
VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM 
PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM 
POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM 
POSTIŽENÍM 
(Individuální plánování poskytovaných 
služeb) 

Jiří Miler 

Anotace: I lidé s mentální retardací mají vědomí sebe sama. Z tohoto faktu vyplývá, že činitelé 
pomáhajících profesí musejí usilovat o pochopení vnitřního světa svých mentálně postižených 
klientů. Takový přístup bude mít pozitivní vliv na proměnu dosud praktikovaného stylu péče 
o tyto osoby v podporu rozvoje jejich osobnosti. Jako vhodný nástroj pro tuto změnu se jeví 
individuálně zaměřené služby. 
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Úvod 
Zjišťování individuálních potřeb lidí 

s mentálním postižením a stanovení opti-
mální podpory je jednou z klíčových ob-
lastí při poskytování služeb v rezidenčních 
zařízeních. V praxi se často setkáváme 
s přístupem, kdy pro určeni rozsahu péče 
a podpory o lidi s mentálním postižením 
jsou rozhodující tzv. objektivně zjištěné 
skutečnosti, zejména stupeň postižení. 
Čím dál tím častěji je však i v rezidenč-
ních službách prosazován přístup, kdy 
je respektováno subjektivní prožívání 
člověka samého a hlavním východiskem 
je to, co považují pro sebe za důležité 
a potřebné jednotliví lidé s mentálním 
postižením. Pokusím se na tomto místě 
o krátké zamyšlení nad aspekty problému 

vědomí a jeho významu pro porozumění 
potřebám lidí s mentálním postižením. 
V krátkosti sdělím své zkušenosti z pro-
cesu individuálního plánování poskytova-
ných služeb v rezidenčních službách pro 
lidi s mentálním postižením v Libereckém 
kraji. 

Analýza pojmů 
Problém vědomí je velmi specifický 

a odlišný od ostatních filozofických pro-
blémů. Jeho zvláštnost spočívá především 
v tom, že se zde setkáváme se subjektivní-
mi fenomény, což způsobuje velké obtíže 
nejen při snaze o jejich zkoumání, ale i při 
samotných pokusech o jejich definici. 

Slovo vědomí používáme v běžném živo-
tě často v poměrně odlišných kontextech. 



O vědomí hovoříme ve významu celkové-
ho fyziologického stavu těla a mysli - tzn. 
být při vědomí. V tomto případě pak slovo 
vědomí běžné používáme, když mluvíme 
o druhých lidech a dokážeme z jejich 
vnějšího chování usoudit, zda jsou, či 
nejsou při vědomí. To poznáme například 
podle toho, zdali a jak reagují na vnější 
podněty svého okolí. Člověk tak má např. 
schopnost pociťovat a prožívat bolest 
a reagovat na ni. 

V dalším kontextu používáme slovo 
vědomí jakožto f enomená ln í aspekt 
konkrétního kognitivního stavu, uvědo-
mování si něčeho (pocitu, stavu, vjemu, 
prožitku apod.).V tomto případě je již 
problematické přisuzovat takto pojaté 
vědomí druhým lidem. 

Určitě se dá v konkrétních situacích roz-
poznat, že si daná osoba něco uvědomuje, 
zvláště pak pokud to dává svým chováním 
najevo, např. když je jí zima, poskakuje, 
aby se zahřála, nebo na základě jejího 
explicitního sdělení. Jestliže se však obsah 
uvědomování neprojevuje u sledované 
osoby navenek, můžeme vědomí u této 
osoby předpokládat, nemáme však žádné 
prostředky, jak tento předpoklad ověřit. 

Nejobecnéjším druhem vědomí je vědo-
mí jako takové, tzn. mít vědomí ve smyslu 
podmínky pro existenci vědomí ve smyslu 
předchozích významů - být při vědomí 
a uvědomování si něčeho. V tomto smys-
lu chápání je vědomí schopnost bytosti 
prožívat svůj vnitřní život, úzce souvisí 
se samotnou její podstatou, je to vědomí 
sebe sama - umožňuje člověku mluvit 

o „Já" a cítit se jako „Já", sebeidentifikovat 
se a odlišit se od vnějšího světa. Takto 
můžeme hovořit o vědomí jednak jako 
o stavu (vědomí sebe sama), jednak jako 
o procesu či jevu (uvědomování si). 

Vědomí jako centrum dění 
Obecné lze tedy usuzovat, že veškeré 

věci a události, které se dějí ve vnějším svě-
tě, prožívá každý člověk subjektivné a po 
svém. Lze předpokládat, že obdařeni vědo-
mím jsou všichni lidé. Tento předpoklad je 
významným východiskem pro další úvahy 
o úloze vědomí pro člověka, jeho myšlení, 
vnímání a interpretaci okolního světa. 
Mnoho lidí si jisté v životě již mnohokrát 
položilo otázku „Co, kdo jsem já?" Zaží-
váme zajímavé situace, kdy devadesátiletý 
senior ukazuje fotku malého dítěte se slovy 
„to jsem já". Člověk ani po těžkém úrazu, 
kdy přišel o končetinu a o zrak, nepřišel 
touto ztrátou o své já. Z toho lze usuzovat, 
že tělo tedy zřejmě nehraje rozhodující roli 
při sebeidentifikaci, i když má zcela jisté 
nezanedbatelný význam. Domnívám se, 
že podstatná je situovanost v prostoru, 
čase a měřítku. Každá představa vlastního 
„Já" musí být spojena s nalézáním se ně-
kde - v prostoru - a někdy - v čase - a toto 
„Já" musí nějak vypadat. 

U lidí s mentálním postižením a zejmé-
na v případech hlubokého postižení pak 
často vyvstává otázka, jakou roli hraje při 
sebeidentifikaci inteligence či abstraktní 
myšlení. Osobné se domnívám, že pro uvě-
domění si svého „Já" nehraje roli žádnou 
nebo ne podstatnou. Důležité však pro tyto 



úvahy je to, že v nich vždy vystupuje védo-
mí. Podstata problému však zřejmě spo-
čívá spíše v otázce, zda je vědomí nutnou 
podmínkou pro porozumění. Zkušenost 
našeho prožívání porozumění napovídá, 
že rozumět lze jedině vědomé a že pro 
porozumění je tedy potřebné vědomí. 

Péče versus podpora 
Moderní přístupy k lidem s mentálním 

postižením se jen těžko obejdou bez po-
chopení jinakosti těmi, kteří v pomáhají-
cích profesích pracují. V interakci klient 
versus pomáhající již není určující nějaká 
patologie, resp. nedokonalost či odlišnost 
klienta, ale jeho osobnostní potenciál 
a celkový kontext jeho životního příběhu. 
Pomoc těmto lidem nespočívá v prohlu-
bování jejich závislosti a organizování 
„komplexní" péče, o kterou mnohdy 
vlastně ani nestojí, ale ve vzájemném 
poznávání a hledání cest k tomu, aby 
každý mohl naplňovat své osobní cíle, 
své tužby, nadání, schopnosti a představy 
o životě. Smysluplná je pomoc druhému, 
kdy se může realizovat, rozhodovat o svém 
životě a rovnoprávné se podílet na životě 
společnosti. Vztah k lidem s postižením 
není „něčím o nich", je o nás, protože po-
stoje majoritní společnosti k lidem, kteří 
jsou „jiní", ukazují na vyspělost a etiku 
celé společnosti. 

V podstatě ve všech „pomáhajících" pro-
fesích se často nenachází dostatek prostoru 
a vůle k celistvému poznání klienta - sna-
žíme se sice diagnostikovat jeho problém, 
rozpoznat jeho příčiny, sumarizovat 

klientovy anamnestické údaje, navrhneme 
a navodíme řešení klientova problému, ale 
nevěnujeme pozornost pochopení jeho 
životní filozofie a poznání jeho ryze vnitřně 
osobního světa. Podcenění či nepoznání 
klientovy osobní filozofie pak vede k pau-
šalizaci a odosobnění jeho problému. To je 
mimo jiné i příčinou toho, že shodná řešení 
nepřinášejí u obdobných klientů přiměřeně 
pozitivní efekt. 

V rámci aktivit ve prospěch lidí s po-
stižením se často hovoří nejen o jejich 
potřebách, ale zejména o péči, pomoci 
a podpore. V České republice po roce 
1989 dochází k částečnému nahrazování 
stávajících pojmů, které mají v sobě za-
kódovány prvky pasivního přijímání péče, 
pojmy novými, které jsou založeny na 
zdůraznění specifik postiženého jedince, 
preferování jeho pozitivních vlastností 
a schopností, které se dají dále rozvíjet. Zá-
kladem takového přístupu je pak filozofie 
individuální podpory a vyrovnávání pří-
ležitostí „pomoz mi tak, abych to dokázal 
sám", tedy definování možností a potřeb 
postiženého a následné poskytnutí podpo-
ry tam, kde je potřebná a nezbytná. 

V pomáhajících povoláních má prvo-
řadý význam kvalita lidského vztahu 
pomáhajícího vůči klientovi. Pomáhající 
pracovník se velmi často potkává s lidmi 
v nouzi, závislém postavení, kteří zpravidla 
potřebují víc než pouhou slušnost. Potře-
bují přijetí, spoluúčast, porozumění, pocit, 
že pomáhajícímu pracovníkovi nejsou na 
obtíž. Pátrají po signálech, které by jim po-
mohly vytušit kvalitu prožitků pracovníka 



při vzájemném kontaktu. Nacházejí je při 
každém setkání v drobných neverbálních 
projevech pracovníka. Nemusí je ani vědo-
mé vnímat. Stačí, že tyto projevy vytvářejí 
určitou atmosféru, která klienty posiluje či 
naopak sráží. Klient potřebuje důvěřovat, 
cítit se bezpečný a přijímaný. 

Individuální plánování 
poskytovaných služeb u lidí 
s mentálním postižením 
Zkušenosti potvrzují, že individuální 

plánování je vůbec základní předpoklad 
k tomu, aby pracovníky v rezidenčních 
zařízeních pro lidi s mentálním postiže-
ním začal zajímat vnitřní svět druhého 
a kdy přestávají nahrazovat porozumění 
hodnocením. Stále se děje, že pracovníci 
se nechtějí nebo nemají čas zajímat se o to, 
co si lidé s mentálním postižením opravdu 
myslí, co cítí, co si přejí. A stále se příliš 
často při různých příležitostech setkáváme 
s tím, že lidem s mentálním postižením 
říkáme, co by měli dělat, nebo dokonce 
jak by měli žít a co prožívat. Vzpomínám 
si na jeden příklad z inspekce, kdy ředitel 
byl hrdý na to, že klientka jezdí 3x týdně 
do bazénu, ona sama však při rozhovoru se 
mnou sdělovala, že to nemá vůbec ráda. 

K zajištění lepšího stavu má přispět v re-
zidenčních službách pro lidi s mentálním 
postižením zpracovaný individuální plán. 
Individuální plán obsahuje zjištěné osobní 
cíle uživatele služby a plán konkrétních 
kroků směřujících k jejich naplnění. Ob-
sahuje také aktuální informace o průběhu 
poskytované služby. 

Zvláštní důraz při individuálním plá-
nování poskytovaných služeb je kladen na 
respektování přání a představ klienta a re-
spektování především jeho rozhodnutí. 

Součástí individuálního plánu jsou tyto 
3 sledované oblasti: 

I. Hodnocení samostatnosti klienta, 
jeho potřeby 

II. Přání, představy, záliby klienta 
III. Stanovení cílů, které chceme dosáh-

nout 

Hodnocení samostatnosti klienta, 
jeho potřeby 
Hodnocení se orientuje na zjištění po-

třebné podpory a péče. Slouží k zachycení 
vývoje schopností v delším časovém úse-
ku. Pravidlem je toto hodnocení v určitém 
časovém úseku revidovat, což přináší 
zpětnou vazbu samotnému klientovi, ale 
také pracovníkovi z pohledu posouzení 
efektivity poskytované služby. 

Oblasti, které sledujeme: 
1. Komunikace 
(jak klient reaguje, když někdo mluví, jak 
artikuluje, jak vyjádří své potřeby verbál-
ně, psaní, čtení, telefonování atd.) 
2. Zvládání osobní péče 
(hygiena, jak se umyje, učeše, ostříhá neh-
ty, vyčistí uši, oholí, vyčistí zuby, používání 
WC, výměna hygienických vložek, plen, 
vstávání aj.) 
3. Péče o domácnost 
(zde jde zejména o úklid pokoje, stlaní, 
mytí oken, obsluha vysavače, vaření 
a s tím spojené dovednosti - ohřát si 



jídlo, připravit jednoduchý i složitější 
pokrm, umýt nádobí, používat domácí 
spotřebiče, praní, žehlení, třídění prádla, 
úklid prádla) 
4. Používání veřejných míst a služeb 
(samostatný pohyb mimo zařízení, náku-
py, zda jezdí autobusem, vlakem, dojde si 
k lékaři, do obchodu atp.) 
5. Sociální dovednosti 
(vyhledává společnost druhých, pozdra-
ví, spolupráce s rodinou, s pracovníky, 
hospodaření s penězi, rozeznání času, 
využívání volného času a další) 

Potřeby, přání, představy, záliby 
klienta 
V této části individuálního plánuje vel-

mi důležité poskytnout lidem s mentálním 
postižením možnost vyjádřit své pocity, 
přání. Rolí asistenta je poslouchat a po-
máhat klientovi v komunikaci s okolím. 
Klient by měl prostřednictvím toho dostat 
jasný signál, že on je tím, kdo určuje své 
zájmy a potřeby, a že je v zařízení někdo, 
kdo je ochoten jeho názorům naslouchat 
a vycházet mu vstříc. 

Co mám rád, jaké mám záliby: 
Co rád nemám a vadí mi to: 
Sám bych se chtěl snažit o: 
Chtěl bych pomoci s: 
Ještě bych si v budoucnosti přál: 
Mám tyto přátele, známé: 

Stanovení cílů, které chceme 
s klientem dosáhnout 
V této části individuálního plánu jde 

o rozvíjení konkrétní věci a rozvíjení ur-
čité klientovy dovednosti nebo rozvíjení 
některého jeho zájmu. Zde je již důležité 
nejen popsat, jak bude cíle dosaženo, ale 
konkrétně stanovit kdo a kdy klientovi 
pomůže. 

Konkrétní cíl, úkol: 
Jaký má pro klienta význam: 
Jak budeme cíle dosahovat: 
Kdo pomůže: 
Kdy pomůže: 
Jak pomůže: 

Individuální plánování v ústavech 
sociální péče v Libereckém kraji 
(Analýza hodnocení kvality 
poskytovaných služeb 2002-2004) 

V letech 2002-2004 jsem se účastnil tý-
mových hodnocení kvality poskytovaných 
sociálních služeb ve 12 ústavech sociální 
péče v Libereckém kraji. Údaje z oblasti 
individuálního plánování poskytovaných 
služeb uvádím pro lepší představu, jaká je 
v hodnocených ústavech situace a jak je 
individuální přístup k lidem s mentálním 
postižením uplatňován. 

Bylo vypracováno celkem 12 závě-
rečných protokolů, ve kterých jsou za-
znamenány významné charakteristiky 
hodnocených služeb. Při posuzování byly 
využity tyto metody: rozhovory s vedením 
zařízení, rozhovory s náhodně vybranými 
uživateli služeb, skupinové diskuse s pra-
covníky, kteří se přímo uživatelům věnují, 
prohlídka jednotlivých částí zařízení, ne-
formální rozhovory a pozorování. 



Sumář výsledku 

Individuální plánování poskytování 
služeb a existence pravidel 
pro tento proces 
Ve 4 zařízeních jsou služby individuální 

plánovány. V 1 zařízení jsou služby indi-
viduálně plánovány pouze na některých 
odděleních. V 7 zařízeních není indivi-
duální plánování poskytovaných služeb 
zavedeno. Písemná vnitřní pravidla pro 
proces individuálního plánování služeb 
jsou zpracována ve 3 zařízeních. V 9 za-
řízeních zpracována nejsou. 

Zavedení klíčových pracovníků, 
odpovědných za individuální 
plánování 
Ze závěrečných protokolů bylo zjiště-

no, že v 5 zařízeních je zaveden systém 
klíčových (osobních) pracovníků, kteří 
jsou odpovědní za individuální plánování 
služeb pro danou skupinu uživatelů. Ve 
2 zařízeních je systém klíčových pra-
covníků zaváděn nebo existuje pouze na 
některých odděleních. V těchto zařízeních 
probíhá intenzivní diskuse o rolích klíčo-
vých pracovníků, o jejich kompetencích, 
profesních hranicích ve vztahu k uživa-
telům. Do popředí se dostávají rovněž 
otázky, které jsou spojeny s etickými 
aspekty rolí klíčových pracovníků, jako 
např. mlčenlivost, nálepkování uživatelů 
apod. V 5 zařízeních není systém klíčo-
vých (osobních) pracovníků zaveden ani 
prozatím připravován. 

Příklady dobré praxe v oblasti 
individuálního plánování 
poskytovaných služeb 

• V rámci pravidelných provozních po-
rad základních týmů jsou diskutovány 
poskytované služby pro jednotlivé uži-
vatele. 

• U každého uživatele jsou písemně zpra-
covány jeho sociální dovednosti a jejich 
vyhodnocení. 

• Každý uživatel má svého klíčového pra-
covníka, který sleduje naplňování plánu 
aktivit uživatele. 

• Zařízení poskytuje optimální indivi-
dual izovanou p o d p o r u uživatelům 
v samostatných bytech. 

• V zařízení je vypracován metodický 
postup přípravy individuálních plánů 
uživatelů služby. Metodický pokyn je 
volně přístupný všem pracovníkům 
v přímé péči. 

Zjištěné problematické oblasti, 
vzdělávací potřeby 
V závěrečných protokolech jsou obsaže-

na tato sdělení, která zasluhují pozornost 
při poskytování podpory pracovníkům 
zařízení formou vzdělávání v oblasti in-
dividuálního plánování služeb: 
• osobní cíle a oblasti podpory uživatelů 

nejsou pracovníky systematicky zjišťo-
vány 

• v zařízení nefunguje sdílení informací 
mezi klíčovými pracovníky a sociálním 
úsekem 

• někteří pracovníci mají nejasnost i 
ohledně plánování služeb, např. zdali 



mohou takto vstupovat uživatelům do 
soukromí 

• některé z osobních cílů uživatelů mají 
spíše charakter opatření ze strany pra-
covníka, není patrné, zda se na jejich 
formulacích uživatel podílel a jsou-li 
skutečné jeho přáním 

• pracovníci jednají podle nepsaných 
pravidel, nejedná se o systematické 
zjišťování potřeb uživatelů 
Z analýzy závěrečných protokolů vyplývá 

rozdílná úroveň v jednotlivých zařízeních. 
Některá zařízení se potýkají s definováním 
základních pojmů a jejich významu - indi-
viduální plán, osobní cíl, klíčový pracovník 
atd. V některých zařízeních se již rozběhla 
diskuse mezi pracovníky a jsou uplatňo-
vány zkušební kroky v zavádění systému 
individuálního plánování. V těchto za-
řízeních jsou aktuální témata vzdělávání 
- např. vedení rozhovorů při zjišťování 
osobních cílů, zapojení uživatele, popř. 
rodiny do tvorby plánu, systém sdílení 
informací mezi pracovníky, tvorba plánu 
postupného zavádění. 

Závěr 
Tvrdí se, že u lidí s těžkým mentálním 

postižením jsou výrazným způsobem 
omezeny rozumové schopnost i , tedy 
schopnosti myslet, nebo dokonce i vnímat. 
Tato mnohokrát deklarovaná „pravda" 
vede často ty, kteří s těmito lidmi pracují, 
k rozhodování a určování „dobrého" pro 
ně bez nich. Tento vztah je navíc mnoh-
dy umocněn profesí pracovníků, kteří 
s lidmi s mentálním postižením pracují. 

Naše společnost po roce 1989 opouští tzv. 
zdravotnické modely péče, kde převažující 
a rozhodující roli mají zdravotničtí pra-
covníci, kteří kladou důraz zejména na 
péči, bezpečnost, čistotu, zdraví, kde cílem 
je zvládání stavu nebo jeho léčba. Pozvolna 
se prosazují modely služeb s převažujícími 
prvky sociálné-výchovné péče a služby 
s převažujícími prvky podpory nezávislé-
ho - samostatného života. V těchto mode-
lech se důraz klade na rozvoj dovedností, 
cílem je zvládnutí, popř. změna chování 
uživatele nebo změna okolí (prostředí) 
a postojů. Důraz se klade na podporu 
jednotlivce, sebeurčení a vztahy. 

Je to naše vědomí, které hraje pod-
statnou úlohu při vnímání a poznávání 
okolního světa. Vnější svět je pro člověka 
tvořen jen těmi předměty a jevy, které 
aktuálně vnímá. Podstatná část z toho, co 
se děje „venku", zůstává na okraji vědomí. 
Vnímání vnějšího světa je také velmi roz-
dílné u každého z nás. Vědomí je centrem 
vnímání člověka a z jeho subjektivního 
pohledu existují věci a jevy, jen když si je 
uvědomuje on sám. 

Zcela nepochybné je důležité, aby sna-
hou téch, kteří poskytují podporu a po-
moc lidem s mentálním postižením, bylo 
pochopení jejich vnitřního světa, dát jim 
prostor k jakémukoliv vyjádření. Často 
se pak mluví o potřebě „vžít" se do jiného 
člověka, přijmout a pochopit jeho situaci. 
Je však potřebné uvědomit si, že i při snaze 
pochopit druhého pracujeme stále se svým 
vědomím - myšlením, cítěním, intuicí 
a vnímáním. 
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