 

Hypotézy máme stanoveny následovně: 

1. Předpokládáme, že komunikace mezi dítětem mentálně retardovaným a 

„zdravým“ člověkem je ztížená.  

2.  Domníváme se, že nejčastějšími způsoby, jak komunikovat s dětmi mentálně 

retardovanými, jsou gesta a posunky. 

3a.  Myslíme si, že více jak polovina dotazovaných by uvítala centra pro děti 

s mentální retardací v blízkém okolí, s dobrou dostupností. 

3b. Myslíme si, že většina dotazovaných využívá/rádo by využívalo služeb center 

pro děti s mentální retardací. 

3c. Myslím si, že více center je v ústeckém kraji, nežli v libereckém. 

 

6.1. Použitá technika 
Pro zpracování výzkumné části bakalářské práce byla zvolena metoda kvantitativního 

výzkumu formou anonymních dotazníků a anket. Dotazníky byly určeny pro 

zdravotnický personál dětských oddělení a ankety pro rodiče mentálně retardovaných 

dětí. 
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     K získání dat byly použity, jak je již výše zmíněno, dotazník a anketa, které 

obsahovaly soubor formulovaných otázek. Otázky byly vytvořeny za účelem získání 

specifických údajů, které jsou potřebné pro výzkumné šetření. Dotazníky i ankety byly 

zpracovány v tištěné formě. Dotazníky jsem osobně předávala vrchním sestrám 

dětských oddělení ze tří různých nemocnic. Nemocnice, které se šetření zúčastnily, 

jsou: Krajská nemocnice Liberec a.s., Fakultní nemocnice v Motole, Oblastní 

nemocnice Kladno a.s. Ankety jsem osobně konzultovala s rodiči mentálně 

retardovaných dětí v místě mého bydliště a také v Mateřské škole Čtyřlístek Varnsdorf, 

která v roce 1991 otevřela speciální třídu pro děti s vadami řeči. Respondenti své 

odpovědi zaznamenávali pomocí kroužkování, u polozavřených a otevřených otázek 

měli možnost pro vepsání své vlastní odpovědi. 

     V dotazníku byly využity: 

1. Uzavřené otázky  - nabízejí soubor možných variant odpovědí, ze kterých

     respondent vybere vhodnou odpověď; 

- odpovědi jsou předem formulovány; 

- respondent vybírá jednu či více alternativ odpovědí 

a) dichotomické otázky - nejužší uzavřené otázky 

b) polytomické otázky - možnost výběru z více variant 

2. Otevřené otázky  - nenabízejí varianty odpovědí; 

- je zcela na respondentovi, jaká bude jeho odpověď 

3. Polouzavřené otázky - jsou kombinací uzavřené a volné otázky; 

- nejčastěji se jedná o formulaci „jiná odpověď 

4. Filtrační otázky  - eliminují respondenty, kteří nemohou odpovědět na 

    následující otázku 

     Dotazník je složen z 15 otázek, z nichž otázky č. 4, 5, 6, 8, 11, 12 jsou dichotomické. 

Otázky č. 2, 13, 14 jsou polytomické. V dotazníku jsou také tři otevřené otázky (č. 1, 3, 

15), dvě polouzavřené otázky (č. 7, 9) a jedna filtrační otázka (č. 9). (Příloha H) 
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     Anketa je složena ze tří otázek, které jsou všechny polytomické a otázka č. 1 je 

polouzavřená, kde je možnost uvést zvolenou či vlastní odpověď. (Příloha I) 

     Dotazník i anketa jsou vlastní tvorby, byly vypracovány samostatně za odborného 

dohledu vedoucí bakalářské práce Mgr. Kateřiny Švejdové. Otázky byly zvoleny tak, 

aby byly srozumitelné. V úvodu dotazníku a ankety je respondentům objasněn cíl a 

záměr výzkumného šetření, návod na vyplnění a také informace o anonymitě.  

 

6.2. Harmonogram výzkumu 
     Výzkum byl rozdělen do tří etap: přípravné, realizační a zpracování dat. První, tedy 

přípravná etapa, byla zaměřena na stanovení tématu, cílů a hypotéz. Dále jsme si v této 

etapě stanovili metody výzkumu (anketa, dotazník) a cílovou skupinu, tedy 

respondenty. Vytvořili jsme si časový plán, ve kterém jsme si zorganizovali distribuci a 

následný odběr dotazníků. V této části výzkumu se také konala praxe v Domově pro 

osoby se zdravotním postižením Brtníky, kde prvotním záměrem bylo zjistit specifika 

komunikace s mentálně retardovanými dětmi a další informace, přínosné pro tvorbu 

dotazníku a anket. (Příloha E) 

     Ve druhé, tedy realizační etapě, byly dotazníky a ankety distribuovány 

k respondentům. Dotazníky byly předány vrchním sestrám tří vybraných dětských 

oddělení (Krajská nemocnice Liberec a.s., Fakultní nemocnice v Motole, Oblastní 

nemocnice Kladno a.s.), které se ujaly jejich další distribuce na svých odděleních do 

rukou jednotlivých zdravotních sester. Následně jsem si dotazníky od vrchních sester 

zpět vybrala. Tato metoda se mi velmi osvědčila, jelikož všechny rozdané dotazníky se 

mi vrátily vyplněné. Návratnost tedy byla 100%.  

     Ankety byly předány ředitelce mateřské školy Mgr. Danuši Korecké, která se 

postarala o další distribuci a to k rodičům mentálně retardovaných dětí. Anket bylo 

celkem 30 kusů a návratnost byla tedy 100%. 

     Pro třetí etapu výzkumu, tedy zpracování dat, bylo využito programu MS Excel. 

Získaná data byla zadána do četnostní tabulky ve výše zmíněném programu a dále byla 

výsledná data převedena do jednotlivých tabulek četnost, doplněna o relativní četnost 

(udává, jak velká část z celkového počtu hodnot připadá na danou hodnotu, nejčastěji se 
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udává v % a výsledek se dále násobí 100). Grafy byly vyhodnocovány z tabulek. Byl 

použit graf sloupcový. 

7. Charakteristika výzkumného vzorku 
     V dotazníkovém šetření tvořily výzkumný vzorek zdravotní sestry, pracující na 
dětském oddělení tří, výše zmíněných, nemocnic. Pro toto téma nehrál roli věk, ale 
zajímalo nás, jak dlouhá je praxe respondentů (Tabulka 2 , Graf 1) a jaké je jejich 
nejvyšší dosažené vzdělání (Tabulka 3, 

Graf 2).  

Tabulka 2 – Délka praxe respondentů 

Odpověď Absolutní četnost Relativní četnost 

1 - 5 let 11 18% 

6 - 10 let 4 7% 

11 - 15 let 3 5% 

16 - 20 let 9 15% 

21 - 25 let 16 27% 

26 - 30 let 3 5% 

31 - 35 let 8 13% 

36 let a výše 6 10% 

Celkem resp. 60 100% 

 

Graf 1 – Délka praxe respondentů 
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Komentář: 

     Z tabulky i grafického znázornění můžeme vyčíst, že praxe respondentů byla ve 

velkém rozmezí a byla uváděna různá období trvání praxe. Tato otázka byla zahrnuta do 

dotazníku z důvodu následného vyhodnocení, zda povědomí o mentální retardaci a o 

komunikaci s mentálně retardovanými dětmi závisí na odpracovaných létech a tedy i na 

míře získaných zkušeností. Podrobnější vyhodnocení v závislosti k odpracovaným 

rokům viz. Analýza dotazníkového šetření. 

Tabulka 3 – Nejvyšší dosažené vzdělání respondentů 

Odpověď Absolutní četnost Relativní četnost 

střední zdravotnická 

škola/dětská sestra 
41 68% 

vyšší odborná škola 6 10% 

vysoká škola se 

zdravotnickým zaměřením 
10 17% 

celkem 60 100% 

 

Graf 2 – Nejvyšší dosažené vzdělání respondentů 
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Komentář: 

     Záměr této otázky byl stejný, jako u předchozí otázky, tedy zjistit, zda úroveň 

vzdělání zvyšuje povědomí o mentální retardaci a komunikaci s mentálně 

retardovanými dětmi. Z respondentek, které uváděly možnost Střední zdravotnická 

škola/dětská sestra, dále označilo možnost dětská sestra dvacet respondentek, tedy 48% 

z celkových jednačtyřiceti. 

8. Analýza výsledků 
     Analýzu výsledků jsme si rozdělili, pro lepší přehlednost, na analýzu dotazníkového 

šetření a analýzu ankety. 

8.1. Analýza dotazníkového šetření 
     V pořadí třetí otázka byla do dotazníku vložena z důvodu zjištění povědomí 

dotazovaných respondentů o pojmu „mentální retardace“.(Tabulka 4) 

Tabulka 4 – Znalost pojmu „mentální retardace“ 

Odpověď Absolutní četnost Relativní četnost 

ano 60 100% 

ne 0 0% 

celkem 60 100% 

 

Komentář: 

     Výsledky ukazují, jak je možno z tabulky vyčíst, že všichni dotazovaní respondenti 

věděli, co znamená pojem „mentální retardace“. Otázka byla otevřená, byla tedy volná 

možnost odpovědi. Odpovědi byly různě formulovány, avšak ve své podstatě byla 

otázka vždy zodpovězena správně, proto nejsou v tabulce uvedeny odpovědi, ale pouze 

ano/ne. Nejčastější formulací odpovědi bylo „Snížení rozumových schopností“. 

Povědomí o mentální retardaci tedy mají všichni dotazovaní respondenti, bez ohledu na 

délku praxe a nejvyšší dosažené vzdělání. 
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     V následující otázce, v pořadí čtvrté, jsme se dotazovali respondentů, zda již 

ošetřovali mentálně retardované dítě. (Tabulka 5) 

Tabulka 5 – Zkušenost s ošetřováním mentálně retardovaného dítěte. 

Odpověď Absolutní četnost Relativní četnost 

ano 60 100% 

ne 0 0% 

celkem 60 100% 

 

Komentář: 

     Z výsledných dat vyplývá, že všichni dotazovaní respondenti se již setkali 

s hospitalizací a ošetřováním mentálně retardovaného dítěte bez ohledu na to, jaká je 

délka jejich praxe. Vzhledem k počtu respondentů a rozmanitosti nemocnic, ve kterých 

šetření probíhalo, jsou tyto výsledky důkazem, že hospitalizace mentálně retardovaných 

dětí není neobvyklá a zdravotníci se tak dostávají do situace, kdy je ztížena 

komunikace. 

     Předchozí otázkou navazujeme na pátou otázku, která byla zaměřena na subjektivní 

pocit dotazovaných respondentů, zda jim komunikace s mentálně retardovaným dítětem 

přišla jako ztížená. (Tabulka 6, Graf 3) 

 

Tabulka 6 – Ztížená komunikace 

Odpověď Absolutní četnost Relativní četnost 

ano 58 97% 

ne 2 3% 

celkem 60 100% 
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Graf 3 – Ztížená komunikace 

 

Komentář: 

 Výsledky, které jsme vyhodnotili v této otázce, nejsou překvapivé. Takřka většina 

respondentů uvedla, že je komunikace s mentálně retardovaným dítětem opravdu 

ztížená. Opět zdůrazňuji, že ani zde nehraje roli délka praxe respondentů a nejvyšší 

dosažené vzdělání. Hraje zde však roli dřívější zkušenost se školením v komunikaci 

s mentálně retardovanými dětmi. Dva respondenti, kteří uvedli, že pro ně komunikace 

s mentálně retardovaným dítětem ztížená není, navštívili již kurz či školení v rámci 

školících programů nemocnice (viz. Otázka č. 9) a hodnotili ho jako přínosný (viz. 

Otázka č. 10).  

     V šesté otázce nás zajímalo, zda by si dotazovaní respondenti přizvali staršího či 

zkušenějšího kolegu ke komunikaci s mentálně retardovaným dítětem. ( Tabulka 7, 

Graf 4) 

 Tabulka 7 – Pomoc od zkušenějšího 

Odpověď Počet respondentů Počet respondentů v % 

ano 10 17% 

ne, mám již dost 

zkušeností 
50 83% 

celkem 60 100% 
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 Graf 4 – Pomoc od zkušenějšího 

 

Komentář: 

Přestože až 98% respondentů uvedlo, že komunikace s mentálně retardovaným dítětem 

je ztížená, překvapivě zde uvedly více jak ⅔ respondentů, že pro komunikaci s mentálně 

retardovaným dítětem by si nepřizvaly staršího či zkušenějšího kolegu.  

 

     V sedmé otázce jsme se dotazovali respondentů jaký způsob komunikace volí při 

hospitalizaci mentálně retardovaného dítěte. (     Tabulka 8, Graf 5) 

     Tabulka 8 – Způsoby komunikace 

Odpověď Absolutní četnost Relativní četnost 

řeč 0 0% 

gesta 1 2% 

posunky 1 2% 

kombinace 44 73% 

jiné 14 23% 

celkem 60 100% 
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 Graf 5 – Způsoby komunikace 

 

Komentář: 

Nejčastějším způsobem, uváděným v dotazníkovém šetření, byla kombinace 

nejrůznějších způsobů dorozumívání. Mnoho respondentů zvolilo možnost 

„kombinace“ z důvodu, že na oddělení přicházejí děti s různým stupněm mentální 

retardace. Respondenti, kteří označili možnost „jiné“, měli prostor pro volnou 

odpověď. Zde někteří respondenti uvedli, že použili znakovou řeč, někteří respondenti 

uvedli, že používají názornou ukázku výkonu a jeden respondent uvedl, že použil 

obrázky ke znázornění některých výkonů. 

     Další, tedy osmou otázkou v pořadí, jsme se dotazovali respondentů, zda si při 

vstupní anamnéze zjišťovali specifika komunikace s mentálně retardovaným dítětem od 

přítomných rodičů. (     Tabulka 9) 

     Tabulka 9 – Zjišťování specifik komunikace od rodičů 

Odpověď Absolutní četnost Relativní četnost 

ano 60 100% 

ne 0 0% 

celkem 60 100% 
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Komentář: 

     Jak lze z tabulky vyčíst, všichni dotazovaní respondenti odpověděli na tuto otázku 

kladně, tedy že zjišťovali specifika komunikace s mentálně retardovaným dítětem od 

rodičů. To je velmi pozitivní zjištění. Komunikace s rodinnými příslušníky je velmi 

důležitá, neboť oni nejlépe znají svého blízkého a mohou nám také dát mnoho informací 

o jeho předešlém zdravotním stavu a o změnách, které nastaly v poslední době. 

Sdělením specifik komunikace s jejich dítětem nám také usnadní pozdější sdělování 

informací dítěti, například při nějakém ošetřovatelském či lékařském výkonu. 

 

     Devátá otázka byla zaměřena na školení, týkající se komunikace s mentálně 

retardovanými dětmi. ( Tabulka 10). Odpověď ano byla dále rozšířena o volnou 

odpověď, o jaký program se jednalo. (     Tabulka 11, Graf 6) 

 

     Tabulka 10 – Školení o komunikaci s mentálně retardovanými dětmi 

Odpověď Absolutní četnost Relativní četnost 

ano 23 38% 

ne 37 62% 

celkem 60 100% 

 

Komentář:  

     Překvapivě ani 50% dotazovaných respondentů nenavštívilo kurz či školení, týkající 

se komunikace s mentálně retardovanými dětmi, přestože více jak 90% respondentů 

považuje komunikaci s takto postiženými dětmi za ztíženou. 
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     Tabulka 11 – Školící program 

Odpověď Absolutní četnost Relativní četnost 

autista 2 9% 

školení v rámci 

nemocnice 
10 43% 

péče o mentálně 

retardované dítě 
6 26% 

seminář o komunikaci s 

ment. postiž. dětmi 
5 22% 

celkem 23 100% 

 

 Graf 6 – Školící program 

 

 

Komentář: 

     V tabulce a grafu je možno vyčíst, že probíhala různá školení. Avšak tyto možnosti 

uvedli někteří respondenti pouze z Kladenské nemocnice a z Fakultní nemocnice 

v Motole, kde respondenti pracující v Kladenské nemocnici uváděli, že se zúčastnili 

školení v rámci nemocnice a semináře o komunikaci s mentálně postiženými dětmi. 
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Respodenti z Motolské nemocnice uváděli, že se zúčastnili školení s názvem Péče o 

mentálně retardované dítě. Překvapivě respondenti z Liberecké nemocnice uvedli, že se 

žádného školení v souvislosti s komunikací s mentálně retardovaným dítětem 

neúčastnili.  

     Otázka č. 10 byla určena pouze pro ty respondenty, kteří odpověděli na předchozí 

otázku ano a dotazovala se na přínos kurzu.(Tabulka 12, Graf 7) 

Tabulka 12 – Přínos kurzu 

Odpověď Absolutní četnost Relativní četnost 

ano 21 91% 

ne 2 9% 

celkem 23 100% 

 

 Graf 7 – Přínos kurzu 

 

 

Komentář:  

     Ve většině případů hodnotili respondenti kurz jako přínosný a v praxi použitelný. To 

by mohlo být motivujícím podnětem pro nemocnice, aby pro své zaměstnance takové či 

podobné kurzy pořádali. 
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     V jedenácté otázce byla respondentům položena otázka, týkající se zájmu zúčastnit 

se školení o alternativní komunikaci. (Tabulka 13, Graf 8) 

    Tabulka 13 – Zájem o školení 

Odpověď Absolutní četnost Relativní četnost 

ano 47 78% 

ne 13 22% 

celkem 60 100% 

 

 Graf 8 – Zájem o školení 

 

 

Komentář: 

     Více jak ⅔ respondentů uvedly, že by se rády účastnily školení o alternativní 

komunikaci. Respondenti, kteří uvedli, že se nechtějí účastnit školení, se již nějakého 

školení účastnili a tudíž neprojevují zájem o další školení, o nové poznatky a informace. 

Měli bychom najít vhodnou motivaci nejen pro tyto respondenty, ale také pro jejich 

kolegy a kolegyně. Člověk by se měl neustále vzdělávat, mít povědomí o nových 

informacích a inovacích, týkajícíh se nejen komunikace, ale všech oblastí ošetřovatelské 

péče. 
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     Dvanáctá otázka se dotazovala, zda by respondenti uvítali přítomnost speciálně 

vyškolené sestry pro komunikaci s mentálně retardovanými dětmi na každém 

oddělení.(Tabulka 14, Graf 9) 

   Tabulka 14 – Vyčlenění speciálně vyškolené sestry 

Odpověď Absolutní četnost Relativní četnost 

ano 13 22% 

ne 47 78% 

celkem 60 100% 

 

 Graf 9 – Vyčlenění speciálně vyškolené sestry 

 

 

Komentář: 

     Speciálně vyškolenou sestru pro komunikaci s mentálně retardovanými dětmi by 

uvítala pouze méně než čtvrtina dotazovaných respondentů. Pokud bychom porovnávali 

délku praxe a zvolenou odpověď, tak především respondenti s kratší praxí volili 

možnost ano, tedy že jsou pro vyčlenění speciálně vyškolené sestry pro komunikaci 

s mentálně retardovanými dětmi. Pro přesnější výsledky – tuto možnost volili 

především respondenti, kteří uvedli délku praxe 1 – 5 a 6 – 10 let. 
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     V následující, tedy 13. otázce, byla respondentům předložena otázka, v čem byl 

největší problém, vztahující se ke komunikaci s mentálně retardovaným dítětem. 

(Tabulka 15, Graf 10) 

    Tabulka 15 – Největší problémy v komunikaci 

Odpověď Absolutní četnost Relativní četnost 

nepochopení ze strany 

dětského pacienta 
33 55% 

bezradnost ve způsobu 

vyjádření z Vaší strany 
7 12% 

žádný problém nebyl, 

komunikace proběhla v 

pořádku 

20 33% 

celkem 60 100% 

 

 Graf 10 – Největší problémy v komunikaci 
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Komentář: 

      První možnost, tedy nepochopení ze strany dětského pacienta, uváděli respondenti 

bez ohledu na délku praxe a nejvyšší dosažené vzdělání, stejně tak u druhé možnosti. 

Třetí možnost, tedy žádný problém nebyl, komunikace proběhla v pořádku, však 

převážně volili respondenti, kteří uvedli, že se zúčastnili již nějakého kurzu o 

komunikaci s mentálně retardovanými dětmi. Převážně tuto možnost také volili 

respondenti, kteří uvedli, že je jejich délka praxe delší, než 25 let. Tyto informace jsou 

velice důležité pro další postupy a školení v rámci komunikace, byli také velmi důležité 

a přínosné pro zpracování brožurky. 

     Předposlední, tedy 14. otázka, se tázala respondentů, zda si s mentálně retardovaným 

dítětem našli individuální způsob komunikace. (Tabulka 16, Graf 11) 

    Tabulka 16 – Individuální způsob komunikace 

Odpověď Absolutní četnost Relativní četnost 

ano, ihned po přijetí 18 30% 

ano, ale po několika 

dnech hospitalizace 
40 67% 

ne 2 3% 

celkem 60 100% 

 Graf 11 – Individuální způsob komunikace 
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Komentář: 

     Více jak polovina respondentů si sice našla individuální způsob komunikace, ale až 

po několika dnech hospitalizace a dokonce dva respondenti uvedli, že si s dítětem 

nenašli individuální způsob komunikace. To jsou velmi překvapivé výsledky, proto by 

bylo dobré najít a zavést ucelený systém dorozumívání s dětmi mentálně retardovanými. 

V prvních dnech hospitalizace se totiž odehrává nejvíce ošetřovatelských a lékařských 

zásahů, kdy je třeba absolutní spolupráce dítěte a udržování kontaktu s ním. Jediným 

existujícím uceleným způsobem pro komunikaci nejen s dětmi, ale i s dospělými, je 

Visuální analogová škála (Příloha B), která pomocí obličejí umožní pacientovi označit, 

jak silnou má bolest. 

     Poslední, patnáctá otázka, byla zaměřena na znalost pojmu „alternativní 

komunikace“. (Tabulka 17, Graf 12) 

    Tabulka 17 – Znalost pojmu „alternativní komunikace“ 

Odpověď Absolutní četnost Relativní četnost 

ano 53 88% 

nevědělo přesně 7 12% 

celkem 60 100% 

 

 Graf 12 – Znalost pojmu „alternativní komunikace“ 
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Komentář: 

     Tato otázka byla otevřená, tudíž respondenti mohli svými slovy napsat, co vše vědí o 

pojmu „alternativní komunikace“. Většina respondentů odpovídala správně, mezi 

nejčastější odpovědi patřilo „jiný způsob komunikace, než řeč – např. gesta, obrázky“. 

Několik respondentů uvedlo svou odpověď velmi nepřesně, anebo přímo napsalo, že 

neví přesný ani přibližný význam.      

 

8.2. Analýza ankety 
     Anketa, kterou jsme zaměřili na rodiče dětí s mentální retardací, obsahovala tři 

otázky. První otázka se dotazovala na způsob komunikace s jejich dítětem. (Tabulka 18, 

Graf 13) 

    Tabulka 18 – Forma komunikace 

Odpověď Absolutní četnost Relativní četnost 

řeč 4 13% 

gesta 2 7% 

posunky 2 7% 

kombinace 21 70% 

jiné 1 3% 

celkem 30 100% 

 Graf 13 – Forma komunikace 

 



55 
 

Komentář: 

     Výsledky jsou velmi podobné výsledkům z dotazníkového šetření. I zde volili 

respondenti nejčastěji odpověď „kombinace“. Rodiče, kteří uvedli odpověď jiné, měli 

možnost volné odpovědi. Zde uvedli, že se svým dítětem komunikují znakovou řečí, 

kterou se naučili po navštívení speciálního kurzu.  

 

     Ve druhé otázce jsme se respondentů ptali, zda se v jejich okolí vyskytuje centrum 

pro mentálně retardované děti. (Tabulka 19, Graf 14) 

    Tabulka 19 – Výskyt a využití center 

Odpověď Absolutní četnost Relativní četnost 

ano, využívám jej 12 40% 

ano, nevyužívám jej 7 23% 

centrum je vzdáleno od 

bydliště více jak 100km, 

ale ráda bych ho 

využívala 

10 33% 

centrum je vzdáleno od 

bydliště více jak 100km, 

přesto bych ho 

nevyužívala při lepší 

dostupnosti 

1 3% 

celkem 30 100% 
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 Graf 14 – Výskyt a využití center 

 

 

Komentář: 

     Respondenti, tedy rodiče dětí s mentální retardací, měli rozličné názory na 

specializovaná centra či denní stacionáře, které bývají součástí těchto center a jsou 

velikým usnadněním běžného života pro rodiče i rodinné příslušníky. Pokud bychom 

sečetli respondenty, kteří centra využívají a respondenty, kteří by jej rádi využívali, ale 

je pro ně centrum příliš vzdálené, dostaneme se k výsledku 73 %. Tento výsledek značí, 

že využitelnost center by byla velká, pokud by byla dojezdová vzdálenost menší, než 

100 kilometrů.  

     Třetí anketní otázka byla zaměřena na sdělování specifik komunikace zdravotníkům. 

(Tabulka 20, Graf 15) 

    Tabulka 20 – Sdělování specifik zdravotníkům a jejich dodržování 

Odpověď Absolutní četnost Relativní četnost 

ano a dodržovali je 27 90% 

ano a nedodržovali je 3 10% 

ne 0 0% 

celkem 30 100% 
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 Graf 15 - Sdělení specifik zdravotníkům a jejich dodržování 

 

 

Komentář: 

     Výsledky jsou velice příznivé a dokládají, že je komunikace mezi zdravotníkem a 

rodičem či rodinným příslušníkem velmi důležitá. Jak je již zmíněno u dotazníkového 

šetření, rodiče nejlépe znají své děti a proto je velmi důležité spolupracovat. Bohužel je 

zde i malé procento respondentů, kteří uvedli, že sice sdělili specifika komunikace se 

svým dítětem, avšak zdravotníci tato specifika nedodržovali. Toto procento by bylo 

záhodno eliminovat. 

 

8.3. Pokrytí center pro děti s mentální retardací 

v severních Čechách 
 LIBERECKÝ KRAJ (Příloha C, Obrázek 2Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.) 

o Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace, zřizovatelem je 

Liberecký kraj. Funguje zde týdenní stacionář a odlehčovací služba od 7 

do 40 let. Je tu také denní stacionář, avšak pouze pro starší 18 let. 
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o Denní a pobytové sociální služby NADĚJE, zřizovatelem je Krajský 

úřad Libereckého kraje. K dispozici je denní stacionář od 16 do 64 let a 

také domov pro osoby se zdravotním postižením – pouze pro dospělé. 

o Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace, kde zřizovatelem je 

Městský úřad Turnov. Je zde možný denní pobyt nebo ambulantní 

docházení pro klienty od 2 do 26 let. 

o Jedličkův ústav, který je příspěvkovou organizací a zřizovatelem je 

Krajský úřad Libereckého kraje. Poskytuje pobytové a ambulantní služby 

od tří let věku, ale jen pokud je přítomno i tělesné postižení. 

o APOSS Liberec (Ambulantní a pobytové sociální služby), příspěvková 

organizace, kde zřizovatelem je Liberecký kraj. Je zde centrum denních 

služeb, týdenní stacionář – obojí od 7 let věku a také Domov pro osoby 

se zdravotním postižením, ten však od 18 let. 

o Domov pro osoby se zdravotním postižením, DOMOV RASPENAVA, 

poskytující pobytové služby od 3 do 26 let věku. 

 ÚSTECKÝ KRAJ (Příloha D, Obrázek 3) 

o Ústav sociální péče Háj u Duchcova, příspěvková organizace, spadající 

pod Ústecký kraj. Jsou zde poskytovány služby dětem od 3 let věku a to 

ve formě týdenního stacionáře a domova pro osoby se zdravotním 

postižením. 

o KAMARÁD LORM, příspěvková organizace, pod záštitou města Žatec, 

kde je k dispozici denní a týdenní stacionář, domov pro osoby se 

zdravotním postižením a odlehčovací služby – vše od tří let věku. Dále je 

k dispozici sociálně terapeutická dílna od 16 let do 55 let a podpora 

samostatného bydlení, od 17 let. 

o Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, zřizovatelem je 

Ústecký kraj a do ústavní péče jsou přijímány děti od 3 let věku, avšak 

s mentálním postižením těžšího stupně. 
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o Domov pro osoby se zdravotním postižením DOZP Brtníky, 

příspěvková organizace, zřizovatelem je Ústecký kraj. Dolní hranice pro 

přijetí do ústavní péče je zde 7 let. 

o Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, zřizovatel 

je Ústecký kraj. K dispozici je zde týdenní stacionář a domov pro osoby 

se zdravotním postižením od tří let věku. 

o Městská správa sociálních služeb v Mostě, příspěvková organizace, 

spadající pod město Most. Pro děti od 1 roku do 17 let jsou zde pouze 

ambulantní služby a to denní dětský rehabilitační stacionář. 

o Integrované centrum Horní Poustevna, příspěvková organizace. 

Ačkoliv je v Ústeckém kraji, zřizovatelem je hlavní město Praha. 

Poskytuje mentálně retardovaným dětem denní stacionář, sociálně 

terapeutické dílny, domov pro osoby se zdravotním postižením a 

následně také chráněné bydlení. 
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     Diskuze 
     Výzkumného dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 60 respondentů – sester 

z dětských oddělení - ze tří různých nemocnic pro následné porovnání výsledků 

z jednotlivých nemocnic. Výsledky se však velice nelišily, až na otázku, týkající se 

školení o komunikaci s dětmi mentálně retardovanými. Anket bylo distribuováno 

celkem 30 kusů a to rodičům mentálně retardovaných dětí. 

     V přípravné fázi výzkumného šetření jsme si stanovili tři cíle. Prvním cílem bylo 

usnadnit komunikaci s mentálně retardovanými dětmi. Ke splnění tohoto cíle bylo 

zapotřebí vyhodnocení dotazníků a anket, na základě kterých jsme dokázali vytvořit 

brožurku. Tato brožurka poslouží k usnadnění komunikace s mentálně retardovanými 

dětmi. Tímto byl cíl splněn. Druhým cílem této práce bylo zjistit způsoby, jak se 

komunikuje s dětmi v rodinách, ústavech sociální péče a při hospitalizaci 

v nemocnici. Ke zhodnocení tohoto cíle nám opět posloužily dotazníky a ankety, které 

byly rozdány respondentům. Zde respondenti uváděli jako nejčastější způsob 

komunikace kombinaci různých způsobů, ať už gesta či posunky, nebo obrázky a 

znakovou řeč. Dorozumívání s dětmi v ústavech sociální péče bylo pozorováno a 

prováděno při odborné ošetřovatelské praxi v Domově pro osoby se zdravotním 

postižením Brtníky. Cíl byl opět splněn. Třetím a posledním cílem této bakalářské 

práce bylo zjistit pokrytí center pro děti s mentální retardací v severních Čechách. 

Center v severních Čechách je mnoho, jen některé z nich jsou však pro mentálně 

retardované děti, více jich je pro dospělé klienty. Centra jsme však zjistili a pro lepší 

přehlednost zaznamenali do dvou map, s rozdělením na Ústecký a Liberecký kraj 

(Příloha C, D). Cíl byl splněn. 

     Všichni dotazovaní respondenti se s hospitalizací mentálně retardovaného dítěte již 

setkali a většina z nich také považuje komunikaci s takto postiženými dětmi za ztíženou, 

čímž se nám potvrzuje první hypotéza „Předpokládám, že komunikace mezi dítětem 

mentálně retardovaným a „zdravým“ člověkem je ztížená.“. Potvrzení této hypotézy 

nás vede k tomu, abychom neignorovali tento problém a řešili jej, například pomocí již 

výše zmíněné brožury. Někteří respondenti by si pro komunikaci s mentálně 

retardovaným dítětem přizvali zkušenější kolegyni, avšak většina ze všech respondentů 

uvedla, že došlo k nepochopení ze strany dětského pacienta nebo k bezradnosti ve 

způsobu vyjádření ze strany respondenta. Mezi nejčastější způsob sdělování informací 
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uváděli respondenti (jak v dotazníkovém, tak v anketním šetření) kombinaci všech 

způsobů, čímž se nám vyvrátila druhá hypotéza „Domnívám se, že nejčastějšími 

způsoby, jak komunikovat s dětmi mentálně retardovanými, jsou gesta a posunky.“. 

Druhou otázkou jsme potvrdili další dvě hypotézy a to: „Myslím si, že více jak 

polovina dotazovaných by uvítala centra pro děti s mentální retardací v blízkém okolí, 

s dobrou dostupností.“ a „Myslím si, že většina dotazovaných využívá/rádo by 

využívalo služeb center pro děti s mentální retardací.“. Z vyhodnocených výsledků, 

kdy rodiče dětí s mentální retardací v 40% uvedli, že tato centra využívají a v 33%, že 

by tato centra rádi využívali, ale jsou vzdálena více než 100 kilometrů, můžeme říci, že 

hypotéza byla potvrzena, jelikož součet 73% dává více, než polovinu. Poslední 

hypotéza: „Myslím si, že více center je v ústeckém kraji, nežli v libereckém“ se 

potvrdila, jelikož v Libereckém kraji je center pro děti s mentální retardací celkem 6 a 

v Ústeckém kraji je takových center sedm.  

     Výsledky ukazují na vážnost tématu mentální retardace. Povědomí o mentální 

retardaci zdravotníci sice mají, avšak komunikace s takto postiženými lidmi jim dělá 

menší či větší problémy. Pokud porovnáme procento respondentů, kteří se zúčastnili 

školení a procento respondentů, kteří následovně uvedli, že je pro ně komunikace 

s mentálně retardovaným dítětem ztížená, dostáváme se na velký nepoměr. Toto 

procento by mělo být vyvážené a účastníkům školení by již komunikace s mentálně 

retardovaným dítětem neměla činit problémy. Na toto je třeba poukázat a zamyslet se 

nad dalším využitím alternativní a augmentativní komunikace. Výzkum D. J. Frankoff a 

B. Hatfield poukazuje na to, že alternativní a augmentativní způsoby komunikace 

mohou být efektivně použity pro pacienty a jejich ošetřovatele ke zlepšení komunikace 

a mohou být realizovány v průběhu péče. 

     Tento výzkum by mohl být startem úspěšného konceptu vzdělávání sester 

v komunikaci s mentálně retardovanými a inspirací pro tvorbu nových pomůcek či 

brožur i samotnými sestrami, které by čerpaly ze své praxe. 
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     Závěr 
     Celá práce se zaměřovala na téma mentální retardace a komunikace. Přínosem z této 

práce bude pochopení problematiky tohoto onemocnění, dále také pochopení, že 

komunikace nemusí být jen slovní a že pokud někdo nemůže mluvit, tak nám nechce nic 

sdělit. I mentálně retardované děti mají své potřeby a přání, které nám chtějí sdělit i 

přesto, že mnohdy mají porušenou řeč a mluvit nemohou. Neustále se pracuje na 

zlepšování a vývoji alternativní a augmentativní komunikace, jelikož zahraniční studie 

dokazují, že tato forma komunikace je velmi přínosná nejen pro dětské pacienty trpící 

mentální retardací, ale také pro dětské pacienti trpící autismem, pro dospělé pacienty po 

cévní mozkové přhodě a mnoho dalších pacientů, kteří mají lehkou či těžkou poruchu 

řeči.  

     Výsledky z dotazníkového a anketního šetření nás vedly k tomu, abychom vytvořili 

ucelený systém pro komunikaci s mentálně retardovanými dětmi při jejich hospitalizaci, 

což bylo záměrem této práce, tedy najít ucelený způsob pro komunikaci mezi 

zdravotníkem a mentálně retardovaným dítětem. Za tímto účelem byla vytvořena 

brožura, obsahující piktogramy pro nejčastější úkony, které v nemocnici bude dítě 

provádět nebo které bude zdravotník provádět dítěti. Tento systém, prozatím v českých 

nemocnicích neexistuje. Existují pouze piktogramy se základními úkony, jako například 

hygiena, starání se o domácnost, apod.  

     V úvodu práce jsme si stanovili tři základní cíle a to, usnadnění komunikace 

s mentálně retardovanými dětmi; zjištění způsobu komunikace s mentálně 

retardovanými dětmi v rodinách, ústavech sociální péče a nemocnicích; zjištění výskytu 

center pro děti s mentální retardací. Všechny tyto cíle byly splněny a zároveň, splněním 

těchto cílů se nám potvrdily čtyři z pěti předpokládaných hypotéz. Jediná hypotéza, 

která se nám nepotvrdila, se týkala způsobů komunikace s mentálně retardovanými 

dětmi. Mylně jsme se domnívali, že nejčastějšími způsoby, jak s mentálně 

retardovanými dětmi komunikovat, jsou gesta a posunky. Nejčastějším způsobem však 

byla kombinace různých způsobů. 

     Zpracovávání této práce mi přineslo mnoho nových poznatků a vědomostí. 

Prohloubení vědomostí a získání nových informací o mentální retardaci velmi přispělo 

k pochopení takto postižených jedinců. Nové poznatky o alternativní a augmentativní 

komunikaci jsou pro mě velmi přínosné v oblasti dorozumívání, jelikož je mohu 
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používat i v běžné praxi, nejen pro komunikaci s mentálně retardovanými dětmi, ale pro 

dorozumívání se s lidmi s jakýmkoli postižením řeči.  

 

   „Nejdůležitější v komunikaci je slyšet to, co nebylo řečeno.“ 

         (P. F. Drucker) 

      

      



 
 

  Návrh na řešení zjištěných nedostatků 
     Největším nedostatkem, zjištěným tímto výzkumem, je neucelený způsob 

dorozumívání mezi zdravotníkem a mentálně retardovaným dítětem. Vzhledem k tomu, 

že hospitalizace mentálně retardovaných dětí není nijak výjimečná, považujeme toto 

jako velký problém. Cílem této práce tedy bylo najít a vytvořit ucelený způsob 

komunikace, který by mohlo používat jakékoliv dětské oddělení v tomto státě. Tento 

problém jsme se pokusili vyřešit vytvořením brožury.  

     Dalším nedostatkem je malé povědomí o pojmu alternativní a augmentativní 

komunikace. Jelikož AAK významně přispívá k porozumění dítěti a dorozumívání se 

s ním, měly by se konat kurzy alternativní a augmentativní komunikace. Tyto kurzy by 

byly velmi přínosné nejen pro zdravotníky a rodinné příslušníky, ale také pro širokou 

veřejnost, aby porozuměla lidem nejen s mentální retardací, ale s různými 

onemocněními, se kterými úzce souvisí vada řeči. Toto dokazuje i výsledek 

dotazníkového šetření, kdy se 100% dotazovaných již setkalo s hospitalizací mentálně 

retardovaného dítěte, avšak až 62% ze všech dotazovaných se nikdy nezúčastnilo 

žádného školení o komunikaci s mentálně retardovanými dětmi. Tyto výsledky hovoří 

za vše.  

     V rámci celoživotního vzdělávání sester, které je v dnešní době v podstatě nutností, 

aby sestra mohla svou práci vykonávat kvalitně a v souladu s celosvětovými standardy, 

by bylo záhodno vytvořit určitou komunikační platformu. Díky této platformě by měly 

sestry po celé republice, ale i ve světě možnost vzdělávat se v oblasti komunikace a 

mentální retardace.  
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Příloha B – Visuální analogová škála 

Obrázek 1 - VAS 

 

        Zdroj: Časopis SESTRA 

 

 



 
 

Příloha C – Pokrytí center pro děti s mentální retardací v Libereckém kraji  

Obrázek 2 – Centra v Libereckém kraji 

 

      Zdroj: www.spravnimapa.topograf.cz/liberecky-kraj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha D – Pokrytí center pro děti s mentální retardací v Ústeckém kraji 

Obrázek 3 – Centra v Ústeckém kraji 

 

      Zdroj: www.spravnimapa.topograf.cz/ustecky-kraj 



 
 

Příloha E – Protokol k provádění výzkumu 

 



 
 

Příloha F – Deklarace OSN o právech lidí s mentálním postižením 

 

 Deklarace OSN o právech lidí s mentálním postižením 

     Deklarace byla vyhlášena na Valném shromáždění dne 20. 12. 1971 

Valné shromáždění vyhlašuje tuto deklaraci o mentálně retardovaných a současně žádá 

národní a mezinárodní organizace, aby zabezpečily, že tato deklarace bude dloužit na 

ochranu těchto práv: 

1. Mentálně postižený má mít v nejvyšší možné míře stejná práva jako ostatní 

lidské bytosti. 

2. Mentálně postižený má právo na zdravotní péči a vhodnou fyzikální terapii, 

jakož 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 

zabývat 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 umístění do 

specializovaného 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 

vyžaduje ochrana jeho dobra a zájmů. 

6. Mentálně postižený má právo na ochranu před jakýmkoli vykořisťováním, 

zneužíváním nebo ponižujícím zacházením. Je – li předmětem soudního stíhání, 

má mít právo na zákonný proces s plným uznáním svého stupně odpovědnosti, 

které vyplývá z jeho materiálního stavu. 

7. Jestliže někteří postižení nejsou schopni účinně využívat souhrnu svých práv 

v důsledku hloubky svého postižení a jestliže se ukáže potřeba omezit tato práva 



 
 

buď částečné, nebo úplně, pak musí postup používaný za účelem omezení nebo 

zrušení těchto práv chránit postiženého zákonně 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. 

     Zdroj: www.helpnet.cz/dokumenty/deklarace-prav/291-3 

 

 

 



 
 

Příloha G – Charta práv dětí v nemocnici 

 

 Charta práv dětí v nemocnici 

     Dokument schválila Centrální etická komise Ministerstva zdravotnictví v ČR v roce 

1993. 

1. Děti musejí být do nemocnice přijímány jen tehdy, pokud péče, kterou vyžadují, 

nemůže být stejně dobře poskytnuta v domácím ošetřování nebo při ambulantním 

docházení. 

2. Děti v nemocnici musejí mít právo na neustálý kontakt se svými rodiči a 

sourozenci. Tam, kde je to možné, mělo by se rodičům dostat pomoci a 

povzbuzení k tomu, aby s dítětem v nemocnici zůstali. Aby se na péči o své dítě 

mohli podílet, měli by rodiče být plně informování o chodu oddělení a 

povzbuzování k aktivní účasti na něm. 

3. Děti a/nebo jejich rodiče musejí mít právo na informace v takové podobě, jaká 

odpovídá jejich věku a chápání. Musejí mít zároveň možnost otevřeně hovořit o 

svých potřebách s personálem. 

4. Děti a/nebo jejich rodiče musejí mít právo poučeně se podílet na veškerém 

rozhodování ohledně zdravotní péče, která je jim poskytována. Každé dítě musí 

být chráněno před všemi zákroky, které pro jeho léčbu nejsou nezbytné, a před 

zbytečnými úkony podniknutými pro zmírnění jeho fyzického nebo 

emocionálního rozrušení. 

5. S dětmi se musí zacházet s taktem a pochopením a neustále musí být 

respektováno jejich soukromí. 

6. Dětem se musí dostávat péče náležitě školeného personálu, který si je plně 

vědom fyzických i emocionálních potřeb dětí každé věkové skupiny. 

7. Děti musejí mít možnost nosit své vlastní oblečení a mít s sebou v nemocni své 

věci. 

8. O děti musí být pečováno společně s jinými dětmi téže věkové skupiny. 



 
 

9. Děti musejí být v prostředí, které je zařízeno a vybaveno tak, aby odpovídalo 

jejich vývojovým potřebám a požadavkům a aby zároveň vyhovovalo uznaným 

bezpečnostním pravidlům a zásadám péče o děti. 

10. Děti musejí mít plnou příležitost ke hře, odpočinku a vzdělání, přizpůsobenou 

jejich věku a zdravotnímu stavu. 

     Zdroj: www.helpnet.cz/dokumenty/deklarace-prav/289-3 

 



 
 

Příloha H – Dotazník 

 

Dobrý den milí respondenti, 

     Jsem studentka třetího ročníku Technické univerzity v Liberci, Ústavu 

zdravotnických studií a chtěla bych Vás poprosit o vyplnění dotazníku pro mou 

bakalářskou práci. Jedná se o anonymní dotazník, jehož předmětem je komunikace 

s mentálně retardovanými dětmi při hospitalizaci v nemocnici. Dotazník Vám 

nezabere více jak 10 minut. Dotazník vyplňujte, prosím, označením Vámi zvolené 

odpovědi, či v případě otevřené otázky vlastními slovy. 

Mnohokrát děkuji za Váš čas. 

       Michaela Babčanová 

       3. ročník 

       Ústav zdravotnických studií 

       Technická univerzita v Liberci 

 

1) Jak dlouho již pracujete ve zdravotnictví? 

……….  let 

 

 

2) Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

a) střední zdravotnická škola/ dětská sestra 

b) vyšší odborná škola zdravotnická 

c) vysoká škola se zdravotnickým zaměřením 

 

 



 
 

3) Víte, co znamená pojem „mentální retardace“? 

 ………………………………………………………………………………….

 ………………………………………………………………………………… 

4) Setkal/a jste se ve své praxi s hospitalizací mentálně retardovaného dítěte? 

a) ano 

b) ne 

 

5) Považujete komunikaci s mentálně retardovaným dítětem za ztíženou?  

a) ano 

b) ne 

 

6) Při hospitalizaci dětského pacienta s mentální retardací byste si přizval/a ke 

komunikaci starší/ho, či zkušenější/ho kolegu/kolegyni? 

a) ano 

b) ne, mám již dost zkušeností 

 

7) Jaké způsoby komunikace zvolíte při hospitalizaci mentálně retardovaného 

dítěte? 

a) řeč 

b) gesta 

c) posunky 

d) kombinace /např. řeč + posunky/ 

e) jiné  Prosím, uveďte jaké: ___________________________________ 

 

 

8) Při hospitalizaci pacienta s mentální retardací jste si při odebrání anamnézy od 

rodičů zjišťoval/a i specifika komunikace s jejich dítětem? 

a) ano 

b) ne 



 
 

 

9) Zúčastnil/a jste se někdy školení v souvislosti s komunikací u mentálně retard. 

dětí? (pokud odpovíte „ne“ pokračujte otázkou č. 11.) 

a) ano 

b) ne 

   Pokud jste uvedl/a ano, jakého? ___________________________ 

 

10) Byl pro vás tento kurz přínosný? 

a) ano, používám jej v praxi 

b) ne, v praxi je nepoužitelný 

 

11) Měla byste zájem zúčastnit se školení o alternativních způsobech komunikace? 

a) ano 

b) ne 

 

12)  Myslíte, že by ke komunikaci s mentálně postiženými dětmi měla být 

vyčleněna jedna, speciálně vyškolená, sestra na každém dětském oddělení? 

a) ano 

b) ne 

 

 

13) Pokud jste se již s hospitalizací mentálně retardovaného dítěte setkal/a, v čem 

byl, co se týče komunikace, největší problém? 

a) nepochopení ze strany dětského pacienta 

b) bezradnost ve způsobu vyjádření z Vaší strany 

c) žádný problém nebyl, komunikace proběhla v pořádku 

 

 



 
 

14) V případě, že jste se již setkal/a s mentálně retardovaným pacientem, 

našel/našla jste si individuální způsob komunikace? 

a) ano, ihned po přijetí 

b) ano, ale po několika dnech hospitalizace 

c) ne 

 

 

15) Víte, co znamená pojem „alternativní komunikace“? 

 ……………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………….. 

 

 



 
 

Příloha I – Anketa 

 

 

Dobrý den milí respondenti, 

Jsem studentka třetího ročníku Technické univerzity v Liberci, Ústavu zdravotnických 

studií a chtěla bych Vás poprosit o vyplnění ankety pro mou bakalářskou práci. Jedná se 

o anonymní anketu, předmětem zkoumání je komunikace s mentálně retardovanými 

dětmi.  

Mnohokrát děkuji za Váš čas. 

       Michaela Babčanová 

       3. ročník 

       Ústav zdravotnických studií 

       Technická univerzita v Liberci 

______________________________________________________________________ 

 

1) Jak komunikujete s Vaším dítětem? 

a) řeč 

b) gesta 

c) posunky 

d) kombinace /např. řeč + posunky/ 

e) jiné   Prosím, uveďte jaké: __________________________ 

 

2) Vyskytuje se ve Vašem okolí centrum služeb pro mentálně retardované děti? 

a) ano, využívám jej 

b) ano, nevyužívám jej 



 
 

c) centrum je vzdáleno od bydliště více jak 100km, ale ráda bych ho využívala 

d) centrum je vzdáleno od bydliště více jak 100km, přesto bych ho nevyužívala při 

lepší dostupnosti 

 

 

3) Při hospitalizaci Vašeho dítěte v nemocnici jste sdělila zdravotnickému 

personálu specifika komunikace s Vaším dítětem? 

a) ano a dodržovali je 

b) ano a nedodržovali je 

c) ne 

 


