
 

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola 

MILLS, s.r.o. 

Čelákovice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funkce osobního asistenta v pomoci dítěti školního věku 

se zdravotním postižením 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedoucí práce: PaedDr. Jana Černá Vypracoval/a: Martina Tyrychtrová  

 

          Čelákovice 2012 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čestné prohlášení 

 

 Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracovala samostatně a všechny 

použité písemné i jiné informační zdroje jsem řádně ocitovala. Jsem si vědoma, že 

doslovné kopírování cizích textů v rozsahu větším než je krátká doslovná citace je 

hrubým porušením autorských práv ve smyslu zákona 121/2000 Sb., je v přímém 

rozporu s interním předpisem školy a je důvaod pro nepřipuštění absolventské práce 

k obhajobě.  

 

V Čelákovicích, dne 23. dubna 2012    …………………………………………… 

         Martina Tyrychtrová 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 

 Ráda bych touto cestou poděkovala PaedDr. Janě Černé za vedení absolventské 

práce a za cenné rady a připomínky, které mi po dobu psaní této práce poskytovala. 

Děkuji za její trpělivost a pomoc při zdokonalení této práce. 

 Dále chci poděkovat všem pracovníkům OO SPMP APROPO Jičín, zejména pak 

Mgr. Vlastě Krupkové. 



4 

 

OBSAH  

Úvod .......................................................................................................................................... 6 

1 Cíl absolventské práce ........................................................................................................... 7 

1.1 Hlavní cíl: ....................................................................................................................... 7 

1.2 Dílčí cíle: ........................................................................................................................ 7 

2 Teoretická část ...................................................................................................................... 8 

2.1 Osobní asistence ........................................................................................................... 8 

2.1.1 Služba osobní asistence ......................................................................................... 8 

2.1.2 Osobní asistent ...................................................................................................... 9 

2.1.2.1 Osobní asistent u dítěte se zdravotním postižením ........................................ 11 

2.1.3 Historie osobní asistence ve světě a v České republice ...................................... 12 

2.1.4 Typy osobní asistence ......................................................................................... 13 

2.1.4.1 Sebeurčující osobní asistence ......................................................................... 13 

2.1.4.2 Řízená osobní asistence .................................................................................. 13 

2.1.5 Poskytovatel osobní asistence ............................................................................ 14 

2.1.6 Porovnání s podobnými službami ....................................................................... 15 

2.1.6.1 Pedagogická asistence..................................................................................... 15 

2.1.6.2 Pečovatelská služba ......................................................................................... 16 

2.1.7 Financování osobní asistence .............................................................................. 17 

2.1.7.1 Příspěvek na péči ............................................................................................. 17 

2.1.7.2 Státní dotační politika ..................................................................................... 20 

2.1.7.3 Veřejné sbírky.................................................................................................. 20 

2.1.7.4 Ostatní zdroje .................................................................................................. 20 

2.1.8 Individuální plán osobní asistence ...................................................................... 21 

2.2 Osobnost dítěte školního věku.................................................................................... 23 

2.2.1 Dítě mladšího školního věku ............................................................................... 23 

2.2.2 Dítě středního školního věku (prepuberta a puberta) ........................................ 25 

2.2.3 Dítě staršího školního věku ................................................................................. 27 

2.3 Zdravotní postižení ...................................................................................................... 28 



5 

 

2.3.1 Typy zdravotního postižení ................................................................................. 29 

2.3.1.1 Dětská mozková obrna (DMO) ........................................................................ 29 

2.3.1.2 Rettův syndrom ............................................................................................... 30 

2.3.1.3 Sluchové postižení ........................................................................................... 32 

2.3.1.4 Zrakové postižení ............................................................................................ 33 

2.3.1.5 Mentální postižení........................................................................................... 35 

2.3.1.6 Kombinované postižení ................................................................................... 36 

2.4 Syndrom vyhoření ....................................................................................................... 37 

3 PRAKTICKÁ ČÁST ................................................................................................................. 39 

3.1 Kazuistiky ..................................................................................................................... 39 

3.1.1 Kazuistika A ......................................................................................................... 39 

3.1.2 Kazuistika B ......................................................................................................... 41 

3.1.3 Kazuistika C.......................................................................................................... 43 

3.1.4 Kazuistika D ......................................................................................................... 44 

3.1.5 Kazuistika E .......................................................................................................... 46 

3.2 SWOT analýza vyplývající z uvedených kazuistik ........................................................ 49 

3.3 Případová studie – APROPO ........................................................................................ 50 

4 Diskuze ................................................................................................................................ 51 

Závěr ............................................................................................................................................ 53 

Zusammenfassung ...................................................................................................................... 54 

Bibliografie .................................................................................................................................. 55 

Přílohy ........................................................................................................................................... 1 



6 

 

Úvod 

 

 Téma absolventské práce Funkce osobního asistenta v pomoci dítěti školního 

věku se zdravotním postižením jsem si zvolila díky svým bohatým zkušenostem 

z odborné praxe a z letních brigád. Práce s postiženými dětmi mne zaujala a baví mne. 

A právě v práci s postiženými dětmi mám nejvíce zkušeností s osobní asistencí. 

 Moje absolventská práce je zaměřena především na sociální službu osobní 

asistence, a to u dětí mladšího, středního a staršího školního věku se zdravotním 

postižením. Popisuji, co tato služba všechno zahrnuje, jaké jsou její typy, zaměřuji se na 

osoby, které mohou tuto službu vykonávat a poskytovat, jak lze tuto službu financovat 

a především se zaměřuji na to, jakými jednotlivými úkony lze pomoci klientovi a ulehčit 

mu tak život s jeho handicapem. Dále porovnávám sociální službu osobní asistence 

s podobnými službami, jako jsou pedagogická asistence nebo pečovatelská služba. 

V teoretické části popisuji jednotlivé druhy postižení, se kterými jsem se setkala a které 

jsou dále znázorněny v praktické části v kazuistikách. Zdůrazňuji potřebu individuálního 

přístupu ke každému klientovi, poněvadž i dva lidé se stejným handicapem mají různé 

potřeby.  

 V praktické části čerpám nejvíce z vlastních zkušeností, které jsem získala 

v okresní organizaci Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v Jičíně, která 

je zaregistrována pod názvem APROPO (= asociace pro postižené). APROPO poskytuje 

službu osobní asistence a mimo jiné provozuje denní stacionář. Do této části jsou 

zahrnuty kazuistiky, díky kterým znázorňuji důležitost individuálního přístupu ke 

každému klientovi. Dále jsem využila individuálních plánů k určitým klientům.  

 Informace především čerpám z vlastních zkušeností a poznatků ze své praxe, 

dále od pracovníků sdružení APROPO, od sociální pracovnice a osobních asistentů a 

dále pak i od rodičů klientů. Také pak z literatury zabývající se problematikou osobní 

asistence a sociálních služeb celkově. 
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1 Cíl absolventské práce 

 Zaměřit se na službu osobní asistence. 

 V absolventské práci se zaměřím na službu osobní asistence, a to především u 

dětí mladšího a staršího školního věku se zdravotním postižením. Chci popsat, jaké jsou 

možnosti pomoci v jednotlivých úkonech, jak lze přiblížit každodenní činnosti tohoto 

klienta k činnostem zdravého člověka. 

1.1 Hlavní cíl: 

 Posoudit službu osobní asistence v pomoci dítěti školního věku se zdravotním 

postižením za účelem popsání jednotlivých úkonů, které lze nahradit osobní 

asistencí. 

1.2 Dílčí cíle:  

 Charakterizovat zdravotní postižení a jeho některé typy v souvislosti se závislostí 

na jiné osobě. 

 Zjistit rizika, kterými může být osobní asistent ohrožen. 
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2 Teoretická část 

2.1 Osobní asistence 

 Osobní asistence jako služba patří do skupiny sociálních služeb. Ty lze chápat 

jako služby, které jsou poskytovány sociálně znevýhodněným lidem za účelem zlepšení 

jejich kvality života. Jde tedy o začlenění těchto osob do společnosti nebo předejití 

sociálnímu vyloučení. Je proto důležité pracovat nejen s jedincem samotným, ale také 

s jeho rodinou a blízkým okolím.  

 Podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách (§2) musí rozsah a forma 

pomoci a podpory poskytnuté prostřednictvím sociálních služeb zachovávat lidskou 

důstojnost osob. Pomoc musí vycházet z individuálně určených potřeb osob, musí 

působit na osoby aktivně, podporovat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je 

k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování 

nepříznivé sociální situace, a posilovat jejich sociální začleňování. Sociální služby musí 

být poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy 

důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob. Česko, Zák. č. 

108, 2006 

2.1.1 Služba osobní asistence 

 Na službu osobní lze najít několik definic, mezi jednotlivými se nenacházejí 

podstatné rozdíly. 

 Podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách (§ 39) je osobní asistence 

terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, 

chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc 

jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním 

prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje. 

 Služba obsahuje zejména tyto základní činnosti: pomoc při zvládání běžných 

úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, 

pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, 

oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Česko, Zák. č. 108, 2006  
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 Osobní asistence se poskytuje v přirozeném sociálním prostředí osobám se 

zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v 

předem dohodnutém rozsahu a čase. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných 

úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění chodu 

domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při 

prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu. www.mpsv.cz, 2 

 Osobní asistence je forma služby rozvinutá nestátními organizacemi po roce 

1989. Vyškolený asistent pomáhá lidem s postižením při zvládání úkonů, které by 

uživatel dělal sám, kdyby mu v tom postižení nebránilo. U lidí s vážnějším mentálním 

postižením nelze předpokládat, že si klient bude schopen od asistenta objednat, co 

potřebuje. V těchto případech musí asistent převzít roli manažera péče, udržovat 

podpůrné vztahy klienta, případně mu zprostředkovávat další služby. Osobní asistence 

může být kombinována s jinou službou, např. s podporovaným bydlením. MATOUŠEK, 

2007 

 Hlavním cílem osobní asistence, stejně jako jakékoliv jiné sociální služby, je 

zachování integrity (celistvosti a neporušenosti) člověka i navzdory jeho 

nemohoucnosti, která plyne z postižení, stáří, nemoci nebo jiné příčiny. Nezbytnou 

podmínkou pro to je úcta k jeho důstojnosti, životnímu stylu a k naplnění jeho smyslu 

života. Cestou vedoucí k tomuto cíli jsou zejména služby umožňující občanům, kteří ke 

svému životu potřebují pomoc, aby mohli být doma a žít životem, který se co nejvíc 

blíží běžné úrovni. HRDÁ, 2006 

2.1.2 Osobní asistent 

 Osobní asistent je osoba, která pomáhá člověku se sníženou soběstačností 

s jeho každodenními potřebami. Je to zaměstnanec poskytovatele sociálních služeb a je 

to fyzická osoba. Osobní asistenci v případě dětí ovšem mohou vykonávat i rodiče (i 

přesto, že na to nemají kvalifikaci). 

 Stát se osobním asistentem může v podstatě kdokoli, kdo má pro tuto práci 

předpoklady a dokáže splnit požadavky svého klienta. Požadavky klientů se mohou 

velmi lišit, záleží na soběstačnosti klienta a na jeho věku. Osobní asistent jako 

zaměstnanec poskytovatele sociálních služeb musí dosáhnout minimálně středního 

http://www.mpsv.cz/cs/9#sszp
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vzdělání. A dále si musí dodělat kurz osobního asistenta akreditovaný Ministerstvem 

 práce a sociálních věcí.  

 Osobní asistent by měl být komunikativní, trpělivý, tolerantní, spolehlivý, 

zodpovědný a měl by rád pomáhat druhým lidem. Zároveň by ale asistent neměl o 

klienta pečovat přehnaně, aby nezamezoval rozvoji jeho samostatnosti. 

 Většina poskytovatelů osobní asistence má v souladu se standardy kvality 

sociálních služeb stanoven etický kodex osobního asistenta, jenž slouží samotným 

asistentům jako základní pravidla pro jejich činnost ve vztahu k uživatelům služby, 

zaměstnavateli a ostatním kolegům. UZLOVÁ, 2010 

K obecným etickým principům patří: 

 Respektování práva na jedinečnost každého člověka – osobní asistent respektuje 

důstojnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu 

či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, pohlaví, sexuální orientaci, 

ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se 

podílí na životě celé společnosti. 

 Respektování práva na sebeurčení – osobní asistent respektuje a podporuje práva 

a potřeby člověka svobodně a samostatně se rozhodovat a vybírat mezi 

možnostmi v takové míře, aby současně nedocházelo k omezení stejného práva 

druhých lidí. 

 Podporování práva na participaci a seberealizaci – osobní asistent podporuje 

zapojení a účast klienta na dění v užší i širší komunitě tak, aby svůj život mohl 

ovlivňovat především on sám svým vlastním rozhodováním a jednáním. Pomáhá 

klientovi hledat možnosti jeho seberealizace a motivuje ho k účasti na komunitním 

životě. UZLOVÁ, 2010 

 

Principy etického jednání pracovníka s klientem: 

 Souhlas – pracovník poskytuje podporu a pomoc pouze v případě souhlasu klienta 

či klientky, vyjma akutního ohrožení života klienta nebo jiné osoby. 
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 Individuální přístup – pracovník přistupuje ke každému klientovi individuálně dle 

jeho potřeb, vyžaduje se přístup bez stereotypů a předsudků. 

 Partnerství – vztah klienta, jeho rodiny a zaměstnanců je vztahem partnerským – 

tedy rovnocenným, založeným na vzájemné úctě a respektu. 

 Pozitivní hodnocení – pracovník podporuje a posiluje sebevědomí a 

sebehodnocení každého klienta, staví na jeho schopnostech a silných stránkách. 

 Mlčenlivost a diskrétnost – pracovník je povinen zachovávat mlčenlivost o 

skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s výkonem své práce a které se 

vztahují ke klientovi, a této povinnosti jej nezprošťuje ani smrt klienta. 

 Bezúhonnost – pracovník jedná bezúhonně, nezneužívá vztahů důvěry, nezneužívá 

svého postavení pro osobní obohacení. Je svým jednáním příkladem klientům. 

 Moc a autorita – pracovník se svým jednáním může stát pro člověka, kterému 

poskytuje služby, příkladem a přirozenou autoritou. Charakter práce s lidmi 

s mentálním postižením však otvírá značný prostor pro zneužívání moci, 

vynucování autority, pro manipulace a budování závislosti na sobě, takové jednání 

je s poskytováním služeb neslučitelné.  

 Hranice – pracovník rozeznává hranice mezi osobním a profesním životem. 

Pracovník nikdy nenavazuje romantický či sexuální vztah se svým klientem a jeho 

příbuznými. 

 Zájem klienta – zájmy klienta stojí vždy na prvním místě, nikdy nesmí být 

podřizován např. zájmům organizace zaměstnanců či zájmům dárců, ani zájmům 

rodičů nebo opatrovníků, pokud jsou tyto v rozporu se zájmy klienta. 

 Odbornost – pracovník ručí za odbornou, odpovědnou a svědomitou péči. 

UZLOVÁ, 2010 

2.1.2.1 Osobní asistent u dítěte se zdravotním postižením 

 „Osobní asistent dítěte se zdravotním postižením je člověk, který dítěti zajišťuje 

jeho potřeby, pomáhá mu zvládat běžné činnosti každodenního života a 

zprostředkovává mu kontakt s okolím. Rozsah a obsah poskytované péče se řídí 

potřebami dítěte a požadavky rodičů. Působí-li osobní asistent ve škole, spolupracuje 

navíc s učitelem nebo učiteli a přizpůsobuje se též jejich požadavkům a doporučením 

obsaženým v individuálním vzdělávacím plánu (IVP). Při vyučování pracuje pod 

vedením učitele a koordinuje svou činnost s jeho činností. Tím, že osobní asistent o 

dítě pečuje, pomáhá také jeho rodině.“ UZLOVÁ, 2010, s. 29 
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 V práci se zdravotně postiženými dětmi je důležité, aby osobní asistent 

spolupracoval s rodiči dítěte a se školou. V některých případech totiž má klient 

problémy s komunikací a nedokáže přesně sdělit své zážitky a potřeby. Asistent 

pomáhá dítěti s jeho osobní hygienou, stravováním, výchovnými a vzdělávacími 

činnostmi, dále mu pomáhá se zprostředkováním kontaktu s okolím.  

 Pracovní náplň osobního asistenta je velmi individuální. Závisí na zdravotním 

stavu dítěte a řídí se jeho potřebami a možnostmi. V rodinném prostředí jde většinou o 

pomoc při sebeobslužných činnostech, při hygieně a příjmu potravy, stimulaci zraku či 

sluchu, aktivizační činnosti, hry, pomoc s přípravou do školy, doprovody k lékaři, na 

rehabilitaci, do školy a zájmových kroužků apod. Někdy se může stát, že škola nezajistí 

asistenci pedagoga a pak osobní asistent pomáhá dítěti i přímo při vyučování. Zde mu 

pak zprostředkovává přísun informací, pomáhá s porozuměním učivu a vypracováním 

zadaných úkolů, pracuje s ním samostatně, přičemž se řídí individuálním vzdělávacím 

plánem žáka. To znamená vyšší nároky na kvalifikaci osobního asistenta, který tu 

kromě sociální služby vykonává ještě pedagogickou činnost. UZLOVÁ, 2010 

2.1.3 Historie osobní asistence ve světě a v České republice 

 Ve světě je spojen výraz osobní asistence se jménem Eda Robertse. Žil 

v minulém století v Kalifornii, studoval na universitě v Berkley, a to i přestože měl tak 

těžké tělesné postižení, že nemohl být bez dýchacího přístroje. V šedesátých letech 

založil se svými spolužáky hnutí Independent Living (IL). Říkali si Rolling Quads – „valící 

se kvadrouši“, kteří stejně jako on nehodlali strávit svůj život někde v nemocnici či v 

ústavu a být opečováváni. A tak mohli vést život, který se nelišil od stylu 

jejich vrstevníků. IL rozšířilo do celého světa zásady sebeurčujícího života, např. každý 

člověk má právo na sebeurčení, a proto je třeba poskytovat lidem takovou podporu, 

aby mohli toto své právo uplatnit. Jedním z hesel, které hnutí razí, je: Nejlepším 

odborníkem na život s postižením je sám člověk, který má postižení. Při pomoci, při 

jakýchkoliv akcích, při organizování čehokoliv, co se týká života osob s postižením, je 

třeba se řídit jejich potřebami a přáními. HRDÁ, 2006 

 V České republice podala první projekt na poskytování služeb osobní asistence 

Pražská organizace vozíčkářů (dále jen POV). Její pracovníci – Zdenka Hanáková a Petr 
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Vojtík se poučili ze švédských a holandských zkušeností, upravili pravidla podle svých 

představ a v roce 1991 začali poskytovat osobní asistenci deseti klientům POV. 

Pravděpodobně prvním člověkem, který v Československu žil s osobní asistencí, 

byla Jana Hrdá. Když v roce 1985 zemřela její matka, která se do té doby starala o ni a o 

její malé děti, začala ve své domácnosti organizovat pod záštitou Okresního ústavu 

sociálních služeb placenou osobní asistenci, a mimo ni i dobrovolnou. Podivuhodné je, 

že zásady, podle nichž se zde a později v POV osobní asistence provozovala, byly 

totožné s těmi ve světě. Byl to důkaz, že skutečně odpovídají tomu, co lidé s postižením 

u nás potřebují. Proto se pracovníci POV všemi silami začali snažit 

jednak o rozšíření osobní asistence do celé republiky, tak  o její uzákonění. 

Postupně se hlásili další a další zájemci-poskytovatelé. Ačkoliv bylo neobyčejně těžké 

najít vhodné osobní asistenty a opatřit nutné peněžní prostředky, přece nejprve 

pomalu, později čím dál rychleji narůstal počet poskytovatelů. HRDÁ, 2006 

2.1.4 Typy osobní asistence 

 Hrdá uvádí dva typy osobní asistence, a to sebeurčující osobní asistenci a 

řízenou osobní asistenci. 

2.1.4.1 Sebeurčující osobní asistence 

 V případě sebeurčující osobní asistence jedná osobní asistent podle požadavků 

klienta, ten má nejvyšší podíl na rozhodování o průběhu služby. Nejsou zde pevně 

určeny výkony, které mají být prováděny. Klient potřebuje a užívá k zavedení osobní 

asistence nanejvýš poradenské nebo zprostředkovatelské služby, ne však organizaci, 

která udělá vše za něho. Sebeurčující osobní asistence nevyžaduje žádné odborné 

školení asistentů, to znamená, že asistenti v tomto případě nejsou profesionály. 

HRDÁ, 2006 

2.1.4.2 Řízená osobní asistence 

 U řízené osobní asistence je třeba odborné přípravy osobních asistentů. Klient si 

z podstaty svého postižení neřídí osobní asistenci sám. Tato asistence se nejčastěji 

využívá u klientů s mentálním nebo duševním postižením. HRDÁ, 2006 



14 

 

2.1.5 Poskytovatel osobní asistence 

 V této kapitole vycházím z toho, že osobní asistence spadá do sociálních služeb. 

 V České republice mohou být zřizovateli zařízení poskytujících sociální služby 

obce, kraje a Ministerstvo práce a sociálních věcí. 

 Zřizovateli a i poskytovateli sociálních služeb mohou být nestátní neziskové 

organizace ve třech formách, a to jako občanská sdružení, obecně prospěšné 

společnosti nebo jako církevní právnické osoby. A jako další zvláštní druh neziskového 

nestátního subjektu jsou nadace. Nadace ovšem nemohou samy služby poskytovat, ale 

pouze je financovat. Poskytovatelem sociální služeb v ČR mohou být také fyzické 

osoby. MATOUŠEK, 2007 

 „Obce a kraje dbají na vytváření vhodných podmínek pro rozvoj sociálních 

služeb, zejména zjišťováním skutečných potřeb lidí a zdrojů k jejich uspokojení; kromě 

toho samy zřizují organizace poskytující sociální služby. 

 Nestátní neziskové organizace a fyzické osoby, které nabízejí široké spektrum 

služeb, jsou rovněž významnými poskytovateli sociálních služeb. 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí je nyní zřizovatelem pěti specializovaných 

ústavů sociální péče.“ www.mpsv.cz, 3 

 Sociální služby lze poskytovat jen na základě oprávnění k poskytování sociálních 

služeb, toto oprávnění vzniká rozhodnutím o registraci. 

 Podle zákona č. 108/2006 Sb., § 78 o sociálních službách rozhoduje o registraci 

krajský úřad příslušný podle místa trvalého nebo hlášeného pobytu fyzické osoby nebo 

sídla právnické osoby, popřípadě podle umístění organizační složky zahraniční 

právnické osoby na území České republiky; v případě, že zřizovatelem poskytovatele 

sociálních služeb je ministerstvo, rozhoduje o registraci toto ministerstvo. Česko, Zák. 

č. 108,2006 

 „Pokud zabezpečují podporu a pomoc člověku rodinní příslušníci či jiné blízké 

osoby, nepovažuje se tato činnost za poskytování sociální služby. Poskytovatelem 

sociální služby je právnická nebo fyzická osoba, která má k této činnosti oprávnění 
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podle zákona. Osobní asistenci tedy mohou zajišťovat rodinný příslušníci, ale nebudou 

kvalifikováni jako poskytovatel sociální služby.“ BOUDYŠOVÁ, 2010, s.15 

2.1.6 Porovnání s podobnými službami  

 V oblasti sociálních služeb se vyskytují služby, které jsou si podobné, ovšem 

nachází se mezi nimi rozdíly, a to v zřizovatelích nebo v poskytovaných službách. 

Podobné služby nemusí ani spadat do kategorie sociálních služeb. 

 Služba osobní asistence zahrnuje úkony v pomoci člověku, jako jsou: pomoc při 

osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, péče o vlastní osobu, zprostředkování 

kontaktu se společenským prostředím, péče o vlastní osobu, pomoc při zajištění chodu 

domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, 

oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

 Poskytovateli sociálních služeb jsou při splnění podmínek stanovených zákonem 

č. 108/2006 Sb. o sociálních službách územní samosprávné celky a jimi zřizované 

právnické osoby, další právnické osoby, fyzické osoby a ministerstvo a jím zřízené 

organizační složky státu. 

2.1.6.1 Pedagogická asistence 

 Pedagogickou asistenci upravují právní předpisy Ministerstva mládeže a 

tělovýchovy, především zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 

 Ze školského zákona č. 561/2004 Sb., § 16 Vzdělávání dětí, žáků a studentů se 

speciálními vzdělávacími potřebami, vyplývá, že pedagogická asistence je třeba, 

vzdělává-li se v běžné třídě běžné školy žák se speciálními vzdělávacími potřebami. 

V tomto případě požádá ředitel školy krajský úřad o zřízení funkce asistenta pedagoga. 

Česko, Zák. č. 561, 2004  

 Pedagogičtí asistenti pracují i ve speciálních školách. 

 Asistent pedagoga je pedagogický pracovník a zaměstnává ho škola. Působí ve 

třídě, do které dochází žák se speciálními vzdělávacími potřebami. Pomáhá zajistit 

plynulý chod výuky, spolupracuje s učitelem a po domluvě s ním věnuje svou pozornost 
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podle potřeby také ostatním žákům ve třídě. Většinou to ale bohužel funguje tak, že 

asistent pedagoga sedí odděleně v lavici se začleněným žákem a pracuje pouze s ním. 

UZLOVÁ, 2010 

Hlavní činnosti asistenta pedagoga jsou: 

 individuální pomoc žákům při začleňování se a přizpůsobení se školnímu 

prostředí; 

 individuální pomoc žákům při zprostředkování učební látky; 

 pomoc pedagogickým pracovníkům školy při výchovné a vzdělávací činnosti; 

 pomoc při vzájemné komunikaci pedagogů se žáky a žáků mezi sebou; 

 pomoc při spolupráci se zákonnými zástupci žáka. TEPLÁ, ŠMEJKALOVÁ, 2007 

2.1.6.2 Pečovatelská služba 

 Podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách je pečovatelská služba 

terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a 

rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve 

vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb vyjmenované 

úkony. 

 Služba obsahuje tyto základní činnosti: 

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti, 

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Česko, Zák. č. 108,2006 

 Matoušek uvádí, že jde o nejrozšířenější neústavní službu poskytovanou v ČR 

lidem se zdravotním postižením a také seniorům. Zřizovateli jsou obce a kraje. 

V některých pečovatelských službách pomáhají i dobrovolníci.  

 Běžně poskytovanými službami jsou: pomoc při koupeli, při oblékání, při 

úkonech osobní hygieny, jednoduché ošetřovatelské úkony, donáška oběda, donáška 
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topiva, nákupy a pochůzky, topení v kamnech, práce spojené s udržováním 

domácnosti, příprava jídla, doprovod, praní drobného prádla, praní velkého prádla, 

velký úklid bytu, ošetření nohou, úprava vlasů, masáž, průvodcovská služba pro 

nevidící, tlumočnická služba pro neslyšící, výjimečně jsou poskytovány také dohled nad 

dospělým občanem od 6 do 22 hod. a noční služba (na tyto dva časově nejnáročnější 

úkony však pečovatelská služba v ČR nemívá dostatečnou kapacitu). MATOUŠEK, 

2007 

 

2.1.7 Financování osobní asistence 

 „Financování sociálních služeb v ČR je založeno na principu vícezdrojového 

financování. Do systému financování vstupují finanční prostředky z veřejných rozpočtů, 

úhrady od uživatelů, prostředky ze strukturálních fondů EU, platby od zdravotních 

pojišťoven, prostředky ze sbírek, fondů a nadací atd. 

 K nejvýznamnějším finančním zdrojům patří veřejné rozpočty, v případě 

pobytových služeb sociální péče také úhrady od uživatelů. 

  K veřejným rozpočtům lze zařadit státní rozpočet, krajský rozpočet a rozpočty 

měst, obcí. Hlavním donátorem v oblasti sociálních služeb v ČR je Ministerstvo práce a 

sociálních věcí ČR (MPSV ČR). „ BOUDYŠOVÁ, 2010 

2.1.7.1 Příspěvek na péči 

 „Příspěvek na péči je pravidelná opakující se dávka poskytovaná podle zákona 

o sociálních službách, která je určena na úhradu za potřebnou pomoc poskytovanou 

registrovanými poskytovateli sociálních služeb nebo osobami blízkými či jinými. Je 

vyplácen peněžní formou oprávněné osobě (přímo postiženému nebo seniorovi, NE 

poskytovateli sociálních služeb) za podmínky, že bude nutné na požádání doložit 

správnost čerpání, pokud nebude k placení použita tzv. Karta sociálních systémů.“ 

www.socialnireforma.mpsv.cz, 5 

 Od 1. 1. 2012 nastaly v této dávce jisté změny. Změny se týkají především výše 

dávky v jednotlivých stupních závislosti.  

 Došlo ke zvýšení této dávky u osob od 1 do 18 let ve II. stupni závislosti z 5000 

Kč na 6000 Kč. Děti se zdravotním postižením od 1 roku života jsou zabezpečeny 
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jednotným způsobem, a to buď rodičovským příspěvkem anebo příspěvkem na péči. 

V tomto případě, kdy je u dítěte již posouzený nepříznivý zdravotní stav, se rodiče 

mohou rozhodnout, zda nejprve vyčerpají rodičovský příspěvek nebo ho ukončí a 

začnou pobírat příspěvek na péči. Děti starší věku 3 let přejdou na dávku příspěvek na 

péči automaticky. Nově si příjemci příspěvku na péči (rodič nezaopatřeného dítěte 

nebo nezaopatřené dítě) mohou žádat o jeho zvýšení, a to až o 2000 Kč za 

předpokladu, že jejich příjmy a příjmy osob s nimi společně posuzovaných nedosahují 

částky dvojnásobku životního minima rodiny. www.socialnireforma.mpsv.cz, 5 

 Příspěvek na péči je určen pro občany, kteří jsou z důvodu zdravotního stavu 

závislí na pomoci jiné osoby v oblasti péče o vlastní osobu a při soběstačnosti. 

 Péčí o vlastní osobu se rozumí denní úkony spojené se zajištěním a přijímáním 

stravy, výkonem fyziologické potřeby, oblékáním a obouváním, tělesnou hygienou, 

péčí o zdraví apod. Soběstačností se rozumí úkony, které umožní účastnit se sociálního 

života, což jsou úkony spojené s péčí o domácnost, nakupováním, úklidem, přípravou 

stravy, schopností komunikace, mobility, orientace, apod. 

www.socialnireforma.mpsv.cz, 5 

 

Stupně závislosti 

„U osob do 18 let věku: 

 I. stupeň – lehká závislost – potřeba každodenní mimořádné péče z důvodu 

dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu při třech základních životních 

potřebách 

 II. stupeň – středně těžká závislost - potřeba každodenní mimořádné péče 

z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu při čtyřech nebo 

pěti základních životních potřebách 

 III. stupeň – těžká závislost - potřeba každodenní mimořádné péče z důvodu 

dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu při šesti nebo sedmi základních 

životních potřebách 
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 IV. stupeň – úplná závislost - potřeba každodenní mimořádné péče z důvodu 

dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu při osmi až desíti základních životních 

potřebách 

U osob starších 18 let věku: 

 I. stupeň – lehká závislost - každodenní pomoc nebo dohled z důvodu dlouhodobě 

nepříznivého zdravotního stavu při třech nebo čtyřech základních životních 

potřebách 

 II. stupeň – středně těžká závislost - každodenní pomoc nebo dohled z důvodu 

dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu při pěti nebo šesti základních 

životních potřebách 

 III. stupeň – těžká závislost - každodenní pomoc nebo dohled z důvodu 

dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu při sedmi nebo osmi základních 

životních potřebách 

 IV. stupeň – úplná závislost - každodenní pomoci nebo dohled z důvodu 

dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu při devíti nebo deseti základních 

životních potřebách“ www.socialnireforma.mpsv.cz, 5 

 

VĚK 

STUPEŇ ZÁVISLOSTI 

(v Kč/měsíc) 

I. 

 

lehká 

II. 

 

středně těžká 

III. 

 

těžká 

IV. 

 

úplná 

do 18 3 000 6 000 9 000 12 000 

nad 18 800 4 000 8 000 12 000 

 

 Zdravotní stav se posuzuje podle základních deseti životních potřeb: mobilita, 

komunikace, orientace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon 

fyziologické potřeby, osobní aktivity, péče o domácnost, péče o zdraví. 

Asistent sociální péče 

 Podle zákona o sociálních službách je asistentem sociální péče fyzická osoba 
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starší 18 let a je zdravotně způsobilá. Jde o osobu, která není osobu blízkou, poskytující 

pomoc zdravotně znevýhodněné osobě na základě smlouvy.  Zdravotně znevýhodněná 

osoba tuto pomoc platí ze svého příspěvku na péči a je povinna tuto skutečnost uvést 

do formuláře – Oznámení o poskytovateli pomoci. Asistent sociální péče není 

registrovaný poskytovatel sociálních služeb. www.socialnireforma.mpsv.cz, 5 

 

2.1.7.2 Státní dotační politika 

 Neinvestiční dotace na poskytování sociálních služeb jsou poskytovány všem 

registrovaným poskytovatelům bez ohledu na jejich právní formu a oprávněným 

výdajem těchto dotací je úhrada nákladů za poskytování sociálních služeb vymezených 

zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Nestátní 

neziskové organizace jsou tedy stejně jako ostatní organizace podporovány pouze 

tehdy, pokud se jedná o registrované poskytovatele sociálních služeb, a z dotace 

mohou být hrazeny pouze ty z jejich aktivit, které splňují podmínku základních činností 

sociální služby. www.vlada.cz, 6 

2.1.7.3 Veřejné sbírky 

 Podle § 1 zák. č. 117/2001, Sb. se veřejnou sbírkou rozumí získávání a 

shromažďování dobrovolných peněžitých prostředků od předem neurčeného okruhu 

přispěvatelů pro předem stanovený veřejně prospěšný účel, např. humanitární nebo 

charitativní. 

 Takovouto sbírku je oprávněna vykonávat podle zákona pouze právnická osoba. 

Čistý výtěžek ze sbírky je částka získaná odečtením nákladů spojených s konáním sbírky 

od hrubého výtěžku sbírky. Česko, Zák. č. 117,2001 

2.1.7.4 Ostatní zdroje 

 K dalším zdrojům financování patří především sám klient ze svých vlastních 

zdrojů či jeho nejbližší. Dále to mohou být sponzorské dary, členské příspěvky, výtěžky 

ze sbírek, obec či kraj jakožto součást státu. 
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2.1.8 Individuální plán osobní asistence 

 K sociálním službám náležitě patří individuální plánování. Taktéž je to i u osobní 

asistence, je to v podstatě základem pro kvalitní fungování této služby. 

 Povinnost vést individuální plán je dána zákonem č. 108/2006Sb., o sociálních 

službách, a v souvisejících dokumentech, především ve Standardech kvality sociálních 

služeb. Prostřednictvím individuálního plánu můžeme správně pochopit a pojmenovat 

cíle spolupráce a potřeby klienta, a najít co nejlepší cestu k jejich naplnění. Individuální 

přístup a plánování dosažitelných cílů napomáhá rozvoji samostatnosti. UZLOVÁ, 

2010 

 Plánování zaměřené na osobu má nejdelší tradici v sociálních službách v oblasti 

práce s lidmi s mentálním postižením. První písemná zmínka se objevuje 

v devadesátých letech dvacátého století. V té době se mluví jako o individualizovaném 

plánování nebo jako o plánování osobní budoucnosti. Všude je ale zdůrazňována 

priorita klientových potřeb nad potřebami organizace i nad stávajícími způsoby 

poskytování služeb. Organizace takto plánující by měla být velice flexibilní. Před 

sepsáním plánu je třeba prozkoumat, co klient skutečně potřebuje. Plánování, které je 

zaměřené na osobu, se opírá o tým lidí, jež znají člověka s postižením a pečují o něj. 

Pomáhají tak i vytvořit budoucnost dotyčného, popř. alespoň představu o jeho 

budoucnosti. Cílem takové spolupráce je organizovat naplnění zmíněné představy a 

vytváření systému podpory pro její realizaci. Členy takového týmu pak bývají většinou 

rodinní příslušníci, přátelé, učitelé, vychovatelé, ale i třeba dobrovolníci a samozřejmě i 

samotný klient. Členové týmu nejprve poznávají klienta. Plány jsou krátkodobé, 

střednědobé a dlouhodobé. Určují akce a i odpovědnosti za ně. Sám klient je 

odpovědný za to, za co být odpovědný může. MATOUŠEK a kol., 2007 

 I individuální plán osobní asistence vychází z potřeb uživatele služby, v plné 

míře ho respektuje, aktivizuje jeho silné stránky a podporuje jeho samostatnost. Aby 

plán odpovídal těmto zásadám, musí být prováděn na každého klienta zvlášť podle 

jeho možností a schopností. Obsah plánu je nutné konzultovat s klientem nebo jeho 

zákonným zástupcem. V plánu by měly být uvedeny metody a postupy, jak se dosáhne 

stanovených cílů, dále pak způsoby komunikace, speciální pomůcky apod. Plán by měl 
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obsahovat i místo, čas a rozsah služby, a jak často se bude plán aktualizovat. UZLOVÁ, 

2010 
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2.2 Osobnost dítěte školního věku 

 V každé literatuře najdeme trochu jiná a odlišná dělení ve vývojové psychologii. 

Ovšem všechna jsou si velmi podobná. 

 

 Nástup do školy je pro dítě, ale i pro jeho rodiče velkou změnou v jejich životě. 

Škola ovlivňuje další rozvoj dítěte. Neúspěch dítěte ve škole může být rozhodující pro 

jeho sebepojetí. 

 Nástupem do školy lze říct, že dítě vstupuje oficiálně do společnosti, tu 

představuje instituce školy. Toto období se označuje jako fáze píle a snaživosti. 

Hlavním cílem je uspět a umět se prosadit se svým výkonem. Školní věk lze také 

posuzovat jako fázi vytvoření horizontálního společenství – vrstevnické skupiny, která 

má svou vlastní hierarchii a řídí se vlastními pravidly. Pro dítě je ale důležité uspět 

v obou oblastech, tzn. být dobře hodnoceno za své dovednosti a znalosti, a také být 

ostatními akceptováno. VÁGNEROVÁ, 2005 

 

Školní věk lze rozdělit na tři fáze: 

1. Mladší školní věk – trvá od nástupu do školy (6 – 7 let), až do 10 let.  

2. Střední školní věk – trvá od 10 do 14 let. V polovině tohoto období nastupuje 

puberta. 

3. Starší školní věk – 14 – 16 let. Puberta ustupuje. 

 

2.2.1 Dítě mladšího školního věku 

 V tomto období dítě vyroste o 4 – 6 cm za rok, na váze přibude o 1,5 – 2 kg za 

rok. Kolem osmi let se začíná zmnožovat tuk, ovšem více u dívek než u chlapců. Zlepšují 

se motorické schopnosti, dítě využívá všech příležitostí ke zdokonalování a 

procvičování motorických funkcí. 

 Co se týče individuality, tak u dětí se výrazně projevují rozdíly. Dochází 

k výraznějším rozdílům mezi jednotlivými roky tohoto věkového období. 

 Myšlení u dítěte je konkrétní a názorné, situační a příčinné (signály logického 

myšlení). Nedokáže přemýšlet v jiné, než v konkrétní rovině. Události, se kterými se 

dosud nesetkalo, si neumí představit. Teprve mezi desátým až jedenáctým rokem 
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nastupuje abstraktně-logické myšlení. Dítě začíná zvládat posuzovat věci z více hledisek 

současně, než jen z jednoho nápadnějšího. Začíná si tvořit určitou hierarchii. 

 U citů převládají sebecity, dítě je ctižádostivé a soutěživé. Je si vědomo svého 

„já“. Má určité sebevědomí. Začíná obohacovat a prohlubovat své city, dochází 

k delšímu citovému prožívání a lepšímu citovému sebeovládání. Rozvíjí se vyšší city, a 

to mravní, rozumové, sociální, etické a estetické. 

 U dítěte zpočátku převládá mechanická paměť, kolem desátého až jedenáctého 

roku se rozvíjí paměť logická. 

 Představivost dítěte je bouřlivá a málo kritická. Vedle rekonstrukční fantazie 

dochází k rozvoji fantazie tvůrčí. 

 Dítě má slabou vůli, tudíž se musí kontrolovat, povzbuzovat a motivovat 

k dosažení cílů. 

 Zájmy dítě střídá a stále je hledá, je hned pro vše nadšené. Ovšem jeho zájmy 

jsou velice pestré. Pokud má už nějaký hlubší zájem, může to být podkladem pro jeho 

budoucí profesi. 

 Volba her je nahodilá a je nutné ji sladit se školními povinnostmi. Chlapci hrají 

především konstrukční hry a dívky hry se sociální tématikou. 

 Co se týká vztahů k dospělým, tak dítě je bere jako autoritu, respektuje je a 

obrací se k nim s prosbou o pomoc. Přednost ale dává kontaktu s vrstevníky, i když 

jejich vztahy jsou povrchní a krátkodobé. Děti jsou extrovertní, kritické, žalují na sebe a 

snadno odpouštějí. Jejich sociální vztahy jsou ovlivněny rodinou a výchovou. 

 Dítě začíná opouštět svůj egocentrismus. Uvědomuje si, že lidé mohou mít na 

stejnou věc jiný názor. Kolem devátého roku života je schopno empatie, dokáže se 

vcítit do pozice druhého člověka a na základě toho reagovat. 

 Na počátku mladšího školního věku dítě autoritu uznává nekriticky, maximálně 

se snaží dostát jejich očekávání. Touží po informacích. Učitele bere vážněji než rodiče, 

to je způsobeno větším přísunem informací. S postupným a stále větším 

osamostatňováním se však vliv autorit na myšlení dítěte zeslabuje. V deseti letech je 

k názorům kritičtější. Zpočátku je dítě velmi fixováno na učitele, který je subjektivně 

mnohem významnější než spolužáci. Tento poměr ale časem upadává a zhruba po 

desátém roce věku jsou před učitelem upřednostňováni spolužáci. Jedním z vnějších 
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důkazů, že taková změna proběhla, je skutečnost, že dítě přestává na ostatní žalovat – 

stává se solidárním. 

 Pro dítě je nejoptimálnější vyrůstat v kompletní a funkční rodině. Rozvodem 

ztrácí samozřejmost. Je dobré dítěti podat vysvětlení, které je schopno pochopit. Stává 

se totiž, že důvodem rozvodu označí sebe. 

 Řeč se fixuje kolem sedmi až osmi let. Dítě by mělo vyslovovat všechny hlásky. 

Značně rozdílné údaje jsou u zjišťování množství slov dětí v jednotlivých letech 

mladšího školního věku. VÁGNEROVÁ, 2000 

 

2.2.2 Dítě středního školního věku (prepuberta a puberta) 

 Mezi desátým a jedenáctým rokem života přichází zlom ve vývoji. Dochází 

k biologickým změnám organismu dítěte, které se odrážejí v jeho psychice. Nastává 

převaha tělesného vývoje nad vývojem duševním, prodlužuje se kostra, zvláště 

končetiny. Samotné tělo je štíhlejší a jeho objem se zužuje. Chlapci mohutní 

v ramenou, jejich hlas mutuje. Dívčí postava se zaobluje a nabývá ženských tvarů. 

 Období druhé vytáhlosti nastupuje u dívek mezi jedenáctým až čtrnáctým 

rokem, u chlapců mezi třináctým až šestnáctým rokem. 

 Přichází některé změny v chování, nastupuje druhé negativistické období. Dítě 

má nevyrovnané city, je upnuté k rodině, ale touží po samostatnosti. Rodiče má jako 

vzor, i když si to nechce přiznat. Je nedůtklivé vůči jejich radám. Nápadným projevem 

chování je klackovitost, tj. pohybová nevyrovnanost spojená s nevhodným verbálním 

vyjadřováním. Brání se osvojování vhodných návyků. Dítě setrvává v projevech, které 

okolí pobuřují. Dochází k častým změnám nálad, zejména pak směrem k negativním 

rozladám, které okolí pobuřují. 

 V tomto období má dítě potřebu samostatnosti. To vyplývá z rozporu mezi 

sociální závislostí a touhou po odpoutanosti od rodičovského vedení. Je tu touha 

svobodně se rozvíjet a odlišovat od obrazu, který si vytvářejí rodiče. Dítě potřebuje 

dále rozvíjet své schopnosti a zájmy. Jedinec sám diferencuje, k jaké činnosti má 

nadání. V těchto aktivitách se chce také uplatnit a rozvíjet se. Zájmy jsou důkazem jeho 

individuality. 
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 Další potřebou dítěte v tomto období je potřeba citové odezvy, bezpečí a lásky. 

Dítě nechce být středem citového zájmu v rodině. Hledá citové vztahy mezi vrstevníky i 

u opačného pohlaví. I přesto musí v rodině být zachován pocit jistoty. 

 Okruh zájmů se rozšiřuje. Ale oslabuje zájem o vlastní učební činnost, preferuje 

jiné zájmy.  Vztah k jednotlivým předmětům závisí na osobnosti učitele. 

 Vnímání postupně nabývá kvality dospělého. Pozornost se přibližuje dospělým, 

je jakoby zastřena fyziologickými změnami dospívání. 

 Co se týče myšlení u dospívajících, tak má-li řešit nějaký problém, nespokojí se 

s jedním řešením, které se nejspíše nabízí, ale uvažuje o možných alternativách a 

systematicky je zkouší a hodnotí. Je schopen pracovat s pojmy, které jsou vzdáleny od 

bezprostřední smyslové zkušenosti, jsou obecnější a abstraktnější. Dospívající je 

schopen vytvářet i domněnky, které nejsou opřeny o reálnou skutečnost, jsou pouze 

možné, popřípadě fantastické a srovnává skutečné se smyšleným. Dokáže aplikovat 

logické operace nezávisle na obsahu soudů. A dokáže také myslet o myšlení, vytvářet 

soudy o soudech. 

 Paměť se vyvíjí intenzivně po stránce kvalitativní. Definitivní podoby dosahuje 

po dvacátém roce života. 

 Dochází k velkému rozvoji řeči. Četba rozšiřuje slovní zásobu. Roste složitost 

větné stavby i celková výrazová schopnost. Dospívající mají snahu často o literární 

pokusy. 

 Školní prospěch se začíná mnohdy zhoršovat, to je způsobené vzdorem rozvoje 

poznávacích procesů. Žák se zabývá sám sebou a to způsobuje nedostatek soustředěné 

pozornosti. Začíná si uvědomovat, že přestává být dítětem.  

 Je nutné uznávat osobnost dospívajícího, pokud možno jednat s ním jako rovný 

s rovným, posilovat pokusy o jeho samostatnost, nepodceňovat ho, neironizovat ho, 

stanovit si jasná a přesná pravidla. Dospělý pro něj musí být vzorem a pak teprve může 

kritizovat, jinak je kritika přijímána jako urážka. VÁGNEROVÁ, 2000 
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2.2.3 Dítě staršího školního věku 

 Je to období vytváření ideálů a životních hodnot. Někdy bývá řazeno do období 

adolescence. Mladistvý je klidnější, přibývá pocitu povinnosti a odpovědnosti, ustupuje 

náladovost. 

 V tomto období se usměrňuje profesionální orientace. Je tu nutnost usměrnění 

od dospělých. Upevňuje se vztah k práci. Od jedenácti let je volba povolání předmětem 

fantazie. Kolem jedenácti let začíná dítě srovnávat svá přání se skutečnostmi, ví, že 

musí brát ohled na své schopnosti a školní prospěch. VÁGNEROVÁ, 2000 

 

 Takto probíhá rozvoj u zdravého jedince. U dětí s různými postiženími je rozvoj 

velmi individuální a často i zpomalený. Může u nich docházet v souvislosti s postižením 

k různým, neobvyklým změnám v jednotlivých obdobích. 
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2.3 Zdravotní postižení 

 V České republice existuje několik klasifikačních přístupů, které jsou v některých 

případech nesouměřitelné, jedná se třeba o vymezení zdravotního postižení pro účely 

dávek státní sociální podpory versus pojetí zdravotního postižení pro účely povinné 

školní docházky. Klasifikační kritéria bývají často kritizována především zdravotně 

postiženými a je požadováno vypracování jednotné definice pojmu zdravotní postižení. 

MATOUŠEK a kol., 2005 

 Podle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách (§ 3) se zdravotním postižením 

rozumí tělesné, mentální, duševní, smyslové nebo kombinované postižení, jehož 

dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby. 

 Laické vnímání je zpravidla spojováno s nemocí a „zdravotně postižený“ je 

zpravidla vnímán jako „nemocný“. 

 Lidé se zdravotním postižením jako celek jsou přirozenými uživateli služeb 

sociální práce. V běžném společenském prostředí bývá existence člověka s postižením 

zpravidla vnímána jako ne-normální jev. Existence lidí s postižením je však přirozeným, 

běžným a tedy i normálním jevem, který se vždy vyskytoval, vyskytuje a vyskytovat 

bude ve všech obdobích a společenstvech. Asociace vzdělavatelů v sociální práci 

 Podle zákona č. 435/2004 Sb., § 67, o zaměstnanosti, jsou definovány osoby 

se zdravotním postižením, kterým je poskytována zvýšená ochrana na trhu práce. 

„Osobami se zdravotním postižením jsou fyzické osoby, které jsou: 

a. orgánem sociálního zabezpečení uznány invalidními v třetím stupni  

b. orgánem sociálního zabezpečení uznány invalidními v prvním nebo druhém stupni, 

c. rozhodnutím úřadu práce uznány zdravotně znevýhodněnými (dále jen "osoby 

zdravotně znevýhodněné") 

 Za zdravotně znevýhodněnou osobu se považuje fyzická osoba, která má 

takovou funkční poruchu zdravotního stavu, při které má zachovánu schopnost 

vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, ale její schopnosti být 

nebo zůstat pracovně začleněna, vykonávat dosavadní povolání nebo využít dosavadní 

kvalifikaci nebo kvalifikaci získat jsou podstatně omezeny z důvodu jejího dlouhodobě 
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nepříznivého zdravotního stavu. 

 Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se pro účely tohoto zákona považuje 

nepříznivý stav, který podle poznatků lékařské vědy má trvat déle než jeden rok 

a podstatně omezuje psychické, fyzické nebo smyslové schopnosti, a tím i možnost 

pracovního uplatnění.“ www.portal.mpsv.cz, 8  

2.3.1 Typy zdravotního postižení 

 Do této kapitoly zahrnu takové typy zdravotního postižení, se kterými jsem se 

osobně setkala a mám s nimi jistou zkušenost. Také zohledňuji, aby druhy postižení, 

které použiji, byly dále použity v praktické části v kazuistikách.  

2.3.1.1 Dětská mozková obrna (DMO) 

 Tato nemoc byla poprvé popsána roku 1862 londýnským ortopedem Littlem. 

DMO vzniká před narozením, během porodu či těsně po něm. Příčina nemoci není vždy 

zjištěna. Vlivy poškozující mozek a nervový systém dítěte mohou být např. mechanická 

poškození, rentgenové záření, drogy, nedostatek kyslíku před porodem nebo při něm, 

po narození zánět mozku či mozkových blan. Poškození může zasáhnout mozek a 

příslušná pohybová a koordinační centra nebo nervové dráhy periferního nervového 

systému, např. míchu. 

 Základním problémem dítěte s DMO jsou motorické poruchy. Obrnu lze rozdělit 

na úplnou – plegii nebo částečnou – parézu. Postižení jedné končetiny je nazýváno 

monoparézou (-plegií), shodné postižení levých nebo pravých končetin na jedné straně 

těla je nazýváno hemiparézou či hemiplegií. Může dojít k postižení obou horních či 

dolních končetin, to je pak pojmenováno paraparézou, paraplegií. A pokud dojde 

k postižení všech čtyř končetin, jde o kvadruparézu či kvadruplegii. Zde jde o hrubou 

motoriku. Dojít může i k porušení jemné motoriky, to zahrnuje vývoj uchopování 

předmětů, držení tužky atd. Častým problémem u těchto dětí bývá také řeč, kdy 

dochází k poruše artikulace řeči. CHVÁTALOVÁ, 2001 

 Kromě motorického postižení se objevují další projevy tohoto onemocnění, jako 

jsou epilepsie, zrakové potíže, poruchy učení, mentální retardace a inkontinence. 

Značným problémem je slinotok, který obtěžuje až polovinu dětí s DMO a bohužel je 

obtížně vyléčitelný. 

http://portal.mpsv.cz/
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 Péče o děti s DMO začíná hned během porodu nebo těsné po něm. Kromě 

zdravotní péče vyžadují tyto děti i speciální výuku. Většina dětí s DMO má střední či 

těžké obtíže s učením. Růst dětí s DMO je zpomalen, při hemiparéze jednostranně, při 

diparéze jsou paže normální, dolní končetiny zaostávají. Největší rozdíl nastává 

v prvních dvou letech života. 

 Zatím neexistuje léčba na toto onemocnění. U lehčích případů se dají léčit 

určité související stavy. Terapie zkompenzuje více než polovinu případů s epilepsií. 

Cílem všech léčebných metod a rehabilitací je prevence vývoje deformity, potlačení 

mimovolních a abnormálních pohybů, a podpora normálních funkcí. Ovšem motorické 

postižení je u každého jiné, tudíž je lepší mít pro každého pacienta specifický program. 

Většina pacientů má problémy s komunikací. Ty pro ně představují kolikrát větší 

problémy, než problémy s hybností. Úroveň schopností dítěte pro slovní komunikaci 

lze určit ve věku 4-5 let. Pokud není schopno prostřednictvím řeči komunikovat, 

přichází na řadu alternativní komunikace, např. pomocí obrázků.  

 Další problém, který tyto děti obtěžuje, je příjem potravy. Jejich vývoj se může 

zastavit na úrovni sání – polykání. V určitých případech u velmi těžce postižených dětí 

se používá PEG (zavedení hadičky skrz břišní stěnu do žaludku). 

 Četnost výskytu DMO se ve statistikách uvádí v rozsahu 1,5-3 na 1000 živě 

narozených. V posledních dvou desetiletích se prokázal vzestup výskytu dětí s DMO, 

což způsobila frekvence porodů dětí, jejichž život se zachrání při extrémně nízké 

porodní hmotnosti a předčasném porodu. KRAUS a kol., 2005 

 Statistiky dále uvádí, že polovinu dětí s tělesným postižením tvoří právě děti 

s DMO. Podstatnou charakteristikou DMO je dále svalové napětí (hypertonie) nebo 

naopak nedostatek napětí (hypotonie). Pokud mají pohyby rukou a nohou kroutivý 

charakter, jde o atetózu, a pokud jsou pohyby nekoordinovaná, jedná se o ataxii. Často 

dochází ke kombinacím. CHVÁTALOVÁ, 2001 

2.3.1.2 Rettův syndrom 

 Rettův syndrom je neurogenetické onemocnění, které objevuje především u 

dívek. Dívka se narodí jako zdravé dítě a první příznaky se začnou projevovat kolem půl 

roka života. Typickým příznakem je vkládání prstů do úst. 
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Rettův syndrom lze rozdělit na jednotlivá stadia: 

 První stadium začíná mezi šestým až osmnáctým měsícem života. Často se 

stává, že si nikdo počátečních příznaků nevšimne a vývoj dítěte může být tak pokládán 

za opožděný. Dívka většinou dělá obvyklé pokroky jako zdravý kojenec, ale učí se to 

pomaleji a později. Vývoj se stále zpomaluje, až to nakonec vypadá, že se zcela zastavil. 

Toto období trvá kolem jednoho roku. Dívka přestává navazovat oční kontakt a ztrácí 

zájem o hračky. Začínají se objevovat bezúčelné pohyby rukou. 

 Druhé stadium začíná mezi prvním až čtvrtým rokem života. Může trvat několik 

týdnů až měsíců. Více nápadné je zpomalení ve vývoji spojené se ztrátou získaných 

schopností. Ztrácí se šikovnost prstů a rukou a zrovna tak i schopnost řeči. Začínají se 

objevovat stereotypní pohyby rukou, ty přetrvávají v době bělosti a mizí během 

spánku. Mohou se naskytnout i potíže s dýcháním. Chůze je nejistá, pohyby při ní jsou 

nekoordinované. V tomto období je možné pozorovat opožděný vývoj v obvodu hlavy. 

 Třetí stadium označováno jako regrese začíná obvykle mezi druhým a desátým 

rokem života a může trvat několik let. Projevují se motorické poruchy, neschopnost 

vykonat zamýšlený pohyb, skolióza a epileptické záchvaty. Oční kontakt začíná opět 

sílit. Děvče projevuje větší zájem o své okolí, pozornost a komunikace se začínají 

zlepšovat. Několik děvčat s Rettovým syndromem zůstávají v tomto období po celý 

život. 

 Čtvrté stadium začíná po desátém roce života. Vyznačuje se sníženou 

pohyblivostí. Děvčata je zde možno rozdělit do dvou skupin, a to podle toho, zda se 

naučila chodit a tuto schopnost ztrácí, nebo zda se chodit ani nenaučila. Hlavními 

projevy jsou zde svalová slabost, křeče, tuhost a skolióza. Nohy bývají nateklé a 

studené. V této fázi již nedochází ke ztrátě poznávacích, manuálních a komunikačních 

schopností. Oční kontakt a emoční schopnosti se dále zlepšují. Pohyb rukou se za 

určitých okolností utlumuje. Puberta u dívek nastává ve stejném věku jako u ostatních 

dívek. Tyto dívky vypadají mladší, než skutečně jsou. www.rett-cz.com, 9 

 Tyto stadia ovšem nelze zobecňovat, každá dívka s Rettovým syndromem jej 

prožívá jinak. Toto rozdělení slouží spíše k lepšímu chápání typických procesů při 

nemoci. Dívky se liší příznaky v jejich začátku, intenzitě, rychlosti a ve vývoji symptomů. 
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2.3.1.3 Sluchové postižení 

 Obecně lze říci, že zdravý sluch má vliv na kognitivní poznávání a na vývoj 

člověka. Rozhodně to působí na způsob komunikace s okolím. Jisté narušení sluchu 

také ovlivní naše vzdělávání. I u tohoto postižení platí, že ke každému jedinci, i se 

sluchovým postižením, se musí přistupovat individuálně. 

 Porucha sluchu se dá rozdělit podle vzniku na vrozenou a získanou, a to 

v každém věku. U každého člověka je tato porucha jiná. Záleží na tom, kdy se na vadu 

přišlo, jaká část sluchového vnímání je porušena a jaká léčba se zvolila. Může se stát, že 

na každém uchu je vada jiná. PLEVOVÁ; SLOWIK, 2010 

Vady sluchu lze rozdělit podle jejich rozsahu a vzniku: 

 Nedoslýchavý (lehce, středně a těžce) většinou používá sluchadla, obvykle se u něj 

v dětství rozvine mluvená řeč, tudíž jeho vzdělávání může probíhat normálním 

způsobem. Pokud se dostane do kontaktu s neslyšícími, pak si může osvojit i 

znakový jazyk. Mnozí z nich se cítí být členy i komunity neslyšících. 

 Postlingválně ohluchlý je takový člověk, u něhož došlo k náhlé nebo postupně 

vznikající ztrátě sluchu po dokončení vývoje řeči např. v důsledku nemoci. Řeč se 

postupně zhoršuje, ale zůstává srozumitelná. Dospělí prožívají ztrátu sluchu po 

psychické stránce mnohem hůř než děti. Většinou se učí komunikovat 

prostřednictvím odezírání z úst. Děti se ještě často naučí znakový jazyk, pak jim 

nedělá problém zařadit se do společnosti neslyšících. 

 Perilingválně neslyšící je jedinec, u kterého došlo ke ztrátám sluchu v dětství do 

věku 14 let. Tato kategorie patří mezi ohraničené skupiny s postlingválními a 

prelingválními sluchovými ztrátami. Jejich psychosociální, emoční, poznávací a 

komunikativní vývoj lze proto obtížně hodnotit. 

 Prelingválně neslyšící se sluchovou vadou již narodil nebo o sluch přišel, než 

skončilo období vývoje řeči. Svět ticha je pro ně normální. Mluvenou řeč vnímají 

odezíráním, to je ovšem pro ně náročné a vyčerpávající.  Jejich mateřským jazykem 

se tedy stává znakový jazyk. Mívají problém dorozumět se psanou češtinou. 
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 Stupeň sluchové poruchy se vyjadřuje velikostí sluchové ztráty v dB. 

Průměrná ztráta sluchu Hodnocení sluchové ztráty 

0-25 dB Normální sluch 

26-40 dB Lehká nedoslýchavost 

41-55 dB Střední nedoslýchavost 

56-70 dB Středně těžká nedoslýchavost 

71-90 dB Těžká nedoslýchavost 

91 dB a více Velmi těžká sluchová ztráta 

 

 U dětí se sluchovým postižením, především pak u neslyšících, je důležitá 

logopedie, která je zaměřena na umělé tvoření mluvy. Metody jsou už velice dobře 

propracované a díky tomu se naučí mluvit téměř každé dítě, i zcela hluché. Výhodu pak 

mají děti, které používají sluchadla. Ale děti s velmi těžkými vadami sluchu pomocí 

sluchadel vnímají zvuk, ale řeči nerozumí. Neslyšící děti pak neslyší ani se sluchadly. Ty 

se pak učí mluvit prostřednictvím odhmatávání chvění hlasivek učitele a 

napodobováním postavení jeho artikulačních orgánů. PLEVOVÁ; SLOWIK, 2010 

2.3.1.4 Zrakové postižení 

 I u zrakového postižení lze říci, že záleží na době, kdy toto postižení vzniklo. A i 

jako u sluchového postižení lze dobu vzniku dělit na vrozenou a získanou. 

 Zrakové postižení může být prenatální, perinatální a postnatální a získané. Je 

možné to dělit i na vady vrozené, dědičné a vady získané během života. 

 Co se týče úplné ztráty zraku, důležitým obdobím pro uchování zrakových 

představ je věk kolem 5-7 let. Ti, kteří ztratili zrak před tímto obdobím, postupně ztrácí 

zrakové představy. Lidé, kteří oslepli mezi 5. -7. až 15. rokem života si určité zrakové 

představy uchovali, to jim pomáhá např. při orientaci v prostoru. U vrozené vady jde o 

velkou zátěž pro dítě, ale zároveň také pro jeho rodiče. Pokud jde o vadu získanou, je 

to ještě větší zátěž pro jedince, protože si ztrátu uvědomuje. Pro rodiče je to většinou 

naopak, poněvadž to nepůsobí takové znehodnocení rodičovského statutu. A pokud 

jde o postupnou či pozvolnou ztrátu zraku, která probíhá i několik let, má na psychiku 

jedince odlišný účinek než ztráta náhlá. Zde záleží na jedinci, jak se s takovou situací 

sám po psychické stránce vyrovná. PLEVOVÁ; SLOWIK, 2010 
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Charakteristiky jednotlivých skupin zrakově postižených: 

 Slabozraké osoby mají omezené zrakové schopnosti, přesněji sníženou ostrost a 

přesnost zraku a deformaci zrakových představ. U takových lidí je omezena jejich 

kognitivní činnost a vytváření sociálních vztahů. Problémy nastávají 

v samostatném pohybu a prostorové orientaci. Ke kompenzaci této vady se 

používají zvětšené velikosti písma, zvýšené osvětlení, kompenzační pomůcky jako 

např. lupy. 

 Osoby se zbytky zraku částečně vidí. Pohybují se na hranici mezi osobami 

slabozrakými a nevidomými. S brýlovou korekcí rozpoznávají prsty těsně před 

očima. Dochází ke snížení až deformaci zrakových schopností a i k obtížím 

s orientací v prostoru, v tomto případě používají bílou hůl. Tyto osoby používají 

zvětšený černotisk s kompenzačními pomůckami a současně s tím Braillovo písmo. 

 Nevidomé osoby mají nejtěžší stupeň zrakového postižení. Řadí se mezi ně i osoby 

s praktickou a totální nevidomostí. Totální nevidomost se nachází mezi zachovalým 

světlocitem s chybnou projekcí a ztrátou světlocitu. Nevidomí mají obtíže získávat 

informace z okolního světa zrakovou cestou, většinou používají jiné smysly, jako 

sluch a hmat. Tito lidé mají problém se samostatným pohybem a orientací 

v prostoru. 

 Osoby s poruchami binokulárního vidění mají funkční zrakové problémy. To jsou 

tupozrakost a šilhavost, vyznačují se omezením zrakové funkce jednoho oka. 

Důležitá je doba zjištění této vady. Díky medicínské a speciální pedagogické péči 

lze tyto vady zmírnit či odstranit. Tupozraké a šilhavé děti tvoří nejpočetnější 

skupinu zrakově postižených dětí. Mají problémy s koordinací oko-ruka a 

s vnímáním prostoru. 

 Osoby se zrakovým a kombinovaným postižením mají postižení zraku v kombinaci 

s postižením sluchu. Říká se jim také hluchoslepí. Ti nemusí mít naprostou ztrátu 

obou smyslů. U každého jedince je to velmi individuální. Komunikace s nimi záleží 

na rozsahu postižení. Mohou využívat Braillovo písmo, znakovou řeč nebo 
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prstovou abecedu. Lidé zcela hluchoslepí pak využívají Lormovou abecedu, 

znakovým jazykem ruku v ruce. PLEVOVÁ; SLOWIK, 2010 

2.3.1.5 Mentální postižení 

 „Mentální retardace je pojem vztahující se k podprůměrnému obecně 

intelektuálnímu fungování osoby, které se stává zřejmým v průběhu vývoje a je 

spojeno s poruchami adaptačního chování. Poruchy adaptace jsou zřejmé z pomalého 

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

přizpůsobivosti.“ PLEVOVÁ; SLOWIK, 2010, s. 129  

 Mentální retardace postihuje celou lidskou osobnost. Má vliv na vývoj a úroveň 

rozumových schopností, úrovně sociálních vztahů, možnosti pracovního uplatnění. 

Dělení mentální retardace: 

 Lehká mentální retardace, IQ 50-69, u dospělých odpovídá mentálnímu věku 9-12 

let. Tvoří asi 80% mentálně postižených. Bývá diagnostikováno až ve školním věku. 

Dochází k obtížím při výuce. Většina se vyučí v prakticky zaměřených oborech nebo 

se zaučí pro jednoduchá zaměstnání. V dospělosti většinou tito lidé dosahují 

samostatnosti s menší mírou pomoci či rady v nových nebo složitých situacích.  

 Střední mentální retardace, IQ 35-49, u dospělých odpovídá mentálnímu věku 6-9 

let. Výsledkem je vývojové opoždění v dětství. Opožďování vývoje se většinou 

pozná již v kojeneckém či batolecím období.  Opožděn je i vývoj pohybový a vývoj 

řeči. Některé děti se naučí základy čtení, psaní a počítání. V dospělosti pak zvládají 

dovednosti sebeobsluhy a osvojí si jednoduché pracovní činnosti. Dále se pak 

mohou uplatnit v chráněných dílnách.  

 Těžká mentální retardace, IQ 20-34, u dospělých odpovídá mentálnímu věku 3-6 

let. Tato retardace se pozná již v útlém věku. V tomto případě dochází často ke 

kombinaci s jiným postižením, např. pohybovým. Většina dětí se ani nenaučí 

mluvit, někteří si osvojí pár jednoduchých a základních slov. I takové děti musí 

absolvovat povinnou školní docházku, většinou k tomuto dochází v rehabilitačních 

třídách. V dospělosti mohou být zařazovány do některých dílčích pracovních 

činností. 
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 Hluboká mentální retardace, IQ nižší než 20, u dospělých odpovídá mentálnímu 

věku pod 3 roky.  Zde je zcela vždy v kombinaci s těžkým pohybovým postižením. 

Tito lidé bývají imobilní a neosvojí si ani základy mluvené řeči, reagují pouze na 

určité zvuky, emoční tón hlasu. I takové děti jsou zařazovány do rehabilitačních 

tříd. PLEVOVÁ; SLOWIK, 2010  

2.3.1.6 Kombinované postižení 

 U kombinovaného postižení jde o kombinaci dvou a více různých vad či poruch 

u jedince. Kombinace několika druhů postižení bývají často zapříčiněny genetickými 

anomáliemi. Někdy se projevují formou souborů mnoha příznaků, tedy syndromů. 

Pro potřeby resortu školství se uvádějí tři skupiny žáků s více vadami:  

 skupina, v níž je společným znakem mentální retardace (sdružují se tělesné, 

smyslové vady, vady řeči, psychická onemocnění, vývojové poruchy učení a 

chování) 

  skupina tvořená kombinací vad tělesných, smyslových a vad řeči  

 autistické děti a děti s autistickými rysy, u nichž jsou diagnostikovány další vady 

www.helpnet.cz, 10 
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2.4 Syndrom vyhoření 

 Syndrom vyhoření je duševní stav objevující se u lidí pracujícími s jinými lidmi. 

Jejichž zaměstnání je na mezilidské komunikaci závislé. Jde o závažný problém týkající 

se emocionálního vyčerpání u pracovníků pomáhajících profesí. A právě osobní 

asistence spadá do této skupiny profesí. 

 Typickými příznaky vyhoření v oblasti psychiky jsou emoční vyčerpání, 

negativistické projevy vůči klientům, spory s kolegy, cynismus, vše, co je pro pracovníka 

spojené s profesí, je nesnesitelné. Po stránce fyzické lze do příznaků zařadit poruchy 

spánku, bolesti hlavy, rychlá unavitelnost nebo poruchy s tlakem. 

 Syndrom vyhoření často nastává, pokud nastupuje pracovník do takové práce 

s velkým nadšením a očekáváním. K dalším podmínkám vzniku mohou patřit chybějící 

supervize, nízký plat, nedostatečná asertivita, vysoká empatie nebo třeba nízké 

sebevědomí. 

Vývoj syndromu vyhoření lze rozdělit do pěti etap s typickými příznaky: 

1. nadšení – vysoké ideály, snaha o nejlepší výsledky 

2. stagnace – ideály se nedaří zrealizovat, požadavky klientů začínají být na obtíž 

3. frustrace – práce začíná být nepříjemná 

4. apatie – začíná se stranit kolektivu, klient se stává nepřítelem 

5. plně rozvinutý syndrom vyhoření – povolání ztrácí smysl  
 

 Syndrom vyhoření významně snižuje kvalitu života tomu, kdo jím trpí. To odráží 

dále i na své okolí, a to díky typickým příznakům jako je cynismus nebo ironie. Takový 

člověk má také tendenci konzumovat větší než pro něho standardní množství 

návykových látek, např. cigarety, alkohol či léky. Tím je pak ohrožen vznikem závislosti. 

Mezilidské vztahy se narušují, narůstají problémy v partnerství a dotyčný začíná trpět i 

fyzickými symptomy, jako jsou např. bolesti žaludku, hlavy či problémy s trávením. 

Syndrom může dojít do stádia, kdy se pracovník baví na účet klienta a nazírá na jeho 

problémy tak, jako by si je za něco zasloužil. V tomto případě jde pak o ztrátu lidskosti 

v mezilidských vztazích. Je tedy zřejmé, že syndrom vyhoření má za následek sníženou 

kvalitu péče o klienty. www.syndrom-vyhoreni.psychoweb.cz, 11 
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 Aby se syndromu vyhoření předešlo, je nutná prevence. Pracovník by měl 

dostatečně relaxovat, měl by být před nástupem do zaměstnání řádně proškolen, měl 

by mít možnost využít profesionálního poradenství. Dále je důležitá supervize, nenosit 

si práci domů a udržovat si určitý odstup.  

 Pokud člověk už syndromem vyhoření trpí, měl by se obrátit na odborníka, 

např. na supervizora.  

 Na webových stránkách o syndromu vyhoření je uvedeno, že syndromu 

vyhoření zřejmě stále přibývá díky rostoucím nárokům na pracovníky a současně 

menším ohledům na ně.  www.syndrom-vyhoreni.psychoweb.cz, 11 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1 Kazuistiky 

 Do praktické části jsem si vybrala kazuistiky, protože právě na nich mohu 

nejlépe znázornit, jak lze provádět jednotlivé úkony, kterými lze pomoci dítěti se 

zdravotním postižením. Kazuistiky jsou rozděleny do jednotlivých oblastí. V těchto 

oblastech jsou pak konkrétně popsány jednotlivé úkony pomoci. Všechny kazuistiky 

jsou čerpány z OO SPMP APROPO Jičín - okresní organizace Společnosti pro podporu lidí 

s mentálním postižením (= asociace pro postižené). 

3.1.1 Kazuistika A 

 Klient A je dívka, je jí devět let, prodělala dětskou mozkovou obrnu.  

 Dívka je narozená jako první ze tří sourozenců. Další dva sourozenci jsou zdraví. 

Celý průběh prenatálního období probíhal v normě. Při porodu byla pupeční šňůra 

omotaná kolem krku a tím došlo krátce k nedostatku kyslíku. Čtrnáct hodin po porodu 

se objevily křeče. Dívka byla převezena na jednotku intenzivní péče. Po vyšetření se na 

CT objevil edém, následně byla diagnostikovaná dětská mozková obrna. Následkem je 

těžká kombinovaná vada, DMO s kvadruparetickou formou, hluboká mentální 

retardace. 

Osobní asistence: 

 Osobní asistence je dívce poskytována během vyučování, v denním stacionáři, 

v domácnosti, při doprovodech a letních pobytech denního stacionáře, který dívka 

navštěvuje. 

Komunikace s klientem: 

 Klientka rozumí ustáleným slovním spojením a naučeným otázkám. Má pouze 

mechanickou paměť, často opakované věci si je schopna zapamatovat, např. básničku, 

písničku či jednotlivá slova. Má naučené fráze, doříkává a opakuje slova (zná své 

jméno, jména rodičů a sourozenců, dětí ve třídě, při vstupu do místnosti hlasitě zdraví, 

napodobuje zvuky zvířat a počítá do sta). Pojmy „ano“ či „ne“ nemá příliš zafixované. 
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Mobilita: 

 Dívka je zcela upoutána na invalidní vozík. Co se týče pohybu, je plně závislá na 

druhé osobě. Při přesunu z vozíku na lůžko či bidet a zpět se u klientky vzhledem k její 

hmotnosti využívá hydraulického zvedáku pro imobilní osoby. Klientka vždy rozezná, 

jakým směrem je s ní pohybováno, to vždy komentuje slovy „dolů“ nebo „nahoru“. 

Důležité je u klientky dávat pozor na pravý kyčelní kloub, který má tendenci vypadnout 

z kyčelní jamky. Největší riziko vzniká právě při manipulaci se zvedákem. Dívka nemá 

ráda jízdu po nerovném terénu a naklápění vozíku, v těchto situacích nahlas křičí. Po 

obědě klientka odpočívá. Napolohuje se tak, že leží na zádech, nohy má rozkročené, to 

je zabezpečeno polštářkem, jenž se mezi ně vloží. Na nohách jsou nasazeny ortézy, aby 

nohy byly propnuté. Pokud leží na boku, má tendenci se převracet na záda, proto je 

důležité dívku vypodložit nejlépe polohovacím hadem, tím se vytvoří stabilita těla a 

klientka je klidnější. Při sedu na vozíku je nutné udržovat nohy od sebe, vozík je na to 

přizpůsoben a adekvátně vytvarován. Dívka se občas naklání k jedné straně, po 

upomenutí se narovná, tento příkaz ovládá. 

Stravování: 

 I ve stravování je dívka zcela závislá na jiné osobě. Pití je podáváno lžící 

z hrnečku či skleničky. Jídlo je podáváno lžící nebo příborem. Dívka dobře kouše. 

Kousek ovoce či sušenku při přiložení na ústa ukousne. Většinou vše sní.  

Toaleta a hygiena: 

 Klientka si zvyká na pravidelné vysazování na toaletu. Většinou 3x denně. Ne 

vždy se jí posazení na bidet líbí, to dává najevo křikem. Přesto používá hygienické 

inkontinentní pomůcky a je pravidelně přebalována. Při letních pobytech se dívka 

sprchuje 1x denně zavěšena na zvedáku. Zuby jí asistentka čistí klasicky 2x denně. 

Ostatní: 

 Klientka je závislá ve všech aktivitách na jiné osobě, též i v oblasti oblékání. Při 

této činnosti vůbec nespolupracuje. Ve volném čase, když klientka odpočívá, je vhodné 

ji masírovat ruce, poněvadž jsou velmi spastické. Do rukou si věci uvědoměle nebere, 

pokud je jí předmět podán, snaží se o uchopení, ale dlouho to nevydrží. V rámci 

denního stacionáře se zapojuje do dramatického kroužku, muzikoterapie, navštěvuje 
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solnou jeskyni a cannisterapii. Má ráda hudbu, písničky a říkanky. Nejspokojenější je 

dívka venku na procházce, kdy si s asistentkou „povídá“.  

Vlastní shrnutí: 

 S touto klientkou se během své odborné praxe setkávám nejčastěji. Osobní 

asistence je zkraje náročná, protože asistent se musí naučit, jak při jednotlivých 

úkonech s klientkou zacházet. Vše je ztížené tím, že dívka téměř nekomunikuje. 

Náročné jsou přesuny, kdy je asistent zcela odkázán na zvedák, což mu práci sice 

ulehčuje, ale zároveň je to časově náročnější. U dívky také hrozí to, že při častém 

opakování osobní asistence jedním asistentem, může začít na asistenta následovně 

žárlit. To se projevuje v situacích, kdy asistent komunikuje s jakoukoliv jinou osobou, 

klientka začne pronikavým hlasem křičet až brečet. Toto pravidelně dělá své matce. 

Častým jevem při doprovodech klientky domů či na rehabilitaci bývá reakce okolí. 

Většina lidí se za klientkou a tudíž i za asistentem s údivem otáčí, což v asistentovi 

vyvolává nepříjemné pocity. 

3.1.2 Kazuistika B 

 Klient B je chlapec, je mu dvanáct let. Má oboustrannou těžkou sluchovou vadu, 

je světloplachý, po rozštěpu patra má vadu řeči a má mentální postižení. 

 Chlapec vyrůstá se svými rodiči jako jedináček, často se také setkává se svými 

prarodiči. 

Osobní asistence: 

 Chlapci je osobní asistence poskytovaná během školního vyučování, v denním 

stacionáři a během akcí se stacionářem spojenými. 

Komunikace s klientem: 

 Chlapec mluvené řeči rozumí, ovšem díky vadě řeči se sám dorozumívá 

prostřednictvím několika slabik a gest. Často používá slovo „máma“, což u něj má více 

významů (máma, táta, babička, děda). Další slovo, které používá je „hanba“, toto říká 

při potřebě na toaletu. 

Mobilita: 

 Tento klient je chodící. Jeho chůze je jen pomalejší. Ovšem při některých 
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pohybových aktivitách potřebuje pomoc. Na nerovném terénu nebo na schodech si je 

nejistý a chodí za ruku asistentky. Nerad chodí dlouhé vzdálenosti, takže je lepší se 

vyvarovat příliš dlouhým procházkám. 

Stravování: 

 U klienta je potřeba jisté podpory při podávání jídla a pití. Klient si sám 

nedonese jídlo ke stolu. Sám se nají, tuhé jídlo je potřeba nakrájet na menší kousky. 

Hlavní chod pak raději jí lžící. Při pití je samostatný. 

Toaleta a hygiena: 

 Když chlapec potřebuje na toaletu, dá to najevo slovem „hanba“. Je potřeba, 

aby asistentka šla s ním. Sice je schopný se obsloužit sám, ale při utírání potřebuje 

pomoc. Někdy se ale stává, že nemá dobrou náladu a křikem si vyžaduje pomoc i se 

svlékáním. Pokud i přes napomenutí, aby se svlékl sám, odporuje, je lepší mu pomoci, 

než aby bylo pozdě. Nepodporuje to ovšem jeho samostatnost. Pokud je to možné, je 

vhodné nechat ho na toaletě samotného, pouze po vykonání potřeby zkontrolovat, zda 

je vše v pořádku.  Při sprchování je nutné klientovi pomoci s namydlením a utíráním. 

Ostatní: 

 Vzhledem k oboustranné těžké sluchové vadě má chlapec v obou uších 

sluchátka. Jeho světloplachost se řeší při pobytu venku nebo při ostrém sluníčku 

brýlemi s oranžovým filtrem, které nosí vždy u sebe v batohu. Chlapec je velmi silně 

alergický na hmyzí bodnutí. Po bodnutí se mu okamžitě musí píchnout injekce, kterou 

přes léto nosí u sebe a hned na to zavolat rychlou záchrannou službu. Rodiče si přejí 

být o této události co nejrychleji informováni. Chlapec nenavštěvuje plavecký bazén, 

jenž je v rámci denního stacionáře, protože je náchylný k onemocnění průdušek. Klient 

je veselý, mívá záchvaty smíchu. Naopak ale poslední dobou mívá i neodůvodněné 

záchvaty zlosti. Kolikrát se stává, že je nelze ničím zastavit, ani příjezd maminky 

mnohdy nepomůže. Když se mu něco nelíbí, odstrkuje ostatní rukama. Při velkém teple 

mu červenají a otékají nohy, je lepší nechat ho v takové situaci ve stínu odpočívat. 

Tento klient má rád rytmickou hudbu a předměty, se kterými se může zdobit. 

Vlastní shrnutí: 

 Práce s tímto klientem je poslední dobou velmi psychicky náročná, což může 
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snadno vést k syndromu vyhoření. Klient totiž bývá čím dál častěji podrážděný, a to 

dává najevo hlasitým křikem a strkáním do osob ve svém okolí. Bohužel na něj v těchto 

situacích téměř nic nezabírá a příčiny tohoto jednání jsou mnohdy neznámé. 

Spolupráce je pak náročná pro obě strany, pro klienta i pro asistenta. Navíc tím ruší 

další klienty. Jsou ale i situace, kdy se klient usmívá a má radost z maličkostí. Lze u 

tohoto klienta také zaznamenat vypočítavé chování vůči asistentovi, kdy po něm 

vyžaduje pomoc při činnosti, kterou zvládá sám, toto se nejčastěji projevuje při 

oblékání či obouvání. 

3.1.3 Kazuistika C 

 Zde se jedná opět o dvanáctiletého chlapce. Tento chlapec pochází z dvojčat a 

má ještě staršího sourozence. To, že má klient postižení, bylo způsobeno již 

v prenatálním období, kdy byl utiskován svým dvojčetem, které se narodilo zdravé. 

Následkem toho je kombinované postižení, těžké mentální postižení, těžká zraková 

vada a problém s jemnou motorikou. 

Osobní asistence: 

 Klientovi je osobní asistence poskytována v denním stacionáři a částečně 

během vyučování. 

Komunikace s klientem: 

 Klient plně rozumí mluvené řeči. Dorozumívá se pomocí několika slov a gest, 

jeho slovník se stále zdokonaluje. Nejčastěji používá slova označující předměty, které 

má rád, např. písnička. Slova v jeho podání jsou zkrácená a znějí jinak, avšak podobně 

myšlenému slovu. Klient ovšem dělá velké pokroky v artikulaci. Rád zdraví kamarády, 

pamatuje si jejich jména. 

Mobilita: 

 Chlapec chodí sám, ovšem z důvodu postižení zraku potřebuje doprovod. Při 

vycházkách a v neznámém prostoru chodí za ruku. V prostorách stacionáře se orientuje 

výborně, na nečekanou překážku je nutno ho upozornit. 

Stravování: 

 Klient potřebuje podporu a pomoc při podávání jídla a pití, vždy dle 
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momentálních potřeb. Pevné jídlo je potřeba nakrájet na hodně malé kousky jídla kvůli 

zhoršené schopnosti žvýkání a polykání. Tekuté jídlo, jako je např. kaše, jí lžící. Příbor 

používá svůj vlastní, který je menší než běžný a klientovi se s ním lépe jí. Může se stát, 

že mu při jídle uvízne kousek stravy na patře, v tomto případě mu musí asistentka 

předklonit hlavu a kus jídla mu z úst vyndat. Pokud má žízeň, řekne si, ale je nutné jeho 

pitný režim kontrolovat. Pije z lahvičky s násoskou s dopomocí asistentky. 

Toaleta a hygiena: 

 Pokud potřebuje na WC, upozorní na to asistentku. Na toaletu musí být klient 

doprovázen, sám se snaží sundat si kalhoty, ale dopomoc je nezbytná. Sedí i při malé 

potřebě. Po velké potřebě je asistence nutná. Vzhledem ke špatné motorice pravé 

ruky, v oblasti hygieny potřebuje částečnou asistenci. 

Ostatní: 

 I s oblékáním a svlékáním potřebuje klient pomoci, právě díky zmíněné špatné 

motorice. Vzhledem k postižení zraku, klient nosí brýle. Chlapec je veselý, preferuje 

kontakt s dospělými. Má rád rituál, stálé prostředí a situace. Změny přivozují rozčilení. 

Pokud se mu něco nelíbí, zlobí se, tluče do předmětů, prudce a rychle pohybuje hlavou, 

může se zranit. U klienta se projevuje autoagresivní chování právě při rozčilení. 

V takové situaci je dobré odvést jeho pozornost na jinou činnost a omezit ho v pohybu 

na nezbytně nutnou dobu, nejlépe objetím. Někdy pomáhá vzít ho do náruče a houpat 

s ním, či ho zatočit. 

Vlastní shrnutí: 

 Tohoto klienta jsem si do své práce vybrala z důvodu toho, že na práci s ním 

jsou nejlépe vidět pozitivní výsledky. Po dobu tří let spolupráce s Apropem jsem právě 

na tomto klientovi zaznamenala největší posun dopředu. Ať už co se týče komunikace, 

samostatnosti, ale tak i pokroků v jemné motorice. Chlapec působí pozitivní dojmem už 

jen tím, že se většinu času usmívá, i když smích je někdy škodolibý. 

3.1.4 Kazuistika D 

 V tomto případě jde o čtrnáctiletou dívku, která prodělala dětskou mozkovou 

obrnu (kvadruparetická forma). Postižení je kombinované, následky jsou dále mentální 

retardace, sekundární epilepsie a zrakové postižení. V roce 2006 byl dívce zaveden PEG 
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kvůli špatnému příjmu potravy. 

 Tato klientka pochází ze tří sourozenců, z nichž je nejmladší. Ostatní dva 

sourozenci jsou zdraví. Dívka vyrůstá v domácnosti s maminkou a již zmíněnými 

staršími sourozenci. 

Osobní asistence: 

 Osobní asistence je poskytována při výuce v rehabilitační třídě, z čehož do školy 

chodí pouze jedenkrát týdně. Dále pak v denním stacionáři, který navštěvuje třikrát za 

týden. 

Komunikace s klientem: 

 Klientka vůbec nekomunikuje, nemá ráda hlasitý zvuk, ale naopak dobře 

reaguje na mužský hlas. Občas si pobroukává a často brečí nebo dává nespokojenost 

najevo křikem. Pokud začne křičet či brečet, na uklidnění zabírá masírování rukou. 

Mobilita: 

 Dívka je plně odkázaná na invalidní vozík. Bohužel v něm dlouho nevydrží. Ve 

škole používá speciální židli, do níž má připevněnou skořepinu. Vzhledem ke 

zdravotnímu stavu je nutné dívku polohovat. Nejraději odpočívá na lůžku. Je nezbytné 

při odpočinku dívce měnit polohy. Často leží na zádech, ale je důležité, aby ležela i na 

pravém či levém boku. To je třeba zajistit vypodložením polštáři. Při poloze na zádech 

se jí pod kolena vkládá polštář nebo polohovací válec. Když není klientka po jídle, může 

odpočívat i na břiše, to se položí na polohovací pytel. V této poloze je třeba neustálého 

dohledu a kontroly. Přesuny u dívky provádí osobní asistent sám bez dopomoci 

zvedáku, popř. za pomoci jiného asistenta. To je možné díky nízké hmotnosti klientky. 

Ovšem při jakémkoli zacházení s klientkou je třeba dávat pozor na vývod hadičky 

z břicha, aby nedošlo k jeho otevření. 

Stravování: 

 Jak jsem již zmínila, dívka má zavedený PEG, což je zavedení hadičky skrz břišní 

stěnu do žaludku. Z toho vyplývá, že klientka je plně závislá na druhé osobě. Pravidelně 

za ní do denního stacionáře dojíždí zdravotní služba, aby jí prostřednictvím PEGu 
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podala jídlo a pití. Je možné zkoušet jí po lžičkách podávat pití či alespoň vlhčit rty. 

Dívka trpí občasnou salivací.  

Toaleta a hygiena: 

 Klientka používá pleny. Na toaletu se nevysazuje a je zcela závislá na pomoci 

druhé osoby. 

Ostatní: 

 Dívka ráda poslouchá hudbu, v denním stacionáři je to její nejčastější činnost. 

Nejraději má dětské písničky a ukolébavky. V batohu s sebou nosí i na kazetě nahraný 

maminčin hlas, který se jí pouští, pouze když je velmi rozčílená.  Má ráda procházky 

venku, pokud netrvají příliš dlouho, jinak začne brečet. Dále ráda maluje za pomoci 

asistentky, leží na břiše na polohovacím pytli a obrázek má před sebou na zemi. 

Vlastní shrnutí: 

 Práce s touto klientkou je náročná. I když to tak nemusí zcela působit, protože 

převážnou dobu leží na lůžku a odpočívá. Náročnost je spíše psychická. Dívka 

nekomunikuje, často pláče nebo křičí, při stravování je odkázaná na vyvedenou hadičku 

z břicha, každý její nádech je sípavý a působí to, jakoby měla obtíže s dýcháním a vůbec 

ve všech činnostech je odkázána na druhou osobu. Velice obdivuhodný je optimistický 

přístup její maminky k ní. 

3.1.5 Kazuistika E 

 V této kazuistice se jedná o patnáctiletou dívku s Rettovým syndromem. 

 Dívka je narozena ze třetího těhotenství. Porod proběhl bez komplikací a dívka 

se do šestého až osmého měsíce vyvíjela jako zdravé dítě. Poté se začala motoricky 

horšit, nelezla, sed byl horší. Mezi třetím až pátým rokem života začalo období 

stagnace. Postupně dívka přestala navazovat oční kontakt, přestala vnímat a používat 

ruce. U dívky se objevilo sebepoškozování, začala si vytrhávat vlasy. Klientce byl Rettův 

syndrom diagnostikován v roce 2001. Dalšími následky jsou epilepsie, těžká mentální 

retardace, mikrocefalie a zhoršený zrak. 
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Osobní asistence: 

 Dívce je osobní asistence poskytována ve výuce v rehabilitační třídě, při pobytu 

v denním stacionáři a při návštěvě plaveckého bazénu mimo stacionář. 

Komunikace s klientem: 

 Klientka verbálně nekomunikuje, ale mluvené řeči rozumí. Bohužel neumí ani 

vyjádřit souhlas či nesouhlas. Dívka vyjadřuje emoce, nelibost dává najevo křikem a 

naopak spokojenost smíchem nebo při hudbě kýváním ze strany na stranu. 

Mobilita: 

 Klientka je upoutána na invalidní vozík. Sama zvládne sedět na židli či na okraji 

postele, kde se nemůže opřít. V této situaci je třeba dát pozor, aby měla mírně 

rozkročené nohy, což zajistí její stabilitu. Za pomoci osobní asistentky, která ji drží 

zezadu v podpaží a jemně ji naklání se strany na stranu, zvládne i kolísavou chůzi, vždy 

je důležité vyčkat, až udělá krok a pak ji lze znova naklonit. Tímto jsou umožněné 

přesuny z vozíku na lůžko bez dopomoci zvedáku či jiné osoby. V sedu na vozíku se 

vzhledem ke skolióze páteře naklání na levou stranu a pravou nohu stáčí k levé straně. 

Je nutné ji proto rovnat do správného sedu vypodložením levého boku polštářkem a 

pravou nohu uvázat šátkem k bočnici vozíku. K fixaci do správného sedu je možné 

použít popruhy přes obě ramena. Pokud dívka odpočívá, leží na zádech či na pravém 

boku. Při lehu na zádech jí osobní asistentka položí pod kolena polohovací válec a pod 

levou hýždi malý polštářek. Když klientka leží na pravém boku, mezi pas a hrudní koš jí 

asistentka vloží přeložený polštář a mezi kolena polštář tak, aby se zajistila správná 

poloha, takto leží dívka nejraději.  

Stravování: 

 Do pití se dívka musí nutit. Pije vsedě nebo vleže, kdy má pod hlavou dva 

polštáře, tekutina se jí do úst vstřikuje z lahve po malém množství. Při příjmu potravy 

je problém především s prvním soustem. Je dobré využít prvky bazální stimulace, to 

vede k tomu, aby klientka otevřela ústa a začala kousat, s dalšími sousty už pak obtíže 

nebývají. 
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Toaleta: 

 Dívka používá hygienické inkontinentní pomůcky. Přesto ji asistentka vysazuje 

na toaletu dvakrát během pobytu ve škole a následně ve stacionáři. Po vykonání 

potřeby používá bidet, na který je zvyklá. 

Ostatní: 

 Dívka je i plně závislá na druhé osobě v oblasti oblékání a svlékání. Dokáže do 

rukou uchopit různé předměty, ale úchop trvá pouze krátce. Dívka pravidelně 

navštěvuje se svojí maminkou plavecký bazén. Klientka se v něm cítí velice dobře, je 

schopna chůze za menší pomoci asistentky než na pevnině. 

Vlastní shrnutí: 

 Tato klientka mě zaujala svým postižením, do své odborné praxe jsem o něm 

nevěděla. Při přesouvání klientky se nepoužívá žádné kompenzační pomůcky, proto je 

lepší, při přesunech pomoci dvou asistentů, aby nedošlo k namožení zad u asistenta. 

Dále je důležité mít dívku stále pod kontrolou a v bezpečí kvůli jejím epileptickým 

záchvatům, kdy může dojít k poranění klientky, ale pokud je asistent v těsné blízkosti, 

tak i k jeho.  
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3.2 SWOT analýza vyplývající z uvedených kazuistik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tato analýza je provedena na základě výše uvedených kazuistik. Lze tedy říci, že 

pokud někdo chce vykonávat osobního asistenta u postižených dětí, měl by rád 

pomáhat ostatním, především pak dětem, měl by být trpělivý, měl by se rád učit stále 

něčemu novému, měl by umět komunikovat s postiženými a měl by umět relaxovat, 

aby předešel syndromu vyhoření.  

 Důležité je, aby si asistent všímal i malých pokroků u klienta a nevnímal jen to 

negativní, pak by z této práce nemohl mít dobrý pocit. Z uvedených kazuistik také 

vyplývá, že je opravdu třeba individuálního přístupu ke každému klientovi, poněvadž 

každý je jedinečný už svým postižením, od kterého se odvíjí jeho způsob komunikace a 

výkon osobní asistence. Osobní asistence se pak u každého klienta provádí jinak u 

každého úkonu. 

Strengths Weaknesses 

 Radost asistentů z práce s dětmi 

 Dobrý pocit pro asistenta 
z pomoci ostatním 

 Viditelné pokroky klientů (zpětná 
vazba) 

 Pocit užitečnosti pro asistenta 

 Práce není stereotypní 

 Psychická a fyzická náročnost 
práce asistenta 

 Nutnost individuálního přístupu 
(nelze aplikovat 
standardizované postupy) 

 Nutná trpělivost asistenta 

 Reakce okolí na klienta 

 Potřeba důslednosti při práci 
osobního asistenta 

Opportunities Threats 

 Naučení asistenta individuálnímu 
přístupu a novým komunikačním 
dovednostem 

  Příležitost pro asistenta 
pracovat s lidmi 

 Příležitost pracovat s dětmi 

 Příležitost být prospěšný 

 Příležitost zabránit vypočítavému 
chování klienta 

 Příležitost komunikovat 
s rodinou klienta v rámci dobré 
prognózy klientova stavu 

 Ulehčení rodičům od neustálé 
péče o jejich děti 

 Syndrom vyhoření osobního 
asistenta 

 Možné problémy pohybového 
aparátu asistenta 

 Asistent vždy nemusí přesně 
porozumět klientovi a tím může 
dojít k nepříjemným situacím 
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3.3 Případová studie – APROPO 

 Občanské sdružení OO SPMP APROPO je okresní organizace, která vznikla roku 

1996 jako organizační jednotka Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením 

v České republice. Náplní APROPA je denní stacionář a osobní asistence. Posláním 

organizace je pomáhat rodinám s postiženým dítětem vést plnohodnotný život. 

 Osobní asistence je poskytována dětem a mladistvým ve věku 3 – 26 let 

s mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením. Tato služba je poskytována 

především v Jičíně a jeho blízkém okolí, a to ve škole, ve školce, v denním stacionáři, 

v domácnosti klienta nebo při zájmech a zájmových kroužcích klienta bez časového 

omezení. Osobní asistence má zde za cíl, aby byl klient v kontaktu se svým okolím, dále 

se ho snaží podporovat v jeho samostatnosti a snaží se ho zapojit do běžného života. 

Jako další cíl lze uvést ulehčení péče rodičům o jejich dítě.  

 Každý klient má zde právo na individuální poskytnutí služby dle jeho potřeb a 

požadavků. Pracovníci dodržují práva uživatelů, uznávají jejich hodnoty, komunikují 

s uživateli srozumitelně s ohledem na jejich rozumové schopnosti. Důležitá je 

spolupráce s rodinnými příslušníky. Pracovníci dále zprostředkovávají uživatelům 

dostupné veřejné služby v místě poskytnutí osobní asistence, tím se je snaží začlenit do 

místního společenství, podporují uživatele a umožňují jim věnovat se svým zálibám 

v oblasti sportu a kultury.  

 Kvalita osobní asistence vyplývá za spokojenosti uživatelů, z analýzy připomínek 

a stížností a je sledována pracovníky osobní asistence a ředitelkou organizace. 
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4 Diskuze 

 Ve své práci jsem se zaměřila především na službu osobní asistence 

poskytované cílové skupině, a to dětem mladšího, středního a staršího školního věku. 

Tato služba je v Jičíně, kde jsem vykonávala svou odbornou praxi, jediná.  

 Osobní asistence je u lidí se zdravotním postižením velkou nápomocí k jejich 

samostatnosti a k jejich kontaktu s okolím. Přesto neexistuje mnoho literatury 

zabývající se touto problematikou. Tudíž není ani příliš příruček a zdrojů k informování 

se pro budoucí osobní asistenty. 

 Pro popsání služby samotné pro mě byly největším zdrojem kniha „Osobní 

asistence, poradenství a zprostředkování“ a dále pak zákon o sociálních službách 

(zákon č. 108/2006 Sb., v aktuálním znění). 

 V praktické části jsem v úseku zabývajícím se kazuistikami, již na konkrétních 

příkladech uvedla, jak lze osobní asistenci poskytovat a jakými způsoby lze vykonávat 

jednotlivé úkony. Informace ke kazuistikám jsem čerpala především z vlastních 

zkušeností, dále pak z individuálních plánů klientů a z rozhovorů se zaměstnanci 

APROPA. Při psaní kazuistik jsem si uvědomila, že většina klientů vyžaduje neustálou 

péči a někteří i svoji pozornost.  

 Je zajímavé, že na osobního asistenta, který preferuje práci s dětmi, má z ní 

zároveň radost a baví ho, číhají různá nebezpečí. Ty jsou ve formě různých zdravotních 

obtíží, především pohybového aparátu způsobených zvedáním či přesouváním klienta. 

Další hrozbou pro asistenta může být syndrom vyhoření. Překvapivé je, že z oblíbené 

práce, do které člověk nastupuje s nadšením, může později vyhořet. 

 Ze SWOT analýzy vyplývající z kazuistik se potvrzuje, že je opravdu potřeba 

individuálního přístupu ke každému klientovi. To lze potvrdit i v teoretické části 

kapitolou 2.1.8 Individuální plán osobní asistence, kde je uvedeno, že každý uživatel 

této služby by měl mít svůj individuální plán. Každý totiž komunikuje jiným způsobem a 

také jinak reaguje na určité situace.  Proto by se měl osobní asistent naučit, jak 

s každým klientem komunikovat a individuálně mu vycházet vstříc v jeho potřebách. 

To vyžaduje značnou dávku trpělivosti. 

 Domnívám se, že služba osobní asistence u zdravotně postižených dětí je 

velkým přínosem pro tyto děti samotné a hlavně také pro jejich rodiče, kteří se o ně 
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starají neustále. Díky osobní asistenci pak mají čas i na jiné aktivity. 

 Jak je už uvedeno v kazuistikách, osobní asistence pomáhá dětem s postižením 

především v činnostech sebeobsluhy, které zdravý člověk dělá bez jakýchkoli obtíží. 

V kazuistikách se vyskytují zejména činnosti jako pomoc s mobilitou a přesuny, pomoc 

se stravováním, pomoc s hygienou nebo pomoc s oblékáním či obouváním. 

 Při vypracování mé absolventské práce jsem se dozvěděla spoustu zajímavých 

informací, které se mi budou hodit i nadále. Zpracovávání kazuistik pro mě bylo velkým 

přínosem. Prostřednictvím nich jsem podrobněji poznala klienty, s nimiž budu nadále 

pracovat. Konkrétněji jsem se seznámila s jejich postižením a s tím spojenými 

zdravotními problémy. Díky tomu budu moci lépe pochopit některé reakce klientů. 
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Závěr 

 Svoji absolventskou práci jsem zaměřila na funkci osobního asistenta u dětí 

školního věku se zdravotním postižením. Jako hlavní cíl jsem si stanovila posoudit 

službu osobní asistence v pomoci dítěti školního věku se zdravotním postižením za 

účelem popsání jednotlivých úkonů, které lze nahradit osobní asistencí. 

 Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. 

 V teoretické části jsem nejprve popsala pojmy související s touto 

problematikou. K těm nejpodstatnějším patřilo popsání služby osobní asistence, 

definování osobního asistenta a dítěte školního věku a dále popsání některých typů 

zdravotního postižení, které se pak vyskytují i v praktické části. 

 V praktické části uvádím pět kazuistik jako názorné příklady na osobní asistenci. 

Kriterium pro kazuistiky pro mě bylo, aby klient využíval osobní asistenci k více úkonům 

zároveň. Kazuistiky jsem sepisovala dohromady, jak už jsem výše zmínila, po 

konzultacích se zaměstnanci APOROPA, po přečtení individuálních plánů klientů, ale 

zejména z vlastních zkušeností. Kazuistiky následně vyhodnocuji v uvedené SWOT 

analýze. V praktické části také uvádím případovou studii, kde popisuji zařízení 

poskytující osobní asistenci. 

 Hlavní cíl se mi podařil splnit. V teoretické části definuji službu osobní asistence 

a v praktické části v kazuistikách pak podrobněji popisuji jednotlivé úkony, 

prostřednictvím nichž klient může vykonávat každodenní činnosti jako zdravý jedinec. 

 Domnívám se, že tato absolventská práce by mohla sloužit jako zdroj informací 

o poskytování osobní asistence pro budoucí osobní asistenty u dětí se zdravotním 

postižením. 
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Zusammenfassung 

Funktion des persönlichen Assistenten in der Hilfe dem Schulkind mit der 

Gesundheitsbehinderung 

 Meine Absolventenarbeit beschäftigt sich mit der persönlichen Assistenz bei 

den Schulkindern mit der Gesundheitsbehinderung. Persönliche Assistenz ist die 

Möglichkeit, wie kann man den behinderten Menschen zu ihrer größeren 

Unabhängigkeit helfen. Persönliche Assistenz erleichtert Folgen der Behinderung. 

Assistenz leistet man für Geld in verschiedenen Einrichtungen oder in dem Haushalt 

des Klienten. Ihr Ziel besteht darin, ein möglichst selbstbestimmtes, unabhängiges, 

eigenständiges und eigenverantwortliches Leben behinderter Menschen zu 

ermöglichen. Persönliche Assistenz hilft in den Einzelleistungen wie sind z.B. Hilfe mit 

Körperpflege, Verpflegung, Einkleidung, Kommunikation, Mobilitätshilfe, usw. 

 Ich habe  mir dieses Thema gewählt, weil mir die Arbeit mit behinderten 

Kindern Spaß macht. Ich praktizierte dieses Schuljahr gerade mit behinderten Kindern 

in der Taganstalt APROPO, die die Persönliche Assistenz leistet. Und ich hatte schon 

zweimal während der Sommerferien Job als persönliche Assistentin. 

 Das Ziel meiner Absolventenarbeit ist die Beschreibung der Einzelleistungen, 

die die Persönliche Assistenz ersetzen können. 

 In dem theoretischen Teil schreibe ich von dem Sozialdienst - Persönliche 

Assistenz, von seiner Geschichte, Arten, Gewährer, Finanzierung, dann von dem 

persönlichen Assistenten und von den ähnlichen Diensten. Ich beschäftige mich mit 

dem Schulkind der jüngere Schulalter, der Mittelschulalter und der ältere Schulalter 

und mit Gesundheitsbehinderung und mit ihrer Arten.  

 In dem praktischen Teil bildete ich vier bis fünf Kasuistik zum Thema die 

Persönliche Assistenz aus der Fachpraxis. Ich beschrieb die Tagesanstalt APROPO, die 

die Persönliche Assistenz leistet.  

 Schlüsselwörter: Persönliche Assistenz, Persönlicher Assistent, Schulkind, 

Gesundheitsbehinderung. 
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Budova a automobil APROPA, v pozadí ZŠ Soudná Jičín 

Bezbariérový vstup a budova APROPA 

 



 

 

Invalidní vozík 

Hydraulický zvedák na zvedání osob 
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