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Téma mého výzkumu, prováděného 
v rámci diplomové prácc, vychází z obo-
ru psychopedie a týká sc problému využí-
vání volného času dospívajících, kteří jsou 
postiženi mírným stupněm mentální retar-
dace. V reálu se tedy jedná nejčastěji o žá-
ky zvláštních škol ve věkovém rozmezí 
14-16 let. Tato věková skupina nebyla vy-
brána náhodně, ale především proto, že 
i nepostižený jedinec má v tomto období 
života dost a dost problémů sám se sebou, 
se svým okolím a se socializací vůbec. 
Tím spíše pak člověk, který má ztíženou 
situaci navíc mentální retardací. 

Ač byl tento problém problémem i v mi-
nulých dobách, nabývá právě v současnos-
ti na významu tím, že se stále více prohlu-
buje krize rodiny a přirozené autority. 
Osobně si myslím, že jedna z cest úspěš-
né socializace mladých lidí s mírnou men-
tální retardací vede právě přes volný čas, 
ať už to bude čas trávený společně s ne-
postiženými vrstevníky, kteří seje budou 
učit přijímat jako rovnocenné osobnosti, 
nebo čas strávený činnostmi, které budou 
z takto postižených adolescentů zdravé 
osobnosti dotvářet. 

Hypotéza mé práce i celého výzkumu 
vycházela z předpokladu, že jednou z vel-
kých překážek bránící zlepšení současné-

ho stavu zmíněné oblasti je i nedostateč-
ná nabídka možností vhodného využívání 
volného času dětí a mládeže nejen ze stra-
ny škol, ale zejména také mimoškolních 
organizací, které by tuto nabídku zajišťo-
vat mohly a měly, a zřejmě zaostává i cel-
kové vedení dětí a výchova k pozitivnímu 
a užitečnému naplňování jejich vlastního 
volného času. U jedinců s mentálním po-
stižením je navíc tato situace jak samot-
ným handicapem, tak i problémem s při-
jetím ze strany ostatní společnosti. Neře-
šení otázek volného času těchto mladých 
lidí pak snadno může vyústit v reálné ne-
bezpečí podléhání nežádoucím vlivům 
s asociálním až antisociálním zaměřením, 
což je podpořeno u mentálně retardova-
ných jejich sklonem k větší sugestibilitě. 

V rámci výzkumu jsem kontaktoval 
10 zvláštních škol v okrese Karlovy Vary, 
přičemž na každou z nich bylo zasláno 
12 dotazníků pro žáky ve věkovém rozmezí 
14-16 let a 1 dotazník pro ředitele školy. 

Dotazník pro ředitele školy měl zachy-
tit informace týkající se nabídky školy 
k možnostem využití volného času žáků 
a rovněž i postoje a názory vedení školy 
na tuto problematiku. Definitivní podoba 
dotazníku byla sestavena na základě pro-
vedeného předvýzkumu. 



Dotazník pro žáky byl sestavován rov-
něž pomocí předvýzkumu. Vzhledem ke 
skutečnosti, že použití dotazníkové me-
tody pro výzkum zahrnující mentálně re-
tardované osoby je poněkud kompliko-
vanější, snažil jsem se sestavit dotazník 
v co možná nejjednodušší a nejvýstižněj-
ší formě. 

Z 10 kontaktovaných škol (celkem 
10 dotazníků pro ředitele a 120 dotazní-
ků pro žáky) se vrátila odpověď z 8 škol 
(celkem 8 vyplněných dotazníků pro ře-
ditele a 85 dotazníků pro žáky), což před-
stavovalo pro potřeby našeho výzkumu 
velmi dobře použitelný vzorek. 

Vyhodnocení výzkumu 
Získané výsledky z odpovědí respon-

dentů potvrzují předpoklady, které jsou 
rovněž uvedeny v hypotéze práce, a mohli 
bychom je shrnout do těchto dvou závěrů: 
1. Ředitelé škol (a patrně i učitelé) vní-

mají aktuální problémy spojené s vyu-
žíváním volného času dospívajících 
žáků zvláštních škol a nejsou spokoje-
ni se současným stavem, i když vidí jen 
málo možností řešení a cest vedoucích 
ke zlepšování nynějšího stavu. 

2. Sami dospívající žáci - respondenti vý-
zkumu považují nabídku možností na-
plnění volného času, která je jim zatím 
dostupná ze strany škol i jiných orga-
nizaci, za nedostatečnou a nereagující 
příliš najejich potřeby. Přitom se u nich 
často kombinuje silný zájem s omeze-
nou možností hledat jeho uspokojení, 
která vyplývá z charakteristiky mentál-
ního postižení. 

Návrh řešení současného stavu 
Jedná se o návrh nepříliš složitého, ale 

z hlediska ochoty k řešení problému a kva-
lity personálního zajištění náročnějšího 
programu, který by mohl být užitečný 
a realizovatelný alespoň na některých 
zvláštních školách. Návrh doporučuje za-
vedení managementu volného času do 
činnosti školy, což předpokládá práci ja-
kéhosi poradce pro volný čas na těchto 
školách. Mohl by jím z praktických dů-
vodů být třeba učitel, který se nebojí akti-
vity navíc, má zájem o tuto problematiku 
i potřebný přehled. Jeho hlavním úkolem 
by bylo především zprostředkovat stáva-
jící dostupnou nabídku možností využití 
volného času pro děti a mládež poskyto-
vanou jak školou, tak především mimo-
školními organizacemi pracujícími v místě 
(domy dětí apod.) - samozřejmě s ohle-
dem na reálné možnosti jedinců s mírným 
stupněm mentální retardace. 

Aby si mohlo vybrat z nabídky co nej-
více žáků, může se ukázat jako potřebné 
i její rozšíření a zajištění např. některých 
dalších kroužků v rámci školy či školního 
klubu. Celý projekt ovšem také počítá 
s aktivnější účastí rodičů, kteří by měli být 
spolu se svými dětmi, školou a ostatními 
zajišťovateli nabídky možností využití 
volného času partnery jednoho týmu. Při-
tom by se do programu mohli zapojit jak 
pasivně (jako účastníci akcí pořádaných 
v rámci projektu), tak i aktivně (jako ve-
doucí kroužků, spoluorganizátoři různých 
akcí atd.). 

Navržené možnosti řešení nynějšího sta-
vu problematiky naplňování volného času 



dospívající mládeže s mírným stupněm 
mentální retardace se opírají o tři podstat-
né skutečnosti: 
1. Návrh chce co nejvíce zapadnout do rea-

lity současných možností (tedy zejmé-
na možností zvláštních škol), a proto při-
chází s poněkud jiným pohledem. Před-
pokládá (jak už bylo uvedeno), že škola 
bude v prvé řadě zprostředkovatelem 
nabídky možností využití volného času 
pro své žáky, nikoli tedy jejím hlavním 
poskytovatelem. Škola zajišťuje pouze 
část nabídky v rámci svých možností, 
a to především prostřednictvím školní 
družiny a školního klubu. Většinu nabíd-
ky by ale měly poskytovat jiné organi-
zace a škola se v takovém případě stává 
koordinátorem a zajišťovatelem dostup-
nosti této nabídky pro své žáky. 

2. Nabízí se tu model užší spolupráce 
mezi školou, žáky, rodiči a ostatními 
poskytovateli nabídky možností využití 
volného času pro mládež, která by v ko-
nečném důsledku určitě mohla být 
všem jmenovaným stranám prospěšná, 
a dá se předpokládat, že by se tím řeši-
ly i mnohé problémy, které nyní vyvstá-
vají právě na základě špatné spoluprá-
ce a vzájemného nepochopení zvláště 
mezi školou, rodiči a žáky. 

3. Konečně třetí, „novou" možností, kte-
rou by tento program mohl přinést, je 
větší otevřenost školy a její zapojení do 
praktického společenského života, což 
nové kontakty a spolupráci s jinými or-
ganizacemi a subjekty sebou vždycky 
přináší. Rozhodně by to přineslo uži-
tek škole jako takové i jejímu postave-

ní v rámci obce a okolí, ve kterém se 
nachází, i v očích lidí, kteří její činnost 
sledují a hodnotí. 

Při tom všem je ale nutné nezapomínat, 
že veškerá tato činnost je především a na 
prvním místě zamýšlena a realizována ve 
prospěch dětí a mládeže s mírným stup-
něm mentální retardace, tedy žáků zvlášt-
ních škol. To by mělo být i hlavní pohnut-
kou a motivací škol i ostatních zúčastně-
ných partnerů, kteří se na snaze o realiza-
ci výše uvedeného projektu mohou podí-
let. Volný čas je hodnotná deviza, jejíž 
cena stále roste. To, jaký účinek může mít 
naše zacházení s ním, a to zvláště v živo-
tě mladého člověka nebo dítěte, není tře-
ba už dále rozvádět. Celá práce včetně 
výzkumů a návrhů řešení vycházela z uvě-
domění si současného stavu a chce pomoci 
v každém dobrém úmyslu tento stav změ-
nit k lepšímu nenásilnou, co nejpřiroze-
nější a co nejúčinnější cestou. 

Literatura 
BAKALAŘ, E.: Umění odpočívat. Praha, 

Práce 1978. 
BLAHA, V.: Výchova mimo vyučování na 

ZŠ. Praha, SPN 1984. 
BLAŽEK, B. - OLMROVÁ, J: Světy po-

stižených. Praha, Avicenum 1988. 
ČERNÁ, M. a kol.: Kapitoly z psychope-

die. Praha, UK 1995. 
DOLEJŠÍ, M.: K otázkám psychologie 

mentálně postižených. Praha, Avice-
num 198 i. 

EDELSBERGER, L. - KABELE, F.: Spe-
ciální pedagogika pro učitele 1. stup-
ně ZŠ. Praha, SPN 1988. 



GALLA, K Sociologie výchovy ajeji 
problémy. Praha, SPN 1986. 

H E LU S, Z. Vyznat se v dětech Praha. 
SPN 1987. 

HLAVSA, J: Psychologické metody vý-
chovy k tvořivosti Praha, SPN 1986. 

KVAPÍLÍK, M. - ČERNÁ. AÍ: Zdravý 

způsob života mentálně postižených. 
Praha, Avicenum 1990. 

PRŮCHA, J. - WALTEROVÁ, E. - MA-
REŠ, J.: Pedagogický slovník. Praha, 
Portál 1995. 

SCHNEIDEROVÁ. H : Teorie školní 
a mimoškolní výchovy. Praha, SPN 
1988. 

TAXOVA, J. Pedagogicko-psychologic-
ké zvláštnosti dospívání. Praha, SPN 
1987. 


