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Resume: 
 
 Bakalářská práce se zabývala přínosem volnočasových aktivit klientů 

s kombinovaným postižením v ústavním zařízení.  

 Práce je rozdělena na dvě hlavní části – teoretickou a praktickou. Teoretická část           

se zabývala problematikou volného času, definováním pojmu mentální retardace, autismus, 

dětská mozková obrna, epilepsie. Dále zde byla popsána různá smyslová postižení, ústavní 

péče, kvalita života a různé formy rehabilitace. Praktická část se zabývala vlastní průzkumem 

volnočasových aktivit, které zajišťují lepší kvalitu života klientů v Ústavu sociální péče 

Benešov u Semil – jaké aktivity jsou poskytovány a zdali poskytované činnosti odpovídají 

teoreticky vymezeným požadavkům. Tato část byla  zpracována na základě poskytnutých 

interních dokumentů zařízení a dotazováním vybraných klientů a zaměstnanců zařízení. 

 
 
Klí čová slova: volný čas, kombinované postižení, mentální retardace, autismus, dětská 

mozková obrna, epilepsie, smyslové postižení, ústavní péče, kvalita života, canisterapie, 

hipoterapie, klient, zaměstnanec, ústav sociální péče, zařízení, aktivity, činnosti, programy, 

domov.    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Resume: 

 

My bachelor thesis studies the advantages of leisure time activities for institutionalised 

patients with multi disabilities.   

 

The project consists of two parts – theoretical and practical. The theoretical part describes 

leisure time related problems, defines concept of mental retardation, autism, cerebral palsy, 

epilepsy. It further describes various sensory impairments, institutional care, quality of life 

and various types of therapy. The practical part deals with the research of leisure time 

activities, which provide better quality of life for the patients at care home Ustav socialni pece 

Benesov u Semil - which activities are provided and whether they comply with the specified 

requirements. My research was based on the data from the care home internal records and 

interviews with the selected patients and employees. 

 
Key words: leisure time, multi disability, mental retardation, autism, cerebral palsy, epilepsy, 

sensory impairment, institutional care, quality of life, canistherapy, hipotherapy, patient, 

employee, care home, institution, activity, activities, therapies, home.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Resümee: 

 

Die Bachelor-Abschlussarbeit beschäftigte sich mit den Freizeitaktivitäten der Personen mit 

kombinierter Behinderung in einer Anstaltseinrichtung.   

 

Die Arbeit ist in zwei Teile aufgeteilt – in einen theoretischen und einen praktischen Teil. Der 

theoretische Teil beschäftigte sich mit der Problematik der Freizeitgestaltung, der 

Bestimmung des Begriffes der mentalen Retardation, des Autismus, der zerebralen 

Kinderlähmung und der Epilepsie.Weiter wurden hier verschiedene Sinnesbeschädigung, 

Anstaltspflege, Lebensqualität und verschiedene Formen der Rehabilitation erläutert.  

 
Der praktische Teil beschäftigte sich mit einer Umfrage der Freizeitaktivitäten, die eine 

bessere Lebensqualität der Personen in der Anstalt der Sozialfürsorge in Benešov bei Semily 

absichert – d.h. welche Aktivitäten gewährt werden und ob diese den theoretisch begrenzten 

Anforderungen entsprechen. Dieser Teil wurde aufgrund der geleisteten internen Dokumente 

und des Nachfragens der ausgewählten Personen und Angestellten der Anstaltseinrichtung 

erarbeitet. 

 
Schlagwörter: Freizeit, kombinierte Behinderung, mentale Retardation, Autismus, 

Kinderlähmung, Epilepsie, Sinnbeschädigung, Anstaltspflege, Lebensqualität, Canistherapie, 

Hippotherapie, Klient, Angestellte, Anstalt der Sozialfürsorge, Einrichtung, Aktivitäten, 

Tätigkeiten, Programme, Heim.   
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1 Úvod 

Problematika volného času stejně jako zájem o osoby s postižením se dostává 

v současnosti do popředí zájmu společnosti. Volný čas by neměl být jen prostor k odpočinku 

a zábavě, ale také místo pro rozvoj osobnosti. Volný čas nám dává velký prostor 

k pozitivnímu ovlivňování dětí a mládeže a současně je i rizikovou oblastí, jestliže volný čas 

jedince není správně zaměřen. V poslední době se výrazně rozšířily možnosti a rozsah 

volného času, zvyšuje se metodická, materiální vybavenost zařízení, informovanost občanů 

v této oblasti, a zvýšil se i počet institucí zabývajících se volnočasovými aktivitami. To vše             

se kladně odráží i na volném čase osob s postižením.   

 Počet osob s kombinovaným postižením představuje nezanedbatelnou část populace    

a dlouhodobě se stále zvyšuje. Z důvodu značné různorodosti kombinovaných postižení          

a poměrně mladé historie odborné péče o osoby s vícenásobným postižením,  však není 

možné přesně stanovit procento výskytu v intaktní populaci (bez postižení) ani v rámci 

populace osob s postižením. 

 Stěžejní bod naší práce jsou volnočasové aktivity klientů s kombinovaným postižením. 

Na příkladu Ústavu sociální péče Benešov u Semil budeme zjišťovat, zdali toto zařízení 

poskytuje volnočasové aktivity zlepšující kvalitu života. 

 Předpokladem práce je tedy to, že ve zkoumaném zařízení jsou poskytovány 

volnočasové aktivity, které zlepšují kvalitu života.  

 Bakalářská práce je rozdělena do dvou základních částí. První, teoretická část,           

je věnována vymezení základních pojmů. Bude definován pojem volný čas, mentální 

retardace, autismus, dětská mozková obrna, epilepsie. Dále zde byla popsána různá smyslová 

postižení, ústavní péče, kvalita života a různé formy rehabilitace.  

 Druhá, praktická část, se bude zabývat volbou průzkumné metody, popisem zvolené 

průzkumné techniky, popisem prostředí průzkumu a vlastní analýzou poskytovaných 

volnočasových aktivit, které by měly ve zkoumaném prostředí zlepšovat kvalitu života. 

 Cílem práce je přínos volnočasových aktivit klientů v ústavu sociální péče pro jejich 
kvalitu života. 
 
 
 
 
 



2 Volný čas 

Pro dostatečné pochopení dějinného vývoje termínu volný čas a jeho  významu           

je nutné poukázat na nejrůznější výchozí pozice posuzovatele. Podle jeho intence  je lze velmi 

zjednodušeně, a bez nároku na úplnost, rozlišit na dvě skupiny. V první řadě  se především 

sociologové zabývají fenoménem volného času, jinak vyhlíží volný čas ze zorného úhlu 

pedagogů (dále psychologů, ekonomů, sociálních pracovníků, lékařů a dalších specialistů). 

Samostatný pojem „volný čas“ vychází z volného času jako jedné ze základních 

oblastí výchovy dětí, mládeže, dospělých a starých. U terminologie činností a zařízení 

volného času lze  nadále předpokládat diferencující i integrující tendence, které se budou 

vyznačovat společnými rysy: 

▪ úsilím a jejich odlišení od dalších subsystému života a výchovy  

▪ snahou vymezit jednotlivé činnosti a instituce uvnitř sféry volného času1 

Volný čas je částí lidského života mimo čas pracovní (návštěva školy a pracovní 

proces) a tzv. čas vázaný, který zahrnuje bio - fyziologické potřeby člověka (spánek, jídlo, 

osobní hygienu), chod rodiny, provoz domácnosti, péči o děti, dojíždění za prací a další nutné 

mimopracovní povinnosti. Volný čas je dobou, kterou má po splnění těchto potřeb                  

a povinností člověk k dispozici sebeurčující a sebevytvářející: 

• odpočinek a zábavu 

• rozvoj zájmové sféry 

• zlepšení kvalifikace 

• účast na veřejném životě 

Obsahy i způsoby  volnočasových  aktivit diferencují všechny příslušníky společnosti 

a pronikají mezi ně. Stále patrněji jsou východiskem všestranného rozvoje osobnosti, 

formování společenských vztahů a utváření dalších předpokladů pro uplatnění v dospělosti. 

Takto se stávají celoživotní dimenzí celé populace. Přitom vycházejí z dobrovolnosti účasti      

a rozhodování účastníka, zda do volnočasových aktivit vstoupit a jak se jich účastnit.2   

 

 

 

 

                                                 
1 VÁŽANSKÝ, M., SMÉKAL, V. Základy pedagogiky volného času. 16. publikace Brno: PAIDO, 1995. s. 68,  
   69        
2 HÁJEK, B., HOFBAUER, B., PÁVKOVÁ, J. Pedagogické ovlivňování volného času. 1. vydání. Praha: Portál,  
   2008. s.10, 11 



2.1 Volný čas a jeho pojetí v kontextu postižení 

Definováním pojmu volný čas se zabývá mnoho odborných publikací. Jeho vidění                   

a posuzování je závislé na určitém chápání světa, společenské situace a na dané historické 

etapě. V současné době se uvádějí dva hlavní směry: 

 

▪ negativní pojem volného času – znamená zbývající dobu celkového denního průběhu, která  

                                                         zůstala    po   studijně  nebo  pracovně  podmíněném  čase,  

                                                         povinnostech v domácnosti a  uspokojení  základních                                                                        

                                                         biologických potřeb. 

 

▪ pozitivní pojem volného času – je charakterizován jako volně disponibilní časový prostor,  

                                                        v němž by volný čas mohl pro jedince znamenat svobodu.  

                                                        Je   také   dobou,   v  níž   se  individuum  může  nezávisle  

                                                        na  jakýchkoli povinnostech výhradně svobodně realizovat  

                                                        a  dělat  to  či  ono, k čemu  jej  nikdo nenutí a k čemu také  

                                                        není povědomě nucen.3 

  

V pozitivním pojetí je zdůrazněna svoboda při nakládání se svým volným časem. Zde nastává 

problém u osob s postižením a pro kohokoli kdo vyžaduje pro provádění činností pomoc 

svého okolí. Svobodná volba takto znevýhodněných jedinců je z velké části závislá                

na asistenci sociálního prostředí, proto při trávení volného času nezáleží jen na jejich 

rozhodnutí, ale také na rozhodnutí a volném čase asistenta.4 

 Překážkou u pohybových aktivit osob s postižením může být kompetentnost. Raději 

volíme činnosti, u které se cítíme kompetentní. Pocit kompetentnosti získáváme                    

při praktickém provádění činnosti, u kterých je nám umožněno prožít pocit úspěchu. 5 

 

 

 

 

 

                                                 
3 VÁŽANSKÝ, M., SMÉKAL,V. Základy pedagogiky volného času. 16. publikace Brno: PAIDO, 1995. s. 23,  
   24        
4 HOFBAUER, B. Děti,  mládež a volný čas. 2. vydání. Praha:Portál, 2004. s. 31 
5 LUDÍKOVÁ, L. Kombinované vady. 2. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. s. 63 



2.2 Různé pohledy na volný čas 

Na problematiku volného času je možné se dívat z různých pohledů: 

2.2.1 Ekonomické hledisko 

Z ekonomického hlediska je důležité, kolik prostředků společnost investuje do zařízení 

pro volný čas, zda a jakým způsobem se aspoň část nákladů vrátí. Z volného času se stalo 

odvětví, které je využíváno jak pro výchovnou a vzdělávací činnost, tak komerčně. Je zřejmé, 

že odpočinutý člověk podá lepší pracovní výkon, lépe zvládá mezilidské vztahy na pracovišti. 

Při zájmových činnostech mohou lidé získávat nové vědomosti, které lze uplatnit i v profesi 

nebo při rekvalifikaci. O úrovni společnosti svědčí i to, kolik prostředků jsou lidé schopni       

a ochotni věnovat pro využívání volného času.  

2.2.2 Sociologické a sociálněpsychologické hledisko  

 Z tohoto hlediska je zapotřebí sledovat, jak činnosti ve volném čase přispívají 

k utváření mezilidských vztahů, zda pomáhají tyto vztahy kultivovat.  

 Významná je i určitá možnost kompenzace vlivu některých problémových rodin           

a úrovně sociální péče ve volném čase. Vytváření formálních i neformálních skupin               

na základě společného zájmu je součástí socializace jedince.  

 Je zřejmé, že způsob využívání volného času u dětí je ovlivněn sociálním prostředím. 

Zvlášť silný je vliv rodiny. Rodiče slouží svým dětem jako vzory, buď pozitivní, či negativní. 

Rodiny, které neplní dobře svoji výchovnou funkci, se velmi často vyznačují nezájmem o to, 

jak dítě tráví svůj volný čas. Školy, výchovná zařízení i další subjekty mají možnost tento 

nedostatek do určité míry kompenzovat kvalifikovaným pedagogickým vedením. Pokud se to 

nepodaří, je zvýšené nebezpečí, že se dítě dostane do vlivu nežádoucí vrstevnické skupiny, 

kde je jeho vývoj ohrožen. 

 Jedním ze silně působících sociálních vlivů jsou také hromadné sdělovací prostředky, 

zejména televize. Jejich působení je jistě v mnoha směrech pozitivní, nutno však brát v úvahu 

i mnohá nebezpečí plynoucí z nevhodných pořadů a z toho, že některé děti tráví u televize 

příliš mnoho času. 

2.2.3 Politické hledisko 

 Z politického hlediska je nutno uvážit, jak a do jaké míry bude stát svými orgány 

zasahovat do volného času obyvatelstva, jaká bude školská politika, zda v rámci školské 

soustavy bude věnována patřičná pozornost i zařízením pro ovlivňování volného času. 



2.2.4 Zdravotně – hygienický pohled 

 Tento pohled na využívání volného času především sleduje, jak lze podporovat zdravý 

tělesný i duševní vývoj člověka. Zdravotníky zajímá uspořádání režimu dne, respektování 

křivky výkonnosti jedince, hygiena prostředí i sociálních vztahů, hygiena duševního života. 

Správné využívání volného času se pozitivně projevuje ve zdravotním stavu člověka. 

2.2.5 Pedagogická a psychologická hlediska 

 Tyto hlediska berou v úvahu věkové i individuální zvláštnosti a jejich respektování     

ve volném čase. Zároveň je zapotřebí uvážit, zda, do jaké míry a jakým způsobem činnosti     

ve volném čase přispívají  k uspokojování biologických i psychických potřeb člověka. 

Činnosti ve volném čase konané na základě dobrovolné účasti a vhodným pedagogickým 

způsobem motivované a usměrňované poskytují příležitost pro rozvoj všech stránek 

osobnosti, tělesných a duševních vlastností i sociálních vztahů.6 

2.3 Možnost využití mimoškolních volnočasových aktivit dětí s postižením 

Děti, které nemají závažnou mentální vadu, hlavně ty nacházející se v horní polovině 

pásma lehké mentální retardace, jsou většinou schopné pod dohledem, někdy i samy, 

navštěvovat mimoškolní volnočasové instituce pro ostatní zdravé děti. 

Složitější situace nastává u dětí se závažnější duševní poruchou a především pak u dětí 

s kombinovanými vadami, ty jsou často z části nebo zcela odkázány na pomoc ostatních osob. 

Mimoškolní volnočasové aktivity jim musí být speciálně přizpůsobeny a vyžadováno je také 

odborné vedení.  

Děti a mládež s postižením, vychovávané doma  rodiči, většinou navštěvují denní 

stacionární zařízení, kde plní povinnou školní docházku. Zařízení jim pomáhají s přípravou    

na budoucí život, rozvíjí jejich dovednosti, vědomosti a návyky a tráví zde svůj volný čas. 

Vedle těchto zařízení mohou navštěvovat různé volnočasové aktivity, např. sdružení a kluby 

pro lidi s postižením, kroužky atd.7     

2.4 Význam zájmové činnosti pro lidi s postižením 

Jestliže mají lidé s postižením zastávat ve společnosti roli řadových  občanů, musí jim 

být umožněno také vykonávat všemožné zájmové a rekreační aktivity. Mají právo                   

                                                 
6 PÁVKOVÁ, J a kolektiv. Pedagogika volného času. 3. vydání. Praha:Portál, 2002. s. 15, 16, 17 
7 VÁŽANSKÝ, M., SMÉKAL, V. Základy pedagogiky volného času. 16. publikace Brno: PAIDO, 1995. s. 90         



je realizovat ve stejném prostředí a stejným způsobem jako ostatní občané. Společenská 

podpora umožňuje lidem s postižením vykonávat zájmové a rekreační aktivity.  

 Hlavně pro osoby s lehkou mentální retardací a tělesným postižením jsou zájmy velmi 

důležité,  a to jak z pohledu seberealizace, tak zejména z pohledu kompenzace postižení. Není 

dobré, aby mentálně retardované dítě trávilo svůj čas jen v rodině. Pobytem mimo rodinu       

se dítě dostává do kontaktu s jinými lidmi. Při tomto kontaktu se duševní obzor dítěte 

rozšiřuje  a obohacuje.8 

 

3 Mentální retardace 

Mentální retardace je souhrnné označení vrozeného postižení rozumových schopností, 

které se projeví neschopností porozumět svému okolí a v požadované míře se mu přizpůsobit. 

Je definována jako neschopnost dosáhnout odpovídajícího stupně intelektového vývoje (méně 

než 70% normy), přestože postižený jedinec byl přijatelným způsobem výchovně stimulován. 

Hlavními znaky mentální retardace jsou nedostatečný rozvoj myšlení a řeči, omezená 

schopnost učení a z toho vyplývající obtížnější adaptace na běžné životní podmínky. Dalším 

znakem je limitovaný rozvoj rozumových schopností  a s odlišnosti ve struktuře osobnosti.9  

Příčinou mentální retardace je organické poškození mozku, které vzniká v důsledku 

strukturálního poškození mozkových buněk nebo abnormálního vývoje mozku. Podle 

vývojového období, v němž k mentálnímu poškození dochází, se rozlišuje oligofrenie, která 

se považuje za opoždění duševního vývoje v období prenatálním, perinatálním nebo časně 

postnatálním, a demence, jež se chápe jako důsledek poškození mozku různého druhu            

již v průběhu života jedince, zpravidla po dovršení druhého roku věku. 

K demenci může dojít v důsledku různých onemocnění a úrazů mozku, které vedou k tomu, 

že vývoj, který dosud probíhal normálně, byl narušen, zastaven nebo zvrácen. Rozlišuje se 

demence celková, zasahující více či méně všechny rozumové schopnosti, a demence částečná, 

která postihuje jen některé dílčí složky intelektu.10     

3.1 Klasifikace mentální retardace 

Mentální retardace představuje snížení úrovně rozumových schopností v psychologii 

označovaných jako inteligence. Tento velmi často užívaný pojem však dosud nebyl 

                                                 
8 MARKOVÁ, Z., STŘEDOVÁ, L. Mentálně postižené dítě v rodině. 1. vydání  Praha: Státní pedagogické  
   nakladatelství, 1987. s. 83, 84  
9 VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. 3. vydání  Praha: Portál, 2004. s. 289 
10 ŠVARCOVÁ, I. Mentální retardace. 3. vydání. Praha:Portál, 2006. s.28  



uspokojivě definován a psychologové se již velmi dlouhou dobu pokoušejí o jeho přesnější 

vymezení. 

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.11   

3.1.1 Lehká mentální retardace 

IQ 50-70 - debilita 

Lidé s lehkou mentální retardací dovedou i v dospělosti uvažovat v nejlepším případě 

na úrovni dětí středního školního věku. Respektují základní pravidla logiky, ale nejsou 

schopni myslet abstraktně, v jejich verbálním projevu chybí většina abstraktních pojmů. 

Myšlení i řeč jsou konkrétní. Jejich verbální projev je jednodušší, užívají kratších vět, 

objevují se zde občasné nepřesnosti sémantického i syntaktického charakteru. Ani jejich 

výslovnost nebývá zcela bezchybná. Jsou schopni se učit, zejména pokud jsou respektovány 

jejich možnosti. V dospělosti mohou dosáhnout určité samostatnosti, jsou pracovně 

začlenitelní, potřebují pouze dohled a oporu. 

3.1.2 Středně těžká mentální retardace 

IQ 35-49 – imbecilita 

Uvažování jedinců se středně těžkou mentální retardací lze přirovnat k myšlení 

předškolního dítěte, které nerespektuje vždy pravidla logiky. V jejich slovníku chybějí i méně 

běžné konkrétní pojmy. Verbální projev bývá chudý, agramatický a špatně artikulovaný. 

Učení je limitováno na mechanické podmiňování, k zafixování čehokoli je třeba četného 

opakování. Jsou schopni osvojit si běžné návyky a jednoduché pracovní úkony, pokud           

se nevyžaduje přesnost a rychlost. Potřebují trvalý dohled. 

3.1.3 Těžká mentální retardace 

IQ 20-34 – idiocie 

Lidé s těžkou mentální retardací jsou v dospělosti schopni chápat jen základní 

souvislosti a vztahy, uvažují na úrovni batolete. Omezení je zřejmé i v oblasti řeči, naučí         

se nanejvýš jen několik špatně artikulovaných slovních výrazů, které navíc používají 
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nepřesně, resp. generalizovaně. Někdy nemluví vůbec. Jejich učení je značně limitováno         

a vyžaduje dlouhodobé úsilí, i pak zvládnou pouze základní úkony sebeobsluhy a plnění 

několika pokynů. Často jde o kombinované postižení, mnozí mají postiženou i motoriku, trpí 

epilepsií apod. Jsou závislí na péči jiných lidí.12   

3.1.4 Hluboká mentální retardace 

IQ 0-19 - idiocie  

Postižení jedinci jsou těžce omezeni ve své schopnosti porozumět požadavkům            

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

omezena v pohybu. Postižení bývají inkontinentní a v lepším případě 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 vzdělávání jsou velmi omezené. 

IQ nelze přesně změřit, je odhadováno, že je nižší než 20. Chápání a používání řeči     

je zpravidla omezeno na reagování na zcela jednoduché požadavky. Lze dosáhnout 

nejzákladnějších zrakově prostorových orientačních dovedností a postižený jedinec se může 

při vhodném dohledu a vedení podílet malým dílem na praktických sebeobslužných úkonech. 

Běžné jsou těžké neurologické nebo jiné tělesné nedostatky postihující hybnost, epilepsie        

a poškození zrakového a sluchového vnímání.  

3.1.5 Jiná mentální retardace 

Tato kategorie by měla být použita pouze tehdy, když stanovení stupně intelektové 

retardace pomocí obvyklých metod je zvláště nesnadné nebo nemožné pro přidružené 

senzorické nebo somatické poškození, např. u nevidomých, neslyšících, nemluvících,              

u jedinců s těžkými poruchami chování, osob s autismem či u těžce tělesně postižených osob. 

3.1.6 Nespecifikovaná mentální retardace 

Tato kategorie se užívá v případech, kdy mentální retardace je prokázána, ale není 

dostatek informací, aby bylo možno zařadit pacienta do jedné ze shora uvedených kategorií.13 
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3.2 Sociální význam mentální retardace a socializace mentálně postižených 

Mentální retardace bývá majoritní společností často chápána jako stigmatizující 

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

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

vždycky standardní, jejich snížená schopnost sebeovládání a z toho vyplývající odlišnost 

chování od očekávané normy. 

Sociální status mentálně postižených bývá velice nízký, pro ostatní jsou to mnohdy               

jen „blbci“, kteří stejně nic nechápou a na něž není třeba brát ohled.  

Osamostatnění od rodiny je pro mentálně postižené velmi těžké někdy dokonce 

nedosažitelné. Tito lidé většinou nemají potřebu zcela samostatného života a ani by jej nebyli 

schopni. Pokud žijí jejich rodiče a mohou se o ně starat, zůstávají v rodině.14  Pro vývoj dítěte 

je velmi důležité, aby se rodiče dokázali vyrovnat se všemi změněnými okolnostmi a zaujali 

k němu pozitivní postoj. Jaký postoj k mentálně postiženému dítěti je nejvhodnější, nelze      

asi v obecné rovině vyjádřit, každé dítě je jiné a různí jsou i rodiče. 

Patrně nejméně vhodným postojem je odmítání dítěte. Jestli-že se oba rodiče 

nedokážou vyrovnat s faktem, že jejich dítě je postižené, mají zpravidla tendenci umístit je      

do zařízení sociální péče a ponechat je jeho vlastnímu osudu. Tento přístup lze lidsky 

pochopit, ale z hlediska dítěte jej nelze považovat za vhodný. Dítě, zejména v raných etapách 

svého vývoje, potřebuje citlivou mateřskou péči, citové zázemí rodiny, individuální přístup     

a trpělivé výchovné vedení, které se potom pozitivně projeví v kvalitě a úrovni jeho 

pozdějšího života. 

Nejvhodnější přístup spočívá asi v umění brát a mít rád dítě takové, jaké je. 

K dobrému a objektivnímu poznání svého dítěte, jeho vývojových možností, úrovně jeho 

schopností, hloubky a povahy postižení rodiče potřebují pomoc kvalifikovaných odborníků, 

především lékařů, psychologů a speciálních pedagogů. Tito odborníci by měli poskytovat 

svoji péči postiženým dětem a jejich rodinám co nejdříve po zjištění postižení dítěte.15    
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4 Autismus 

Autismus je pervazivní porucha, kterou trpí deset až patnáct dětí z tisíce. První 

symptomy se obvykle objeví před třicátým měsícem věku dítěte, zřetelnými se stanou v době, 

kdy u dítěte dojde k výrazné poruše ve vývoji komunikačního jazyka.16        

Podle Matouška je autismus v užším slova smyslu vývojová porucha projevující         

se téměř úplnou absencí vztahů k lidem, lpěním na stálém prostředí a ustálených zvyklostech, 

obsesemi a nutkavým chováním, sebepoškozováním, poruchami řeči a dalšími symptomy. 

V obecnějším významu znamená stažení do sebe, resp. snížení nebo vymizení kontaktů 

s lidmi a světem.17    

4.1 Sociální interakce 

Děti s autismem nerozumí neverbálnímu chování a neumí ho správně používat. 

Nevykazují sociální kontakty přiměřené věku. Děti s autismem: 

• se mohou vyhýbat očnímu kontaktu 

• mohou  mít  problémy s  porozuměním  výrazům obličeje a s reakcí na sociální klíče a gesta 

   jako mávání a ukazování 

• nejsou schopny navazovat a rozvíjet přiměřené sociální kontakty s vrstevníky 

• dávají přednost samotě a nemají zájem o jiné lidi 

• používají ruku jiné osoby, chtějí-li dosáhnout na nějakou věc 

• projevují minimální iniciativu, mají minimální nebo žádné herní dovednosti  

4.2 Komunikace 

Děti s autismem mají kvalitativní i kvantitativní postižení řeči. Jinými slovy, řeč         

je u dětí s autismem nejen zpožděná, ale vyvíjí se odlišným způsobem než u dětí zdravých. 

Postižení v komunikaci se může projevit: 

• echolálií (opakování slov a vět) 

• monotónní řečí bez intonace 

• nedostatky v napodobování, spontánnosti a variacích v použití jazyka 

• nesprávným používáním zájmen 

• rozdílem v receptivním a expresivním jazyce, neschopností chápat abstraktní pojmy, např. 

  nebezpečí18  
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4.3 Osobnost autistického jedince 

Vzhledem k tomu, že autistické děti nedovedou navázat hlubší vztah, chybí jim 

zkušenost prožitku svého vlastního významu pro druhého člověka. To znamená, že nemohou 

získat mnohé informace nezbytné pro rozvoj vztahu k sobě samému, který zahrnuje 

sebehodnocení a sebeúctu. Autistické děti nejsou schopny získat tuto zkušenost. V důsledku 

toho dochází k poruše chápání a k chybnému hodnocení rozdílu mezi „já“ a „ne-já“. 

Autistický jedinec nedovede ani v pozdějším věku pochopit specifičnost své identity. Vlastní 

tělo považuje za předmět na úrovni jakéhokoli objektu a manipuluje s ním stejně jako 

s čímkoli jiným. Lidé trpící autismem mívají problémy i s porozuměním sobě samému, 

vlastnímu uvažování a prožívání. Lze předpokládat, že se bude odlišným způsobem rozvíjet       

i jejich sebepojetí, některé složky vlastní identity mohou být významněji deformovány (např. 

sebeláska a sebeúcta).19  

4.4 Posilování samostatnosti 

Posilování samostatnosti je jediný způsob, jak pomoci dítěti přežít bez rodičovské 

péče. Jestliže myslíme na budoucnost dítěte, je nácvik sebeobslužných dovedností od útlého 

věku ten nejlepší způsob přípravy na samostatný život.  

Je-li dítě samostatné, dokáže své dovednosti přenést snadno i do jiného prostředí. Dítě, 

které si umí připravit sendvič ke svačině, dokáže využít i jiné potraviny za jiných okolností. 

Dítě, které si umí obléknout a zapnout kabát, naučí se snadno oblékat i košili. 

Fyzická dopomoc při oblékání, mytí, uklízení hraček by se měla co nejrychleji 

redukovat, pomáhá to zvyšovat nezávislost. Dítě by se mělo naučit používat toaletu, chovat    

se správně u jídla a vytvořit si správný spánkový vzorec už v mladém věku.20  

 

5 Dětská mozková obrna (DMO) 

DMO je neprogresivní postižení motorického vývoje vzniklé na podkladě poškození 

nebo dysfunkce mozku v rané fázi jeho vývoje (prenatálně, perinatálně či na počátku 

postnatálního období).   
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5.1 Základní formy DMO 

Vzhledem k typu motorické poruchy lze diferencovat různé formy DMO (pyramidové, 

extrapyramidové a mozečkové), v praxi jde často o kombinace uvedených typů postižení:   

5.1.1 Spastická forma 

Je nejčastější variantou, tvoří asi 60-70% všech DMO. Základním příznakem je trvale 

zvýšené svalové napětí. Spasticita je způsobena postižením centrálního motoneuronu, 

pyramidové dráhy. Pohybové postižení, které je dáno obrnou, může mít různý rozsah               

i závažnost. Lze rozlišovat parézu (částečnou obrnu) a plegii (úplnou obrnu). Podle lokalizace 

postižení se dále člení na: 

• Diparézu, tj. postižení dolních končetin 

• Hemiparézu, tj. jednostranné postižení horní a dolní končetiny, často bývá závažněji  

                        postižena ruka. 

• Kvadruparézu, postihující horní i dolní končetiny.21 

5.1.2 Dyskineticko-dystonická forma 

Je vzácnější, postihuje přibližně 20% postižených DMO. Projevuje se mimovolními, 

pomalými a kroutivými nebo záškubovitými pohyby různých svalových skupin. Porucha        

je způsobena poškozením v oblasti bazálních ganglií. Předpokládá se, že vzniká v důsledku 

těžké porodní asfyxie. S poruchou inteligence nebývá kombinována.22 

5.1.3 Ataktická, mozečková forma 

Je relativně vzácná, trpí jí pouze 5-10% nemocných DMO. Postihuje především 

pohybovou koordinaci, typické bývají obtíže v udržení rovnováhy a při rychlejším pohybu. 

Nejnápadnějším počátečním příznakem je hypotonie, tj. snížení svalového napětí, a opoždění 

pohybového vývoje. Bývá rovněž dost často kombinována s poruchou inteligence.23 

5.2 Poruchy sdružené s DMO 

S ohledem na sociální důsledky je patrně nejzávažnější sdruženou (přidruženou) 

poruchou u dětí s DMO mentální retardace. Vývoj je opožděný a trvale zaostává,              

                                                 
21 VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. 3.vydání. Praha: Portál, 2004. s. 145 
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což je provázeno omezenými možnostmi vzdělávání a sociální přizpůsobivosti, s čímž               

pak samozřejmě souvisejí problémy při socializaci takto postiženého jedince.  

Další velmi závažnou přidruženou poruchou je epilepsie, která provází DMO poměrně 

často a někdy může být hlavní překážkou při zapojení člověka s postižením do aktivního 

života. Hovoříme o ní jako o nemoci tehdy, dochází-li k opakovaným epileptickým 

záchvatům. 

U DMO se často setkáváme také se smyslovými poruchami. Velké množství dětí 

s dětskou mozkovou obrnou má zrakové potíže. 

Negativní důsledky na socializaci dítěte s DMO mohou mít také poruchy sluchu, vyskytující 

se zvláště u dyskinetické formy. Projeví se to zejména ve výchovně vzdělávací činnosti 

(dochází k deformaci řeči a známé je i rčení, že sluch je bránou intelektu). 

Se sluchovým postižením úzce souvisí poruchy řeči. Mohou být centrálního původu, 

např. vývojová dysfázie, tedy alálie, což je zamezený vývoj řeči, nebo afázie,                      

což je přerušený vývoj řeči (ztráta již vyvinuté řeči např. v důsledku úrazu hlavy).  

Dále se projevují poruchy somatického růstu. Děti trpící těžšími formami DMO 

somaticky neprospívají a výjimkou není ani atrofie končetin na postižené části těla. Obecně 

lze říci, že děti s DMO jsou vystaveny většímu nebezpečí různých běžných onemocnění než 

děti zdravé.24  

 

6 Epilepsie 

Epilepsie je chronické postižení mozkové tkáně, které se projevuje opakovanými 

záchvaty různého charakteru, spojenými se změnou v oblasti prožívání, uvažování               

a chování, motorickými projevy a často i s poruchami vědomí. 

6.1 Příčiny vzniku 

Příčiny vzniku epilepsie mohou být různé, často bývají multifaktoriální. Důležitá        

je genetická dispozice, ale stejně tak může jít o následky poškození mozku. Z hlediska 

etiologie lze diferencovat: 

• Idiopatické, často  geneticky  podmíněné  záchvaty  nemají  přesně  stanovenou příčinu, resp.           

  ji   nelze   běžnými   metodami   zjistit,  protože   může  jít  o  velmi  malé  ložisko.  Vrozená    

  dispozice představuje  základ  předurčující  individuálně specifickou reakci na působení  
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  zevních vlivů,  které mohou onemocnění vyvolat. 

• Symptomatické záchvaty, jejichž příčina je známá a jejichž ložisko, které tvoří určitý počet  

  poškozených   neuronů, je   lokalizováno. K poškození   mozku,  které  je  příčinou  vzniku      

  epileptických  projevů, může  dojít  z  různých důvodů. Nejčastěji  jde o důsledky traumatu,                    

  infekce, nádorového onemocnění apod. Tato forma epilepsie obvykle bývá závažnější.25 

6.2 Klasifikace epileptických záchvatů 

Epileptický záchvat, příhoda, provázená iniciálně poruchou vědomí, či jiným 

motorickým nebo senzomotorickým projevem, musí být nejdříve podrobně anatomicky 

popsána, pokud možno i objektivizována pozorováním vlastním nebo rodiny prostřednictvím 

domácího videa. Na základě toho jsou klasifikovány základní symptomy a následně pak 

přiřazovány do skupin, které jsou typické pro určité typy záchvatů, epileptických                    

či neepileptických. 

 

Mezinárodní klasifikace epileptických záchvatů (ILAE) dělí záchvaty na tři základní skupiny: 

• ložiskové 

• generalizované 

• neklasifikované 

6.2.1 Ložiskové (fokální, parciální) 

Ložiskové jednoduché (simplexní) s příznaky  

• Motorickými 

• Senzitivními a senzorickými 

• Autonomními 

• Psychickými 

Ložiskové komplexní 

• Ložiskové jednoduché s následnou poruchou vědomí 

- s jednoduchými klinickými projevy a následnou poruchou vědomí 

- s automatismy   

• S iniciální poruchou vědomí 

- pouze porucha vědomí 

- s automatismy 

Ložiskové se sekundární generalizací 
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• Jednoduché ložiskové se sekundární generalizací 

• Komplexní ložiskové se sekundární generalizací 

• jednoduché ložiskové s přechodem do komplexních, a poté se sekundární generalizací26      

Parciální záchvaty vznikají v ohraničené oblasti mozku, v tzv. ložisku. V závislosti    

na lokalizaci ložiska mají různý charakter, mohou se projevovat specifickými motorickými, 

senzorickými, senzitivními, vegetativními nebo psychickými příznaky (např. pocity záblesků 

světla, jestliže je ložisko v okcipitálním laloku, čichovými halucinacemi, pokud je ložisko 

v anteromediální části temporálního laloku). Porucha vědomí bývá spíše kvalitativní, lze          

ji charakterizovat jako pouhou neschopnost normálně reagovat na zevní podněty.27  

6.2.2 Generalizované 

Absence 

• Typické 

• Atypické 

Myoklonické 

Klonické 

Tonické 

Tonicko-klonické 

Atonické28 

Generalizované záchvaty vznikají na základě komplexního, bilaterálního  narušení  korových 

funkcí. Postihují vědomí i motoriku, mohou se lišit mírou vyjádření motorických příznaků.  

Absence  (dříve  označované  petit-mal)  jsou  typické  krátkým  výpadkem  vědomí, trvajícím 

pouze 10-20 vteřin, které  okolí  může vnímat jako  pouhé  výkyvy pozornosti. Někdy  mohou           

být doprovázeny méně nápadnými motorickými projevy (záškuby svalů). Jejich frekvence 

může být značná, mohou se opakovat mnohokrát za den.29   

Myoklonické – izolované či repetitivní myoklony se mohou objevit ve formě generalizované 

nebo bilaterální, ale omezené např. na obličej a trup nebo končetiny. Často se akcentují 

v ospalosti nebo po probuzení. 

Klonické – jsou definovány jako série opakovaných svalových stahů s frekvencí 0,2-5 Hz. 

Frekvence klonů se v průběhu záchvatu snižuje, amplituda ne. Doba trvání záchvatu je do 2 

minut. 
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Tonické - projeví se náhlým vzestupem svalového tónu do flexe nebo extenze, končetiny        

se dostávají do nepřirozené polohy, někdy je rotace hlavy a končetin k jedné straně.30    

Tonicko - klonické záchvaty (dříve označované jako grand-mal). Jsou spojené s bezvědomím, 

pádem v důsledku ztráty svalového napětí (tonická křeč), kontrakcemi svalů končetin, trupu    

a hlavy (klonická křeč) a často i s inkontinencí moči, event. stolice, někdy s pokousáním 

jazyka. Může jim předcházet změna v oblasti subjektivních pocitů, tzv. aura (jde o senzitivně 

– senzorické či složitější subjektivní pocity, které se vyskytují před začátkem tonicko-

klonického záchvatu), po záchvatu bývá pacient dezorientovaný, unavený, spavý, může mít 

bolesti hlavy apod. Na období záchvatu má amnézii, nepamatuje si, jak probíhal                       

a co se dělo.31 

Atonické (akinetické) – objevují se především v dětském věku, jsou spojené s krátkou úplnou 

ztrátou vědomí a svalového tonu, což se obvykle projeví tím, že dítě náhle padá. Záchvat trvá 

jen krátce.32  

6.3 Psychické změny podmíněné epilepsií 

Z psychologického hlediska je epilepsie symptomový komplex. Jde o heterogenní 

skupinu různých potíží, a proto nelze mluvit o určitých typických rysech osobnosti 

nemocného epilepsií. Epilepsie může, v závislosti na etiologii, typu záchvatu i vývojové 

úrovni, ovlivnit různé psychické funkce v nestejné míře. 

Změny poznávacích procesů – zpracování informací a řešení různých úkolů může být 

zatíženo sníženou flexibilitou, menší pružností myšlení, zabíhavostí, ulpívavostí, 

pedantičností a narušením plynulosti myšlenkových operací, celkovým zpomalením a někdy    

i pouhou zvýšenou unavitelností.  Nemocní epilepsií většinou mívají normální inteligenci. 

Výraznější porucha rozumových schopností je spíše výjimkou než pravidlem, 

pravděpodobnost vzniku takového postižení závisí na etiologii a závažnosti onemocnění. 

Funkce pozornosti a paměti – epilepsie nepříznivě ovlivňuje. Někteří nemocní mohou mít 

problémy s koncentrací pozornosti, mohou být ulpívaví, činí jim problém rozdělovat               

a přenášet pozornost z jedné činnosti, resp. z jednoho podnětu na druhý. Paměť může být 

postižena různým způsobem. V souvislosti se záchvatem se může objevit krátkodobá 

anamnéza, která nemá pro běžné učení větší význam. V závislosti na lokalizaci ložiska může 

být v rozdílné míře postižena verbální a neverbální paměť. 
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Poruchy řeči – mohou vzniknout jako následek lokalizovaného poškození některé z oblastí, 

které jsou pro řeč důležité. V důsledku toho se objevují potíže v porozumění řeči (receptivní 

dysfázie) nebo dochází k narušení schopnosti se tímto způsobem vyjadřovat (expresivní 

dysfázie).  

Poruchy učení – mohou se vyskytovat častěji, mohou být specifického charakteru nebo může 

jít o obecnější problémy v učení čehokoli. Příčinou specifické poruchy učení bývá poškození 

určité oblasti, jejíž funkce je pro rozvoj této dovednosti nezbytná. Obecnější porucha učení 

bývá spojená s generalizovanými záchvaty, event. psychomotorickou formou epilepsie. 

Nemocní obvykle mají narušené i další poznávací funkce, resp. sníženou inteligenci. 

Změny chování – nápadnosti v chování mohou být ovlivněny změnami aktivační úrovně,       

ať už jde o hyperaktivitu, dráždivost a impulzivitu, nebo bradypsychismus a celkový útlum. 

Poruchy a náhlé změny v chování, v nichž převažuje sklon k neovladatelnému, někdy              

i agresivnímu chování, se např. objevují u nemocných s temporální epilepsií. Nápadnosti 

v chování mohou být vyvolány také nepříjemnými reakcemi ostatních lidí a jejich 

odmítavým, resp. podceňujícím postojem. 

Změny osobnosti – mohou vzniknout jako důsledek organického postižení CNS, děje se tak 

zejména tehdy, když nemocný prodělá značný počet záchvatů. Při dodržování léčby však 

bývají změny osobnosti výjimečné.33    

 

7 Smyslová postižení 

Jako smyslová postižení chápeme poruchu v oblasti dvou nejdůležitějších smyslů, 

potřebných pro kontakt se zevním světem, tedy zraku a sluchu, případně jejich kombinaci.34   

7.1 Zrakové postižení 

Zrakově postižení lidé tvoří heterogenní skupinu, porucha jejich zrakových funkcí 

může být různě závažná, kvalitativně odlišná, může vzniknout v různém období a je spojená 

s rozdílným rizikem vzniku kombinovaného postižení.35 

 Ztráta zraku je všeobecně považována za jedno z nejtěžších postižení, i když počet 

nevidomých není ( ve srovnání s jinými typy postižení) vysoký. Na druhé straně refrakční 

vady jsou velmi časté a porucha akomodace, která vede k nošení brýlí především při čtení,      
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je ve vyšším věku fyziologická. Proto si problémy, spojené s poruchou vidění, uvědomuje 

alespoň ve stáří prakticky každý. 

 Příčinou poruchy zraku je celá řada onemocnění a především v dospělosti také úrazy. 

Některé z těchto onemocnění jsou progresivní (např. degenerace sítnice), takže postižený 

ztrácí zrak postupně. 

 Někteří zrakově postižení mají navíc další postižení, nejčastěji mentální. Zvláště těžké 

je současné postižení zraku a sluchu, i když nemusí být úplné. 

 Oční lékaři léčí oční nemoci a posuzují stupeň zrakového postižení. Nejsou však 

odpovědní za rehabilitaci a integraci osob nevidomých. To je úkol především speciálních 

pedagogů – tyflopedů, kteří působí ve speciálních školách, ve středisku ranné péče                   

i v centrech pro rehabilitaci dospělých. Na tomto programu se významně podílí i Sjednocená 

organizace nevidomých a slabozrakých.36  

  

Soudobá speciální pedagogika osob se zrakovým postižením tedy užívá čtyřstupňovou 

klasifikaci, což znamená, že třídí tyto jedince na následující základní kategorie: 

1. osoby nevidomé, 

2. osoby  se zbytky zraku, 

3. osoby slabozraké, 

4. osoby s poruchami binokulárního vidění.37        

7.1.1 Osoby nevidomé 

 Nevidomost znamená chybění tvarového vidění, ale může být zachována schopnost 

rozlišovat světlo a tmu, někdy je dokonce možné určit směr, odkud světlo přichází (světlocit 

s projekcí). Úplná neschopnost zrakové vnímat je vzácností. Vyskytuje se např. jako následek 

enukleace obou očí po úrazu nebo nádorovém onemocnění (retinoblastom). Takto postižení 

lidé potřebují speciální péči a úpravu životních podmínek.38 

 Z etiologického hlediska mezi nejčastější příčiny vrozené nevidomosti patří dědičnost, 

porušení plodu v době prenatální, infekční choroby matky v době gravidity – např. rubeola, 

pohlavní choroby matky – např. syfilis, virová onemocnění, toxoplazmóza, narkomanie matky 

a jiné. K častým příčinám nevidomosti získané se řadí progrese refrakčních vad, glaukom, 
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katarakta, odchlípení sítnice, retinopatie, nádory, intoxikace, úrazy, komplikace při diabetes, 

meningitida a další.39 

 Nevidomost celkově ovlivňuje rozvoj jedince. Nemožnost vizuálního vnímání 

zapříčiňuje, že nevidomí nemohou pracovat s běžným černotiskem, proto k psaní a čtení 

používají speciální bodové písmo. Braillovo písmo je systém šesti bodů, kdy jednotlivá písma 

jsou tvořena vytlačením kombinací jednoho až pěti bodů, k jeho psaní se používá nejčastěji 

speciální pomůcka (Pichtův stroj).  

 Nevidomost výrazně ovlivňuje možnosti prostorové orientace a samostatného pohybu. 

K orientaci v prostředí využívají tito jedinci vedle průvodcovských služeb vidící i speciální 

techniky, zejména chůzi s bílou holí, dále různých prvků ozvučení prostředí či hmatového 

popisu trasy.40 

7.1.2 Osoby se zbytky zraku 

 Speciální pedagogika pojímá kategorii osob se zbytky zraku jako jedince, jejichž 

zraková vada se pohybuje na rozmezí praktické slepoty a těžké slabozrakosti. Ve starší 

terminologii se tato kategorie označovala jako částečně vidící či těžce slabozrací. 

 Vzhledem ke skutečnosti, že tito jedinci disponují jen velmi malými rezidui zraku        

a ve většině případů je chtějí v maximální míře uplatňovat a povětšinou je i upřednostňují 

před využitím podpory ostatními kompenzačními činiteli, je jejich organismus pod stálým 

tlakem. Systematicky totiž musí vynakládat velké úsilí, aby zrakem objekty či aktivity 

rozeznali, úkony správně vykonali, aby si neublížili a aby ani neohrozili ostatní. Výsledkem 

této velké zátěže může být i podrážděnost, horší schopnost přizpůsobení se, problémy 

v procesu socializace, ale i další komplikace.41  

7.1.3 Osoby slabozraké 

 Při slabozrakosti dochází k omezení zrakových funkcí na úroveň 15-5% běžné 

kapacity. Takto postižení lidé jsou schopni běžné orientace v prostředí, jejich psychický vývoj 

nebývá zásadně odlišný.42  

 Obecně v širokém pojetí je za slabozrakost považováno orgánové postižení obou očí, 

které i při optimální brýlové korekci činí jedinci problémy v běžném životě. Obvykle              

                                                 
39 FINKOVÁ, D., LUDÍKOVÁ, L., RUŽIČKOVÁ, V. Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením. 1.  
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je v důsledku slabozrakosti poznamenaná schopnost podání grafického a pracovního výkonu. 

Problémy se mohou vyskytovat i v oblasti prostorové orientace. Slabozrací jsou vesměs 

v pohybu méně jistí a pomalejší. V oblasti společenského styku se dosti často objevují 

problémy, jež jsou zapříčiněny pocity méněcennosti, kterými někteří slabozrací trpí.43   

7.1.4 Osoby s poruchami binokulárního vidění 

 Vývoj správného binokulárního vidění je podmíněn normálními anatomickými 

poměry a funkčními předpoklady a při jejich narušení nastává porucha binokulárního vidění.  

 Binokulární vidění je získaná schopnost, která se začíná vyvíjet po narození 

s dozráváním sítnice a její žluté skvrny.  

 Porucha ve vývoji jednoduchého binokulárního vidění může vést ke vzniku strabismu, 

amblyopie nebo narušení centrální retinální fixace. Poruchy binokulárního vidění jsou při 

správné a včasné terapii, jak již bylo uvedeno, vesměs odstranitelné, nebo alespoň je lze 

zmírnit. V dospělosti tudíž může být klient bez potíží. 

 V situaci, kdy se započne s léčbou pozdě, nebo když nedochází k dodržování 

léčebného postupu a spolupráce s rodinou je nedostatečná, vady přetrvávají a v dospělosti 

jsou již neodstranitelné a plná funkčnost zraku se již nemůže navodit. Při odstranění poruch 

binokulárního vidění není důvod omezení jedince v pracovním postupu.44  

7.1.5 Socializace 

 Závažnější zrakové postižení omezuje možnost získat všechny potřebné sociální 

zkušenosti a neučit se reagovat požadovaným způsobem. Lidé, kteří tuto zkušenost nemají,    

se mohou chovat poněkud odlišně a jevit se svému okolí jako méně kompetentní.  

 Závažné zrakové onemocnění ovlivní specifickým způsobem neverbální komunikaci. 

Oční kontakt nelze vždycky navázat, takto postižení mívají méně výrazné mimické                 

a pantomimické projevy, resp. jejich projevy nemají obvyklý význam, to platí např.              

pro úsměv. 

Zrakově postižený si neuvědomuje, že jeho vlastní neverbální projevy (např. držení 

těla, pohybové automatismy, výraz obličeje) mají pro vidícího určitou informační hodnotu. 
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Nevěnuje jim pozornost, protože neví, že mohou mít tento význam. Pro něho samého žádný 

nemají.45   

7.2 Sluchové postižení 

 Těžké sluchové postižení vede k podnětové deprivaci, k omezení nebo k úplnému 

chybění zvukových podnětů a s tím souvisejícímu zúžení variability zkušeností, resp. narušení 

rozvoje některých kompetencí. Těžce sluchově postižený jedinec není omezen jen v oblasti 

vnímání řeči, ale chybí mu i sluchová orientace v prostředí, v prostoru, který je mimo jeho 

zrakové zorné pole.  

7.2.1 Stupeň sluchového postižení 

 K vyšetření sluchových funkcí slouží audiometrie, pomocí níž lze zjistit práh slyšení , 

stanovit stupeň sluchové ztráty i typ poruchy. Stupeň sluchového postižení je velmi 

významnou charakteristikou, protože na určité úrovni dochází ke kvalitativní proměně jeho 

důsledků, ke ztrátě schopnosti vnímat a používat řeč. Z hlediska stupně sluchového postižení 

lze diferencovat: 

- hluchotu 

- zbytky sluchu 

- těžkou nedoslýchavost46       

7.2.1.1 Hluchota 

 Hluchota tj. nemožnost využít sluchový analyzátor pro komunikaci, a to ani při použití 

kompenzačních pomůcek. Podle světové zdravotnické organizace je hluchota oboustranná 

ztráta sluchu vyšší než 91 dB na lépe slyšícím uchu. Jako prelingvální hluchota se označuje 

ztráta sluchu vzniklá před vytvořením schopnosti mluvit, postlingvální hluchota je postižení 

vzniklé později.47 Lidé s tímto postižením nejsou vůbec schopni slyšet mluvenou řeč.48 

7.2.1.2 Zbytky sluchu 

 Tito lidé nemohou vnímat mluvenou řeč přijatelným způsobem ani s pomocí 

sluchadla. Mohou leccos slyšet, řečové i neřečové zvuky, ale nerozumějí, nedovedou tyto 

zvuky přesně diferencovat.49  
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7.2.1.3 Těžká nedoslýchavost 

 Sluchová ztráta dosahuje rozmezí 71-90 dB. Těmto lidem může pomoci kvalitní 

sluchadlo, s jehož pomocí jsou schopni vnímat řeč. Děti s vrozeným postižením nejsou 

zásadně limitovány v rozvoji řeči. 50   

 

7.2.2 Komunikace 

 Absolutní hodnoty ztráty sluchu nemusí příslušnost člověka k nedoslýchavým osobám 

určovat pro všechny situace. Například v hlučném prostředí se nedoslýchavý může stát 

neslyšícím. Jako vrozená vada, resp. vada vzniklá před dokončením vývoje řeči, má hluchota 

na rozvoj schopnosti komunikovat a navazovat vztahy s lidmi větší vliv než slepota. 

 Osoby zcela hluché mají i související poruchu řeči – vyvine se u nich hluchoněmost. 

Ideálním prostředkem dorozumívání je podle některých odborníků pro prelingválně ohluchlé 

znakový jazyk čili soustava vizuálně – pohybových mimických a pantomimických gest. 

Mnohem náročnějším prostředkem dorozumívání je znakovaná čeština, což je jazykový 

systém využívající gramatiku české řeči, která je při sdělování artikulována a doprovázena 

odpovídajícími znaky českého znakového jazyka. Rozumění významům slov a sdělování slov 

v běžných významech je pro tyto lidi celoživotním problémem.   

 Rovněž lidé se středně těžkou a těžkou nedoslýchavostí vzniklou před ukončením 

vývoje  řeči si osvojí jen část běžné slovní zásoby, mívají potíže v myšlenkových operacích 

vyžadujících dokonalou znalost řeči i v kontrole vlastní emocionality.51  

7.3 Postižení řeči a jazyka 

 Řeč, mluvená či psaná, je konkrétní jazykovou dovedností. Rozvoj řečových            

a jazykových kompetencí, i jejich užívání, je závislý na interakci vrozených dispozic               

a přiměřeně kvalitní stimulace. 

 Jazyk lze chápat jako kognitivní a komunikační kód, který využívá určité symboly 

k označování, vyjadřování a sdělování.52 
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  Postižení řeči zpravidla souvisí s postižením sluchu, s postižením neurologickým 

nebo mentálním, s postižením tělesným (zejména nosních a ústních dutin). Toto postižení 

může být vrozené (alalie, dysfázie) nebo získané (afázie). Příčinou mohou být poruchy 

mozkových oblastí, z nichž je řízena řeč. Intelekt ani jiné schopnosti postiženy být nemusí, 

v některých případech je souběžně postižena motorika, paměť nebo pozornost.53 

7.3.1 Specifické poruchy učení 

 Specifické poruchy učení jsou vývojovou poruchou. To znamená, že se projevují 

narušením vývoje určitých schopností a dovedností. Představují diagnostickou kategorii 

sloužící k souhrnnému označení takových výukových problémů, které vznikají jako důsledek 

dílčích dysfunkcí potřebných pro osvojení různých školních dovedností. Člení se podle toho, 

jakou oblast postihují, např. poruchy čtení, psaní apod. 

 

• dyslexie – je specifická porucha funkčního systému čtení, je to souhrnné označení množiny 

                    různých způsobů narušení rozvoje čtenářských dovedností.54    

 

• dysgrafie – je  porucha  psaní, která postihuje  grafickou stránku písemného projevu dítěte, 

                   osvojování tvarů jednotlivých písmen. 

 

• dysortografie – je porucha  postihující pravopis. Nezahrnuje  však celou gramatiku, vztahuje      

      se převážně na tzv. specifické dysortografické jevy, kterými jsou rozlišování 

                           krátkých  a  dlouhých  samohlásek, rozlišování  slabiky  dy-di,   ty-ti,   ny-ni,  

                           rozlišování sykavek, přidávání a vynechávání písmen popř. slabik,  

                           nezvládnutí hranice slov v písmu. 

 

• dyskalkulie – porucha  matematických  schopností,  která  se  projevuje mimo jiné obtížemi 

                         v  orientaci   na   číselné  ose,  záměnami   číslic  (např. 6-9),  záměnami čísel 

                         (např.  2008-2800),  neschopností  provádět   matematické  operace  (sečítání, 

                         odečítání, násobení, dělení), poruchami v prostorové a pravolevé orientaci55   
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8 Ústavní péče 

 Ústavy sociální péče jsou podle vyhlášky č. 182/1998 Sb., kterou se provádí zákon      

o sociálním sociálním zabezpečení, určeny pro občany postižené mentálním postižením 

těžšího stupně a pro občany postižené vedle mentálního postižení těžšího stupně též tělesnou 

nebo smyslovou vadou, kteří potřebují ústavní péči. Občané s mentálním postižením lehčího 

stupně mohou být do ústavu přijati jen tehdy, jestliže nezbytně potřebují ústavní péči.56 

Ústavní péče je péče poskytovaná klientům profesionály (případně také dobrovolníky) 

v ústavním zařízení. Má rozmanité podoby a cíle – od poskytování náhrady chybějícího 

domova či chybějícího a jinak nedostupného komplexu služeb až po represivní reakci 

společnosti na nepřijatelné způsoby chování. 

Protože ústavní péče s sebou vždy nese vysoké riziko sociálního vyloučení klientů, 

zneužívání moci personálem a riziko nepříznivých vlivů klientů na sebe navzájem, považuje 

se dnes ve vyspělých zemích za poslední možnost, která by měla být klientovi nabídnuta        

až po vyčerpání všech možností alternativních. 

Ústavní péče je nejdražší formou sociální péče. Také provozní náklady jsou vyšší      

než u jiných forem péče, největší položkou v nich jsou mzdy personálu; část pracovníků totiž 

musí pracovat na tři směny. 

ČR zdědila z doby před rokem 1989 nadměrné množství ústavů, ve kterých jsou dosud 

umístěni klienti, kteří by mohli žít kvalitněji s parciální podporou. Deinstitucionalizace – 

odústavňování sociálních služeb – je jedním z naléhavých úkolů pro poskytovatele                   

i organizátory péče do blízké budoucnosti.57 

8.1 Denní ústavy (stacionáře) 

 Stacionář pro děti (děti a dospělé) s kombinovaným postižením je typ zařízení,         

jež začala v ČR vznikat po roce 1989 jako nestátní neziskové organizace a poskytovat 

ambulantní služby pro postižené lidi (nejčastějším typem postižení bývá mentální postižení)    

a jejich rodiny. Docházkový program je celodenní. Jeho součástí je vzdělávání, výcvik 

v sebeobsluze, arteterapie, pohybová terapie, taneční terapie, ergoterapie, sport apod. Některé 

stacionáře zřizují pro své klienty i chráněné byty a chráněné dílny.58    
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8.2 Týdenní zařízení 

 Tyto zařízení představují určitý kompromis mezi domácí a ústavní péčí a pro rodiny 

dětí s mentálním postižením jsou velkou pomocí. Rodina v průběhu všech pracovních dnů 

může žít normálním životem, rodiče mohou vykonávat svá  zaměstnání a dostatečně               

se věnovat svým nepostiženým dětem. O víkendu se rodiče mohou starat o postižené dítě, 

které tak neztrácí kontakt s domácím prostředím a blízkými lidmi. Týdenní zařízení může 

poskytnout svým klientům velmi zajímavý program a různé druhy činností, které by jim 

rodina těžko dokázala zprostředkovat, dny strávené s rodiči zase zajišťují emocionální 

stabilitu dítěte a jeho společenskou integraci. 

8.3 Ústavy sociální péče s celoročním provozem  

 Ústavní péče v celoročních zařízeních je stále častěji zdrojem kritiky ze strany rodičů 

postižených dětí i zainteresované veřejnosti. V současné době již u nás existuje mnoho 

zařízení, která poskytují svým klientům mimořádně kvalitní komplexní péči a stále hledají 

další možnosti, jak svou práci zlepšovat.  

 Bohužel v některých zařízeních si stále ještě nedělají starosti ani s pracovním 

uplatněním svých klientů, ani s jejich zájmovými a rekreačními aktivitami a o integračních 

možnostech ani neuvažují.  

 Světové trendy v péči o lidi s mentálním postižením přinášejí odklon od institucionální 

péče poskytované ve velkých zařízeních a směřují k humánnějším formám péče zajišťované 

v zařízeních rodinného typu, v chráněných bytech, ve společných bytech pro několik 

uživatelů nebo za pomoci osobních asistentů v integrovaném bydlení v běžné městské 

zástavbě. Na druhé straně však velká   a dobře vybavená zařízení mohou poskytovat náročné 

komplexní služby, které by byly v malých objektech určených pro několik klientů 

nedostupné, např. bazén a další rehabilitační zařízení, zařízení usnadňující mobilitu klientů, 

vhodně vybavené pracovny na různé terapie, vlastní hipoterapii a zejména dostatek 

kvalifikovaných odborníků různých profesí.59 

 

9 Kvalita života  

 Kvalita života je v posledních letech velmi rozšířeným pojmem. Stává se argumentem 

politiků, kteří mají v úmyslu zlepšit kvalitu života svými zásahy do společnosti.  
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 Kvalita života je pojem těžko uchopitelný pro svou multidimenzionalitu                       

a komplexnost. Dotýká se pochopení lidské existence, smyslu života a samotného bytí. 

Zahrnuje hledání klíčových faktorů bytí a sebepochopení. Zkoumá materiální, psychologické, 

sociální, duchovní a další podmínky pro zdravý a šťastný život člověka. Komplexní pohled    

na život postihuje jak vnější podmínky, tak i vnitřní rozměry člověka.      

Kvalita života je také cílem terapeutické intervence v rámci léčebné a ucelené rehabilitace        

u osob zdravotně postižených, tedy v situacích, kdy nedokážeme léčebnými prostředky 

postižení odstranit. Kvalita života se často stává argumentem pro nejrůznější léčebné inovace, 

ať už se jedná o zavádění nových léčiv, rozhodování o typu fyzioterapie nebo předpis 

kompenzační pomůcky. 

 Může být hodnocena z objektivního hlediska, pak zahrnuje např. určité podmínky 

ekonomické, bytové, informační, zdravotní. Neméně důležité je však hledisko subjektivní, 

tedy jak  jedinec dané životní podmínky vnímá.  

 Je pochopitelné, že těžší stupeň zdravotního postižení obecně snižuje kvalitu života. 

Negativně ji ovlivňuje bolest, únava, a další nepříjemné tělesné pocity, stejně jako omezení 

životních příležitostí, kladných zážitků a závislost na pomoci cizích osob. Na druhé straně 

může být postižení výzvou k mobilizování všech sil a tím může i sám postižený kvalitu života 

zvýšit. Společnost vytváří v rámci ucelené rehabilitace určité specifické podmínky pro osoby 

zdravotně postižené a tím se také jejich kvalita života zlepšuje.60 

9.1 Přístupy k vymezení kvality života 

 Kvalita života je předmětem zájmu medicíny, psychologů, sociologů, politologů, 

techniků, ekonomů apod. Pozornost byla v minulosti věnována odstraňování a zmírňování 

útrap nemocných, chudých; později byla zkoumána spokojenost s prací a životem, nyní           

je středobodem zájmu měření a analýza pohody, kvality života (štěstí). 

Kvalita života je také o potřebách, jejich uspokojování, o hodnotách, o individuálních 

žebříčkách hodnot. Teorie potřeb jsou úzce spojeny s teoriemi motivace. Člověka motivují 

jeho vnitřní potřeby (nutnost jejich uspokojení). Vnitřní potřeby člověka jsou individuální, 

mění se v čase a ve vztahu k prostředí. 

A.H. Maslow vypracoval stupňovité řazení potřeb, které v hierarchickém systému 

organizoval podle jejich naléhavosti pro člověka. Každý člověk má své potřeby různě 

rozvinuté, každý více či méně upřednostňuje něco jiného. Maslow říká, že potřeba vyšší         
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se objevuje až po uspokojení potřeb nižších. V určitých situacích se však stává, že člověk 

upřednostní něco z vyšších potřeb, i když není uspokojen potřebami nižšími. Obecně se však 

Maslowa teorie jeví jako platná. 

Základní hierarchie je tvořena potřebami:  

 

 

Koncept kvality života je velmi abstraktní, ovlivněn mnoha faktory, které navíc působí 

dlouhodobě a někdy i rozporně. Dodnes nedošlo ke shodě na jednotné vymezující definici.    

Ve světě existuje mnoho pokusů o její vystižení, zahrnující takové objektivní aspekty života, 

jako je dostupnost vody, potravy, bydlení či délka života prožitého ve zdraví. Zahrnuje             

i subjektivní vnímání života (pocit dobrého života a seberealizace, spokojenost se životem). 

 Pro koncept kvality života je klíčový pocit pohody, který pramení z tělesné, duševní    

a sociální vyrovnanosti každého jedince. Z tohoto pojetí vyplývá, že kvalita života je dána 

subjektivním vnímáním individuální životní reality. Na základě sebereflexivní dimenze, která 

je vymezena fyzickou, psychickou a duchovní existencí člověka, lze konstatovat, že zdraví      

je jednou ze základních kategorií kvality života.  

 Obecně lze říci, že se pojem kvality života pohybuje někde mezi životní úrovní            

a spokojeností, přičemž objektivnímu pólu je blíže v politice, ekonomii a subjektivnímu 

v medicíně, sociologii a psychologii. 

 

10 Rehabilitace 

 Novolatinský pojem „rehabilitace“ byl zaveden v 19. století a znamenal původně 

léčebné postupy, vedoucí k návratu do stavu funkční schopnosti (habilis=schopný). Byl 

navržen i český tomu odpovídající výraz návratná péče, který dobře vystihuje podstatu 



rehabilitace, ale v praxi se neujal. Optimálním výsledkem rehabilitace je proto odstranění 

všech důsledků nemoci či úrazu, které se projevují na pohybovém ústrojí, rozumových 

schopnostech a psychice vůbec, i na vnitřních orgánech. Takového výsledku je možno 

dosáhnout třeba po nekomplikovaném úrazu. 

 V řadě jiných případů však funkce, ztracené následkem úrazu či nemoci, obnovit 

nelze, nebo jen do určité míry. Příkladem jsou stavy po poranění míchy nebo následky          

po poliomyelitidě. Nastává trvalé postižení, které je možno zachovanými funkcemi nahradit 

(kompenzovat).61     

 

 Jak uvádí Matoušek „rehabilitace = komplexní postupy odstraňující nebo zmírňující 

následky postižení. Cílem rehabilitace je dosáhnout stavu, kdy postižený člověk může plně 

rozvíjet všechny své schopnosti a přiměřeně se společensky uplatnit. V ČR se pojem uplatňuje 

spíše v užším, zdravotnickém, na tělo orientovaném pojetí. V jiných zemích  má význam širší 

rehabilitace zahrnuje všechny druhy pomáhajících postupů včetně poskytování sociálních 

služeb“.62   

 

 Světová zdravotnická organizace (WHO) definovala rehabilitaci již v roce 1969 

následujícím způsobem: „Rehabilitace je kombinované a koordinované použití léčebných, 

sociálních, výchovných a pracovních prostředků pro výcvik a znovu výcvik jedince k nejvyšší 

možné funkční schopnosti“. V roce 1981 pak došlo k následujícímu rozšíření definice 

rehabilitace: „Rehabilitace obsahuje všechny prostředky směřující ke zmenšení tlaku,         

který působí disabilita a následný handicap a usiluje o společenské začlenění postiženého“. 

Konečně z roku 1994 pochází definice charakterizující rehabilitaci jako: „proces,              

který osobám s disabilitou pomáhá rozvinout nebo posílit fyzické, mentální a sociální     

dovednosti“.63  

10.1 Léčebné prostředky rehabilitace 

 V rámci léčebné rehabilitace se nachází celá řada aktivit, které mají zjevně 

interdisciplinární charakter. Proto nepřekvapuje, že se v rámci léčebné rehabilitace můžeme 

setkat také s prvky psychoterapie, arteterapie, muzikoterapie, atp.   
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10.1.1  Fyzikální terapie 

 Metodami fyzikální terapie jsou např. různé druhy masáže (klasická, reflexní, ale také 

např. podvodní), elektroléčba, léčba ultrazvukem, magnetoterapie a léčba světlem. Dále       

pak léčba teplem (termoterapie) a zejména vodoléčba.    

10.1.2  Léčebná tělesná výchova 

 Je hlavní metodou fyzioterapie, která se zabývá pohybovým ústrojím. Je velmi 

efektivní zejména u dětí s DMO a představuje patrně nejúčinnější metodu léčebné rehabilitace 

těchto dětí. Její základní formou je tělesné cvičení.  

 Vojtova metoda reflexní lokomoce – základem jsou dva pohybové prvky – reflexní 

plazení a reflexní otáčení. Jedná se vlastně o aktivaci CNS, jež vychází z vrozeného programu 

CNS, který je u dítěte s DMO blokován. Správnou a systematickou aplikací modelů 

reflexního otáčení a reflexního plazení lze tyto modely „uložit“ v CNS a potlačit                   

tak patologicky změněnou hybnost. 

 Metodika manželů Bobathových – kladou důraz na charakteristické prvky (pojmy)   

své metody. Patří mezi ně technika držení a zacházení s dítětem, reflexní útlum, klíčové body 

a „taping“. V zásadě se jedná o inhibici patologických reflexů a o vybudování základních 

pohybových vzorů v motorice dítěte.64   

10.1.3   Ergoterapie 

 Ergoterapie má v ČR dlouhodobou tradici, která sahá do 19.století, kdy se ergoterapie 

zaváděla zejména v psychiatrii. Podobný vývoj byl i v Evropě a ve světě. V rámci ergoterapie 

se využívali zejména tradiční rukodělné techniky. Po II. světové válce se ergoterapie stala 

součástí rehabilitace. U nás a v Evropě se vyvíjely jednotlivé součásti ucelené rehabilitace 

samostatně a tedy nebyly zastřešeny tímto termínem.  

 Význam ergoterapie v poslední době vzrůstá, i když její vývoj jako samostatné 

zdravotnické profese v ČR za posledních 40 let ustrnul na aplikaci tradičních terapeutických 

technik (zejména tkalcovství, košíkářství, kresba, malba). 65 

 Ergoterapie tedy rozvíjí různé pracovní schopnosti člověka s postižením tak, aby jej 

bylo možné úspěšně začlenit do plnohodnotného života.66   
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 Cílem ergoterapie je dosažení maximální soběstačnosti a nezávislosti klientů 

v domácím, pracovním a sociálním prostředí a tím zvýšení kvality jejich života. 

Prostřednictvím vhodně zvolených, cílených a pro osobu smysluplných aktivit či  zaměstnání, 

se ergoterapeut snaží dosáhnout maximální úrovně fungování v aktivitách denního života 

(ADL), v pracovních činnostech a v aktivitách volného času. Pro dosažení tohoto cíle je nutná 

interdisciplinární spolupráce v rehabilitačním týmu s lékaři, fyzioterapeuty, zdravotními 

sestrami, psychology, sociálními pracovníky, popř. se speciálními pedagogy, zaměstnavateli   

a ostatními profesionály. Nezbytnou součástí týmu je i sám pacient či klient a jeho rodina        

či blízké sociální okolí, bez jejichž aktivní participace není možné cílů dasáhnout.67    

 

 V ergoterapii se rozlišují 4 hlavní oblasti: 

• kondiční ergoterapii – usiluje především o psychickou rovnováhu nemocného. 

• ergoterapii cílenou na postiženou oblast – vykonávaná  práce  má  obsahovat  pohyby,  které  

  jsou přesné, cílené a dávkované.   

• ergoterapii zaměřenou na pracovní začlenění – pomocí   ergodiagnostiky   sleduje   pracovní 

  začlenění nemocného, neboť práce bývá pro člověka s postižením často smyslem jeho života 

  a umožňuje mu komunikaci s okolím. 

• ergoterapii zaměřenou na výchovu k soběstačnosti – jedná  se  o  zvládání  běžných  činností  

  každodenního života.68   

10.1.4   Animoterapie 

 Animoterapie je terapie prostřednictvím živých zvířat. Živé zvíře poskytuje 

společnost. Je zdrojem mazlení a projevů oddanosti, důvodem radosti tématem k rozhovoru    

a příležitostí k pohybu a k hrám. Je prokázáno, že i pouhé pravidelné návštěvy a krátkodobý 

kontakt se zvířetem dokáží snížit výskyt a rozsah depresí. Pod pojmem animoterapie si 

dokážeme představit jakékoliv zvíře, které je individuálně určitému jedinci příjemné, a s nímž 

dokáže navázat vizuální i taktilní kontakt.69   
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10.1.5   Hipoterapie 

 Hipoterapie je nejúčinnější v rámci uceleného přístupu léčebné rehabilitace                   

a je indikována pro děti a dospělé ve věku od 6 měsíců. Horní hranice neexistuje, spíš je zde 

limit stanovený maximální váhou a výškou klienta (z důvodu bezpečné manipulace s klientem 

a welfare koně) a kontraindikacemi přicházejícími s vyšším věkem ( např. osteoporóza).       

Pro hipoterapii může být doporučen kdokoli s pohybovou poruchou na základě písemného 

doporučení lékaře po vyloučení možných kontraindikací.70 

 Základní principy hipoterapie jsou sloučení fyzioterapie a psychoterapie, které působí 

na klienta zároveň. 

 Principem fyzioterapeutického působení je koňský hřbet, který při každém kroku koně 

vytváří složitý trojrozměrný pohyb, který se skládá z pohybu nahoru a dolů, vpřed a vzad,        

a do stran. A to vše v rytmických kmitech, které prostupují svalstvem v plné šíři. Aby se 

člověk na koni udržel, je nucen se těmto impulsům povědomě podvolovat, což předpokládá 

plynulou pohybovou koordinaci.Vlivem pohybu koně pak dochází k mimovolnému 

zapojování reflexů pro rovnováhu, které, umocněny volní složkou, vedou ke zlepšení držení 

těla a hlavy. Protože kůň není statický, požadavky na rovnováhu jsou v různé míře zvýšeny. 

Výsledkem hipoterapie je zlepšení koordinace pohybů, rovnováhy, zpevněný svalový korzet 

trupu. 

 Objevují se facilitační prvky ve formě taktilních podnětů  vznikajících třením o srst 

koně, hlazením, dotýkáním se sedlového materiálu. Výrazně efektivní je v hipoterapii 

působení psychoterapeutického principu. Při kontaktu s živým koněm, umocněným přírodním 

prostředím, vzniká atmosféra s pozitivním emočním nábojem.  

 Přítomnost koně přispívá ke zlepšení kontroly chování, adaptačních schopností           

na nové situace a koncentrace pozornosti. Zanedbatelná není ani vysoká hodnota motivace 

k této terapii.71  

10.1.6   Canisterapie 

 Canisterapie je metoda, při které se využívá kontaktu se psem, má vliv                        

na psychomotorický vývoj jedinců zdravých i se speciálními potřebami všech věkových 

kategorií.  

 Pomocí psa ovlivňujeme oblast kognitivní (poznávací), která zpracovává informace 

přijímané smysly. U dětí pomocí pejska rozvíjíme také oblast tělesnou, tzn. jemnou (práce 
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rukou) a hrubou (pohyb celého těla) motoriku. Pro zlepšení jemné motoriky pes přináší 

házené míčky a je za to následně odměňován pamlskem. Pokud pes není vášnivý aportér, 

využíváme péče o psa, děti ho mohou česat, krmit, připnout mu vodítko, obojek apod.          

pro rozvoj hrubé motoriky působí pes hlavně jako motivační prvek, děti za ním lezou            

po čtyřech, společně cvičí, překonávají různé překážky, schovávají mu různé předměty, 

včetně pamlsku. Ty,  které mohou, mu připnou vodítko, sami ho vedou, což zároveň zvyšuje 

jejich sebevědomí.  

 Pes motivuje děti i v oblasti řečové, některé se snaží opakovat jednoduchá slova, 

oslovovat psa jménem. Děti, které nemluví, dávají najevo radost z přítomnosti psa broukáním 

nebo úsměvem.  

 Pro děti s více vadami je vhodné polohování se psy. Dítě si na ně může lehnout, 

položit nohy či ruce, vnímat jeho dech a teplo, čímž dochází k prohřívání a postupnému 

uvolňování spastických svalů končetin před následnou rehabilitací. 72  

 

11 Kombinované postižení 

 Kombinovanému postižení se v současné době věnuje řada autorů. S tím je spojena       

i terminologická nejednotnost. V odborné literatuře se setkáváme hned s několika termíny – 

těžké mentální postižení, kombinované vady, děti s extrémně psychomotoricky retardovaným 

vývojem, děti s těžkým narušeným vnímáním, apod. Každý vybraný termín signalizuje určitý 

akcent, který zdůrazňuje těžiště postižení. Termíny ve speciální pedagogice se rychle 

přežívají, a proto i mění. Z tohoto důvodu se používá neutrální termín těžké postižení. 73          

 V některých případech se používá termín vícenásobné postižení, který definuje jako 

multifaktoriální, multikauzální a multisymptomatologicky podmíněný fenomén,                   

který se projevuje signifikantními nedostatky v kognitivní, motorické, komunikační,          

nebo psychosociální oblasti. 74      
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12 Shrnutí teoretické části 

 V teoretické části byl vymezen pojem volný čas, mentální retardace, autismus, dětská 

mozková obrna, epilepsie, smyslová postižení, ústavní péče, kvalita života, rehabilitace           

a kombinované postižení.  

 Základním pojmem volného času se zabývá mnoho odborných publikací. V současné 

době se uvádějí dva hlavní směry: negativní pojem volného času a pozitivní pojem volného 

času. Negativní pojem volného času je zde definován jako zbývající doba celkového denního 

průběhu, která zůstala po studijně nebo pracovně podmíněném čase, povinnostech 

v domácnosti a uspokojení základních biologických potřeb. V pozitivním pojetí je zdůrazněna 

svoboda při nakládání se svým volným časem. Zde nastává problém u osob s postižením         

a pro kohokoli kdo vyžaduje pro provádění činností pomoc svého okolí.  Svobodná volba 

takto znevýhodněných jedinců je z velké části závislá na asistenci sociálního prostředí.  

 Důležité je využití volnočasových aktivit především v ústavech sociální péče, kde je 

prioritou vytvoření přirozeného a podpůrného prostředí a uspokojení všech bio – psycho- 

sociálních potřeb. To vede k tomu, že se obyvatelé těchto zařízení mohou cítit velmi dobře       

a mohou zde prožít velmi kvalitní život.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 Metodologie průzkumu 

 
 V předchozí částech textu byla pomocí definic pojmů objasněna teoretická 

východiska, ze kterých bude vycházet náš empirický průzkum.  

 V následující části této práce bude popsána obecně  charakteristika průzkumné 

metodologie, předmět šetření, cíl průzkumu, předpoklady šetření, volba metody a techniky 

průzkumu, prostředí průzkumu a průzkumný vzorek. 

13.1 Předmět šetření 

 Předmětem šetření jsou volnočasové aktivity klientů v Ústavu sociální péče Benešov   

u Semil. 

13.2 Cíl průzkumu  

 Přínos poskytovaných volnočasových aktivit klientů v Ústavu sociální péče Benešov   

u Semil pro jejich kvalitu života.   

13.3 Předpoklady šetření 

 
 Základní předpoklad: 

 V zařízení jsou poskytovány volnočasové aktivity, které zlepšují kvalitu života. 
 
  
 Dílčí předpoklady:  

 Předpokládáme, že v Ústavu sociální péče Benešov u Semil: 

 
 1. je zajištěn jedincům s kombinovaným postižením potřebný prostor pro využití                       

                volného času, 

 2. jsou aktivity přizpůsobeny různému druhu postižení, 

 3. řízené volnočasové aktivity převládají nad neřízenými aktivitami, 

 4. jsou volnočasové aktivity rovnoměrně rozvrženy do celého týdne, 

 5. zájmové činnosti vedou odborní a kvalifikování pracovníci. 

13.4 Průzkumná strategie 

 S přihlédnutím na užité techniky jde o strategii kvantitativní. 
 



13.5 Průzkumná metoda 

 Metoda řešení zahrnuje celkový přístup k řešení problematiky obsažení v přípravě, 

realizaci a zpracování výsledků empirického průzkumu. Metoda řešení vychází ze všech 

předchozích etap přípravy šetření. Podle předmětu, hypotéz, operacionalizace a podoby 

zkoumaného souboru lze usuzovat na vhodnost té které metody průzkumu. Vybraná metoda 

ovlivňuje jak výběr zkoumaného souboru, tak použití technik pro sběr dat a konečně i způsob 

zpracování a interpretace získaných dat.75 

13.6 Popis průzkumné techniky 

 Hlavní technikou průzkumu byla analýza dokumentů a dotazování. 

Analýza dokumentů – je používána při vyhodnocování dokumentů obsahujících informace      

o soc. realitě buď jejich interpretací  (kvalitativní analýza), nebo pomocí kvantitativní analýzy 

(analýza obsahová). Za dokumenty se pokládají záznamy písemné, obrazové nebo zvukové 

povahy.76 

 

 Pro náš průzkum byla vybrána obsahová analýza. 

 

Analýza obsahová- je výzkumná technika pro objektivní, systematický a kvantitativní popis 

objektivně stanovitelných vlastností toho, co je obsahem komunikace. Zajišťuje obsah 

sdělení, jeho autora, záměr a předpokládaný účinek na příjemce. Analýza obsahová postupuje  

v těchto fázích: stanovení hypotézy, na základě které jsou vybrány kategorie (jednotlivá slova, 

stylistické charakteristiky, témata, objekty, hodnoty, postoje), jejichž přítomnost má být 

měřena. Pak jsou stanoveny zkoumané jednotky (symboly, slova, nadpisy, odstavce) a jejich 

četnost a rozsah. Kvantitativní výsledky jsou potom analyzovány.77 

 

 Pro náš průzkum byly studovány zejména dokumenty určené ke shromažďování 

informací. Byly to především vnitřní směrnice, Výroční zprávy za rok 2008 a 2009, 

metodické pokyny  atd.  

 Dalším využitým typem dokumentů byly materiály určené k šíření informací, tzn.,       

že v praxi byly pro průzkum použity internetové odkazy (webové stránky Ústavu sociální 

péče Benešov u Semil).  
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76 JANDOUREK, J. Sociologický slovník. 2.  vydání. Praha: Portál, 2007. s. 21 
77 JANDOUREK, J. Sociologický slovník. 2. vydání. Praha: Portál,  2007. s. 23 



Další technikou průzkumu bylo dotazování. 

  

Dotazník je nejfrekventovanější metodou zjišťování údajů. Dotazník je určen 

především pro hromadné získávání údajů. Myslí se tím získávání údajů o velkém počtu 

odpovídajících. Proto se dotazník považuje za ekonomický výzkumný nástroj. 

 Osoba, která vyplňuje dotazník, se nazývá respondent. Jednotlivé prvky dotazníku      

se nazývají otázky. Přesná formulace konkrétního cíle a úlohy dotazníku ve vztahu                 

ke zvolenému problému je základní podmínkou účelného koncipování dotazníku.78  

 V našem průzkumu  byly použity otázky  uzavřené i otevřené. Vzhledem k tomu,        

že délka dotazníku závisí i na schopnostech respondentů, byly voleny otázky jasné                    

a smysluplné.   

13.7  Průzkumný vzorek 

 Do průzkumu bylo zařazeno 38 jedinců různé věkové kategorie a s rozdílným 

handicapem. Věkové rozmezí klientů v době průzkumu bylo od  7 – do 40 let.  

 Samotný průzkum probíhal v době od 3.9. 2009 do 19.9.2009 a od 7.1.2010                 

do 15.1.2010. Po tuto dobu byl realizován veškerý sběr dat a dostupných materiálů. Při sběru 

dat bylo nutné brát v potaz nařízení ředitelky zařízení, že veškeré dostupné materiály jsou 

nepřenosné a jejich studium musí probíhat pouze v rámci zařízení.    

13.8 Etické předpoklady šetření 

 V souvislosti s obsahovou analýzou dokumentace a přístupem k důvěrným informacím 

je důležité upozornit, že při průzkumu bylo postupováno v souladu s etickými pravidly,           

a to s důrazem na anonymitu a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

 Dne 3.9.2009 bylo podepsáno závazné prohlášení o mlčenlivosti a předán výpis 

z rejstříku trestů.     

14 Prostředí průzkumu 

 Výzkum byl prováděn v Ústavu sociální péče Benešov u Semil, který bude 

v následujících kapitolách popsán. 
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14.1 Ústav sociální péče Benešov u Semil 

 
Toto  zařízení je pro osoby mentálně postižené  a s kombinovanými vadami ve věku   

od 7 do 40 –ti let, které pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují komplexní péči. Jsou 

zde poskytovány služby potřebné vzhledem k jejich věku a zdravotnímu stavu, především 

soustavná sociální, základní zdravotní, ošetřovatelská a výchovná péče, ubytování, stravování, 

rehabilitace, zájmové, kulturní a společenské vyžití   a příprava na další pracovní uplatnění. 

 
 Vzdělávání klientů se zajišťuje v Základní speciální škole v Semilech, kam se děti 

denně dováží. Pobyt klientů probíhá formou denního či týdenního pobytu. O umísťování         

a úhradě  za pobyt v zařízení rozhoduje referát sociálních věcí Libereckého kraje. Organizace 

má  26 zaměstnanců z toho 9 hospodářsko – správních a 17 odborných pracovníků.  

 
 Ústav sociální péče Benešov u Semil byl zřízen ke dni 27.12.1991. Jeho zřizovatelem 

je Liberecký kraj a je příspěvkovou organizací s vlastní právní subjektivitou, která umožňuje 

samostatné, komplexně technické, ekonomické a organizační řízení ústavu a poskytování 

služeb klientům ÚSP. 79  

14.2 Poskytované služby 

14.2.1   Ubytování 

 Zařízení má k dispozici 32 lůžek na třech odděleních. Je zde 5 pokojů jednolůžkových, 

2 pokoje dvoulůžkové, 1 pokoj třílůžkový a 4 pokoje více lůžkové. Pokoje mají obvykle 

vybavení přizpůsobené stupni postižení a věku. 

14.2.2   Stravování 

Stravování  se v ústavu poskytuje v souladu se zásadami správné výživy, s ohledem   

na věk a zdravotní stav klientů podle stanovených stravovacích jednotek. Stravování               

je zajištěno v budově, strava se podává 6x denně. Pitný režim je zajištěn nepřetržitě po celý 

den. Jídelníčky jsou sestavovány a kontrolovány stravovací komisí. V rámci socializace                  

a pracovního zácviku je přípustné, aby klienti vypomáhali v kuchyni s drobnými pracemi       

a při přípravě večeře. 
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14.2.3   Zdravotní a ošetřovatelská péče    

Ošetřovatelská a zdravotní péče je zajištěna 24 hodin denně. O klienty se stará 

dostatečný počet kvalifikovaných pracovníků různých odborných profesí. U klientů jsou 

zajištěny pravidelné preventivní prohlídky včetně různých vyšetření u odborných lékařů. 

Provádí se zde i péče logopedická. 

14.2.4   Rehabilitace 

Je poskytována každému klientovi podle jeho potřeb v příjemném prostředí. Zajišťuje 

ji rehabilitační sestra na základě doporučení odborného lékaře. Provádí se léčebná tělesná 

výchova,  cvičení na velkém míči, masáže klasické i reflexní. Kromě toho se využívají i další 

léčebné prvky jako např.: perličková koupel a následný zábal, biolampa, laser, solux, 

cyklotrenažer,  elektrický běžecký trenažér, posilovací simulátor veslování – Concept II         

a jiné rehabilitační pomůcky. Dle potřeb uživatelů je zajištěna péče logopedická včetně 

alternativních metod komunikace.   

14.2.5   Výchovná péče 

Probíhá ve výchovných skupinách, zájmových útvarech a doplňkových aktivitách 

ÚSP. Výchovná péče se provádí na základě zpracovaných individuálních výchovně 

vzdělávacích plánů, ve kterých se vychází   z potřeb klienta a jeho zájmu. Jsou zpracovány   

ve spolupráci se zákonnými zástupci klientů a připravují se vždy na školní rok. Plány jsou 

zaměřené na socializaci a integraci klientů, na celostní rozvoj osobnosti. V plánech jsou 

obsaženy tyto výchovné bloky: věcné učení, trivium, smyslová výchova, hudební výchova, 

tělesná výchova, rozumová výchova, výtvarná výchova, pracovní výchova, logopedická péče, 

práce s počítači, společenské aktivity.  

14.2.6   Zájmové a kulturní vyžití 

Nedílnou součástí péče o klienty je využití volného času, a to jak v oblasti kulturní, tak 

i sportovní. Herny a společenské místnosti jsou vybaveny hračkami a audiovizuálními 

pomůckami. Klienti navštěvují výstavy, chodí do kina, na pohádky. V domě je hudební 

soubor „Terezáček“, s kterým se pravidelně účastní festivalu „Patříme k sobě“. Rovněž         

pro rodiče klientů se připravují různá vystoupení. Tradičně se klienti  zúčastňují festivalu 

„Jičín – město pohádky“. Dále pořádají výlety do okolí za poznáním krás Českého ráje, 

Pojizeří a Krkonoš. 2x ročně jezdí s klienty na ozdravné pobyty, vymýšlí   pro ně sportovní 

soutěže, diskotéky.   



  

Nesmíme opomenout ani zájmové kroužky pro klienty a to plavání v krytém bazénu 

přes zimu a přes léto na koupalištích v přilehlém okolí. Dále potom  hipoterapie, canisterapie 

a v neposlední řadě  i keramický kroužek, taneční a hudební kroužek, kroužek vaření, kroužek 

ručních prací  a sportovní kroužek. 

 

 K zařízení náleží i „Brandlův dům“. Jeho rekonstrukce probíhala v roce 1994. 

V současné době se tam nachází košíkářská dílna a skupinové bydlení. V posledních letech 

proběhla i úprava zahrady, kterou  rozdělili na část okrasnou a užitkovou. Samozřejmě ji 

využívají i klienti ke sportovním účelům a odpočinku.    

 

 Do skupinového bydlení se stěhovalo pět klientů v září 1998. Učí se zde zvládnout 

nároky samostatného života a zda mohou pomýšlet i na život mimo ústav. Každý má svoji 

garsoniéru, společný je obývací pokoj a kuchyňka. Pod celodenním dohledem vychovatelky 

se starají o sebe v běžných každodenních činnostech. Připravují si snídaně, večeře, sami si 

uklízí, perou. Nezapomínají ani na zvládnutí jednoduchých oprav a údržbu domu. 

 

 Motoristické schopnosti klientů se rozvijí v dílnách prací s různými materiály. Provoz 

v košíkářské dílně byl zahájen v září 1999. Vyrábějí proutěné výrobky, kompletují pohlednice 

od firmy UMUN, je zde i tkalcovský stav. Pracovní zručnost trénují klienti také v keramické 

dílně, při úklidových činnostech, při pracích na zahradě, v prádelně nebo v kuchyni. I pro 

okolní veřejnost je přitažlivá produkce výrobků chráněné a keramické dílny. Zmíněné 

výrobky a práce jsou prezentovány na veřejnosti při různých výstavách, výročích                     

a svátcích. Velkou motivací pro klienty je zájem o jejich výrobky a finanční ohodnocení        

za vykonanou práci.   

 

 Dnes ve vile nad Jizerou našlo domov 31 klientů na týdenní pobyt. Co se týče 

postižení, jsou zde převážně klienti se středním stupněm mentální retardace                             

a kombinovanými vadami. Většina klientů má potíže s výslovností. Mezi kombinované vady 

řadíme nemoci nervové (epilepsie, DMO, stav po contuzi mozku), dále jsou to nemoci 

ortopedické spojené s vadným držením těla, vady smyslové a diagnózy  psychiatrické.80 
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14.3 Legislativa  

 Služby Ústavu sociální péče Benešov u Semil zahrnují následující služby podle 

zákona č.108/2006 Sb.,  o sociálních službách: 

 

Týdenní stacionář  - § 47, tyto služby jsou pobytové a jsou určeny pro osoby, které mají 

sníženou  soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním 

onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc  jiné fyzické osoby. Služby 

obsahují tyto základní činnosti: poskytnutí ubytování, stravy, pomoc při osobní hygieně, 

pomoc při zvládání běžných úkonů, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc 

při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

 

Denní stacionář -§ 46, tyto služby jsou ambulantní a jsou určeny pro osoby, které mají 

sníženou  soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním 

onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc  jiné fyzické osoby. Služby 

obsahují tyto základní činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

poskytnutí  stravy, pomoc při osobní hygieně,  výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc 

při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

 

Odlehčovací služby - § 44, tyto služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové. Jsou 

poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického onemocnění 

nebo zdravotního postižení,  o které je jinak pečováno  v jejich přirozeném prostředí; cílem 

služby je umožnit  pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.  

 
Celkový přehled klientů dle poskytované služby znázorňuje tab. č. 1 
 

Týdenní stacionář 31 klientů 

Denní stacionář 5 klientů 

Odlehčovací služba 2 klienti 
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Rozdělení klientů podle druhu postižení znázorňuje  tab. č. 2 
 

Druh postižení Počet klientů 

Epilepsie 15 

Tělesné postižení 10 

DMO 5 

Autismus 5 

Schizofrenie 4 

Sluchové postižení 2 

Zrakové postižení 2 

Kontuze mozku 2 

 

Celkový počet klientů uvedených v tabulce nesouhlasí s celkovým počtem klientů 

v zařízení, ale je to tím, že jeden klient má více druhu postižení 

Výše uvedené údaje jsem získala studiem spisové dokumentace a to především 

studiem osobních listů jednotlivých dětí, do kterých jsem mohla se souhlasem ředitelky 

zařízení nahlédnout. 



14.3.1   Úhrada nákladů za sociální služby  

Úhradu nákladů za poskytování sociálních služeb hradí osoba ve výši sjednané           

ve smlouvě uzavřené s poskytovatelem služby podle § 91 zákona č. 108/2006 Sb.,                  

o sociálních službách. 

 Za pobytové služby poskytované nezaopatřenému dítěti   v týdenním stacionáři hradí 

rodiče dítěte nebo rodič, kterému bylo dítě svěřeno rozhodnutím soudu do péče, úhradu        

za stravu a za péči a ubytování. Maximální výši úhrady za ubytování a stravu stanoví 

prováděcí předpis. Po úhradě za ubytování a stravu musí osobě získat alespoň 15% jejího 

příjmu. 

 Úhrada za péči v týdenním stacionáři je ve výši 75% přiznaného příspěvku na péči. 
  
Výše úhrady za stravu a ubytování je stanovena dle § 13 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se 

doplňují některá ustanovení zákona o sociálních službách.  

14.3.2   Personální zajištění služeb 

 V současné době má organizace 26 zaměstnanců. Statutárním zástupcem je ředitelka, 

jmenovaná KÚ Libereckého kraje. Na zajištění provozu ústavu sociální péče se podílejí téměř 

všechny úseky organizace – sociální, zdravotnický, ekonomický, technický a stravovací. 

Jednotliví vedoucí úseku jsou přímo podřízení ředitelce.  

 V zařízení je zajištěna nepřetržitá služba, zejména zdravotními sestrami                        

a pracovnicemi sociální přímé péče. 

 O klienty ve všech třech druzích pobytu se stará 26 zaměstnanců, z toho 17 

pracovníků v přímé péči a 9 pracovníků hospodářsko – správních.  

 

Rozdělení pracovníků v přímé péči  znázorňuje tabulka č. 3 

Jednotlivé zastoupení Počet pracovníků 

Pracovníci v sociálních službách 9 

Vychovatelky 4 

Zdravotnice 2 

Fyzioterapeut 1 

Sociální pracovník 1 
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Rozdělení pracovníků hospodářsko – správních znázorňuje tab. č. 4 

Jednotlivé zastoupení Počet pracovníků 

Kuchařky 2 

Uklízečky 2 

Pomocná síla v kuchyni 1 

Ekonomka 1 

Vedoucí kuchyně 1 

Pracovník v prádelně 1 

Řidič 1 
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14.4 Zájmové činnosti klientů  

14.4.1   Průzkum studiem spisové dokumentace 

Zájmové činnosti klientů probíhají v různých terapeutických dílnách, které                  

se nacházejí v prostorách ústavu sociální péče. Hlavním posláním těchto dílen je poskytnout 

uživateli individualizovanou podporu rozvoje pracovních, sociálních a motorických 

schopností vedoucích ke zvýšení šance na nalezení uplatnění na volném trhu práce a podpořit 

uživatele v co nejsamostatnějším životě v běžném sociálním prostředí. Do průzkumu byli 

začleněni všichni klienti Ústavu sociální péče Benešov u Semil, k datu 31.8 2009 jich bylo 38. 

 

 

 



Košíkářská dílna 

 Základním materiálem používaným v košíkářské dílně je pedigg. Jedná se                    

o zpracovanou liánu, která se dováží z Asie. Výhodou pediggu je snadné zpracování. Práce 

sním nevyžaduje tolik síly a zručnosti jako běžné vrbové pruty, výrobky jsou úhlednější. 

V košíkářské dílně je vše přehledně srovnáno na policích. 

 Výrobky: ošatky ( kulaté, oválné), košíky na houby a ovoce, tácy s pevným dnem, 

které je z překližky, ozdobné výrobky, atd. 

 

Tkalcovská dílna 

 V tkalcovské dílně jsou používány jednoduché tkalcovské techniky: 

• kolíkový stav (vhodný pro začátečníky) 

• tradiční tkaní na rámu a na formě 

• tkaní na tkalcovském stavu 

Výrobky: koberečky, prostírání, dečky, kapsičky, peněženky, tašky atd. 

 

Svíčkařská dílna 

 V dílně pro výrobu svíček se používají tři základní techniky: 

 

• stáčení svící z mezistěn ze včelího vosku – používají se mezistěny vyráběné pro včelařskou 

  práci, které  se  nařezávají  na  pruhy  a  z těchto  pruhů  jsou  stáčeny  svíce  různých  tvarů               

  a  velikostí 

• technika namáčení – materiál (včelí vosk nebo parafín) je rozehřátý ve speciální nádobě. 

   Do  této  nádoby  jsou  namáčeny  knoty,  opakovaným  namáčením  vzniká  svíce krásného  

   tvaru. 

• odlévání do forem – rozehřátý parafín je vléván do speciálních forem. Touto technikou lze  

  dosáhnout různé barevné efekty a kombinace (pomocí obarveného parafínu). Všechny tyto  

  techniky nejsou příliš náročné a mají tu výhodu, že v jednotlivých pracovních operacích se 

  mohou úřasnit i velice málo zruční pracovníci s menšími pracovními dovednostmi. 

 Výrobky: svíčky v různých tvarů a velikostí. 

 

Keramická dílna 

 V keramické dílně dochází k výrobě různých drobných předmětů pomocí 

jednoduchých technik. Např. šňůrkovou technikou, vtiskávanou technikou. 

 Výrobky: květináče, drobné nádobky, malé obrázky. 



 

V terapeutických dílnách klienti rozvíjejí své motorické schopnosti a získávají cenné 

zkušenosti důležité pro jejich další uplatnění. Mnoho výrobků putuje na různé jarmarky           

a prodejní akce, takže z nich mají klienti i finanční prostředky. 

 

Tab. č. 5 

Činnost Počet dětí 

košíkářství 19 

tkalcovství 12 

svíčkařství 29 

keramika 21 

 

Ostatní zájmové činnosti 

 

Muzikoterapie  

 Muzikoterapie je terapeutický přístup, který využívá jak působení hudby (pasivní 

muzikoterapie), tak i proces při vytváření hudby a zvuků (aktivní muzikoterapie).  

 

Hipoterapie 

 Hipoterapie probíhá v jízdárně „U Lánských“ asi 8 km od Ústavu sociální péče 

Benešov u Semil. Je zaměřena na seznámení s koněm, zvládnutí nasednutí, sesednutí               

(v některých případech s přihlédnutím na druh postižení se musí klientovi pomoci) či 

pohybové koordinace při jízdě.   

 

Canisterapie 

 Canisterapie probíhá přímo v zařízení, kam jednou týdně dochází chovatelka se dvěma 

fenami labradorského retrívra. Vhodně zvolené zvíře působí jako sociální katalyzátor, jenž 

zahajuje a podněcuje sociální kontakt a komunikaci. Chovatelka splňuje veškeré zkoušky 

k vykonání této činnosti.  

 

 

 

 



Práce na pozemcích 

 Klienti vykonávají různé drobné činnosti – sázení rostlin, okopávání, pletí. 

Vypěstované produkty mají volně k dispozici.  V podzimním období češou jablka, hrabou 

listí.  

 

Soubor Terezáček  

V tomto hudebním souboru nacvičují drobné taneční kreace a hudební vystoupení. 

S nacvičeným programem vystupují např. v domovech pro seniory, v dětských centrech          

a při různých společenských akcích. 

 

Volný pohyb  

 Při této činnosti se klienti učí nakupovat drobné věci, přepravovat se dopravními 

prostředky, vyřizovat různé úřední záležitosti. Hlavním cílem je  dospět k co možná největší 

samostatnosti klientů. 

 

Cvičná kuchyň 

 Cvičná kuchyň je součástí Brandlova domu. Dochází zde k nácviku přípravy 

jednoduchých pokrmů. I tato činnost byla měla být nápomocná k samostatnosti klientů            

a co největší připravenosti pro budoucí život. 

 

Sportovní činnost 

 Součástí zařízení není žádné hřiště ani tělocvična. Z tohoto důvodu klienti navštěvují 

tělocvičnu a hřiště Základní školy Benešov u Semil. 

 

Počítačový kroužek 

 Vzhledem k postižení klientů se zde jedná pouze o základní činnosti na počítači, 

hledání na internetu a hraní her. 

 

Tab.č. 6 

Činnost Počet dětí 

Muzikoterapie 24 

Hipoterapie 15 

Canisterapie 16 

Práce na pozemcích 13 



Soubor Terezáček 19 

Volný pohyb 12 

Cvičná kuchyň 15 

Sportovní činnost 17 

Počítačový kroužek 11 

   

Tab. č. 7 

Rozložení zájmové činnosti podle počtu dnů v týdnu 

Činnost Počet dnů v týdnu 

Tkalcovství 2 

Košíkářství 2 

Svíčkařství 2 

Keramika 3 

Muzikoterapie 1 

Hipoterapie 1 

Canisterapie 2 

Práce na pozemcích 2 

Soubor Terezáček 1 

Volný pohyb 2 

Cvičná kuchyň 3 

Sportovní činnost 1 

Počítačový kroužek 2 

  

Hipoterapie probíhá v době od 1.5 do 30.9. příslušného roku, soubor Terezáček 

probíhá jednou týdně, v případě nějakého vystoupení probíhá dle potřeby. Práce                     

na pozemcích probíhá nejčastěji v době od 1.4. do 31.10. příslušného roku podle počasí. 

 

Odbornost pracovníků 

 Studiem dokumentace bylo zjištěno, že zaměstnanci ústavu jsou kvalifikovaní 

k výkonu své práce. Je zde zaveden systém celoživotního vzdělávání pracovníků v odborných 

kurzech, seminářích apod. za účelem profesionálního růstu pracovníků a zkvalitňování 

poskytovaných služeb. 



 Někteří pracovníci pracují v zařízení od jeho založení, takže dokážou ke zkvalitnění 

služeb přispívat i svými dlouholetými zkušenostmi. 

  

Závěr ze studia dokumentace 

 Studiem spisové dokumentace bylo zjištěno, že volnočasové aktivity jsou rozvržené 

do celého týdne. 

 V průběhu roku se klienti účastní velmi mnoho ústavních i mimoústavních akcí (viz. 

příloha č. 1). 

 Vzhledem k postižení klientů převládají řízení aktivity před neřízenými. 

 Ze studia spisové dokumentace vyplynulo, že nabídka volnočasových aktivit v tomto 

zařízení je velmi různorodá, přizpůsobivá jednotlivým druhům postižení  a přinášející 

klientům radost a obohacení. 

 Ústav sociální péče Benešov u Semil má pro realizaci volnočasových aktivit velmi 

omezené prostory, ale i přes tento problém se snaží využívat veškeré dostupné prostory přímo 

v ústavu a jeho blízkosti. 

 Zaměstnanci zařízení jsou kvalifikovaní ke své práci a své znalosti si stále 

zdokonalují. 

14.4.2   Průzkum – dotazováním  

 Dotazováním bylo osloveno 28 klientů  ve věku od 10-ti do 40-ti let. Pro klienti ústavu 

byli zpracovány 2 typy dotazníku, každý  z nich obsahoval 5 otázek.  První dotazník                

se zabýval volnočasovými aktivitami v ústavu, druhý  dotazník se zabýval volnočasovými 

aktivitami v domácím prostředí. Další typ dotazníku byl zpracován pro oslovené zaměstnance 

ústavu.  

  

Volný čas v ústavu 

 V ústavu sociální péče bylo dotazováno 28 klientů. Z tohoto počtu bylo 21 chlapců a 7 

dívek. Dotazník obsahoval 5 otázek a klienti byli dotazováni v malých skupinách. 

 Z analýzy výsledku dotazníku ( viz příloha č. 2 ) vyplynulo: 

 

1. Co si představuješ pod pojmem volný čas? 

 16 klientů uvedlo, že jsou to různé zájmové činnosti probíhající v zařízení, 

4 klienti se dívají na televizi, 

3 klienti uvedli, že je to čas, kdy jsou venku,  



3 klienti na tuto otázku nedokázali odpovědět,  

            2 klienti uvedli, že je to čas, kdy nic nedělají. 

            

 

2. Jaké máš oblíbené volnočasové aktivity probíhající v zařízení? 

 8 klientů – cvičná kuchyň, 

6 klientů – počítače, 

 5 klientů – práce na zahradě, 

 4 klienti – výroba svíček, 

 4 klienti – canisterapie, 

 1 klient – košíkářství. 

 

3. Trávíš svůj volný čas raději sám/a nebo v kolektivu? 

 25 klientů tráví čas raději v kolektivu, 

   3 klienti tráví čas raději sami. 

 

4. Navštěvuješ rád/a různé kulturní akce? 

 26 klientů uvedlo, že rádi navštěvují kulturní akce, 

   2 klienti uvedli, že jsou raději v zařízení. 

 

5. Setkáváš se rád/a při různých činnostech s novými lidmi? 

 23 klientů uvedlo, že mají rádi setkání s novými lidmi, 

              5 klientů nemá rádo nové lidi.   

       

Volný čas doma 

 V ústavu sociální péče bylo dotazováno 28 klientů. Z tohoto počtu bylo 21 chlapců a 7 

dívek. Dotazník obsahoval 5 otázek a klienti byli dotazováni v malých skupinách. 

 Z analýzy výsledku dotazníku ( viz příloha č. 3 ) vyplynulo:  

 

1. Pomáháš doma rodičům? 

 20 klientů nepomáhá, 

8 klientů uvedlo, že pomáhá doma rodičům  ( především umývají nádobí a pracují      

na zahradě). 

  



2. Jezdíš s rodiči na výlety? 

 15 klientů uvedlo, že ne, 

13 klientů uvedlo, že ano. 

             

3. Sleduješ pořady v televizi? 

 22 klientů uvedlo, že ano, 

   6 klientů uvedlo, že ne. 

 

4. Trávíš čas doma u počítače? 

     19 klientů uvedlo, že ne ( z toho 11 klientů doma počítač nemá) 

                 9 občas ano 

 

5. Jezdíš s rodiči na dovolenou? 

 23 klientů uvedlo, že ne 

   5 klientů uvedlo, že ano ( z toho 2 klienti byli s rodiči u moře) 

 

Volný čas z pohledu vychovatelů 

 V Ústavu sociální péče Benešov u Semil byli osloveni  4 vychovatelky a 6 pracovníků 

v sociálních službách, kteří měli odpovědět na 2 otázky. 

 Z analýzy výsledku dotazníku (viz. příloha č. 4 ) vyplynulo: 

 

1. Myslíte, že klienti mají možnost kvalitního vyžití volnočasových aktivit v zařízení? 

 Na tuto otázku odpovědělo shodně 10 dotázaných, že všechny volnočasové aktivity 

přinášejí kvalitní vyžití. 

 

2. Myslíte si, že by se měla ve Vašem zařízení rozšířit zájmová činnost? 

 Na tuto otázku odpovědělo shodně 10 dotázaných, že současná zájmová činnost je 

velmi pestrá a plně naplňuje 5 dnů v týdnu, kdy klienti pobývají v ústavu.   

  

Závěr z analýzy výsledku dotazníku 

 Ze získaných údajů dotazníku vyplývá, že klienti ústavu sociální péče tráví volný čas 

nejraději prací ve cvičné kuchyni, na počítači a prací na zahradě. Velmi rádi se účastní 

kulturních akcí a setkávají se s novými lidmi. 



Volný čas doma tráví především pasivní formou a to především sledováním 

televizních pořadů. Zhruba polovina dotázaných má možnost jezdit na výlety a pouze 2 klienti 

se mohli užít pobyt u moře. 

   Studiem spisové dokumentace a možností nahlédnout do osobních karet klientů bylo 

zjištěno, že asi polovina klientů pochází se sociálně slabých rodin. Příjmy těchto rodin závisí 

především na výši sociálních dávek. Z tohoto důvodu nemohou rodiny poskytnout tak pestré   

a někdy i finančně náročné využití volného času. 

Z odpovědí od vychovatelů bylo zjištěno, že zařízení zajišťuje kvalitní využití volného 

času v plném rozsahu. 

 

15 Shrnutí praktické části 

 Průzkumem bylo dosaženo vytýčeného cíle (viz kapitola č. 13.2), byly potvrzeny jak 

základní, tak dílčí stanovené předpoklady ( viz kapitola č. 13.3 této práce).  

 V Ústavu sociální péče Benešov u Semil je zajištěn jedincům s kombinovaným 

postižením potřebný prostor pro využití volného času, aktivity jsou přizpůsobeny různému 

druhu postižení, řízené volnočasové aktivity převládají nad neřízenými aktivitami, 

volnočasové aktivity jsou rovnoměrně rozvrženy do celého týdne  a zájmové činnosti vedou 

odborní a kvalifikovaní pracovníci. 

 

 Doporučení: 

• ve všech výše uvedených činnostech je doporučeno zachovávat současný režim 

• podporovat individuálnost, respekt k individuálním potřebám klientů a ke svobodné  

   volbě 

• zachovávat lidskou důstojnost, předcházet negativním předsudkům  

 • stanovit optimální úroveň zatížení klientů v souvislosti s jejich postižením 

 • organizovat  aktivity  v takových  časových  úsecích, aby  mohlo  dojít  k dokončení                

              činnosti  

 • podporovat sociální dovednosti a vztahy s rodinou, přáteli apod. 

           •  personální  nedostatek  se  snažit  řešit propagací dobrovolnictví na komunitní úrovni 

               (navázat  kontakt  s Gymnáziem  v  Semilech,  případně  i  se  Střední zdravotnickou 

                školou v Turnově)  

 



16 Závěr:  

 Průzkum, který byl v rámci této bakalářské práce prováděn, měl základní cíl a to 

přínos poskytovaných volnočasových aktivit klientů v Ústavu sociální péče Benešov              

u Semil pro jejich kvalitu života. Cíle bylo dosaženo. U vybraných činností byla vytvořena 

doporučení na optimalizaci poskytování volnočasových aktivit v interakci s potřebami klientů 

v daném zařízení. 

 Průzkum vycházel z obecných teoretických poznatků, z nich se později vycházelo     

při formulování odpovědí na hlavní cíl této práce. 

 Teoretická část se zabývala problematikou volného času, definováním pojmu mentální 

retardace, autismus, dětská mozková obrna, epilepsie. Dále zde byla popsána různá smyslová 

postižení, ústavní péče, kvalita života a různé formy rehabilitace. 

 V praktické části byla popsána metodologie průzkumu, předmět šetření, cíl průzkumu, 

předpoklady šetření, průzkumná metoda a popis průzkumné techniky. Dále bylo popsáno 

prostředí průzkumu, to znamená Ústav sociální péče Benešov u Semil a na ní navázala 

analýza získaných dat, v níž byly popsány výsledky průzkumu a prezentována zjištěná data. 

 Z průzkumu vyplynulo, že v Ústavu sociální péče Benešov u Semil  jsou poskytovány 

volnočasové aktivity, které zlepšují kvalitu života přítomných klientů. Základní předpoklad 

vymezený v této práci byl tedy potvrzen.  

 Ústav sociální péče Benešov u Semil má pro realizaci volnočasových aktivit velmi 

omezené prostory, ale i přes tento problém se snaží využívat veškeré dostupné prostory 

zařízení a jeho blízkosti. 

 Lze konstatovat, že různorodost volnočasových aktivit je dostatečně vyhovující         

pro klienty s různým druhem postižením. Aktivity jsou nastaveny tak, aby odpovídaly jejich 

schopnostem. Průzkumem bylo zjištěno, že klienti s jakýmkoliv postižením radostně přivítají 

aktivity pro ně připravené a jsou za ně vděční.  

 Aktivity jsou poskytovány kvalifikovaným, v oboru vzdělaným personálem. 

Vychovatelky se snaží být pro klienty oporou, umí pochválit, povzbudit, vcítit se do problémů 

s respektem k jejich lidské důstojnosti.  

   Vzhledem k tomu, že provoz zařízení je pouze pět dní v týdnu, museli být 

volnočasové aktivity citlivě rozloženy do těchto dní. Jak bylo průzkumem zjištěno, bylo velmi 

složité najít optimálnímu řešení, ale v současné době jsou rozvrženy tak, že vyhovují klientům   

i pracovníkům.  



 Průzkumem bylo zjištěno, že dotazovaní klienti  tráví svůj volný čas v domácím 

prostředí především pasivně. Příčinnou může být nejen nedostatek příležitostí, v některých 

případech i velká časová vytíženost rodičů, ale i také ekonomické poměry rodin klientů. 

 V rámci výzkumu, který byl proveden v této bakalářské práci, došlo ke zjištění,               

že i klienti, kteří tráví podstatnou část svého života v ústavu sociální péče, mohou naplnit svůj 

čas různorodými činnostmi vedoucí ke zlepšení jejich kvality života.       
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Příloha č. 1 

Akce v Ústavu sociální péče Benešov u Semil  

Připravuje se: 

29. 3 2010 – Matějská pouť v Praze 

13. - 16. 4. 2010 – Festival Patříme k sobě. Přijďte do Golfu v Semilech 13. 4. 2010 v 18 
hodin. 

20.4.2010 Koncert v O2 aréně v Praze – Chceme žít s vámi 

22. - 23. 5. 2010 – Tvoříme duší... 5. prezentační setkání českolipského regionu na státním 
zámku v Zákupech 

26. 6. 2010 – 3. ročník akce OPEN SKIES FOR HANDICAPPED na letišti v Hradci 
Králové s vyhlídkovým letem 
 
Stalo se: 

24.3.2010 - Prodej na KÚ v Liberci  - I v Liberci prodáváme před Vánoci a před 
Velikonocemi. Prodejci jsou z mnoha zařízení. Je tam velká konkurence. 
 
20.3.2010 - Prodej ve Waldorfské škole - Opět jsme prodávali ve Waldorfské škole. 
 
18.3. 2010 - Disco v Tereze - Diskotéku si dokážeme udělat i v Tereze. Podívejte se, jak jsme 
se bavili. 
 
6.3.2010 - Nadační COUNTRY bál ve Vesci. Již druhým rokem uspořádala rodina 
Kouckých Country bál ve prospěch našeho zařízení. 
 
4.3.2010 - Petr Novák v Golfu. Navštěvovali jsme vystoupení jeho tatínka a moc se nám 
líbila. Jablko nepadlo daleko od stromu a Petr se svou skupinou nás rozohnil. 
 
18.2.2010 -  MASOPUST : Námořní pirát, indiánka, lesní mužík, víly, motýli a další a další 
pohádkoví tvorové zaplavili Golf . Bavili jsme se výborně.  

2.a 10.2.2010 - Ke Krakonošovi do Jilemnice jsme jeli ve dvou skupinách. Skončili jsme      
v teple cukrárny. Dnes, kdy se oteplilo už v celé Jilemnici, Krakonoš se vrátil do svých hor. 

25.1.2010 -  Navštívili jsme výstavu loutek v semilské knihovně a zároveň se seznámili 
s funkcíknihovny.  
 
14.1.2010  -   Začal nový rok a s ním nové aktivity. Podkrkonošská společnost uspořádala       
v Golfu Čaj o páté. Sešli jsme se na něm i se svými přáteli z města i z jiných zařízení.  



16.12.2009 -  Vracíme se ještě k oslavě Štědrého večera v Tereze. Oslavili jsme ho než jsme 
se rozjeli domů. Měli jsme stromeček, dobrou večeři, byly i dárky.                                             
Slavili jsme na třech odděleních – na dolním, na horním a v denním stacionáři. 

11.12.2009 - Vánoční setkání -   Přijeli rodiče, příbužní, známé, přátelé a další hosté. 
Předvedli jsme jim malé scénky a zpěvy, prodali své výrobky a poseděli spolu. 

 
6.12.2009 - Oleška na návštěvě - Každým rokem k nám přichází na návštěvu Dětský 
stacionář na Olešce. Líbilo se jim u nás? 

 
3.12.2009 - Přišel Mikuláš - Přišel nejen Mikuláš ale i anděl a čert. Prožívali jsme to jako 
vždy. Napětí, někdy i pláč. Někdo se bojí, jiný strach nemá. Všichni však slibují polepšení. 

 
19.11.2009 - Rozhledna pod Borovicí -  Zveme vás na výlet na novou rozhlednu Pod 
borovicí nad Roprachticemi 

 
5.11.2009 - KERA Chrastava -  KERA se jmenoval Tvořivý den s hlínou – zdobení 
připravených výrobků, modelování ryb, který připravil Dům pečovatelské služby v Chrastavě. 
Naučili jsme se opět něco nového, co uplatníme v naší keramické dílně. Naše výrobky můžete 
vidět také zde na webu. 

 
9.10.2009 - Představujeme se v Babylonu - Na Veletrhu poskytovatelů sociálních služeb       
v libereckém Babylonu jsme představili i naše zařízení. Nejen svými výrobky a i projekcí 
obrázků z našeho zařízení a další fotodokumentací. 

7.10.2009 - Den otevřených dveří - Zveme všechny na Dny otevřených dveří. Můžete           
si prohlédnout celé zařízení, prostory ve kterých žijeme, dílny, kde pracujeme. Náš soubor 
TEREZÁČEK návštěvníkům předvedl nacvičenou taneční kreaci. 

 
3.10.2009 - Prodej v Golfu - Jednotlivá zařízení představují své výrobky v Golgu. I my 
prodáváme své výrobky z košíkářské, keramické a textilní dílny 

 
23.9.2009 - Krakonošův trojboj  - Krakonošův trojboj byl uspořádán V ZŠ v Řekách. Získali 
jsme i některé ceny. 

 
10.9.2009 - Jičín, Město pohádky -  Do Jičína, města pohádek, jezdíme rádi. Počasí bylo 
nádherné. Podívejte se, jak jsme si užívali. 

 
10.9.2009 - Krakonošova zahrada - 10. září jsme se zúčastnili sportovního odpoledne           
v Havlovicích. Naše soutěže, soutěže pejsků, hudba, zpěv, diskotanec, občerstvení, dobrá 
nálada, to bylo programem v Krakonošově zahradě. Na fotkách vidíte, že se nám tam líbilo. 



3.9.2009 - Na Táboře a Kumburku - Na hoře Táboře bylo cvičení hasičů Byla to pěkná 
podívaná. Pak jsme se ještě podívali na zříceninu hradu Kumburk. Řeknte, že jsme tam         
už nedávno byli. Podívejte se, to byli jiní! Nedostaneme se všichni všude najednou. 

26.8.2009 - Humprecht, Kost a Věžák - Známe jeden krásný zámek nedaleko Sobotky. 
Známe ho, protože jsme ho navštívili. Je to Humprecht. A Kost je hrad. A nakonec hup         
do Věžáku. To je zase rybník. 

25.8.2009 - Do Českého ráje - Hrubá Skála, Valdštejn  -  V létě nás bývá v Tereze míň, proto 
máme častější výlety. Když nám ještě přeje počasí, je to nádherné. Prošli jsme si kousek 
Českého ráje, od Hrubé skály k hradu Valdštejnu. 

20.8.2009 - Na Kumburku - Krásné počasí nás zlákalo na výlet ke zřícenině hradu 
Kumburku. Podívejte se, jak bylo hezky. 

18.8.2009 - Přehrada u Špindlerova Mlýna - Krásné srpnové dny nás zlákaly k výletu. 

 
 
 
 
 
 

 



Příloha č. 2 

Dotazník – Volný čas v ústavu z pohledu klientů 

 
1. Co si představuješ pod pojmem volný čas? 
 
2. Jaké máš oblíbené volnočasové aktivity probíhající v zařízení? 
 
3. Trávíš svůj volný čas raději sám/a nebo v kolektivu? 
 
4. Navštěvuješ rád/a různé kulturní akce? 
 
5. Setkáváš se rád/a při různých činnostech s novými lidmi? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 3 

Dotazník – Volný čas doma z pohledu klientů 

 
1. Pomáháš doma rodičům? 
 
2. Jezdíš s rodiči na výlety? 
 
3. Sleduješ pořady v televizi? 
 
4. Trávíš čas doma u počítače? 
 
5. Jezdíš s rodiči na dovolenou? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 4 

Dotazník – Volný čas z pohledu vychovatelů 

 
1. Myslíte, že klienti mají možnost kvalitního vyžití volnočasových aktivit v zařízení? 
 
2. Myslíte si, že by se měla ve Vašem zařízení rozšířit zájmová činnost?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


