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Abstrakt 

Pracovná výchova v živote mentálne postihnutých má svoje miesto v školskej, 

mimoškolskej a voľnočasovej oblasti. Cieľom pracovnej výchovy je primeraným spôsobom 

rozvíjať u mentálne postihnutých samostatnosť, naučiť ich také pracovné zručnosti a 

vypestovať také pracovné návyky, ktoré zodpovedajú ich možnostiam a potrebám. Príspevok 

sa zaoberá možnosťami intervencie pracovnej výchovy v dvoch oblastiach, a to v oblasti 

špeciálnej edukácie a v oblasti ergoterapie. Opisuje aktivity s problematikou pracovnej 

výchovy, pomocou ktorých môže dochádzať k interakciám medzi mentálne postihnutou 

osobou a prostredím s cieľom pozitívne ovplyvniť želaný rozvoj osobnosti mentálne 

postihnutého. 

 

Annotation  

Vocational training has its own place as in educational, extra-curricular as well as in 

leisure-time are in lives of people with intellectual disabilities. Aim of the vocational training 

is to develop independence, learn such working skills, and built up such labour habits in 

people with intellectual disabilities that correspond with their possibilities and needs in an 

appropriate way. The paper deals with the possibilities of vocational training interventions in 

two dimensions that are dimension of special education, and dimension of ergotherapy. 

Moreover, the paper describes activities focused on vocational training whereby there can by 

interaction between a person with intellectual disability and an environment with and 

objective to positively influence desired improvement of a person's with intellectual disability 

personality.  
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Úvod 

V úvode mi dovoľte pripomenúť poznatky špeciálnych pedagógov Baja, Vašeka (1994) a 

Majzlánovej (2007) o osobnosti jedinca s mentálnym postihnutím, ktoré považujem za  

dôležité pripomenúť v kontexte témy príspevku. Jedinca s mentálnym postihnutím chápeme 

ako bytosť jedinečnú, neopakovateľnú, ktorá sa podobne ako osobnosť zdravého jedinca 

rozvíja vlastnou aktivitou i pracovnou činnosťou, pričom nadobúda isté zručnosti. Samotná 

pracovná činnosť obohacuje jedinca s mentálnym postihnutím o množstvo zmyslových 

skúsenosti, vyžaduje vyššiu koncentráciu pozornosti, aktivizuje jeho predstavy, 

obrazotvornosť a myslenie. Pravidelným a správne metodicky vedeným nácvikom 

praktických zručnosti a návykov je ovplyvňovaná vyššia nervová činnosť, čím je 
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podporovaný rozvoj celej osobnosti. Postupným prekonávaním vnútorných a vonkajších 

prekážok pri pracovnej činnosti sa u jedinca s mentálnym postihnutím podporuje utváranie 

vôľových vlastností, samostatnosť, vytrvalosť a cieľavedomosť. Ak sa pracovnú činnosť darí 

realizovať, objavuje sa pocit uspokojenia, čo jedincov s mentálnym postihnutím motivuje 

k ďalšej pracovnej činnosti.  

Zvládnutie situácii s mentálne postihnutými v procese pracovnej výchovy si u niektorých 

pedagogických zamestnancov (vychovávateľ, pedagogický asistent), odborných 

zamestnancov (špeciálny pedagóg) a ergoterapeutov vyžaduje okrem vedomostí zo 

psychologických a špeciálno-pedagogických disciplín aj veľmi dobrú odbornú profesionalitu 

z technických odborov. S cieľom odborne pripraviť študentov na bakalárskom stupni štúdia 

vytvárame na Pedagogickej fakulte v Prešove ponuku štúdia špeciálnej pedagogiky 

s možnosťou širšieho zamerania na oblasť pracovnej výchovy. To je dôvod, prečo 

špeciálnopedagogickú intervenciu pracovnej výchovy v príspevku naznačujem v dvoch 

oblastiach, a to v oblasti špeciálnej edukácie a v oblasti ergoterapie. 

 

1 Špeciálnopedagogická intervencia pracovnej výchovy v špeciálnej edukácii 

Jedným z dôležitých činiteľov ovplyvňujúcich kvalitu pracovných činnosti mentálne 

postihnutých jedincov je špeciálnopedagogická intervencia, ktorú plánuje, riadi a uskutočňuje 

špeciálny pedagóg. Vančová (2010, s. 73) uvádza, že „Špeciálnopedagogická intervencia je 

zámerná, cieľavedomá a plánovitá aktivita, pomocou ktorej dochádza k interakciám medzi 

mentálne postihnutou osobou a prostredím s cieľom pozitívne ovplyvniť želaný rozvoj 

osobnosti mentálne postihnutého.“ 

V procese edukácie detí a žiakov s mentálnym postihnutím ide pri špeciálnopedagogickej 

intervencii o špeciálnopedagogické procesy, ktorými sú kompenzácia, korekcia, reedukácia, 

rehabilitácia, stimulácia. Niektoré špeciálnopedagogické procesy sú spomínané v základných 

pedagogických dokumentoch inštitucionalizovanej edukácie mentálne postihnutých pre oblasť 

pracovnej výchovy. 

Vo vzdelávacom programe pre detí s mentálnym postihnutím ISCED 0 – predprimárne 

vzdelávanie (Vladová a kol. 2009) je v tematických okruhoch Ja som, Ľudia, Príroda a 

Kultúra a v ich vzdelávacích oblastiach (perceptuálno-motorickej, kognitívnej, sociálno-

emocionálnej) zahrnutá okrem iných výchov aj pracovná výchova. Pracovná výchova má 

napĺňať špecifické ciele zamerané na zvládnutie sebaobslužných činností, na zachovanie 

návykov poriadku a čistoty v pracovných a technických činnostiach, špecifické ciele 

zamerané na zhotovovanie výtvorov z rozličného materiálu, konštruovanie zo stavebníc 

a rozvoj technickej tvorivosti. Špeciálnou stimuláciou, ktorá v oblasti pracovnej výchovy 

predstavuje súbor aktivít s cieľom podnecovať a podporovať žiaduce vývinové zmeny 

a pokroky v procese učenia a rozvíjania osobnosti postihnutého dieťaťa, je možnosť rozvíjať 

zaostávajúci vývin v psychomotorickej, poznávacej, emocionálnej a sociálnej oblasti detí 

s mentálnym postihnutím. V dennom poriadku špeciálnej materskej školy môžeme v oblasti 

pracovnej výchovy zabezpečiť hry a hrové činnosti, pohybové a relaxačné činnosti, činnosti 

pri pobyte vonku, činnosti zabezpečujúce životosprávu, špeciálne cvičenia a rehabilitačnú 

starostlivosť. Hra v období detstva je považovaná za základnú formu umožňujúcu 

sebarozvíjanie dieťaťa. Autori  Klein, Meinertz, Kausen (2001, s. 36) uvádzajú, že  dieťa 

v hre môže integrovať vonkajšiu realitu do svojich psychických štruktúr. Je aktérom svojho 

vývinu, pretože objavuje, vynalieza, experimentuje, porovnáva, napodobňuje, pripomína si, 

buduje vzťahy, vyjadruje pocity, pohybuje sa, vníma vlastnými zmyslami, zveľaďuje fantáziu, 

vedomostí a reč.  

Výchovno-vzdelávacia činnosť v špeciálnej materskej škole zahŕňa také pedagogické 

situácie, kde pedagóg plánuje a priamo riadi aktivity, hry a hrové činnosti a aj činnosti pri 

pobyte vonku, pričom využíva k stimulácii rozvoja jemnej motoriky rôzne materiály, napr. pri 
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hre a hrových činnostiach využíva papier, textil, drevo, kov, modelovací materiál, drobný 

materiál, konštrukčné stavebnice a pri pobyte vonku využíva napr. piesok a rôzny prírodný 

materiál (listy, šišky, konáriky, kamienky ai.). Využívanie prírodných a technických 

materiálov vo  výchovno-vzdelávacom procese špeciálnych materských škôl nie je 

samoúčelné. Špeciálny pedagóg činnosť plánuje, stanovuje špecifické ciele, navrhuje 

zhotovenie výtvorov k téme dňa, pripravuje špeciálne cvičenia zamerané na stimuláciu  

senzomotorickej a pohybovej koordinácie, organizuje činnosti, motivuje, demonštruje, 

usmerňuje a vedie aktivity smerom k naplneniu edukačných zámerov, vyhodnocuje. Stavia na 

tom, čo dieťa s mentálnym postihnutím ovláda, čo dokáže a postupne zvyšuje nároky podľa 

predpokladu, čo môže zvládnuť (Přinosilová 2007). 

V Štátnom vzdelávacom programe pre žiakov s mentálnym postihnutím  pre primárne 

vzdelávanie (2016) je nadväzujúcim na ciele a obsah pracovnej výchovy špeciálnej materskej 

školy vyučovací predmet pracovné vyučovanie, ktorý má významnú úlohu z hľadiska 

sociálneho, pracovného a osobného uplatnenia sa a individuálneho rozvoja osobnosti žiaka. 

Cieľom predmetu pracovné vyučovanie je potreba chápať pracovné vyučovanie ako dôležitý 

rehabilitačný predmet, ktorý od najnižšieho ročníka systematický ovplyvňuje rozvoj motoriky 

žiakov vytváraním pracovných zručností a spolupôsobí na zvýšenie poznávacej úrovne žiakov 

s mentálnym postihnutím. Rehabilitáciu v edukatívnom procese pracovnej výchovy môžeme 

chápať ako proces, ktorý podľa Vančovej (2010) predstavuje súbor cieľovo-účelových, 

obsahovo-procesuálnych a funkčno-štruktúrových špeciálnopedagogických intervencií, 

umožňujúcich interakciu medzi špeciálnou pedagogikou a osobami s postihnutím. Poznať 

komponenty edukatívnej rehabilitácie, medzi ktoré patria špeciálnopedagogická diagnostika 

mentálne postihnutých, špeciálna edukácia mentálne postihnutých, špeciálno-pedagogické 

terapie zamerané na ovplyvňovanie mentálne postihnutých a ich prostredia za účelom 

dosahovania pozitívnych zmien v procese rozvíjania  a harmonizácie komplexnej osobnosti 

mentálne postihnutých, patrí k základným poznatkom a zručnostiam špeciálneho pedagóga. 

Pracovné vyučovanie vytvára u žiakov s mentálnym postihnutím kladný vzťah k práci, 

plní základnú prípravu  pre  budúce  povolanie,  ale aj  pre  praktickú  potrebu  pre   bežný 

život, učí žiakov s mentálnym postihnutím primerane telesne a duševne pracovať. Pracovná 

výchova sa takto stáva cieľom (výchova k práci)  i prostriedkom (výchova prácou). 

Žiaci sa učia rozoznávať rôzne druhy materiálov, ich vlastnosti, poznávať konštrukciu a 

funkciu nástrojov, učia sa o tom hovoriť. Žiakov postupne a primerane k veku vedieme ku 

chápaniu vzťahov medzi materiálom, nástrojmi a spôsobmi práce, a tak  rozvíjame ich 

technické myslenie, vyjadrovanie a technickú pripravenosť. Pracovné vyučovanie fyzickú 

prácu spája s vedomosťami, ktoré získavajú žiaci vo vyučovaní ostatných predmetov i v 

každodennom živote. Vhodne usmerňovaná pracovná činnosť môže priamo pozitívne 

ovplyvňovať motoriku i percepciu. Do riadenej a kontrolovanej činnosti sa zapájajú ruky 

a celý pohybový analyzátor.  Pracovná činnosť obohacuje žiakov s mentálnym postihnutím 

o množstvo zmyslových skúseností, vyžaduje koncentráciu pozornosti, aktivizuje predstavy a 

myslenie. Realizuje sa vo vyučovacom procese prostredníctvom pracovných námetov. 

Pracovný námet vyberá špeciálny pedagóg tak, aby spĺňal požiadavky kladené na možnosť 

nacvičovania niektorej pracovnej techniky a pri nácviku využíval materiály ako napr. papier, 

kartón, lepenku, drevo, textil, kovy, plasty, koženka ai.          

Pracovná výchova sa prelína nielen výchovno-vzdelávacím procesom v aktivitách 

špeciálnej materskej školy a v predmete pracovné vyučovanie špeciálnej základnej školy, ale 

aj v mimoškolských a voľnočasových aktivitách na všetkých úrovniach mentálne 

postihnutých a  v každom vekovom období. Hlavným cieľom pracovnej výchovy 

v mimoškolských a voľnočasových aktivitách mentálne postihnutých je priniesť uspokojenie, 

oddych a radosť z realizovaných aktivít, ktoré sa týkajú zhotovovania najrôznejších výtvorov 

z rôznych prírodných a technických materiálov, prípravy jedál, konštruovania modelov 
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s rôznym tematickým zameraním, záhradníckych a pestovateľských aktivít realizovaných 

v školských kluboch detí, špeciálnych výchovných zariadeniach  a občianskych združeniach. 

Výchova vo voľnom čase je jedným z dôležitých aspektov rozvoja estetických, citových 

a vôľových kvalít osôb s mentálnym postihnutím. Vytvára podmienky na aktivizovanie 

a rozvoj tvorivosti v praktickom konaní. Prostredníctvom širokej škály pracovných činnosti sa 

mentálne postihnutí motivujú k spoločensky žiaducemu využitiu voľného času, k získavaniu 

nových informácii a zručnosti a tým aj k rozvoju poznávacích procesov. 

Ďalšou z možnosti špeciálnopedagogickej intervencie pracovnej výchovy do edukácie 

mentálne postihnutých je vytváranie a rozvíjanie záujmov osôb s mentálnym postihnutím, 

pretože záujem podobne ako iné motivujúce premenné má veľký význam z hľadiska možnosti 

kompenzácie. Vytváranie vhodných záujmov je dôležitou výchovnou úlohou, pričom je 

potrebné nájsť primeranú formu vytvárania záujmov. Rešpektovať je potrebné diferenciačné 

znaky záujmov mentálne postihnutých, pretože záujmy u mentálne postihnutých nevznikajú 

ako prirodzená reakcia na činnosti v rodine, nemajú spontánny charakter, nie sú dostatočne 

diferencované a záujem nebýva postačujúcim motívom udržiavania dennej činnosti (Jakabčic 

a Požár 1996, s. 174). 

 

2 Ergoterapia zamestnávaním 

V ďalšej časti príspevku stručne poukážem na terapeutickú intervenciu pracovných 

činnosti v prípade mentálneho postihnutia. Možnosti intervencie pracovných činnosti 

v terapeutickej rovine súvisia s vykonávaním ručných prác, pričom umožňujú dosahovať 

niektoré z cieľov a zameraní  ergoterapie. Krivošíková (2011, s. 13) uvádza, že ergoterapia (v 

anglosaskej literatúre occupational therapy) sa nevzťahuje len na zamestnanie a prácu, ale 

vzťahuje sa na všetky činnosti, ktoré vyplňujú čas človeka a dávajú jeho životu zmysel. 

Anglické slovo occupation znamená v ergoterapeutickej terminológii „zamestnávanie“ alebo 

„činnosť, ktorej sa človek venuje.“ Účasť na zamestnávaniach (činnostiach) je dôležitá, 

pretože má kapacitu prispieť k zdraviu a celkovému pocitu pohody (well-being). V ergoterapii 

sa všetky zamestnávania (činnosti) nazývajú odborným termínom oblasti výkonu 

zamestnávania a delia sa do troch skupín: 1. všedné denné činnosti (z anglického termínu 

activities of daily living); 2. pracovné a produktívne činnosti; 3. hra, záujmové a voľnočasové 

činnosti.  

Myšlienka, že človek je vo svojej podstate aktívny, nie je nová. Známy je výrok Mary 

Reillyovej (In: Krivošíková 2011, s. 82): „Človek prostredníctvom svojich rúk, ktoré sú 

ovládané mysľou a vôľou, môže ovplyvniť stav vlastného zdravia.“ Zamestnávanie je 

súčasťou života človeka, v priebehu vývinu dochádza ku zmenám jeho charakteru, 

spôsobeného prijatými sociálnymi rolami človeka a vplyvom kultúry a spoločnosti, v ktorej 

človek žije. Akékoľvek odchýlenie sa od noriem stanovených touto spoločnosťou vo 

vymedzení zamestnávania, spôsobuje zhoršenie fyzických a mentálnych funkcii človeka. 

Klein a kol. (2001, s. 147) uvádza, že na psychiatrických klinikách evidujú zlepšenia okrem 

iných terapii, aj vplyvom využitia pracovnej terapie. Dosiahnuté úspechy sa nehodnotia 

primárne ako úspechy terapie, ale ako úspechy podmienené príležitosťou zohľadňujúcou 

právo na prácu. V špeciálnej oblasti sa rozvinula ergoterapia zamestnávaním a slúži najmä pri 

rehabilitácii chorých a postihnutých ľudí do sociálneho a pracovného života.  

Ergoterapia zamestnávaním je historicky najstaršou a v povedomí odbornej i laickej 

verejnosti najznámejšou oblasťou ergoterapie. Hlavným cieľom je pozitívne prispievať 

k procesu uzdravenia, znižovať úzkosť, udržať dobrú fyzickú a duševnú kondíciu klienta, 

hľadať možnosti ako zlepšiť sebestačnosť klienta, učiť ho odhadovať svoje možnosti 

v skupine, požiadať o pomoc a pomáhať, riešiť konkrétne pracovné problémy, pričom ide 

o také intervencie, ktoré podporujú efektívnosť konania a umožňujú opakovaním pohybov 
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a činnosti objaviť tie správne konania. Pre prácu s klientom, ktorý ma poruchu konania 

v zmysle nezameranosti, nedostatočných návykov, pasivity odporúča Horňáková (2005, s. 36) 

využiť MOHO model terapeutickej práce s klientom. Model ľudského zamestnávania MOHO 

(z ang. model of human occupation) je len jedným z mnohých modelov praxe zamestnávania. 

Model ľudského zamestnávania MOHO opísal americký ergoterapeut a psychológ Gary 

Kielhofner v roku 1980 ako jeden z prvých teoretických modelov, kde človek je chápaný ako 

celok (otvorený systém), ktorý je v neustálej vzájomnej interakcii s prostredím. Filozofia 

MOHO vychádza z aktivity človeka, ktorá je hnacím motorom jeho vývoja a ovplyvňuje jeho 

zdravie, duševnú pohodu a vytvára potrebnú zmenu. Hlavným pojmom, s ktorým model 

pracuje je činnostné správanie (z angl. occupational behaviour). Môžeme ho chápať ako 

ústredný aspekt ľudskej existencie, kedy človek v interakcií s prostredím naplňuje svoje 

životné role. 

V ergoterapii zamestnávaním sa využívajú okrem iných aktivít aj ručné práce (napr. 

vyšívanie, tkanie, pletenie, háčkovanie, modelovanie, práce s drevom ai.). Pri voľbe činnosti 

ergoterapeut vychádza predovšetkým zo záujmu klienta. V praxi sa odporúča zvoliť takú 

činnosť, s ktorou už klient mal skúsenosť. Dôležitá je správna motivácia klienta, ktorú 

môžeme dosiahnuť výberom vhodného materiálu, úpravou podmienok alebo využitím 

výrobku. Táto forma ergoterapie prebieha najčastejšie v skupinách. Uplatňuje sa v domovoch 

sociálnych služieb, domovoch dôchodcov alebo v penziónoch, kde ergoterapeut organizuje 

rôzne skupiny podľa zdravotného stavu, stupňa postihnutia, veku a pohlavia (napr. pre kurzy 

varenia, šitia, modelovania ai.). 

V ergoterapii patri práca medzi tri hlavné výkony v zamestnávaní. Prácu chápeme ako 

vynaloženú snahu, úsilie alebo správanie človeka, ktorá je motivované jeho vnútornou 

potrebou byť efektívny vo svojom prostredí. Práca je ovplyvnená tradíciou a naučená 

socializáciou. Práca hraje významnú úlohu v živote človeka tým, že prispieva k rozvoju jeho 

schopnosti, fyzických vlastností, postojov, sebavedomia i vôle. Pracovný výkon človeka je 

ovplyvnený jeho stavom fyzickým, kognitívnym, psychickým i sociálnym. Ergoterapeut  

v spolupráci s ostatnými členmi rehabilitačného tímu vie spolupracovať na pláne 

predpracovnej prípravy klienta, zisťovať jeho zostatkový pracovný potenciál a schopností 

pred zaradením do zamestnania, hodnotiť pracovné výsledky klienta, zabezpečovať materiál 

a pomôcky na ergoterapiu, podporovať rozvoj pracovných schopností klienta ai. Poznanie 

hodnotenia pracovných činností, motorických zručnosti, výberu materiálov, výberu 

pracovných nástrojov a náradia tak, aby zohľadňovali predstavy a priania klienta považujem 

pre ergoterapeuta za veľmi dôležité. 

 

Záver 

Uvedená problematika príspevku týkajúca sa intervencie pracovnej výchovy 

v špeciálnopedadogogickej edukácii mentálne postihnutých  a naznačené  možnosti 

intervencie pracovných činnosti v terapeutickej rovine súvisiace s vykonávaním ručných prác 

sú len výberom oblastí, ktorým je potrebné štúdiom venovať väščí priestor. V závere 

príspevku by som chcela vyjadriť presvedčenie, že vytvorená ponuka nového odboru štúdia 

špeciálnej pedagogiky so  zameraním na pracovnú výchovu bude pre študentov špeciálnej 

pedagogiky zaujímavou a vytvorí priestor k hlbšiemu štúdiu v príspevku už naznačených 

oblastí pedagogických, psychologických i oblasti s technickým zameraním. 

 

Zoznam bibliografických odkazov 

1. BAJO, Ivan a Štefan VAŠEK, 1994. Pedagogika mentálne postihnutých (Psychopédia). 

Bratislava: Sapienta. ISBN 80-967180-1-0. 



 
 

292 

2. HORŇÁKOVÁ, M., 2005. Poradenstvo v ergoterapii. In: Poradenstvo v špeciálnej 

a liečebnej pedagogike. Martin: Osveta. ISBN 80-8063-220-0, s. 33-38. 

3. JAKABČIC, Ivan a POŽÁR Ladislav, 1996. Všeobecná patopsychológia. Patopsychológia 

mentálne postihnutých.Vydal PhDr. M. Štefanko –Vydavateľstvo IRIS. ISBN 80-88778-11-5. 

4. KLEIN, F., MEINERTZ, F., KAUSEN, R., 2001. Liečebná pedadogika. Bratislava: 

Sapienta. ISBN 80-967180-6-1. 

5. KRIVOŠÍKOVÁ, M.,  2011. Úvod do ergoterapie. Praha: Grada Publihing, a.s. ISBN 978-

80-247-2699-1. 

6. MAJZÁNOVÁ, K., 1997. Pracovná výchova mentálne postihnutých detí predškolského 

veku. Bratislava: AT Publishing. ISBN 80-967429-5-7. 

7. PŘINOSILOVÁ, D., 2007. Diagnostika ve speciálni pedagogice. Brno: PAIDO. ISBN 

978-80-7315-157-7. 

8. VANČOVÁ, A. a kol., 2010. Edukácia mentálne postihnutých. Bratislava: IRIS. ISBN 

978-80-89256-53-2. 

9. VLADOVÁ, K. a kol., 2009. Vzdelávací program pre deti s mentálnym postihnutím ISCED 

0 – predprimárne vzdelávanie [online]. Bratislava: ŠPU. Dostupné z: 

hhttp://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/statny-vzdelavaci-

program/vp_pre_deti_s_mentalnym_postihnutim_isced_0.pdf 

10. Štátny vzdelávací program pre žiakov s mentálnym postihnutím pre primárne vzdelávanie 

[online]. Bratislava: Štátny pedagogický ústav. Dostupné z: 

http://www.statpedu.sk/sites/default/files/nove_dokumenty/deti-a-ziaci-so-zdravotnym-

znevyhodnenim/zakladne_vzdelavanie/VP_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf 

 

Informácie o autorke: 
doc. PaedDr. Iveta Šebeňová, PhD., Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 

Katedra prírodovedných a technických disciplín, Ul. 17. novembra č. 15, 080 01 Prešov.  

E–mail: iveta.sebenova@unipo.sk 


