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Abstrakt  

Text příspěvku je orientovaný do oblasti speciální pedagogiky, konkrétně se dotýká relativně nové 

speciálněpedagogické disciplíny – speciálněpedagogické andragogiky. V současné době existují 

v České republice pouze tři typy institucí, které mohou poskytovat celoţivotní vzdělávání. Tyto 

moţnosti jsou však převáţně k dispozici ve Středočeském kraji. Aktuálně závisí oblast následné 

edukace především na jednotlivých neziskových organizacích. Tyto organizace definují moţnosti, 

podmínky a především pojímání vzdělávání určené dospělým osobám s mentálním postiţením, které 

můţe být velmi různorodé. Text bude rozdělen na dvě základní části a to část teoretickou a 

praktickou. Teoretická část bude obsahovat základní informace o problematice dospělosti, dále 

pojednává o osobách s mentálním postiţením (a o problematice celoţivotního vzdělávání u uvedené 

cílové skupiny. Praktická část představí náčrt výzkumných metod, které budou pouţity při sběru 

informací od jednotlivých skupin respondentů a jejich následném zpracování v rámci disertační 

práce. Konkrétně půjde o kombinaci kvalitativních a kvantitativních výzkumných metod: Q-

metodologii, zakotvenou teorii a metodu ohniskových skupin. Smíšený design výzkumu byl zvolen 

záměrně. Snahou při realizaci disertační práce je získání dat, které je moţno prezentovat statisticky, 

ale zároveň jde o zachování určité citlivosti ze strany výzkumníka k vyjádření jednotlivých 

respondentů  
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Abstract:  

Text of the paper is oriented to the area of special education, specifically affects relatively newly 

evolving disciplines in Czech special educational practice that is of Special Education for Adults. 

Content of the article is the subject area of lifelong learning of adult people with learning disability 

in late adulthood period in terms of Czech Republic. Currently, there exist only three types of 

options that can provide life-long learning in Czech Republic, but are available mainly in the 
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Central Region of the country. Current region depends mainly on the subsequent education of the 

individual non-profit organizations. Those in their statutes define opportunities, conditions, and 

especially the concept of education for adults with intellectual disabilities, which may be very 

different. The text is divided into two parts, theoretical and practical part. The theoretical part will 

contain basic information about the adulthood,  persons with learning disability and the issue of 

lifelong learning in the target group (potential, utilization and other aspects). The practical part 

presents an outline of the research methods to be used in collecting information from different 

groups of respondents and their subsequent processing in the dissertation. Specifically, it will be a 

combination of qualitative and quantitative research methods: Q-methodology, grounded theory, 

and the last mentioned method is focus group. Mixed research design would be deliberately chosen 

as dissertation to obtain data that can be statistically present, but it is also our goal to maintain 

certain sensitivity on the part of the researcher's observations of individual respondents. 
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ÚVOD  

Předkládaný text mapuje oblast zamýńlené dizertační práce. Spadá do oblasti speciální 

pedagogiky, konkrétně speciálněpedagogické andragogiky. S rozvojem posledně jmenované 

disciplíny souvisí také vnímání nutnosti vzdělávání člověka s mentálním postiņením po celou dobu 

jeho ņivotní dráhy. Problematika tohoto vzdělávání je těsně spjata se změnami postojŧ k dospělým 

osobám s mentálním postiņením v rámci větńinové společnosti. Lze konstatovat, ņe obecně se 

procesu edukace (jak je v rámci dizertační práce vnímán) častěji účastní ty osoby, které jeho 

prostřednictvím nabyly určitý pozitivní sociální status. Naopak osoby, které by na základě 

absolvování následné edukace získaly nejvíce, se vzdělávání věnují ve velmi omezené míře či 

nemají k dispozici vhodnou formu, metody, prostředky a zpŧsob jejího uskutečnění. Aktuálně je 

kladen dŧraz na schopnost dospělých osob s mentálním postiņením obstát na otevřeném a 

chráněném trhu práce, který nabývá globální a rychle se měnící podobu. Do nedávné doby byla 

věnována pozornost předevńím vzdělávání dětí mentálním postiņením. Moņnosti edukace ve 

vyńńím věku nestály v popředí zájmŧ společnosti. Z tohoto dŧvodu je zamýńlená dizertační práce 

zaměřena v teoretické rovině na pojetí dospělosti a identifikování moņností vzdělávacích aktivit, 

které jsou určeny právě výńe uvedené cílové skupině. Protoņe výzkum bude realizován v rámci 

České republiky, budou se dalńí informace týkat výhradně jejích podmínek. Empirická část 
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představuje návrh sběru dat, volby metod, charakteristiku výzkumného vzorku a moņnosti 

interpretace získaných informací. 

 

Dospělost a její členění 

Dospělost je povaņována za moment nejvyńńí zralosti lidského jedince. Aktuálně není 

k dispozici jednotná definice tohoto věkového období.  Z legislativního pohledu v sobě Ústava 

České republiky definuje dospělost pasivní, ta je determinována věkem 18 let a aktivní formu 

dospělosti, u které je věková hranice 21 let. Číņková (2004) uvádí, ņe jedním 

z nejcharakterističtějńích rysŧ dospělosti je dosaņení vrcholu fyzických, psychických, tvŧrčích, 

sociálních a imaginativně – emotivních sil.  

Role dospělého člověka v moderní společnosti je charakterizována:  

 poznáním sebe sama a identifikací svých vlastních potřeb, 

 konfrontací s názory a postoji nejbliņńích autorit (předevńím rodičŧ, ustanovených opatrovníkŧ 

nebo zaměstnancŧ zařízení sociálních sluņeb), 

 snahou o prosazení vlastních zájmŧ,  

 posílením nezávislosti a sebevědomím.  

(http://www.mkk.de/cms/media/pdf/aemter_1/gesundheitsamt/gbe_1/betreuertag/Vortrag_Kuebler.

pdf)  

 

Beneń (in Krahulcová a kol., 2002) uvádí, ņe mnoho autorŧ, kteří se zabývají vědním 

oborem speciální pedagogika, pociťují nutnost členění dospělosti do dvou kategorií, které je 

nezbytné posuzovat individuálně. Jde o dospělost biologickou a dospělost duńevní. Obě oblasti je 

nutné vnímat i z hlediska přítomnosti sociokulturních faktorŧ.  

Dalńím moņným zpŧsobem pojetí dospělosti je nahlíņení na ni jako na spojení rŧzných 

modelŧ, jejichņ kombinací dojde k definování dospělého člověka. Vzhledem k výńe uvedené cílové 

skupině, zde budou zmíněny pouze tři modely dospělosti:   

 Pedagogický model dospělosti: v tomto pojetí dospělost neexistuje, člověk  

se permanentně vzdělává s cílem podpory celoņivotního vzdělávání a celoņivotního učení. 

Tyto aspekty jsou zakotveny v Národním programu rozvoje vzdělávání (Bílá kniha), kterou 

přijalo Ministerstvo ńkolství, mládeņe a tělovýchovy v roce 2001. Dále je celoņivotní vzdělání 

součástí Rámcových vzdělávacích programŧ v klíčových kompetencích, konkrétně 

v kompetenci k učení. 
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 Obecně andragogický model dospělosti: popisuje dospělého člověka, který ukončil vzdělávání 

ve formálním vzdělávacím systému a současně si osvojil sociální chování dospělého člověka. 

(Beneń, 2003) 

 Speciálněandragogický model dospělosti: popisuje dospělého člověka, který ukončil 

vzdělávání ve vzdělávacím systému vymezeném přísluńnými právními normami, převzal 

sociální role a nabyl plných práv a povinností nebo neukončil vzdělávání ve formálním 

vzdělávacím systému, ale převzal některé sociální role dospělého a nabyl práv  

a povinností. Mezi vymezené právní normy spadá zákon č. 561/2004 Sb., o předńkolním, 

základním, středním, vyńńím odborném a jiném vzdělávání, vyhláńka č. 116/2011, kterou se 

mění vyhláńka č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských sluņeb ve ńkolách  

a ńkolských poradenských zařízeních. Posledním legislativním dokumentem je vyhláńka č. 

147/2011, kterou se mění vyhláńka č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, ņákŧ a studentŧ se 

speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, ņákŧ a studentŧ mimořádně nadaných. (Beneń in 

Müller, 2006) 

Černá et al. (2008) člení kritéria dospělosti na obecná a specifická. Obě tyto kategorie lze 

vyuņít jak u dospělých osob se zdravotním postiņením (kde je jejich naplņování obtíņnějńí), tak i u 

osob intaktních (u kterých se předpokládá naplnění téměř vńech níņe vyjmenovaných oblastí). 

Obecná kritéria představují ta, u kterých se předpokládá, ņe budou  

u větńiny osob nabyty relativně automatickým a přirozeným zpŧsobem. Řadí zde: 

 ukončení ńkolní docházky, 

 nástup do zaměstnání, 

 odchod z domova rodičŧ, 

 administrativní a právní faktory. 

Pro dospělého člověka s mentálním postiņením je sloņité dosáhnout nejméně dvou z výńe 

uvedených oblastí.  

Z pohledu obecné i speciálněpedagogické andragogiky je třeba vnímat dospělost jako 

variabilní ņivotní období. Lze v něm nalézt a vymezit věkově ohraničené úseky. V odborné 

literatuře se objevuje rŧzné členění dospělosti. S pojmem pozdní dospělost se setkáme pouze ve 

členěních dvou autorŧ (viz níņe). Ve stručném přehledu záměrně uvádíme vyńńí věkové kategorie 

v rámci dospělosti. Světová zdravotnická organizace (WHO) povaņuje za dospělého člověka, který 

dosáhl 18cti let věku. Popisuje členění dospělosti, které vzniklo na základě rozdělení úrovně 

fyzických sil a tzv. duńevního zdraví: 



ŠTUDENT NA CESTE K PRAXI II, 15. – 16. máj 2013  
Zborník príspevkov zo Študentskej vedeckej medzinárodnej konferencie v odbore špeciálna pedagogika a liečebná pedagogika 

 

168 

 

 období středního věku (45 – 60 let), 

 období stárnutí (60 – 75 let), 

 období starého věku (75 – 90 let), 

 období stařecké (nad 90 let) (WHO, 2006). 

Krejčířová (in Krejčírová; Langmeier, 2012) uvádí následující etapy, kterými člověk 

v dospělém věku prochází: 

 střední dospělost: je vymezena 30 – 45 lety, z pozice vývojové psychologie jde o nejvíce 

produktivní období v ņivotě jedince, 

 pozdní dospělost: 45 – 60 let, jde o počátek projevŧ stárnutí, 

 stáří: od 60 let a výńe. 

Jako poslední je třeba zmínit členění dospělosti podle Livečky (in Müller, 2006, s. 23 – 

24):  

 střední věk dospělosti (zralý dospělý), od 25 – 30 do 45 – 50 let, 

 pozdní věk dospělosti (stárnoucí dospělý), od 45 – 50 do 65 – 70 let,  

 věk starého dospělého člověka, mezi 65 – 70 aņ 80 rokem,  

 senium, od 80 let.  

 

Výńe uvedené členění pochází z roku 1979. Pro potřeby speciálněpedagogické andragogiky  

se jeví jako nejvhodnějńí, neboť věkové kategorie jsou velmi variabilní a z toho dŧvodu mohou 

respektovat dřívějńí nástup změn spojených se stářím u dospělých osob s mentálním postiņením. 

(Müller, 2006, s. 23 – 24). 

Beirne – Smith, Patton a Ittenbach (1994) zdŧrazņují, ņe prozatím není přesně stanovená 

věková hranice, která by přesně vymezovala přechod mezi obdobím střední a pozdní dospělosti. 

V kontextu dospělých osob s mentálním postiņením se tyto kategorie mohou prolínat. Autoři 

upozorņují, ņe období střední dospělosti (40 – 60 let) patří mezi náročnějńí etapy v ņivotě 

dospělého člověka s mentálním postiņením, neboť právě v něm dochází k významným 

společenským změnám, jako je odchod rodičŧ či přiznání statusu starého člověka ve spojitosti 

s dŧchodovým zajińtěním. Zároveņ dochází k uvědomění a prosazování vlastní dospělé role. 

Nejčastěji se tento fakt manifestuje v oblasti partnerského ņivota, snaze o nalezení a udrņení si 

zaměstnání či realizace subjektivně zvolených volnočasových aktivit (Kříņkovská et al., 2011). 

Období pozdní dospělosti (65 let a více) je charakteristické předevńím snahou o udrņení 

optimálního duńevního a fyzického zdraví. (Beirne-Smith, Patton, Ittenbach, 1994) Pozdní 

dospělost je determinována výraznými změnami zdravotního stavu. Pokles tělesných a duńevních 
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funkcí organismu mŧņe negativně ovlivnit výkon v jednotlivých oblastech ņivota. Zároveņ dochází 

ke ztrátě blízkých přátel či v případě dospělých osob s mentálním postiņením ke změně prostředí, 

ve kterém ņijí (přesun do bezbariérových budov či do zařízení s permanentní lékařskou 

péčí)(Kříņkovská et al., 2011). 

Lewis, Norwich (2005) upozorņují na moņnost dosaņení statusu dospělého v rozdílných 

obdobích a to v rámci jednotlivých stupņŧ mentální retardace. Dle jejich pojetí lze v nejtěņńích 

stupních mentální retardace hovořit o tzv. dosaņení biologické dospělosti. 

Jednotlivá členění popisují z pohledŧ rŧzných autorŧ pojetí dospělosti. Z jejich výčtu a 

minimální orientaci na potřeby speciálněpedagogické - andragogické teorie i praxe je patrné, ņe 

dospělost je povaņována za významný ņivotní aspekt, který dlouhou dobu stál mimo oblast zájmu. 

Dospělý člověk s mentálním postiņením, který celý svŧj dosavadní ņivot proņil v ústavním 

zařízení, nemusí mít vytvořené potřebné návyky pro účast na běņném společenském ņivotě. 

Negativní faktory zde sehrávají předevńím postoje rodinných přísluńníkŧ či pracovníkŧ zařízení. 

Pokud jsou z jejich strany permanentně potlačovány snahy dospělého jedince s mentálním 

postiņením o prosazení jeho role dospělého, je naučeně přijat stávající sociální status. Z tohoto 

dŧvodu jsou moņnosti vzdělávání v (celém) dospělém věku vnímány jako ņádoucí.  

Osoby s mentálním postiţením 

Černá (2008) zmiņuje, ņe na světě ņije asi 600 000 – 1, 6 miliónu lidí nejen s mentálním 

postiņením, ale i s dalńími psychickými poruchami ve věkovém rozmezí nad 60 let. Předpokládaná 

geneze je stoupání počtu osob s mentálním postiņením v populaci na zhruba 7 miliónŧ osob. 

Společenským vývojem dochází k prodlouņení jejich věku a tím ke změně sluņeb určených této 

skupině osob. S tímto faktem souvisí i nástup onemocnění, které svým druhem a výskytem 

odpovídá změnám souvisejícím se stářím v intaktní populaci. 

Počet osob s mentálním postiņením udávají rŧzní autoři rozdílně (srov. Renotiérová, 2005; 

Valenta; Müller, 2005; Pipeková, 2008). Rŧznost ve výskytu souvisí s odlińným vnímáním termínu 

mentální postiņení. Malá (in Lečbych, 2008) uváděla výskyt osob s mentální retardací okolo 3%. 

Mentální retardaci vnímá jako synonymum mentálního postiņení, tudíņ číselné vyjádření je platné 

pro obě kategorie. Pozvolná stoupající četnost osob s mentálním postiņením v jednotlivých zemích 

souvisí s moderní lékařskou péčí (Ńvarcová, 2006). Výńe uvedené je podporováno i kvalitnějńími 

poznatky z oblasti diagnostiky a evidence mentální retardace oproti minulosti (Valenta, Müller, 

2009) Přesný počet osob s mentálním postiņením v jednotlivých věkových kategoriích není znám, 

jedním z dŧvodŧ je například neexistence povinnosti hlásit narození dítěte s mentální retardací (coņ 

by nebylo v souladu s integračními ani inkluzivními trendy), dále platnost povinnosti dodrņení 
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lékařského tajemství. Aktuálně je v České republice evidováno zhruba 1 200 000 osob se 

zdravotním postiņením, z toho je 300 000 osob s mentálním postiņením (Černá, 2008). Na základě 

výńe uvedeného lze konstatovat, ņe osoby s mentálním postiņením představují nejńirńí kategorii 

z celkové části osob se zdravotním postiņením. Valenta (in Valenta; Michalík; Lečbych, 2012) 

dodává, ņe mentální postiņení patří mezi nejfrekventovanějńí typ zdravotního postiņení 

v celosvětové populaci.  

Osoby s mentálním postiņením představují nehomogenní skupinu osob. Kaņdý z této 

kategorie (stejně jako z řad intaktní populace) vykazuje své osobní individuální charakteristiky, 

které se týkají například osobnostních specifik, rozličnosti mentálního deficitu, doby jeho vzniku 

(vrozená mentální retardace či získané mentální postiņení). Ńvarcová (2011, s. 14) uvádí, ņe i na 

základě výńe zmíněného se o osobách s mentálním postiņením hovoří o „skoro samostatném 

biologickém druhu, jehoţ jedinci se takřka neliší“. Takovéto vnímání nepochybně negativním 

zpŧsobem ovlivņuje nejen inkluzivní, ale i integrační snahy a pojetí člověka s mentálním 

postiņením ze stran větńinové společnosti. 

Uvedené názory jsou spojeny s pohledem intaktní populace na osoby s mentálním 

postiņením, které vyplývají z předchozích setkání s těmito osobami (stejné oblečení, stejné 

„bezpohlavní― střihy vlasŧ apod.) Potřeby a přání dospělých osob s mentálním postiņením začaly 

zajímat odborníky poměrně nedávno. Lze konstatovat, ņe největńím problém (jeņ dospělé osoby 

s mentálním postiņením subjektivně pociťují), je předevńím samota. Dospělé osoby s mentálním 

postiņením postrádají zejména naplnění v sociální oblasti, konkrétně v přátelských, partnerských 

vztazích. Často jsou při pokusu o jejich navázání odmítány, či jsou jejich pokusy interpretovány 

mylným zpŧsobem (Lečbych, 2010). Na tomto základě dochází ke sníņení sebevědomí a hodnocení 

sebe sama. Tento faktor je rizikový předevńím v dospělém věku, kdy mŧņe předznamenávat jistá 

rizika ohroņení sociálněpatologickými jevy nebo například izolaci. 

Proces stárnutí spadá mezi jedny z nejvíce se manifestujících společenských a 

ekonomických změn, ke kterým v současném světě dochází. Obecně je proces stárnutí povaņován 

za prvek, který podstatným a negativním zpŧsobem ovlivní dalńí ņivotní dráhu člověka (Cabrnoch, 

2009). Stárnutí souvisí u osob s mentálním postiņením předevńím s etiologií jejich postiņení. Dalńí 

významnou roli sehrávají faktory přítomnosti či absence přidruņeného postiņení, závaņnosti 

postiņení, dosavadní ņivotní styl a míra poskytované podpory. Aktuálně nejsou přesně známy 

dŧvody vyńńí četnosti výskytu onemocnění u dospělých osob s mentálním postiņením. Nejčastěji 

bývají vysvětlovány na podkladě dlouhodobých organických obtíņí, které souvisí se změněnou 

činností centrální a periferní nervové soustavy a aplikací rozličných medikamentŧ (v některých 
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případech jiņ od raného věku osoby s mentálním postiņením). Specifickou kategorii představují 

osoby s Downovým syndromem, u kterých dochází ke změnám spojeným s procesem stárnutí 

zhruba o deset let dříve neņ u intaktní populace. 

Číselné vyjádření osob s mentálním postiņením, které dosáhly seniorského věku je obtíņně 

stanovitelné. Není k dispozici evidence, dále a počátek stárnutí je u kaņdého jedince individuální a 

mohou jej podmiņovat rozličné aspekty. Právě z toho dŧvodu mohou spadat do této kategorie 

osoby starńí 65 let, ale i osoby výrazně mladńí například ve věku 45 let, u kterých dochází ke 

zřetelným stárnoucím změnám kŧņe, nástupu demence apod.  

S výńe uvedeným souvisí nutnost přehodnocení a klasifikace dosavadně uņívaných pojetí 

procesu stárnutí. Čevela, Kalvach a Čedelová (2012) upozorņují, ņe je třeba respektovat: 

 dlouhé trvání ņivota ve stáří, 

 heterogenitu stáří, 

 osobnostní, individuální přístup k osobám v období seniorského věku. 

  Lze předpokládat, ņe obdobná tendence se bude týkat i osob se zdravotním postiņením. 

S obdobím stárnutí velmi úzce souvisí i krize dospělého věku, která je spjata s bilancováním o 

ņivotě (Farková, 2009). Otázky o smyslu ņivota, chtění a dalńí ņivotní orientace se rovněņ týkají i 

dospělých osob s mentálním postiņením. Objevují se vńak jiņ kolem 35 – 40 roku věku, společně 

s prvními znaky stárnutí. Lidé s mentálním postiņením mají uņńí okruh aktivních sociálních 

kontaktŧ. (U osob, které svŧj ņivot proņily v některém z ústavních zařízení, je situace jeńtě 

závaznějńí. V dŧsledku probíhajícího procesu transformace se mohou „na stará kolena― dostat do 

zcela nového sociálního prostředí, ve kterém se nemusí dostatečně orientovat). 

(http://www.lwl.org/psychiatrieverbund-download/pdf/LWL_Broschuere_MmBiA.pdf) [citace z 5. 

ledna 2013] Aktuálně nejsou k dispozici programy, které by tuto skutečnost reflektovaly v rámci 

speciálěpedagogické andragogiky psychopedické a poskytly by dospělým osobám s mentálním 

postiņením odpovídající míru podpory. 

Proces stárnutí obecně nelze chápat pouze jako poskytnutí odborných intervencí v oblasti 

medicínské (byť je její nutnost se vzrŧstajícím věkem u větńiny osob nejen s mentálním postiņením 

ņádoucí), ale uvedený proces se promítá do oblasti: 

 etické (přiznání a zachování dŧstojnosti i ve vyńńích věkových etapách), 

 sociální (respektování skupiny osob ve vyńńím věku jako postupně dominantní součást 

společnosti a přiznání adekvátních sociálních rolí spojených s přísluńným sociálním statusem), 

 speciálněpedagogické (rozńíření a propracování teoretických východisek 

speciálněpedagogické andragogiky a kompetencí speciálního pedagoga – andragoga), 

http://www.lwl.org/psychiatrieverbund-download/pdf/LWL_Broschuere_MmBiA.pdf
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 andragogické (tvorba a následné ověření vhodných didaktických aspektŧ, optimalizovaných 

pro dospělé a stárnoucí osoby), 

 politické (programy aktivního stárnutí, utváření sociální politiky státu). 

 

Jak uvádí Ńpačková (2011) je riziko vzniku onemocnění u osob s mentálním postiņením 

vyńńí neņ u osob bez postiņení (přesná čísla nejsou známa). Obecně se ke „klasickým―  projevŧm 

stárnutí (hypertenze, diabetes mellitus, obezita) přidruņují projevy jejich „specifických― potřeb. U 

dospělých osob s mentálním postiņením, které mají výrazné problémy v rámci komunikační 

schopnosti (často jde o osoby s těņńím stupněm mentálního postiņení), mohou být tyto projevy 

identifikovány aņ v jejich pokročilém stádiu. Na základě těchto faktŧ je nezbytné provést podobné 

vyńetření lékařem, ideálně lékařem, který je v kontaktu s dospělými osobami s mentálním 

postiņením. V podmínkách České republiky je tento poņadavek téměř nesplnitelný. Dospělé osoby 

se zdravotním postiņením mají v lékařské péči praktičtí lékaři po dospělé. Praxe donedávna 

fungovala tím zpŧsobem, ņe kaņdé zařízení mělo svého lékaře, který v pravidelných intervalech 

přijíņděl. Současná situace jdoucí s trendem deinstitucionalizace podmiņuje návńtěvu samotných 

osob s mentálním postiņením v jednotlivých lékařských ordinacích. Na jednu stranu je nutné 

vyzdvihnout praktickou zkuńenost dospělého člověka s mentálním postiņením, na straně druhé je 

nutné se zaměřit na dehonestující chování vŧči dospělému, problémy v komunikaci a moņné 

zkreslení lékařského vyńetření (Kříņkovská; Tomalová, et al., 2012).  

Dalńím faktem je nevyjasněnost vztahu ostatní populace vŧči osobám s mentálním 

postiņením. Častým jevem je velmi negativní přijetí a nedŧvěřivost v případech zřizování sluņeb 

typu chráněného bydlení, podporovaného bydlení.  

Dospělé a stárnoucí osoby s mentálním postiņením jsou ohroņeny nejen nepodloņenými 

představami ve společnosti (ekonomická zátěņ, obavy z nich samotných, které se přímo týkají osob 

s mentálním postiņením, ale i ageismem. V této souvislosti mŧņeme hovořit o duálním předsudku. 

V kontextu dospělých a stárnoucích osob s mentálním postiņením jsou postupně odbourávány 

názory, ņe této cílové skupině „bude nejlépe― v zařízení sociálních sluņeb, kde budou mít 

k dispozici veńkerý potřebný komfort. I v jednotlivých sociálních sluņbách často chybí optimální 

přístup k osobám vyńńího věku. S ohledem na dospělé a stárnoucí osoby s mentálním postiņením je 

nutné zmínit nutnost mezigenerační solidarity. V kontextu dneńní doby, která klade dŧraz na 

výkon, úspěch, komunikační moņnosti ve smyslu nejrozličnějńích technických výdobytkŧ, prestiņ 

se velmi obtíņně prosazují osobní ņivotní cíle nejen dospělých osob s mentálním postiņením. 

Negativně jsou výńe uvedeným ovlivněny potřeby mezilidských vztahŧ, pochopení odlińnosti 
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druhých (ve smyslu „pod― normou i „nad― normou). Z tohoto dŧvodu je třeba vidět negativní 

klima, které se ve společnosti utváří ve vztahu ostatních k osobám s projevy stárnutí v kombinaci 

s mentálním postiņením (Klevetová, Dlabalová, 2008). K uvedenému je třeba připojit, ņe ani 

samotné osoby s mentálním postiņením nejsou připraveny na své vlastní stárnutí a změny, které 

s sebou tento proces nese. Přiznání sociálního statusu dospělého souvisí se ztrátou jistot. U 

dospělých osob s mentálním postiņením se jedná předevńím o bariéry v rámci jeho přirozeného 

sociálního prostředí. Často se přidává i sociální izolace. Lidé s mentálním postiņením tráví v tomto 

období větńinu svého ņivota v zařízeních sociálních sluņeb. Přidává se i kumulace dalńích 

onemocnění, které daleko dříve omezí sociální kontakty dospělého jedince s mentálním 

postiņením. Hlavním bodem v tomto období je rozpracování koncepce, která v sobě nenese ztrátu 

ņivotního programu. Ņivotní program v sobě nese přiměřenou fyzickou aktivitu, psychickou 

aktivitu a optimalizovaně nastavený odpočinek (Farková, 2009). Při stanovení odpovídajícího 

ņivotního programu či je třeba spolupráci mezi samotným člověkem s mentálním postiņením, 

speciálním pedagogem – andragogem, lékaři, sociálními pracovníky a dalńími zúčastněnými 

subjekty. Zároveņ drtivá větńina dospělých osob s mentálním postiņením nedisponuje dostatečnými 

informacemi o smrti (nejen sebe sama, ale i svých blízkých). Proto je třeba vytvořit nové koncepce, 

které by podpořily zdravé stárnutí u osob s mentálním postiņením a dalńí aspekty zasadit do 

kontextu jejich celoņivotního učení. Jistým východiskem mohou být alternativní terapie, které se 

vyuņívají u osob seniorského věku (předevńím preterapie, reminiscence, validační terapie).  

Cílem současné speciální pedagogiky je umoņnění „normálního― ve společnosti stárnoucích 

osob bez primárního mentálního postiņení, ale i jedincŧm s mentálním postiņením. Otázkou vńak 

zŧstává, co představuje norma pro stárnoucí osoby s mentálním postiņením. Je nutné vzít v potaz, 

ņe nadpoloviční větńina stárnoucích osob s mentálním postiņením proņila svŧj ņivot v rámci 

konkrétní instituce, která vykazovala předevńím profesionální přístup a jejich ņivot je ovlivněn 

zkuńenostmi člověka se zdravotním postiņením. Tento fakt je zcela v rozporu s realitou, ve které 

svŧj ņivot proņila intaktní populace (Hermann, 2004). 

 

Celoţivotní vzdělávání 

Výchova a vzdělávání člověka nemohou být omezeny jen dobu dětství a mládí, nýbrņ nás 

provází ve vńech věkových obdobích. Oba zmíněné pojmy probíhají v prŧběhu celého ņivota. 

(Muņík, 2004) Odborná (středoevropská) pedagogická literatura zmiņuje problémy, které se týkají 

dualismu v pojetí dvou základních termínu: výchovy a vzdělávání. Výchova mŧņe být ńířeji 

chápána jako proces, zahrnující veńkeré prvky utváření lidského jedince. Uņńí smysl pojmu 
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výchova souvisí se vzděláváním. Během minulého století dońlo k snaze vřadit termín výchova pod 

pojem vzdělávání (Valińová, Kasíková 2007). 

Vzdělání mŧņeme chápat následovně (Prŧcha, Walterová, Mareń in Beneń, 2003): 

 součást kognitivního vybavení osobnosti, její vědomosti, znalosti, schopnosti a dovednosti, ale 

i jako schopnost osobnosti zodpovědně zvládat vlastní ņivot; 

 společensky organizovanou činnost, systém vzdělávacích institucí; 

 určitý dosaņený stav „vzdělanosti― ve společnosti, tvořící její kulturní a ekonomický potenciál. 

 

V současně české pedagogické i speciálněpedagogické praxi se stále častěji objevuje pojem 

edukace. Edukace (Prŧcha, 2009) je společné označení pro výchovu a vzdělávání. Jedním z dŧvodŧ 

je jejich společné fungování v rámci praxe a také jeho cizojazyčné ekvivalenty. S edukací úzce 

souvisí pojem edukační proces, při kterém dochází „k učení na straně nějakého subjektu, jemuţ je 

exponován nějakým jiným subjektem přímo nebo zprostředkovaně“ (Prŧcha, 2009, s. 65).  

Celoņivotní vzdělávání mŧņeme obecně vymezit jako: „souhrn veńkerých aktivit, vedoucích 

k získávání, rozńiřování, obnovování zdokonalování znalostí, dovedností, zvyńování kvalifikace 

osvojování nejnovějńích poznatkŧ během celého ņivota jedince bez ohledu na místo, zpŧsob a 

prŧběh realizovaných činností (Výchová in Klenková, Vítková, 2011). Nabídka celoņivotního 

učení pro osoby se zdravotním postiņením se jednoznačně odvíjí od věku jedince, typu a stupně 

zdravotního postiņení, intervence ve formě odborné péče, sociálního zázemí. K výńe uvedenému je 

nutné přidat i osobní aspirace a plány dalńí budoucnosti. 

Celoņivotní vzdělávání je dle Muņíka (2004) chápáno jako formativní proces, který 

v dospělém věku probíhá v těchto etapách: 

1. odborné vzdělávání (příprava na povolání) realizované na středních odborných učilińtích, 

vyńńích odborných ńkolách a ńkolách vysokých; 

2. vzdělávání dospělých zahrnující období jejich produktivního věku i v období skončení jejich 

ekonomické aktivity realizované rŧznými subjekty jako např. ńkolami, podniky, vzdělávacími 

institucemi, rodinami, neformálními zájmovými skupinami, soukromými osobami apod. 

Ńińka (in Krahulcová, 2002) vymezuje dvě kategorie vzdělávání dospělých a to základní 

vzdělávání a dalńí vzdělávání. Toto rozdělení do jisté míry reaguje na vzdělávací obsah. Kategorie 

základní vzdělání v sobě zahrnuje vzdělání, které je poskytováno v resortu Ministerstva ńkolství, 

mládeņe a tělovýchovy. Z pohledu speciálněpedagogické andragogiky psychopedické je primárně 

určeno těm osobám, které byly v mládí zbaveny povinnosti docházet do ńkoly a poté nikdo (samy 

osoby s mentálním postiņením, rodinní přísluńníci, pracovníci zařízení) neprojevil snahu o revizi 
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rozhodnutí. Ńińka (2005) uvádí, ņe takovéto rozhodnutí se týkalo celkově desetitisícŧ osob 

s mentálním postiņením. Z hlediska legislativy byl k tomuto rozhodnutí kompetentní ředitel ńkoly. 

Rozhodnutí mohlo nabýt platnosti bez adekvátní diagnostiky. Reakcí státu na tuto skutečnost, bylo 

vypracování metodických pokynŧ (v 90. letech), jejichņ účelem bylo poskytnout moņnost 

k edukaci. Vzdělávací obsah základního vzdělání odpovídá výstupŧm Rámcového vzdělávacího 

programu pro základní vzdělávání a přílohy upravující vzdělávání ņákŧ s lehkým mentálním 

postiņením. Vzdělávání dospělých osob s mentálním postiņením mŧņe být realizováno třemi 

rŧznými formami: 

 kurz k doplnění vzdělání poskytovaný pomocnou ńkolou, 

 individuální výuka pod patronací speciálního pedagoga při SPC nebo učitele speciální 

ńkoly, 

 večerní ńkola pro osoby s mentálním postiņením při občanských sdruņeních. (Tamtéņ, s. 

19) 

 

Osoby s mentálním postiņením, které absolvovaly povinné vzdělávání, se ocitají na 

otevřeném trhu práce v poměrně nevýhodně pozici. Zaměstnavatel v současné době poņaduje co 

nejvyńńí pracovní kompetence, předpoklady a nasazení pro práci. U osob s mentálním postiņením 

se dostává do popředí předevńím třetí oblast a to elán, nadńení pro práci. Negativním faktorem pro 

zaměstnavatele bude rovněņ zdravotní stav, který je předmětem posuzování posudkového lékaře a 

následně posudkové komise. Na základě jejich rozhodnutí se přiděluje invalidní dŧchod. Obdobný 

názor zastává i Ńińka (2005, s. 47), který upozorņuje na skutečnost, ņe je daleko efektivnějńí 

seznámit a prakticky vybavovat osoby s mentálním postiņením na ―ņivotní styl―, který není 

determinován vizí víceméně stálého pracovního místa.―  Spíńe je nutné zaměřit se na vyrovnání se 

s některými ņivotními obtíņemi. Situace u osob s těņńím mentálním postiņením je jeńtě závaņnějńí. 

Pokud neabsolvovaly základní vzdělání, prakticky nemají ńanci se na otevřeném trhu práce 

uplatnit. Finance jim pokrývají sociální příspěvky od státu. Tato skutečnost je pro stát nákladnějńí, 

neņ kdyby vytvářel efektivní pracovní místa. Otázkou zŧstává i nadále cílové zaměření chráněných 

dílen, tedy zda by nebylo ekonomičtějńí profilování chráněných dílen do konkrétních oblastí.  

Z hlediska celoņivotního vzdělávání  vymezuje Müller (2005) tři teoretické oblasti: 

 výchovně – vzdělávací oblast (kam řadí večerní ńkoly, kurzy a také individuální doučování), 

 pracovní oblast (zaměstnání na otevřeném a chráněném trhu práce, přechodné pracovní 

programy, denní stacionáře a denní centra), 

 sociální oblast (chráněné bydlení, podporované bydlení, osobní asistence, komunitní sluņby, 

domovy pro osoby se zdravotním postiņením, denní centra). 



ŠTUDENT NA CESTE K PRAXI II, 15. – 16. máj 2013  
Zborník príspevkov zo Študentskej vedeckej medzinárodnej konferencie v odbore špeciálna pedagogika a liečebná pedagogika 

 

176 

 

 

Zatímco u nás se uplatņuje hodnocení ztráty pracovní schopnosti lékařskou komisí 

v Nizozemí nebo Francii jej provádí tým specialistŧ na trh práce a to pracovní instruktor, 

psycholog, speciální pedagog. Osobám s postiņením se poskytuje pomoc pro volbu povolání, 

podpora při plánování výcvikového kurzu odpovídajícího individuálním potřebám, podpora při 

aklimatizaci na nové prostředí. (Ńińka, 2005; Pipeková, 2010). 

Aktuálně existují v České republice tři oficiální moņnosti celoņivotního vzdělávání pro 

osoby s mentálním postiņením: 

 kurzy pro doplnění vzdělání, 

 večerní ńkoly, 

 aktivační centra. 

Nevýhodou je jejich nerovnoměrné zastoupení v České republice (v některých krajích 

nejsou k dispozici vŧbec).  

V  kategorii kurzy pro doplnění vzdělání rozlińujeme kurz pro získání základního 

vzdělávání a kurz pro získání základŧ vzdělání. Kurz pro získání základního vzdělání realizuje 

běņná základní ńkola nebo základní ńkola praktická a střední ńkola. Prŧběh mŧņe být dálková nebo 

denní forma studia. Doba trvání kurzu je 1 rok. Nástup do kurzu není omezen věkem. Formou 

ukončení je zkouńka, která odpovídá výstupŧm Rámcového vzdělávacího programu. Kurz pro 

získání základŧ vzdělání realizují základní ńkoly speciální. Kurz je určen pro osoby se středně 

těņkým, těņkým mentálním postiņením, kombinovaným postiņením, které ukončili vzdělávání na 

základní ńkole praktické v niņńím neņ devátém ročníku. Doba trvání kurzu je 1 rok. Forma výuky 

mŧņe být kaņdodenní nebo jde o individuální výuku ve ńkole či místě bydlińtě ņáka, případně 

v zařízení sociálních sluņeb (pokud tam člověk s mentálním postiņením trvale ņije). 

Večerní ńkoly poskytují moņnost následné edukace absolventŧm základních ńkol 

speciálních a základních ńkol praktických. Večerní ńkoly mohou navńtěvovat i dospělé osoby 

s mentálním postiņením, které nenavńtěvovaly dříve základní ńkolu a tedy nemají ukončenou 

povinnou ńkolní docházku. Náplní večerních ńkol je předevńím prohlubování stávajících 

vědomostí, praktických dovedností, poskytují smysluplné trávení volného času, rozńiřují 

komunikační kompetence a jsou dŧleņitým prvkem sociální interakce. Náplņ vzdělávacích aktivit 

se odvíjí od individuálních/aktuálních potřeb. Zřizování večerních ńkol je zpravidla záleņitostí 

neziskového sektoru (občanských sdruņení). První Večerní ńkola byla zaloņena v roce 1991 

Psychopedickou společností ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. 

Zemková (2010) zmiņuje některá edukační témata večerních ńkol: Počítání, čtení, psaní – vņdy se 
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hodí, pane, paní; Cvičení ve vodě a na suchu; Cvičení nemusí být vņdy mučení; Technické práce; 

Ńkola praktického vyučování; Svět kolem nás a orientace v něm; Vycházky Prahou, Lidová 

řemesla.  

Aktivační centra jsou ńkolská zařízení, která se zaměřují na poskytování celoņivotních 

vzdělávacích aktivit dospělým osobám s mentálním postiņením, které absolvovaly povinnou ńkolní 

docházku, ale nenalezly uplatnění na otevřeném nebo chráněném trhu práce, či tuto moņnost 

z rŧzných dŧvodu ztratily. Aktivační centra jsou zřízena převáņně při základní ńkole praktické nebo 

základní ńkole speciální. Při prŧběhu jednoho kurzu je doporučen počet 5 osob. Témata jsou 

rozdělena do třech blokŧ. Jde o relativně stabilní témata: Výtvarné a umělecké činnosti, Obsluha 

multimediálních přístrojŧ a Základy přípravy pokrmŧ.  

Jako alternativy celoņivotního vzdělávání u dospělých osob s mentálním postiņením ve 

střední a pozdní dospělosti lze nabídnout: hnutí Sebeobhájcŧ, individuální plánování a doučování 

či osobní asistenci. Sebeobhajování je český překlad anglického termínu self advocacy, coņ je 

proces během kterého se dospělý člověk s mentálním postiņením učí dostupnými prostředky 

vyjadřovat svá přání, názory případně hovořit za sebe nebo za skupinu. Prostřednictvím 

Sebeobhajování dochází k umoņnění lepńího rozhodování, přijetí odpovědnosti nebo rady od svého 

okolí. V rámci Sebeobhajování jsou vybírána témata, která jsou dŧleņitá pro jednotlivé účastníky či 

celou skupinu. Předpokladem pro úspěńnou realizaci skupiny je umění naslouchat. Hlavní témata 

skupin Sebeobhájcŧ jsou: 

 poznat a umět hájit svá práva, 

 umět lépe vyjádřit svŧj názor, svá přání,  

 poznat více sám sebe a být samostatnějńí, 

 učit se novým věcem, rozhodovat o sobě a vlastním ņivotě. 

(http://clanky.rvp.cz/clanek/k/s/500/SEBEOBHAJOVANI.html/)  

 

  První hnutí Sebeobhájcŧ vzniklo ve Ńvédsku v 60. letech minulého století, kdy dospělí lidé 

s mentálním postiņením začali zakládat kluby volného času. Sebeobhajování je poměrně častou 

aktivitou uņívanou do relativně vysokého věku osob s mentálním postiņením 

(http://www.praha.apla.cz/pozvanka-na-akci-uvodni-setkani-sebeobhajcu-2.html).  

  Nesporným pozitivem je moņnost cvičení si rŧzných sociálních rolí, podpora řeńení 

konkrétních situací a také vzájemné předávání zkuńeností členŧ skupiny. Často jsou skupiny 

realizovány jako nabídka neziskových organizací. Ovńem ne vņdy fungují optimálním zpŧsobem. 
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  Individuální plánování je povaņováno za součást poskytovaných sluņeb s cílem 

aktivizovat dovednosti dospělého člověka s mentálním postiņením. Je vņdy přizpŧsobeno konkrétní 

osobě. Prostřednictvím individuálního plánování jsou předem stanoveny cíle, kterých chce člověk 

dosáhnout a forma poskytnutí sluņby, jeņ mu vyhovuje. Pro mnoho dospělých osob s mentálním 

postiņením je individuální plánování vŧbec první moņností v ņivotě o vlastním rozhodování, 

iniciativě a odpovědnosti (a to v jakémkoliv rozsahu). Vńe uvedené mŧņe být spojeno s problémy 

jako je pasivita, agrese, neschopnost smysluplně trávit volný čas, potíņe s vyjádřením vlastních 

potřeb a přání či volby z omezených nabídek a moņností. Programy jsou zajińtěny předevńím 

sociálními pracovníky, pracovníky v sociálních sluņbách či neziskovými organizacemi.  

Doučování spadá mezi nabídku nejčastěji neziskových organizací. Kdy jsou k dispozici 

lektoří (nejčastěji z řad studentŧ), kteří pracují s přísluńným člověkem s mentálním postiņením na 

doplnění základŧ vzdělání. Nabídka je k dispozici hlavně ve velkých městech České republiky.  

S ohledem na zvyńující se význam celoņivotního vzdělávání nejen u populace bez 

postiņení, ale i u osob s mentálním postiņením, je třeba během celého ņivota klást dŧraz na 

moņnost volnočasových aktivit u osob s mentálním postiņením, případně jakýchkoli aktivizačních 

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

moņnost pro rozvoj komunikačních schopností, praktických dovedností a sociální interakce. Velmi 

dŧleņité je během celého ņivota posilovat (v maximálně moņné míře) samostatnost, soběstačnost, 

dovednosti sebeobsluhy a s obdobím dospívání a dospělosti také sociální roli dospělého člověka (i 

člověk s mentálním postiņením dospívá). Neboť právě zpŧsob, s jakým je dítě a později dospělý 

s mentálním postiņením konfrontován je stěņejní pro jeho vlastní dospělost a situaci, kdy rodiče 

nebudou moci se o svého potomka s mentálním postiņením v dŧsledku jejich vlastního stárnutí a 

stáří postarat a dalńí příbuzní (sourozenci či ńirńí rodina) o tuto skutečnost neprojeví zájem. 

V souvislosti s procesem učení u dospělých osob s mentálním postiņením povaņujeme za 

nutné zmínit dva základní modely v jeho realizaci to model humanistický  

a behaviorální. Humanistický model předpokládá významnou míru aktivity potencionálního 

studenta v procesu učení (výběr učení, cíl učení). Právě moņnost aktivní účasti ve vzdělávacím 

procesu a odpovědnost za něj, zvyńuje motivaci jedince.  Sám student ze své pozice je v tomto 

modelu učení kompetentní posoudit jeho úspěńnost a přínos. Kaņdý sám za sebe musí posoudit své 

moņnosti přijmout případná rizika. Pedagog (lektor) je předevńím poradce a konzultant v procesu 

učení. Dŧraz je kladen na: 

 sociální vztahy (chování vŧči ostatním i sobě samému), 

 vztah k okolí (ņivotnímu prostředí), 

 studijní a pracovní návyky (pravidelnost, aktivnost, procvičování, plnění povinností), 
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 osobnostní rozvoj (poznání sebe sama, formování hodnot). (Ńińka, 2005; Černá, 2008) 

 

Druhou variantou je behaviorální model učení u osob s mentální retardací. Behaviorální 

model je zaloņen na obdobných principech jako behaviorální psychologie, tedy stimul – reakce. 

Podmínkou jeho uskutečnění je aktivní reakce člověka na zprostředkované podněty. Dalńí součástí 

procesu je procvičování a odměna. V procesu výuky je velmi významným činitelem samotný 

učitel, proces učení, ale také pomŧcky, které jsou pro výuku vyuņívány. Před započetím 

vzdělávacího procesu jsou stanoveny konkrétní cíle (cíle musí být měřitelné). (Ńińka, 2009) 

Cílem příspěvku je zjińtění faktorŧ edukačního procesu v zařízení sociálních sluņeb či neziskových 

organizacích, v rodině či v zaměstnání dospělého člověka s mentálním postiņením. Zřetel bude 

rovněņ brán na motivy dospělých osob s mentálním postiņením pro proces edukace. Na druhou 

stranu je nutné respektovat i  názor Slowíka (2011), ņe stále jeńtě není k dispozici odpověď na 

otázku, co celoņivotní vzdělávání dospělým osobám s mentálním postiņením přináńí, jakým 

zpŧsobem (a zda opravdu pozitivně) mění kvalitu jejich ņivota 

(http://www.kpg.zcu.cz/capv/HTML/150). 

  Na základě neexistence studie, která by mapovala uvedenou oblast v nańich podmínkách, 

je cílem získání komplexnějńích poznatkŧ a dané problematice edukace. 

 

METODOLOGICKÁ VÝCHODISKA VÝZKUMU 

Východiskem volby uvedené oblasti výzkumu byla stanovena absence informací, které by 

mohly oblast edukace u dospělých osob s mentálním postiņením v období střední a pozdní 

dospělosti reflektovat. Podnětem pro zvolené téma se stala přímá práce s dospělými osobami 

s mentálním postiņením v uvedených věkových kategoriích, dále poņadavky ze strany rodinných 

přísluńníkŧ, pracovníkŧ státních či neziskových organizací a předevńím samotných dospělých osob 

s mentálním postiņením v období střední a pozdní dospělosti, které projevily zájem o rozńíření 

jejich teoretických i praktických kompetencí uplatnitelných v běņném společenském ņivotě. Pro 

optimálnějńí proniknutí do dané problematiky byla zvolena kombinace kvalitativního a 

kvantitativního výzkumného ńetření. Cílem byla snaha o precizní statistické zpracování výsledkŧ, 

ale zároveņ zachování určité míry „citlivosti― vŧči účastníkŧm výzkumu. Jako výzkumné metody 

byly zvoleny: Q-metodologie, zakotvená teorie a metoda ohniskových skupin. 

Na základě provedeného předvýzkumu byla formulována oblast výzkumu. Stěņejní náplní 

předvýzkumu bylo otestování výzkumných nástrojŧ a ověření výzkumných postupŧ. Předvýzkum 

probíhal po dobu dvou let na menńím výzkumném vzorku a jeho výsledky jsou zveřejněny 

v publikacích vydaných jako výsledný produkt Specifické grantové soutěņe Univerzity Palackého 
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v Olomouci v letech 2011, 2012. V rámci oblasti výzkumu byl zvolen cíl výzkumu. Cíl výzkumu 

byl rozčleněn do tří základních výzkumných témat. S ohledem na výzkumná témata dońlo 

k formulaci výzkumných problémŧ. Posléze byly formulovány výzkumné otázky. Vzhledem ke 

kombinaci kvalitativního a kvantitativního výzkumného ńetření, byla formulována také věcná 

hypotéza. Pro potřeby jejího ověření byly (Chráska, 2008) formulovány hypotézy statistické 

(nulová a alternativní). 

Oblastí výzkumu je celoņivotní vzdělávání osob s mentálním postiņením a jeho cílem je edukace 

dospělých osob s mentálním postiņením v období střední a pozdní dospělosti. 

 

Kvalitativní část výzkumu 

Téma výzkumu: Reálné vzdělávací aktivity dospělých osob s mentálním postiņením v období 

střední a pozdní dospělosti: 

1. Faktory ovlivņující edukaci dospělých osob s mentálním postiņením v rodině, v zařízení 

sociálních sluņeb a neziskových organizacích a v zaměstnání. 

2. Systém celoņivotního vzdělávání pro dospělé osoby s mentálním postiņením a jeho 

dostupnost. 

3. Motivy dospělých osob s mentálním postiņením k vlastní edukaci a jejich realizace. 

Výzkumné problémy:  

1. Existuje souvislost mezi faktory v rodině, v zařízení sociálních sluņeb a neziskových 

organizacích, v zaměstnání a oblastí edukace? 

2. Ovlivņuje vyńńí věk oblast edukace osob s mentálním postiņením? 

3. Existuje souvislost mezi motivy dospělých osob s mentálním postiņením a realizací edukace? 

 

Výzkumné otázky:  

Výzkumné otázky týkající se problému č. 1 

1. Jaký je vztah mezi faktory rodinného prostředí a edukací dospělých osob s mentálním 

postiņením? 

2. Jaký je vztah mezi faktory v zařízení sociálních sluņeb a edukací dospělých osob 

s mentálním postiņením? 

3. Jaký je vztah mezi faktory v zaměstnání a edukací dospělých osob s mentálním postiņením? 

Výzkumná otázka týkající se problému č. 2 

1. Jaký je vztah mezi existujícím systémem celoņivotního vzdělávání a jeho dostupností pro 

dospělé osoby s mentálním postiņením? 



ŠTUDENT NA CESTE K PRAXI II, 15. – 16. máj 2013  
Zborník príspevkov zo Študentskej vedeckej medzinárodnej konferencie v odbore špeciálna pedagogika a liečebná pedagogika 

 

181 

 

 

Výzkumné otázky týkající se problému č. 3 

1. Jaký je vztah mezi vnitřními motivy dospělých osob se získaným mentálním postiņením 

k edukaci a jejich skutečnou realizací? 

2. Jaký je vztah mezi vnitřními motivy dospělých osob s vrozenou mentální retardací 

k edukaci a jejich skutečnou realizací? 

3. Jaká je vztah mezi vnitřními motivy dospělých osob s demencí k edukaci a jejich skutečnou 

realizací? 

Kvantitativní část  

H1:  Motivy k edukaci u dospělých osob s mentálním postiņením a osob s demencí se lińí. 

H0: Mezi motivy k edukaci u dospělých osob s mentálním postiņením a u osob s demencí nejsou 

statisticky významné rozdíly. 

Ha: Mezi motivy k edukaci u dospělých osob s mentálním postiņením a u osob s demencí jsou 

statisticky významné rozdíly. 

 

Výzkum se zaměří na pochopení, popis a vytvoření hypotézy o dané problematice. 

Struktura výzkumu se bude rozvíjet v jeho prováděcí fázi. K zodpovězení výzkumných otázek 

uņijeme data, která získáme prostřednictvím kombinací kvalitativních a kvantitativních 

výzkumných metod. Chráska (2007) uvádí výhodnost kombinování obou druhŧ výzkumŧ. Stejný 

názor zastávají také autoři Gavora (2000), Punch (2008), Čermák (in Miovský, 2009). 

Porovnáváním výsledkŧ, které získáme prostřednictvím kombinace kvalitativních a kvantitativních 

metod mŧņeme zvýńit vypovídající hodnotu zkoumané oblasti. Kvalitativní výzkum je zaměřen do 

oblasti kvalitativní analýzy, tedy na bliņńí proniknutí výzkumníka k respondentovi a subjektivní 

charakteristiky jednání člověka. Autoři Chráska (2007), Maņák a Ńvec (2004) uvádějí, ņe 

kvalitativní výzkum vychází z několika oblastí: 

 hermeneutické nebo fenomenologické, 

 etnograficko – antropologické, 

 praxeologické. 

Základem kvantitativného výzkumu je filozofický směr pozitivismus. Cílem je kvantitativní 

analýza získaných dat (Chráska, 2007). Výzkumník si udrņuje od respondenta odstup. Vzhledem 

k nutnosti číselného vyjádření získaných údajŧ dochází k velmi vysoké reliabilitě, avńak na straně 

druhé dochází k redukci získaných informací (Disman, 2000). 
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CHARAKTERISTIKA VÝZKUMNÉHO SOUBORU 

Pro výběr výzkumného souboru byl zvolen kvótní výběr jako součást záměrného výběru. 

Na jeho základě dońlo ke stanovení kontrolních znakŧ výzkumného souboru (Chráska, 2007). 

Primární skupinu výzkumného souboru představují dospělé osoby s vrozenou mentální retardací, 

dále dospělé osoby se získaným mentálním postiņením a dospělé osoby s demencí, které ņijí na 

území České republiky. Věková kategorie respondentŧ byla stanovena v rozmezí 30 let aņ 70 let, 

coņ odpovídá členění dospělosti na střední dospělost a pozdní dospělost. Dalńími účastníky 

výzkumného ńetření jsou pracovníci neziskových a státních organizací, které jsou zaměřeny na 

poskytování sluņeb dospělým osobám s mentální retardací, mentálním postiņením a osobám s 

demencí v období střední a pozdní dospělosti, dále zaměstnavatelé a rodinní přísluńníci dospělých 

osob s mentální retardací, mentálním postiņením a osob s demencí.  

Metody získávání dat 

Pro samotné výzkumné ńetření byla vybrána kombinace kvalitativních a kvantitativních 

výzkumných metod. Za metody získávání dat od jednotlivých skupin respondentŧ byly vybrány Q-

metodologie, zakotvená teorie a ohniskové skupiny. Aplikace výzkumných metod Q-metodologie a 

zakotvené teorie byla ověřena v rámci předvýzkumu. Nově byla zařazena výzkumná metoda 

ohniskové skupiny, vzhledem k obtíņím při realizaci polostrukturovaného interview v rámci 

předvýzkumu. 

 

Q-metodologie  

Q-metodologie se zúčastní osoby s vrozenou mentální retardací, osoby se 

získaným mentálním postiņením a osoby s demencí v období střední a pozdní dospělosti. 

Prostřednictvím této metody budou vyjadřovat své motivy k procesu vzdělávání. Punch (2008) řadí 

Q-metodologii mezi specializovanějńí kvantitativní výzkumné strategie. Při zpracování výsledkŧ 

bude kladen dŧraz nejen na prŧměrné hodnocení, ale i na směrodatnou odchylku (Chráska, 2007). 

Q-metodologie podle Chrásky (2007, s. 231) je název pro skupinu psychometrických a 

statistických procedur, jejím tvŧrcem je Stephenson. Podstatou této metody je skutečnost, ņe se 

„osobám předkládá balíček karet (Q-typy) a ty mají třídit podle určitého kritéria“. Prostřednictvím 

této metody mají respondenti k dispozici balíček karet. Na těchto kartách (Q-typech) jsou uvedeny 

objekty, které mají respondenti hodnotit. Respondenti Q-typy třídí podle rŧzných významŧ (podle 

subjektivní dŧleņitosti, významu pro konkrétní osobu, podle vlivu na něco). Ideální počet karet se 

pohybuje v rozmezí 60 - 120. Výhodou Q-metodologie je moņnost vícekrát opakovaného třídění. 

Q-metodologie mŧņe přispět k popisu motivŧ pro vzdělávací aktivity zvolené cílové skupiny. 
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Pokud respondenty zvolené Q-typy informují o ńkále výpovědí o vzdělávání, vlastních postojŧ 

k této činnosti mohou respondenti získat vlastní zpětnou vazbu vzdělávání, očekávání (Homolová, 

2006). Struktura a samotná aplikace této výzkumné metody byla pouņita v rámci předvýzkumu, 

soubor Q-typŧ je jiņ ověřen. S ohledem na specifika, která se u dospělých osob s mentálním 

postiņením objevují, byla zvolena hranice předkládání 60 Q-typŧ.  

 

Zakotvená teorie (Grounded Theory) 

Zakotvená teorie je výzkumná metoda, kterou vytvořili autoři Strauss, Glaser a aktuálně se 

ke zmíněným autorŧm připojuje Corbinová. Jde o komplexní přístup z hlediska metodologie, který 

je kvalitativního rázu (Reichel, 2009). Kutnohorská (2009) udává, ņe základním poņadavkem 

zakotvené teorie je tvořivost. Výhodou metody je moņnost získání významných informací aņ 

v samotném prŧběhu výzkumného ńetření, aniņ by předtím výzkumník o toto zjińtění usiloval. Pro 

sběr konkrétních dat mohou být vyuņity rŧzné metody. S ohledem na dospělé osoby s mentálním 

postiņením v období střední a pozdní dospělosti lze ocenit jistou plastičnost, která se týká moņnosti 

úpravy podmínek s ohledem na potřeby a předmět výzkumného ńetření. Zakotvená teorie vyņaduje 

precizní protokolování a deskripci stanovených parciálních úkolŧ. Miovský (2006) a Strauss a 

Corbinová (1999) kladou dŧraz předevńím na teoretickou citlivost výzkumníka, tedy identifikování 

významných údajŧ v poskytnutých informacích.  

Proces zpracování údajŧ lze rozdělit do dvou základních fází. Jedním z prvních krokŧ první 

fáze je definování těch jednotek v textu, které jsou nositeli přísluńného významu či informace 

(Miovský, 2006). Hendl (2008) doplņuje, ņe za nositele významu či informace mohou být 

povaņována například podstatná jména nebo slovesa. Druhá fáze představuje samotný proces 

kódování. Jako první dochází k otevřenému kódování, při kterém dojde k přiřazení nositelŧ 

významu do určitých kategorií – abstraktních pojmŧ (Miovský, 2006). Poté následuje 

dimenzionalizace, tedy jde o zjińtění vlastností jednotlivých kategorií (Hendl, 2005). Nezbytnou 

součástí optimálního vyhodnocení je axiální kódování. Jde o nalezení vazeb mezi přísluńnými 

kategoriemi, pokud některé kategorie vykáņí společné vazby, dojde k vytvoření subkategorií 

(Miovský, 2006). Jako poslední dochází k selektivnímu kódování. Konkrétně jde o zvolení 

centrální kategorie, která je uváděna do souvislostí s kategoriemi ostatními. Jejím východiskem je 

tzv. vyloņení kostry příběhu (Miovský, 2006). Zakotvená teorie se bude týkat pracovníkŧ 

neziskových a státních organizací, které poskytují sluņby dospělým osobám s mentálním 

postiņením v období střední a pozdní dospělosti, dále zaměstnavatelŧ a rodinných přísluńníkŧ 

uvedené cílové skupiny. Metoda zakotvené teorie byla efektivně uņita v rámci předvýzkumu. 
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Ohnisková skupina (focus group) 

Ohnisková skupina vyņaduje skupinovou interakci. V rámci ohniskové skupiny dochází 

k výzkumníkem moderované diskuzi a data jsou získávána s ohledem na stěņejní téma – tedy 

ohnisko. Moderace diskuze mŧņe být standardizovaná či nikoliv (Reichel, 2009). Jde o společnou 

debatu více osob v jednotném prostředí (Kozel et al., 2011). Úkolem moderátora je primárně 

směřovat diskuzi k hlavnímu tématu., dále musí zohlednit také stanovené pravidla diskuze 

(předevńím zamezit hodnocení či komentování odpovědí ze strany ostatních účastníkŧ). 

Doporučená velikost skupiny je osm aņ dvanáct členŧ. Doba trvání je v odborné literatuře 

optimálně od jedné do dvou hodin s doporučením podpŧrného záznamu pomocí videonahrávky či 

zvukové nahrávky. Cílem ohniskové skupiny je zjińtění postojŧ a názorŧ jednotlivých respondentŧ 

do větńí hloubky. V praxi se doporučuje opakované realizování metody ohniskové skupiny ve 

stejnou dobu s rŧznými skupinami respondentŧ (Urban, 2011). Nespornou výhodou této výzkumné 

metody je přímá účast členŧ zvolené cílové skupiny respondentŧ. Tento fakt podpoří zjińtění jejich 

aktuálních reakcí a názorŧ na zvolené téma. Při aplikaci této výzkumné metody lze vyuņít i 

pozorování (Reichel, 2009). Za jistou nevýhodu aplikace ohniskové skupiny mŧņe být povaņováno 

sociálně nepřirozené prostředí a fakt, ņe jednotliví účastníci výzkumného ńetření se setkají za 

účelem debaty, ke které by za jiných okolností nedońlo (Kozel et al., 2011). Ohniskové skupiny se 

budou účastnit osoby s vrozenou mentální retardací, osoby se získaným mentálním postiņením a 

osoby s demencí v období střední a pozdní dospělosti. Metoda ohniskových skupin bude 

aplikována na tři výńe uvedené kategorie osob zvláńť s cílem zjistit dostupnost celoņivotního 

vzdělávání pro uvedené kategorie respondentŧ z jejich subjektivního pohledu na danou 

problematiku.  

REALIZACE VÝZKUMU 

Proces realizace výzkumu probíhal v několika na sebe navazujících fázích. První fáze 

spočívala v dŧkladném studiu odborné literatury, dostupné v České republice, ale i v zahraničí. 

Druhá fáze se zaměřovala na vytvoření vhodného výzkumného nástroje, který by reflektoval 

současnou situaci v podmínkách České republiky. Výzkumné nástroje Q-metodologie a zakotvená 

teorie byly ověřeny v rámci předvýzkumu. Místo výzkumné metody ohniskových skupin bylo 

v rámci předvýzkumu pouņito polostrukturované interview, jehoņ aplikace se ukázala jako 

neefektivní. 

Pro potřeby výzkumu bude osloveno celkem 15 osob se sníņením výkonu v kognitivní 

oblasti. Z celkového počtu 15 osob se bude jednat o 5 osob s vrozenou mentální retardací v období 

střední a pozdní dospělosti, dále o 5 osob se získaným mentálním postiņením v období střední a 
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pozdní dospělosti a 5 osob s demencí v období střední a pozdní dospělosti. Respondenti pochází 

z rŧzných regionŧ České republiky. U těchto 15cti účastníkŧ výzkumného ńetření bude aplikována 

Q-metodologie, kde prostřednictvím jiņ ověřených Q- typŧ budou vyjadřovat své motivy k procesu 

edukace. Dále bude u výńe zmíněné cílové skupiny pouņita metoda ohniskové skupiny (focus 

group), která bude zaměřena na objasnění dostupnosti celoņivotního vzdělávání z pohledu 

samotných respondentŧ. Pracovníci státních i nestátních organizací, rodinní přísluńníci a 

zaměstnavatelé osob s rŧzným typem sníņení inteligence budou vyjadřovat své postoje k edukaci 

s ohledem na specifika prostředí, ve kterých se pohybují a to v rodině, státním i nestátním zařízení, 

které poskytuje sluņby dospělým osobám s vrozenou mentální retardací, získaným mentálním 

postiņením či osobám s demencí v období střední a pozdní dospělosti. Jejich názory budou 

získávány pomocí zakotvené teorie. V rámci předvýzkumné fáze bylo osloveno 5 zaměstnavatelŧ, 

5 rodinných přísluńníkŧ a 10 zařízení které poskytují sluņby osobám s kognitivními obtíņemi 

v období střední a pozdní dospělosti. Výsledky výzkumného ńetření budou pro podporu 

přehlednosti názorně zpracovány. 

Interpretace výsledkŧ získaných prostřednictvím výzkumného ńetření bude provedena 

formou prezentace četnosti volby jednotlivých Q-typŧ (v zobrazení kvazinormální distribuce), 

dalńí výsledky, které budou získány metodami zakotvené teorie a ohniskových skupin budou 

zpracovány pomocí názorného vyjádření. 

ZÁVĚR 

Předkládaný text pojednává o struktuře zamýńlené dizertační práce. Článek se skládá 

z teoretické a empirické části. V teoretické části reflektuje základní pojmy jako je pojetí dospělosti 

u osob s mentálním postiņením, ve zkratce zmiņuje i oblast stárnutí u výńe uvedené cílové skupiny. 

Dále pojednává o oblasti celoņivotního vzdělávání a aktuální nabídce pro dospělé osoby 

s mentálním postiņením v rámci České republiky. Empirická část mapuje zamýńlené výzkumné 

ńetření, které vyuņívá tzv. smíńený design výzkumu. Poté jsou k dispozici informace o zvolené 

sílové skupině, jednotlivých metodách sběru dat a předběņně zamýńlené realizaci výzkumného 

ńetření. 
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