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Úvod 
 

„… Tím, že posloucháš jenom mě, mi dáváš šanci,  

abych prožíval sám sebe, aniž bych byl nucen reagovat. 

... I kdyby to byla jen představa.“ 

     Mirabelle a René Courdisovi 

 

S prvky konceptu Bazální stimulace se může setkat každý člověk v běžném každodenním 

životě. Málokdo ale tuší, že je to oficiální technika práce s lidmi. Já jsem se o tomto 

konceptu a o senzomotorické místnosti Snoezelen poprvé dozvěděla během praxe 

absolvované na střední škole v Dětském centru Veská, kde obou technik využívají. 

Jako budoucí sociální pracovnice moc dobře vím, že při práci s lidmi je nejdůležitější 

komunikace, a to jak verbální, tak i neverbální. Pokud chceme dosáhnout dobrých 

výsledků, měli bychom využívat všech možných technik. Je však nutné je umět správně 

používat. 

Ve své práci vycházím z přesvědčení, že koncept Bazální stimulace by měl být 

samozřejmostí v rámci všech sociálních služeb, které chtějí své služby poskytovat kvalitně, 

a které se snaží vytvářet ty nejlepší podmínky pro život svých uživatelů. Individuální 

přístup k člověku, vcítění se do jeho pocitů, dotek a nalezení smyslu života – to vše jsou 

jedny ze základních potřeb každého člověka. Otázka zní - můžeme je poskytnout 

prostřednictvím konceptu Bazální stimulace a podpory ve Snoezelenu?  

Obě tyto techniky jsou velmi rozsáhlými tématy, proto touto prací nemohu obsáhnout vše. 

Mým cílem je co nejlépe vystihnout jejich základní principy, cíle a praktické využití 

v každodenním životě, a to konkrétně na základě výzkumu ve vybraném zařízení. 

Tato práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. V první části se věnuji 

popisu konceptu Bazální stimulace a místnosti Snoezelen, jejich historii, principům             

a využití. Zamýšlím se nad významem doteků v životě každého člověka a pro názornost 

uvádím dvě starší kazuistiky, které moji doměnku podkládají. V této části využívám jak 

tištěných, tak internetových zdrojů, z autorů se nejčastěji opírám o podklady                 

PhDr. Karolíny Friedlové, největší odbornice na danou problematiku u nás.  V druhé části 

se již věnuji konkrétnímu zařízení – Dětskému centru Veská, ve kterém jsem prováděla 

kvalitativní výzkum a předkládám výsledky – kazuistiky. Ve svém výzkumném šetření chci 

zhodnotit využití multismyslové místnosti Snoezelen a prvků Bazální stimulace v daném 

zařízení. 
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1 Koncept Bazální stimulace a význam doteku v životě 

člověka 

 

1.1 Koncept Bazální stimulace 

 

Bazální stimulace je vědecký pedagogicko-ošetřovatelský koncept, který se orientuje na 

všechny oblasti lidských potřeb. Koncept Bazální stimulace nabízí profesionálům v oblasti 

poskytování zdravotní péče, sociálních služeb a také ve výuce žáků se speciálními 

vzdělávacícmi potřebami vysoce kvalifikované ošetřovatelské a terapeutické postupy. 

Cílem těchto postupů je přizpůsobit péči životní situaci lidí. Koncept poskytuje vhodné 

stimuly pro psychomotorický vývoj člověka, stimuluje vnímání, komunikaci, hybnost. 

V běžném životě se s bazální stimulací setkáváme na základě intuice – dítě chováme, když 

pláče, nemocného uchopíme za ruku, aby cítil naši přítomnost a neměl strach, či vycítíme, 

kdy druhá osoba potřebuje pouhé objetí, aby se cítila lépe.  

Podle K. Friedlové
1
 je jedinečností konceptu Bazální stimulace to, že je propracován tak, 

aby ho mohli využívat pracovníci různých profesí, jako jsou fyzioterapeuté, ergoterapeuté, 

sociální pracovníci, ošetřovatelé, logopedi, speciální pedagogové, ale také členové rodiny 

pacienta.  

 

1.1.1 Historie konceptu Bazální stimulace 

  

Koncept Bazální stimulace byl vyvinut v 70. letech 20. století a jeho zakladatelem je 

speciální pedagog, lékař a profesor Andreas Fröhlich, který pracoval v Rehabilitačním 

centru s dětmi trpícími těžkým psychosomatickým postižením. Tyto děti nevykazovaly pro 

své okolí žádné reakce. Profesor je ale chtěl naučit cítit to, jak jsou veliké, objemné             

a těžké. Chtěl s nimi navázat kontakt. Toho dosáhl speciálními doteky a masážemi – tedy 

bazální stimulací. Děti brzy začaly vnímat své okolí a došlo u nich k výraznému pokroku    

a rozvoji osobnosti – jejich prožívání života bylo zkvalitněno.  

Do intenzivní ošetřovatelské péče přenesla koncept Bazální stimulace zdravotní sestra, 

dnes profesorka Chriestel Bienstein. V České republice byly první informace o konceptu 

Bazální stimulace zveřejněny roku 2000 prostřednictvím publikací v časopise Sestra           

                                                           
1
 FRIEDLOVÁ, K.: Koncept bazální stimulace a jeho uplatnění. Diagnóza v ošetřovatelství, vol. VIII. č. 5, 

2012, s. 30 - 32. ISSN 1801-1349. 
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a na multioborové ošetřovatelské konferenci v Olomouci, a to díky PhDr. Karolíně 

Friedlové, nyní ředitelce Institutu Bazální stimulace ve Frýdku Místku. K. Friedlová 

pořádá základní i nástavbové kurzy, které jsou určeny pro pracovníky pomáhajících profesí 

z různých sociálních oblastí a dokonce přenesla koncept Bazální stimulace také                

na Ukrajinu, kde první kurz zrealizovala v roce 2012.  

 

1.1.2  Příjemci péče konceptu Bazální stimulace 

 

Klientů, kteří mohou prostředky konceptu Bazální stimulace využít, je velké množství. 

Tento koncept se uplatňuje především u klientů, kteří jsou z jakýchkoli příčin v bezvědomí, 

po CMP
2
 – s poruchou vnímání a hybnosti, u neklidných a dezorientovaných,                      

u geriatrických, dlouhodobě imobilních, a v neposlední řadě u postižených dětí.  

Dříve panoval názor, že např. lidé v komatu nemohou nic cítit a nejsou schopni reagovat, 

to ale při práci s konceptem Bazální stimulace neplatí. Názorným příkladem je níže 

uvedená kazuistika v kapitole 4. 2. Využití prvků Bazální stimulace.  

V rámci tohoto konceptu je důležité, abychom si všímali nejen klientových deficitů,         

ale také i jeho zachovalých schopností, které můžeme pomocí cílené stimulace nadále 

rozvíjet. Především je potřeba, abychom se přizpůsobili komunikační úrovni klienta.  

 

1.1.3 Techniky konceptu Bazální stimulace  

 

Koncept vychází z velké části z myšlenky, že má lidský mozek schopnost uchovávat 

životní návyky v paměťových drahách a to mu dává šanci cílenou stimulací uložených 

vzpomínek znovu aktivovat jeho činnost.
3
 

Techniky stimulace se člení na prvky základní a nástavbové stimulace
4
. Nyní je pouze 

uvedu, a poté se jim budu blíže věnovat v kapitole 4.2. Využití prvků Bazální stimulace. 

a) Prvky základní stimulace 

- Somatická stimulace 

- Vestibulární stimulace 

- Vibrační stimulace 

b) Prvky nástavbové stimulace 

                                                           
2
 CMP – cévní mozková příhoda 

3
 FRIEDLOVÁ, K.: Bazální stimulace pro učitele předmětu ošetřovatelství – 1. a 2. díl. Frýdek Místek: 

Institut bazální stimulace, 2009. ISBN 80-239-6232-2. 
4
 Co je bazální stimulace? [online]. 2004-2014. [cit. 25. června 2013]. Dostupné z: http://bazalni-

stimulace.cz/bazalni_stimulace.php 

http://bazalni-stimulace.cz/bazalni_stimulace.php
http://bazalni-stimulace.cz/bazalni_stimulace.php
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- Optická stimulace 

- Auditivní stimulace 

- Taktilně-haptická stimulace 

- Olfaktorická stimulace 

- Orální stimulace  

    

1.1.4  Principy konceptu Bazální stimulace 

 

„Za základní princip Bazální stimulace se považuje zjištění, že pomocí těla můžeme 

jedince uvést do reality, zprostředkováním zkušeností a vjemů.“  

A.Fröhlich 

 

Vítková
5
 ve své knize Integratitivní speciální pedagogika uvádí několik principů konceptu 

Bazální stimulace: základním principem je to, že se prostřednictvím bazální stimulace 

ubíráme společně po určitý čas stejnou cestou. Formuje se vztah mezi pomáhajícím             

a klientem, kdy se pomocí bazální stimulace učíme vnímat klientovy potřeby, mezi které 

patří například potřeba uznání, sebeúcty, něhy, nezávislosti, samostatnosti či změna pohybu 

nebo potřeba podnětů. 

 

1.1.5  Cíle konceptu Bazální stimulace 

 

Při využívání Bazální stimulace u konkrétních jedinců jsou cíle dle individuálních potřeb. 

Fröhlich a Bienstein však uvádějí 10 všeobecných centrálních evropských cílů
6
:  

 

1. Zachovat život a zajistit vývoj 

2. Vnímat vlastní život 

3. Poskytnout jistotu a budovat důvěru 

4. Rozvíjet vlastní rytmus 

5. Sám si uspořádat život 

6. Poznat okolní svět 

7. Navázat vztah a uspořádat setkání 

8. Umožnit zažít smysl a význam konaných věcí a činností 

9. Poskytnout autonomii a zodpovědnost za svůj život 

10. Objevovat svět a vyvíjet se  

                                                           
5
 VÍTKOVÁ, M.: Integrativní speciální pedagogika. Brno: Paido, 2004. ISBN 80-7315-071-9. 

6
 FRIEDLOVÁ, K.: Koncept bazální stimulace a jeho uplatnění. Diagnóza v ošetřovatelství, vol. VIII. č. 5, 

2012, s. 30 - 32. ISSN 1801-1349. 
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1.2 Význam doteku v životě člověka 

 

 „Mosty v komunikaci mezi dvěma světy jsou doteky.“ 

                                                                                             Friedlová, K. 

 

1.2.1 Důležitost doteku 

 

„Doteky lidských rukou nás provázejí od počátku narození, mohou konejšit, léčit i 

uvolňovat. Jsou jedním ze zázračných prostředků lidského dorozumívání, kde není třeba 

ani těch nejupřímnějších, nejsladších ba dokonce nejintimnějších slov.“ 

                 Prof. MUDr. Josef Švejcar, DrSc. 

 

Dotek má úžasnou moc – relaxuje tělo i duši. Pomocí doteku se mohou dít zázraky – jak po 

fyzické, tak i po psychické stránce. Někdy stačí právě pouze jeden jediný, jemný, něžný 

dotek, abychom se dostali k emocím hluboko uvnitř člověka. Dotekem získáváme důvěru   

a také pocit, že jsme přijímáni a milováni. Každý člověk touží po doteku – je to naše 

přirozenost již od narození. 

Jak píše Robert Tisserand, v současné době máme mnoho důkazů, které prokazují, že dotek 

je v raném dětství dokonce životně důležitý. Příklad uvádí na zvířatech: „Zvířecí mláďata 

musí být ihned po narození svojí matkou olízána. Pokud se to nestane, ať již je důvod 

jakýkoliv, obvykle umírají.“
7
 

Dotek je zdrojem neverbální komunikace mezi lidmi. Dotek nás může otevřít lásce              

a důvěře, ale zároveň může vyvolat opačný efekt. Dotek má zázračnou schopnost léčit tělo 

i duši a je jen na nás, jestli tuto sílu v sobě objevíme a otevřeme.
8
  

Dotýkat se je základní lidská schopnost. Přes doteky dostáváme spoustu impulsů 

z vnějšího prostředí, ale také tímto způsobem komunikujeme s naším okolím. Doteky hrají 

v životě člověka velkou roli a přikládá se jim obrovský význam.  

Je velice důležité přizpůsobit se komunikační úrovni každého jedince. Prostředkem 

takovéto komunikace jsou právě doteky. Friedlová
9
 klade důraz na kvalitu, lokalitu            

a intenzitu doteků. Je potřeba, aby si klient doteky uvědomoval a aby byl schopen je 

zpracovat jako vjem. Je důležité, aby dotek navodil příjemné pocity, které by mohly vést 

                                                           
7
 TISSERAND, R.: Aromaterapie pro každého. 1. vydání. Brno: Spektrum, 1988, s. 50.  

8
 Léčivé doteky. [online]. 2009. [cit. 6. června 2013]. Dostupné z: http://www.leceni-masaze.cz/druhy-

masazi/lecive-doteky/ 
9
 FRIEDLOVÁ, K.: Bazální stimulace v základní ošetřovatelské péči, 1. vydání. Praha: Grada publishing, 

2007. ISBN 978-80-247-1314-4. 

http://www.leceni-masaze.cz/druhy-masazi/lecive-doteky/
http://www.leceni-masaze.cz/druhy-masazi/lecive-doteky/
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ke zlepšení zdravotního stavu. Nečekané a necílené doteky mohou způsobit pocit nejistoty 

a strach. 

 

1.2.2 Iniciální dotek 

 

Podstatnou roli hraje první, tzv. iniciální dotek. Tímto dotekem klientovi říkáme „Teď jsem 

tady a jsem tu pro tebe“.  

Místo doteku se zvolí na základě biografické anamnézy klienta, nejčastěji to bývá rameno, 

paže či ruka a pevným, zřetelným dotekem ho vždy informujeme o počátku a ukončení 

naší přítomnosti či činnosti s jeho tělem. Podle K. Friedlové
10

 by měl být dotek jasný, 

zřetelný a přiměřeného tlaku. Je nutné jej podpořit i verbálně. Místo tzv. iniciálního doteku 

musí znát všichni, kteří přijdou s pacientem do styku, včetně návštěv, uklízeček atd. Každý 

příchozí o něm musí být informován, což zajišťuje cedulka na viditelném místě u postele. 

 

Obrázek č. 1.: Cedulka - iniciální dotek
11

 

                                                           
10

 FRIEDLOVÁ, K.: Bazální stimulace pro učitele předmětu ošetřovatelství – 1. a 2. díl. Frýdek Místek: 

Institut bazální stimulace, 2009. ISBN 80-239-6232-2. 
11

 Nemocnice Náchod. [online]. 2012. [cit. 5. července 2013]. Dostupné z: 

http://www.nemocnicenachod.cz/story.php?ide=214&title=Pracovi%C5%A1t%C4%9B+s+certifik%C3%A1

tem+Baz%C3%A1ln%C3%AD+stimulace 

 

http://www.nemocnicenachod.cz/story.php?ide=214&title=Pracovi%C5%A1t%C4%9B+s+certifik%C3%A1tem+Baz%C3%A1ln%C3%AD+stimulace
http://www.nemocnicenachod.cz/story.php?ide=214&title=Pracovi%C5%A1t%C4%9B+s+certifik%C3%A1tem+Baz%C3%A1ln%C3%AD+stimulace


15 
 

2 Snoezelen
12

 

 
„Ve Snoezelenu je vše dovoleno, zde nikdo nikoho k ničemu nenutí, naopak, každý si dělá 

právě to, co v danou chvíli chce. Zejména dobrovolnost využití nabídky je velmi důležitá. 

Hlavním cílem tedy není zlepšení výkonu či naučení se něčemu novému, ale hodnota 

spočívá ve využití volného času, v různých aktivitách nebo jen příjemném uvolnění. Spojuje 

myšlenku dynamiky s relaxací. Smysl vidíme v příjemné atmosféře, vyvolávání kladných 

emocí, zážitků a v možnosti získání skutečného mezilidského kontaktu.“
13

  

 

 

2.1 Pojem Snoezelen 

 

Snoezelen je speciální místnost, která poskytuje pozitivně naladěné prostředí, které má 

funkci relaxační, poznávací a interakční. Tato místnost nabízí poznání odlišných 

senzorických zkušeností, atmosféru vzájemné důvěry a bezstarostného uvolnění. Cílem 

tohoto stimulačního relaxačního prostředí je umožnit konkrétnímu jedinci autentický 

zážitek a uspokojit jeho individuální potřeby.
14

 

Podle definice Asociace konceptu Snoezelen v České Republice je slovo Snoezelen 

odvozeno ze slov „snuffelen“ (čichat) a „doezelen“ (dřímat). V zahraničí je možné setkat 

se jak s pojmem Snoezelen, tak s označením Snoozelen, Snozolen, Snoozelum. 

                            

Obrázek č. 2.: Snoezelen místnost
15

 

                                                           
12

 Čteme [snu:zelæn] 
13

 DĚDINOVÁ, T.: Snoezelen – bezpečný prostor v hektickém světě. [online]. 2013. [cit. 30. června 2013]. 

Dostupné z: http://vozickar.com/snoezelen-bezpecny-prostor-v-hektickem-svete/ 
14

 STACHOVÁ, H.: Proč mít Snoezelen? [online]. 2010-2012. [cit. 12. července 2013]. Dostupné z: 

http://www.snoezelen-koncept.cz/o-snoezelenu/co-je-snoezelen/ 
15

 Slunečnice. Kompenzační pomůcky. [online]. 2014. [cit. 1. července 2013]. Dostupné z: 

http://www.maxim-zdr.cz/p/slunecnice-polohovaci/ 

http://vozickar.com/snoezelen-bezpecny-prostor-v-hektickem-svete/
http://www.snoezelen-koncept.cz/o-snoezelenu/co-je-snoezelen/
http://www.maxim-zdr.cz/p/slunecnice-polohovaci/
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2.1.1 Historie, vznik Snoezelenu 

 

Počátky konceptu Snoezelen jsou v 70. letech 20. století v práci založené na základě teorie 

dvou amerických psychologů Clelanda a Clarka, kteří založili místnost „Sensory cafeteria“ 

(v překladu „Smyslová samoobsluha“, kde vedli výzkum u osob s vývojovými vadami, 

hyperaktivitou, mentální retardací a autismem). Jejich cílem byl rozvoj komunikačních 

schopností člověka a změny chování. 

Na Clelanda a Clarka navázali nizozemští odborníci Ad Verheul a Jan Hulsegge, kteří 

postup aplikovali u osob s těžším mentálním a kombinovaným postižením. Výsledkem 

bylo vytvoření speciálních pokojů, ve kterých se využívaly různé smyslové podněty. 

Následně vzniklo v Nizozemí „Centrum Snoezelen“ s mnoha místnostmi, které mimo jiné 

slouží také jako místo pro setkávání odborníků. Konají se zde konference s výzkumnými 

záměry a alternativními programy. 

Od svého vzniku měla tato metoda spousty proměn. Nyní je považována jednak                 

za volnočasovou aktivitu, tak i za propracovanou edukační metodu s důrazem na vzdělání, 

ale je pojímána i jako terapie, která má svůj řád, systém a pravidla. 

 

 

2.2 Principy Snoezelenu 

 

Pojem Snoezelen
16

 je chápán především jako záměrně vytvořené prostředí, ve kterém 

panuje atmosféra bezpečí a důvěry. Důležitý je v něm individuální přístup – s ohledem               

na diagnózu klienta a jeho potřeby, schopnosti a předpoklady. Podstatné je být empatický, 

dokázat se vcítit do situace klienta. Jedině tak je možné vytvořit příjemné prostředí,                  

ve kterém se bude cítit dobře.  

Je naprosto nevhodné vnucovat klientovi naše představy a pocity. Klient by měl mít 

možnost rozhodnout se, jaký druh podnětů je mu příjemný, kterou činnost chce vykonávat, 

a terapeut by se měl přizpůsobovat a respektovat jeho volbu. 

Ideální délkou pobytu ve Snoezelenu je 30-45 minut, ale jak již bylo řečeno, vždy je nutné 

respektovat individuální potřeby klienta. Na délce pobytu až tak nezáleží, důležitější je 

pravidelnost.  

 

 

                                                           
16

 ŠVARCOVÁ, I.: Snoezelen a lidé s MP. [online]. 2002-2012. [cit. 4. července 2013]. Dostupné z: 

http://www.dobromysl.cz/scripts/detail.php?id=329 

http://www.dobromysl.cz/scripts/detail.php?id=329
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2.3 Zásady při práci ve Snoezelenu 

 

Při práci ve Snoezelenu existuje několik podstatných zásad, které bychom měli 

dodržovat.
17

 Nežli začneme s terapií, měli bychom dobře znát diagnózu uživatele a jeho 

momentální stav. Je důležité respektovat jedince – jeho intimní a osobní prostor, neměli 

bychom na něj nikdy naléhat a spěchat. Je velmi důležité, aby měla terapie svůj řád: 

začátek - přivítání, vlastní průběh, konec - rozloučení. Při samotném průběhu terapie 

bychom měli sledovat reakce a vývoj uživatele za určitý časový úsek. Nesmí se hodnotit 

pouze spokojenost a pozitivní reakce, důležité je všímat si i projevů lhostejnosti, 

neschopnosti přizpůsobit se, pláče, a poté postupné adaptace. Je nutné také respektovat 

změnu prostředí – cestu do senzomotorické místnosti a zpět. Nejdůležitějším principem je 

však stejně jako u bazální stimulace individuální přístup – každý jedinec je jiný,                     

a ne každému vyhovuje to stejné. Proto musíme používat podněty, které uznáme za 

vhodné. 

  

 

2.4 Vztah mezi klientem a terapeutem 

 

V roli klienta se může ocitnout v podstatě každý. Snoezelen není omezen věkem ani jinými 

požadavky. V praxi se však nejvíce setkáváme s klienty se zdravotním postižením,                       

s pacienty dlouhodobě nemocnými či klienty rehabilitačních stacionářů. 

Terapeutem může být odborník z oblasti psychologie, psychiatrie, speciální pedagog, 

sociální pracovník, zdravotnický personál, ale samozřejmě také rodič či jiný rodinný 

příslušník.
18

 

Je důležité dbát na to, aby vztah mezi klientem a terapeutem byl naplněn vzájemnou 

důvěrou, respektem a tolerancí. Je třeba, aby prováděné činnosti vedly klienta 

k emocionálně kladnému naladění. Ve vztahu je důležité komunikovat, ale také naslouchat. 

„Terapeut vstupuje do vztahu s klientem především jako člověk – ne jako výchovná nebo 

odborná autorita. Prožívá spolu s ním jeden úsek života a pomáhá mu uskutečňovat jeho 

optimální stav. Klient je autonomní seberegulační subjekt, který si z připravených podnětů 

sám vybírá ty, které jsou pro něj aktuální. Nikdo nemůže být jen objektem poskytované 

                                                           
17

 FILATOVA, R.; JANKŮ, K.: Snoezelen. Ostrava: Tiskárna Kleinwächter, 2010. ISBN 978-80-260-0115-7. 
18

 PLECHÁČKOVÁ, M.: Snoezelen v multismyslové místnosti. [online]. 2002-2012. [cit. 4. července 2013]. 

Dostupné z: http://www.dobromysl.cz/scripts/detail.php?id=1901 

 

http://www.dobromysl.cz/scripts/detail.php?id=1901


18 
 

pomoci, musí být respektován a vyžaduje se jeho spolupráce. Nikdo se nemůže něco naučit 

bez vlastní aktivity a vůle.“
19

 

Na závěr je důležité podotknout, že jelikož je vztah terapeuta a klienta z velké části založen 

na tělesném kontaktu a dotecích, přichází na řadu otázka hranic fyzického kontaktu. Podle 

R. Filatové
20

 hranice jako takové neexistují, každý si musí najít, co je pro něj přirozené                

či co už má pro něho sexuální, nevhodný podtext – a to platí jak pro terapeuta, tak pro 

klienta. 

 

 

2.5 Účinky 

 

Účinky jsou však odvozené od toho, zda tuto senzomotorickou místnost využíváme jako 

terapii, edukační metodu či jako volnočasovou aktivitu. Je prokázané
21

, že pobyt                       

ve Snoezelenu efektivně působí na zdraví klienta, uvolňuje, uklidňuje, odstraňuje strach, 

vyvolává pocity jistoty, ale také aktivuje a probouzí zájem. Je to nový způsob trávení 

volného času dětí i dospělých a zároveň efektivní metodou na řešení různých civilizačních 

problémů spojených s poruchou chování u dětí již v předškolním věku (hyperaktivita, 

nedostatečná schopnost soustředit se, komunikační problémy, strach, různé typy fóbií atd.). 

Také přináší pozitivní výsledky v oblasti schopnosti relaxace a uvolnění se, v redukci 

stresu a napětí, eliminaci neklidu a agresivních projevů. Celkově působí na komplexní 

rozvoj smyslového vnímání a kognitivních schopností, zvyšuje koncentraci na činnost, 

rozvíjí sociální dovedností a komunikaci, a v neposlední řadě podporuje porozumění mezi 

klientem a odborným pracovníkem.
22

 

 

 

2.6 Vybavení Snoezelenu 

 

Místnost by měla být bezpečná, bezbariérová, dostatečně izolována od rušivých vlivů 

z okolí a zatměná. Mělo by zde být podporováno sluchové vnímání a také stimulace čichu, 

                                                           
19

 HORŇÁKOVÁ, M.: Terapia v liečebnej pedagogike. In Terapie ve speciální pedagogice. Pipeková, J., 

Vítková M. 2. vydání. Brno: Paido, 2001. ISBN 80-7315-010-7. 
20

 FILATOVA, R.; JANKŮ, K.: Snoezelen. Ostrava: Tiskárna Kleinwächter, 2010. ISBN 978-80-260-0115-7. 
21

 FAJMONOVÁ, J.; CHOVANCOVÁ, M.: Možnosti využití snoezelenu při práci s žáky v ZŠ speciální. 

Praha: IPPP ČR, 2008. ISBN: 978-80-86856-39-1. 
22

 Snoezelen je svět fantazie. [online]. B.r. [cit. 4. července 2013]. Dostupné z: 

http://www.hemisfery.cz/node/1963 

http://www.hemisfery.cz/node/1963
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chuti a hmatu. Je dobré, pokud má vybavení snadnou údržbu – omyvatelné. Také by 

nemělo chybět vodní lůžko.
23

 „Snoezelen terapie se uplatňuje v zařízeních škol, nemocnic, 

ústavů, domovů pro seniory, dětských domovů, a všude tam, kde chceme život sobě                    

i jiným zkvalitnit.“
24

 Vybavení se liší podle typu místnosti a konkrétního tipu stimulace, 

konkrétně se jim budu věnovat v kapitole 4.1 Využití multismyslové místnosti Snoezelen. 

                                                           
23

 FAJMONOVÁ, J.; CHOVANCOVÁ, M.: Možnosti využití snoezelenu při práci s žáky v ZŠ speciální. 

Praha: IPPP ČR, 2008. ISBN: 978-80-86856-39-1. 
24

 STACHOVÁ, H.: Proč mít Snoezelen? [online]. 2010-2012. [cit. 12. července 2013]. Dostupné z: 

http://www.snoezelen-koncept.cz/o-snoezelenu/co-je-snoezelen/ 

http://www.snoezelen-koncept.cz/o-snoezelenu/co-je-snoezelen/
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3 Komunikace prostřednictvím Bazální stimulace 

 

„Jiné je tvé dítě. Jiné ve svém duševním bohatství, jiné v rozvoji svých schopností, jiné              

ve vztahu ke světu, jiné ve svém jednání i počínání, jiné v běžných reakcích. Je jiné, ale               

ne horší.“ 

                                    Heinrich Behr 

 

Při komunikaci prostřednictvím konceptu Bazální stimulace jde o práci s kvalitou doteku            

a cílenou stimulací smyslových orgánů. Využíváme toho, že lidský mozek má 

neuvěřitelnou schopnost uchovávat své životní návyky a zvyky v tzv. paměťových 

drahách, což nám dává šanci k tomu, abychom přiměli mozek, aby si vybavil něco, co již 

zná. 

Je důležité zaměřit pozornost především na dýchání (změna rytmu, hloubka dechu, kašel, 

zívání), svalový tonus (uvolnění mimických svalů, pokles ramen, otevření úst), minimální 

pohyby (otevření dlaně, pohyby očí, mrkání), oběhové změny (změna tepové frekvence, 

TK) a hlasové projevy (sténání, křik, pláč). 

 

Obrázek č. 3.: Stimulace dýchání
25

 

 

Nejčastější formou komunikace z pohledu Bazální stimulace je tzv. trilogie
26

. Do této 

kategorie se řadí pohyb, komunikace a vnímání. Stejný zdroj hovoří také o tom, že 

                                                           
25

 Sociální služby Světluška. [online]. 2014. [cit. 13. července 2013]. Dostupné z: www.svetluska.info 

http://www.svetluska.info/
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schopnost vnímání se rozvíjí již v embryonální fázi. „V 9. týdnu těhotenství je zárodek 

schopen reagovat na somatické podráždění, cítí tlaky uteru a plodové vody na svém těle               

a začíná pohybovat zárodky svých končetin. Ve 12. týdnu navazuje vibrační vnímání, kdy 

např. hlas matky je přenášen plodovou vodou v podobě vlnění a dítě toto vnímá jako 

vibrace. Od 4. měsíce je plod schopen cíleně zaujmout a fixovat pozici v děloze matky,              

v 6. měsíci plod bezpečně reaguje na sluchové podněty a je schopen si je pamatovat.               

Od 28. – 30. týdne plod aktivně reaguje na taktilní, akustické, vizuální i chuťové 

podněty.“
27

  

  

 

3.1  Desatero Bazální stimulace
28

  

 

1. Přivítejte se a rozlučte s klientem pokud možno vždy stejnými slovy. 

2. Při oslovení se ho vždy dotkněte na stejném místě (iniciální dotek). 

3. Hovořte zřetelně, jasně a nepříliš rychle. 

4. Nezvyšujte hlas, mluvte přirozeným tónem. 

5. Dbejte, aby tón vašeho hlasu, vaše mimika a gestikulace odpovídala 

významu vašich slov. 

6. Při rozhovoru s klientem používejte takovou formu komunikace, na kterou 

byl zvyklý (anamnéza). 

7. Nepoužívejte v řeči zdrobněliny. 

8. Nehovořte s více osobami najednou. 

9. Při komunikaci s klientem se pokuste redukovat rušivý zvuk okolního 

prostředí. 

10. Umožněte klientovi reagovat na vaše slova. 

 

Na klienta pohlížíme jako na osobnost s vlastními pocity a potřebami nezávisle na jeho 

tělesném, duševním nebo mentálním stavu. Cílem je porozumět jeho potřebám a formě 

komunikace, a umožnit mu orientaci a další rozvoj. 
                                                                                                                                                                                
26

 OBRUČNÍKOVÁ, J.: Význam komunikace z pohledu Bazální stimulace. [online]. 2008. [cit. 21. června 

2013]. Dostupné z: http://zdravi.e15.cz/denni-zpravy/profesni-aktuality/vyznam-komunikace-z-pohledu-

bazalni-stimulace-346523 
27

 OBRUČNÍKOVÁ, J.: Význam komunikace z pohledu Bazální stimulace. [online]. 2008. [cit. 21. června 

2013]. Dostupné z: http://zdravi.e15.cz/denni-zpravy/profesni-aktuality/vyznam-komunikace-z-pohledu-

bazalni-stimulace-346523 
28

 FRIEDLOVÁ, K.: Koncept Bazální stimulace. Sociální služby, odborný časopis APSS ČR, vol. XII., 

březen 2010, s. 12 – 13. ISSN 1803-7348. 

http://zdravi.e15.cz/denni-zpravy/profesni-aktuality/vyznam-komunikace-z-pohledu-bazalni-stimulace-346523
http://zdravi.e15.cz/denni-zpravy/profesni-aktuality/vyznam-komunikace-z-pohledu-bazalni-stimulace-346523
http://zdravi.e15.cz/denni-zpravy/profesni-aktuality/vyznam-komunikace-z-pohledu-bazalni-stimulace-346523
http://zdravi.e15.cz/denni-zpravy/profesni-aktuality/vyznam-komunikace-z-pohledu-bazalni-stimulace-346523


22 
 

3.2 Bazální stimulace v sociálních službách 

 

Jak již bylo uvedeno, jedinečnost konceptu Bazální stimulace je v tom, že je strukturován 

tak, aby s ním mohli za spolupráce rodiny klienta pracovat různí odborníci (ošetřovatelský 

personál, sociální pracovníci, ergoterapeuté atp.). Všichni zde uvedení sledují jednotlivé 

cíle. 

Podle Institutu Bazální stimulace
29

 koncept Bazální stimulace podporuje kvalitu                          

a bezpečnost poskytovaných služeb. Pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci                

a další personál pracovníků v přímé péči mohou získávat studiem konceptu Bazální 

stimulace znalosti v oblasti schopnosti komunikovat s lidmi se změnami v kognitivní 

oblasti. Naučené vědomosti a dovednosti také přispějí ke schopnosti sebeovládání 

pracovníků v přímé péči a podporují schopnost seberealizace, sebepoznání, rozvoj empatie 

a rozšiřují tak kompetence poskytovatelů sociálních služeb s cílem rozšiřovat klientovy 

zachovalé schopnosti v oblasti komunikace a vnímání. 

Tento koncept je vhodné využívat zejména v takových sociálních službách, které s klienty 

mohou pracovat dlouhodobě. Je nutné mít dostatečné množství času na klienta a naučit se 

s ním metodami Bazální stimulace komunikovat. 

Získat teoretické vědomosti a praktické dovednosti pro aplikaci konceptu Bazální 

stimulace lze v akreditovaných vzdělávacích programech, které pořádá Institut Bazální 

stimulace. Tato vzdělávací instituce je členem Mezinárodní asociace Bazální stimulace                 

a je akreditována Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR - k uskutečňování 

vzdělávacího programu v časové dotaci 24 vyučovacích hodin, a to pod názvem Základní 

kurz Bazální stimulace pro pracovníky v sociálních službách. Akreditace tomuto 

vzdělávacímu programu byla udělena také Ministerstvem zdravotnictví ČR                                   

a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Institut umožňuje absolvovat 

uvedený akreditovaný vzdělávací program přímo na pracovištích jednotlivých 

poskytovatelů sociálních služeb.
30

  

 

 

 

                                                           
29

 Co je bazální stimulace? [online]. 2004-2014. [cit. 25. června 2013]. Dostupné z: http://bazalni-

stimulace.cz/bazalni_stimulace.php 
30

 FRIEDLOVÁ, K.: Využití konceptu Bazální stimulace v sociálních službách. Sociální služby, odborný 

časopis APSS ČR, vol. XII., únor 2010, s. 24. ISSN 1803-7348. 
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4 Využití multismyslové místnosti Snoezelen a prvků 

Bazální stimulace 

 

4.1 Využití multismyslové místnosti Snoezelen 

 

Na úvod bych ráda poznamenala, že senzomotorickou místnost Snoezelen z finančních 

důvodů nemůže zrealizovat každý poskytovatel sociálních služeb, ale bylo by dobré 

vytvořit alespoň nějaké místo, kam se může člověk odebrat od ruchu okolního dění,                   

a věnovat se individuálním potřebám člověka, protože právě prostředí je při této terapii 

nejdůležitější.  

Vytyčené místo by mělo působit relaxačně, ale i povzbudivě. Místnosti by měly být 

navrženy tak, aby podporovaly různé smysly využíváním světelných efektů, barev, zvuků, 

hudby a kombinací materiálů příjemných na dotek. Cílem této terapie je tedy dosažení 

multismyslového zážitku, který se dá přizpůsobit potřebám klienta. Snoezelen neklade 

důraz na léčebné výsledky, ale na pohodu a radost, kterou pacienti při využívání této 

metody zažívají.  

Oficiálně se uvádí 12 základních typů prostředí, které klienti mohou využívat.  

 

4.1.1 Bílá místnost 

Zde je možno za pomoci projektorů promítat na bílé stěny různé světelné efekty. Kromě 

světelných efektů zde ale můžeme využívat i prvků aromaterapie a muzikoterapie. Často se 

zde nachází i vodní lůžko. Tato místnost je nejčastěji využívána v rámci volnočasové 

aktivity s možností relaxace, ale je velmi efektivní také u hyperaktivních dětí či u dětí 

s abstinenčními příznaky. 

 

Obrázek č. 4.: Bílá místnost
31

  

                                                           
31

 Domov na Stříbrném vrchu. [online]. 2007. [cit. 7. července 2013]. Dostupné z: 

http://www.uspro.cz/index.php?id=10175 
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4.1.2 Šedá místnost 

Tato místnost je zvukotěsná, minimálně zařízená, najdeme zde pouze zátěžovou vestu                 

a malé doupě se studijním koutkem. Takovéto prostředí je vhodné pro osoby, které mají 

problémy s poruchami pozornosti. Zátěžové deky jsou vhodné především pro klienty 

s autistickými poruchami. Jsou naplněny kovovými kuličkami, které svou vahou                 

a strukturou lépe klienta informují o hranicích jeho těla. Dodávají mu pocit jistoty                

a uklidňují ho. 

 

Obrázek č. 5.: Zátěžové deky – hranice těla
32

  

 

4.1.3 Černá místnost 

Využívá se především ke zrakové stimulaci. Promítají se zde efekty s maximálním 

rozlišením bez dalších nežádoucích, rozptylujících zrakových vjemů.  

 

Obrázek č. 6.: Černá místnost
33

  

 

4.1.4 Zvukový prostor 

Zvukotěsná místnost poskytuje klientovi intenzivní izolované vnímání zvuků. Naučí                   

se zde, jak zní určité materiály či přístroje, čímž se v reálném prostředí může lépe 

orientovat.  

Tento prostor je vhodný pro klienty s autistickými poruchami a se zrakovým postižením. 

                                                           
32

 Sociální služby Světluška. [online]. 2014. [cit. 13. července 2013]. Dostupné z: www.svetluska.info 
33

 Slunečnice. Kompenzační pomůky. [online]. 2014. [cit. 1. července 2013]. Dostupné z: http://www.maxim-

zdr.cz/p/slunecnice-polohovaci/ 
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4.1.5 Interaktivní zóna 

Interaktivní zóna je prostředí, kde je umožněno zkoumat příčinu a následek. Pomocí 

různých spínačů je možné ovládat prostředí a různé stimuly. Mohou se zde nacházet 

projektory, ale také i předměty jako fén, stroj na bubliny, rozprašovač vůní atp. Tato 

metoda se využívá především u klientů s hlubokým mentálním postižením. 

 

4.1.6 Vodní zóna 

Zde je umožněna stimulace pomocí bazénu, vířivky a jiných zařízení. Pro klienty 

s omezenou hybností je velice užitečná stimulace povrchu těla, proprioreceptorů ve svalech 

a šlachách a receptorů v kloubech, které informují mozek o poloze těla. 

 

Obrázek č. 7.: Vodní lůžko
34

  

 

4.1.7 Měkká zóna 

Tento prostor je plně polstrovaný a má víceúrovňovou podlahu, schody a rampy. Klienti 

zde mohou podstupovat riziko v bezpečném prostředí. Je obzvlášť vhodné pro menší děti    

s poruchami zraku nebo s fyzickým postižením, které odmítají hrát si na běžném hřišti.  

 

Obrázek č. 8.: Měkká zóna
35

  

                                                           
34

 Sociální zařízení Vila Maria. [online]. 2005-2014. [cit. 4. července 2013]. Dostupné z: http://www.dop-
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http://www.snoezelen-koncept.cz/o-snoezelenu/co-je-snoezelen/
http://www.snoezelen-koncept.cz/o-snoezelenu/co-je-snoezelen/
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4.1.8 Přenosná zařízení 

Přenosná zařízení se nejvíce využívají v terénních službách, kdy terapeut dochází za 

klientem domů. Příkladem je hmatová, sluchová, čichová, ale i zraková stimulace pomocí 

optických vláken. Na trhu už se také objevují mobilní skříňky s vybavením pro snoezelen. 

 

Obrázek č. 9.: Optická vlákna
36

 

 

4.1.9 Virtuální prostředí 

Zde je prostřednictvím interaktivního 3D zobrazení možné nabýt nových zkušeností, které 

není možné získat v reálném prostředí. Týká se to běžných aktivit od virtuálního nákupu až 

po seskok padákem. Toto prostředí je velikým zpestřením pro klienty s omezenou 

hybností. 

 

4.1.10 Inkluzivní zóna 

Inkluzivní zóna zajišťuje začlenění osob s postižením do společnosti. Jedná se o běžné 

prostředí, např. dětské hřiště, které je vybaveno vhodným zařízením. 

 

4.1.11 Pluralitní prostředí 

Toto prostředí je prostředím proměnlivým. Multisenozircké místnosti je zapotřebí 

obměňovat, aby se tzv. neokoukalo.  

 

4.1.12 Sociální prostor 

 Sociální prostor je prostor pro setkávání se s přáteli, rodinou atp. „Terapie ve snoezelenu 

vedou pracovnice v sociálních službách. Každá vede terapii dle záměrů odpovídajících své 

                                                                                                                                                                                
35 Optická vlákna.  [online]. 2009. [cit. 25. července 2013]. Dostupné z: http://www.scinet.cz/nobelova-

cena-za-fyziku-opticka-vlakna-diky-nimz-je-internet-internetem-a-technologie-ccd-i-ve-vasich-fotacich.html 
 

 

http://www.scinet.cz/nobelova-cena-za-fyziku-opticka-vlakna-diky-nimz-je-internet-internetem-a-technologie-ccd-i-ve-vasich-fotacich.html
http://www.scinet.cz/nobelova-cena-za-fyziku-opticka-vlakna-diky-nimz-je-internet-internetem-a-technologie-ccd-i-ve-vasich-fotacich.html
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profesi, zkušenosti a především potřebám klienta. Výhodné je, když mají kurz Bazální 

stimulace, na jejímž konceptu by měly terapie budovat.“
37

  

 

V rámci terapií se klientům poskytují zklidňující, ale také povzbuzující masáže či masáže 

podporující dýchání, které vycházejí z konceptu Bazální stimulace. Všechny tyto způsoby 

stimulace mají pro klienta hlubší význam, než se na první pohled může zdát. Kromě toho, 

terapie ve Snoezelenu neobohacuje pouze klienty, ale také terapeuty, pro které se může 

metoda Snoezelenu stát prevencí syndromu vyhoření.
38

 

 

 

4.2 Využití prvků Bazální stimulace 

 

„Stěžejním a výchozím bodem pro psychomotorický vývoj člověka je zkušenost se svým 

vlastním tělem.“  

Friedlová, K. 

 

4.2.1. Základní druhy stimulací
39

 
 

4.2.1.1 Stimulace somatická  

Umožňuje klientovi vnímat vlastní tělo. Nejzákladnějším prvkem této stimulace je dotek. 

Jak již bylo uvedeno v kapitole 1. 2. 2. Iniciální dotek, vhodná místa pro stimulaci jsou 

ramena, paže nebo ruce. Do této stimulace zahrnujeme také polohování, míčkování, 

částečné nebo celkové koupele a především masáže. 

 

Obrázek č. 10.: Masáž 1
40

  

                                                           
37

 FRIEDLOVÁ, K.: Bazální stimulace pomáhá zvyšovat kvalitu života a bezpečnost poskytované péče. 

Sociální služby, odborný časopis APSS ČR, vol. XIII., únor 2011, s. 36 – 37. ISSN 1803-7348. 
38

 FRIEDLOVÁ, K.: Bazální stimulace pomáhá zvyšovat kvalitu života a bezpečnost poskytované péče. 

Sociální služby, odborný časopis APSS ČR, vol. XIII., únor 2011, s. 36 – 37. ISSN 1803-7348. 
39

 Dělení podle K. Friedlové: FRIEDLOVÁ, K.: Bazální stimulace v základní ošetřovatelské péči, 1. vydání. 

Praha: Grada publishing, 2007, s. 114. ISBN 978-80-247-1314-4. 
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Obrázek č. 11.: Masáž 2
41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 12.: Polohování
42

 

 

4.2.1.2 Vibrační stimulace 

Vibrace umožňují posílení stability pacienta a uvědomění si sama sebe. Využíváme                

např. vibrací hlasu tak, že položíme klientovi ruce na hrudní koš a necháme ho mluvit – 

díky vibracím způsobeným šířením jeho hlasu pocítí své ruce. Můžeme také použít 

elektrické hračky, vibrující křesla či různé typy podupávání či poklepávání. 

 

                                 

                                              

 

 

 

 

 

Obrázek č. 13.:  Vibrace hrudníku
43

 

                                                                                                                                                                                
40

 Snoezelen. Galerie.  [online]. 2014. [cit. 25. července 2013]. Dostupné z:  http://snoezelen.sk/cz/galerie/ 
41

 Snoezelen. Galerie.  [online]. 2014. [cit. 25. července 2013]. Dostupné z:  http://snoezelen.sk/cz/galerie/ 
42

 Slunečnice. Kompenzační pomůky. [online]. 2014. [cit. 1. července 2013]. Dostupné z: http://www.maxim-

zdr.cz/p/slunecnice-polohovaci/ 

http://snoezelen.sk/cz/galerie/
http://snoezelen.sk/cz/galerie/
http://www.maxim-zdr.cz/p/slunecnice-polohovaci/
http://www.maxim-zdr.cz/p/slunecnice-polohovaci/
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4.2.1.3 Vestibulární stimulace 

Vestibulární stimulace se zaměřuje na prostorovou orientaci a na uvědomování si změny 

polohy. Jde o rotační, lineární a statické polohy hlavy. Také se využívá metod jako je               

např. houpací poloha v dece či pohyb ovesného klasu v ovesném poli.
44

 

 

Obrázek č. 14.: Houpací poloha v dece
45

 

 

4.2.2. Nástavbové druhy stimulací 

 

4.2.1.4 Taktilně – haptická (hmatová) 

Při této stimulaci se využívá známých a oblíbených předmětů, jako jsou např. hračky, 

hrnečky na pití, ručníky, žínky či kartáčky na zuby. Prostřednictvím této stimulace snadněji 

navážeme kontakt a klient s námi lépe spolupracuje. 

 

 

Obrázek č. 15.: Taktilně haptická stimulace – využívání hraček
46

 

 

                                                                                                                                                                                
43

 Pomůcky pro bazální stimulaci. [online]. 2004-2014. [cit. 7. července 2013]. Dostupné z: http://bazalni-

stimulace.cz/pomucky.php 
44

 Bazální stimulace. [online]. B.r. [cit. 4. července 2013]. Dostupné z: 

http://www.centrumbazalka.cz/cz/page/2567/bazalni-stimulace.html 
45

 Sociální služby Světluška. [online]. 2014. [cit. 13. července 2013]. Dostupné z: www.svetluska.info 
46

 Pomůcky pro bazální stimulaci. [online]. 2004-2014. [cit. 7. července 2013]. Dostupné z: http://bazalni-

stimulace.cz/pomucky.php 

http://bazalni-stimulace.cz/pomucky.php
http://bazalni-stimulace.cz/pomucky.php
http://www.centrumbazalka.cz/cz/page/2567/bazalni-stimulace.html
http://www.svetluska.info/
http://bazalni-stimulace.cz/pomucky.php
http://bazalni-stimulace.cz/pomucky.php
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4.2.1.5 Olfaktorická (čichová) 

Vůně a pachy doprovázejí člověka celým životem. Vyvolávají v nás různé vzpomínky,               

ať už příjemné čí nepříjemné. Každý člověk je individualitou a preferuje jiné vůně, proto je 

velmi důležité zjistit, jaká vůně je klientovi příjemná a vyvolává v něm pozitivní 

vzpomínky.                   

 

Obrázek č. 16.: Čichová stimulace
47

 

  

4.2.1.6 Optická (zraková) 

Zrakové podněty jsou velice důležité k poznávání okolního světa a navázání komunikace. 

Zrakový vjem člověku umožňuje vnímat okolí, orientovat se, poznávat lidi a předměty 

kolem sebe, schopnost učit se a prožívat pozitivní vjemy.
48

 

Při optické stimulaci je důležité dodržovat určité zásady, jako např. nabízet předměty, které 

jsou zřetelně světlé a zřetelně tmavé, dát možnost dítěti uvědomit si denní dobu či u dětí 

s poruchou zraku volit jednoduché obrázky (pokud dítě nosí brýle, využívat jich taktéž při 

této stimulaci). 

 

Obrázek č. 17.: Zraková stimulace
49

 

                                                           
47

 Pomůcky pro bazální stimulaci. [online]. 2004-2014. [cit. 7. července 2013]. Dostupné z: http://bazalni-

stimulace.cz/pomucky.php 
48

 FRIEDLOVÁ, K.: Bazální stimulace v základní ošetřovatelské péči, 1. vydání. Praha: Grada publishing, 

2007. ISBN 978-80-247-1314-4. 
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4.2.1.7 Auditivní (sluchová) 

„Sluchový orgán člověka má velký význam pro komunikaci při navazování a udržování 

vztahů ve společnosti a pro rozvoj myšlení“
50

 Zde se jedná o stimulaci pomocí poslechu 

hudby, televize a jiných různých zvuků. Využívá se také přehrávání hlasu blízkých osob 

přes sluchátka.  

 

4.2.1.8 Orální (senzoriky dutiny ústní a chuťových vjemů) 

Tato stimulace zkoumá a stimuluje rty a receptory chuti. Využívá se zde oblíbených tekutin 

či potravin. Nesmí se však kombinovat více jak tři různé chutě. Bedlivě sleduje reakce 

pacienta. 

                                      

 

Obrázek č. 18.: Chuťová stimulace
51

 

 

4.2.3. Využití prvků koncepce Bazální stimulace: názorné kazuistiky 
 

Pro lepší představu využití bych nyní ráda uvedla dvě názorné kazuistiky:  

                                                                                                                                                                                
49

 Album Vojtěcha Schwarze. [online]. B.r. [cit. 7. července 2013]. Dostupné z: http://vojta.k-nam-

domu.net/displayimage.php?album=search&cat=0&pid=989#top_display_media 
50

 FRIEDLOVÁ, K.: Bazální stimulace v základní ošetřovatelské péči, 1. vydání. Praha: Grada publishing, 

2007, s. 114. ISBN 978-80-247-1314-4. 
51

 Linet. [online]. 2013-2014. [cit. 1. července 2013]. Dostupné z: www.linet.com/cz 
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 Kazuistika č. 1:
52

 

Tato kazuistika vznikla na základě výpovědi ženy, která se po úrazu svého manžela 

zapojila do ošetřovatelské péče. Je to příběh, který poukazuje na to, jak důležitá je 

integrace nejbližších členů rodiny a přátel do péče o nemocného a při využívání konceptu 

Bazální stimulace. 

Pan Karel, ve věku 41 let, byl vášnivý potápěč. Při jednom ze svých potápění se však 

nevynořil. Byl nalezen v bezvědomí v hloubce cca 4 metry a následně resuscitován. Lékaři 

stanovili diagnózu vigilní koma, na základě hypoxického poškození mozku. 

Paní Marie, Karlova žena, se o konceptu Bazální stimulace dozvěděla hned druhý den                

po úrazu svého manžela. Od začátku byla v jeho blízkosti a jak sama uvádí, některé prvky 

prováděla intuitivně, bez hlubších znalostí tohoto konceptu. 

Pan Karel byl ve vigilním komatu celé dva měsíce a po tuto dobu u něj paní Marie trávila 

každý den několik hodin. Komunikace prostřednictvím doteků tvořila základ – hlazení              

po tváři, čele, vlasech, masáže těla. Na základě doporučení personálu prostudovala knihu 

Bazální stimulace, naučila se polohovat, používat perličkové polohovací deky. Zkoušela 

manželovi vkládat do dlaní různé předměty – volant, mobil, klávesnici od počítače. Avšak 

Karel stále nereagoval. Paní Marie se tak naučila, že nelze násilně využívat všech prvků 

najednou, ale je nutné sledovat, které mu vyhovují. Viděla, že díky polohování ustupuje 

motorický neklid. Později se zapojila do celkové koupele svého manžela, který se v její 

přítomnosti zklidnil a uvolnil. Velkým překvapením bylo, když Karel v komatu zcela 

spontánně reagoval, když mu Marie poprvé po dvou měsících oblékla namísto plenek 

trenky. Zapojil svaly nohou a hýždí a nebylo nutné ho jakkoliv zvedat. Tato spolupráce 

všechny velmi překvapila. 

Paní Marie uvádí lítost nad tím, že již dříve nepřekonala obavy a bála se vlézt k maželovi 

na nemocniční lůžko. Poté, co ostych setřásla, se brzy dočkala jeho probuzení. Jeho první 

věta, kterou po probuzení řekl byla „Pojď ke mně.“ A posuenkem ukazoval na Marii. 

V rámci optické stimulace Marie rozmístila kolem lůžka fotografie, ale také vzkazy                 

od rodiny a přátel. Často mu také vyprávěla, co je nového. Ve chvíli, kdy hovořila o jejich 

synovi, reagoval pláčem. 

Tyto zkušenosti paní Marii ujistily v tom, že existuje mnoho cest, jak s druhým člověkem 

navázat komunikaci. Zhruba po měsíci Karlova probuzení se ho Marie ptala, zda                           

                                                           
52
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si pamatuje něco z toho, co se odehrávalo v době, kdy se nacházel v komatu. Odpověděl jí, 

že si pamatuje, s jakou jistotou mu říkala, že se vrátí. Později na rehabilitačním oddělení 

také poznal tváře zdravotnických pracovníků, kteří o něj pečovali.  

 

 Kazuistika č. 2:
 53

 

Další kazuistika pochází ze speciální mateřské školky v Bánské Bystrici. 

Terezka je sedmileté děvče s diagnózou mentální retardace těžkého stupně, s autistickými 

rysy. V její komunikaci je v popředí výrazná emoční labilita, náhlé změny nálad, časté                 

a poměrně intenzivní projevy hněvu, agresivity a sebepoškozování. Řeč není vyvinutá 

vůbec, neverbální projevy jsou na úrovni neartikulovaných zvuků (pláč, křik atp.). 

Neprojevuje žádný zájem o navazování sociálních vztahů ani s dětmi, ani s dospělými. 

Chybí oční kontakt. Fyzický kontakt (pohlazení, dotek ruky) odmítá, v lepším případě 

„strpí“. Výjimkou je kontakt s rodiči, ke kterým se spontánně rozeběhne a má radost 

z jejich příchodu. Tento projev radosti však není pravidlem. V době pobytu v mateřské 

školce se zaměstnává většinou bezcílným pohybem po místnosti, házením předmětů, 

stereotypními kývavými pohyby hlavou a trupem. 

V příběhu speciálně-pedagogické intervence bylo náročné získat a udržet Terezčinu 

pozornost a spolupráci. Z rozhovoru s rodiči bylo však zjištěno, že jako velká většina osob 

s mentálním postižením má v oblibě hudbu a zvukové hračky. Speciálně-pedagogické 

intervence tedy od té doby začaly vždy říkankou nebo písničkou, přičemž Terezka obvykle 

přiběhla až k tváři terapeuta a spontánně se začala prsty dotýkat úst a tváře zpívajícího. 

Takto navedla pracovníky na myšlenku využití vibrační a samozřejmě také akustické 

stimulace. 

Pro vibrační stimulaci bylo použito na dotek příjemné, měkké, textilní panenky, která se 

pohybovala a vydávala zvuky po zatáhnutí za šňůrku. Terezce se zalíbil zvuk i vibrace                

na dlaních a po třech a čtyřech opakování sama uchopila ruku terapeuta a vedla ji k šňůrce 

na panence, když se jí samotné nepodařilo dostatečně silně zatáhnout. Už po dvou 

intervalech, na které bylo vyhrazeno 10 – 15 minut, sama panenku našla (uložená vždy              

na stejném místě), přinesla ji a položila terapeutovi na kolena. Podobným způsobem                   

si vyžadovala i zpěv nebo říkanku.  Sahala na tvář a ústa terapeuta, mačkala mu je a strkala 

do něj tak, jako manipulovala s natahovací hračkou, v domnění, že lidský zpěv je možné 

také zapnout jako hračku. Vzhledem k faktu, že do té doby se v mateřské školce vůbec 

                                                           
53

 FRIEDLOVÁ, K.: Des Kurses Basale Stimulation® in der Ukraine. Rundbrief, vol. XXII č. 02, s. 30-31, 

2013. Druckerei, Reha-GmbH, Saarbrücken. 



34 
 

neprojevovala ani nekomunikovala – pouze křikem, hněvem a agresivitou, byl tento 

způsob sebevyjádření významným pozitivním posunem.  

Dalším prvkem v terapeutické práci s Terezkou byly některé formy vestibulární stimulace. 

Stereotypní kývavé pohyby hlavy a trupu byli nahrazeny houpáním na houpačce. Tato 

aktivita výrazně přispěla i k její socializaci. Díky ní se začala kontaktovat i s jinými dětmi. 

Zpočátku se houpala sama v senzomotorické místnosti Snoezelen, později při pobytu 

venku i s dalšími dětmi.  

Úspěšné začlenění prvků konceptu Bazální stimulace tedy v tomto případě přispělo 

k rozvoji Terezčiny osobnosti, ale i k uklidnění a celkovému zlepšení atmosféry v celé 

edukační skupině.  

 

 

4.3 Využití konceptu Bazální stimulace ve snoezelenových místnostech 

 

Ve snoezelenových místnostech můžeme využívat především všech prvků somatické 

stimulace – tedy zklidňující, povzbuzující, neurofyziologické a diametrální stimulace, 

kontaktní dýchání, masáž stimulující dýchání a polohování hnízdo nebo mumie. 

Somatickou stimulaci můžeme kombinovat s optickou, auditivní či taktilně-haptickou 

stimulací, ale také s vestibulární, vibrační a orální. 

Právě široká nabídka základních i nástavbových prvků konceptu Bazální stimulace 

umožňuje maximální využití technického zázemí senzomotorických místností. Terapeut 

aplikuje jednotlivé prvky na základě stanoveného individuálního plánu klienta a stanoví              

si cíl, kterého chce dosáhnout. Vhodné je využít 10 centrálních evropských cílů, uvedených 

v kapitole 1.1.5. Cíle konceptu Bazální stimulace. 

Podle K. Friedlové
54

 kombinace obou konceptů – tedy konceptu Bazální stimulace                

a Snoezelen konceptu, umocňuje terapeutickou relevanci poskytované péče a podporuje 

komunikační, pohybové schopnosti člověka a jeho psychomotorický vývoj. Pomáhá také 

navázat vztah mezi klientem a terapeutem, budovat pocit jistoty a důvěry. V neposlední 

řadě posiluje kvalitu poskytované péče. 
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5 Analýza využití multismyslové místnosti Snoezelen      

a prvků Bazální stimulace v Dětském centru Veská 

 

5.1 Charakteristika místa výzkumu 
 

Pro své výzkumné šetření jsem si zvolila již zmiňované Dětské centrum Veská, kde jsem 

před lety, na střední škole, absolvovala praxi, a kde jsem se s konceptem Bazální stimulace 

a se senzomotorickou místností Snoezelen poprvé seznámila. Jedná se o zařízení: Dětské 

centrum, Speciální zdravotnické zařízení a ZDVOP (zařízení pro děti vyžadující okamžitou 

pomoc). Toto centrum vzniklo jako nástupnická organizace kojeneckého ústavu 1. 1. 1992. 

Veská je část města Sezemice, nedaleko Pardubic. 

5.1.1 Historie Dětského centra Veská  

Historie tohoto zařízení
55

 se vyskytuje v letech 1926, kdy byla postavena Zdravotní osada 

pro děti tělesně oslabené. V roce 1940 ale Gestapo budovu zabavilo a činnost osady byla 

obnovena až v roce 1945. V roce 1949 se z osady stal chudobinec vedený řádovými 

sestrami Nejsvětější svátosti oltářní. V letech 1950 – 1952 se tato budova stala dočasným 

domovem pro uprchlíky a emigranty z Řecka, poté fungovala jako internát Tesly. V roce 

1956 byla budova předána státu – ten ji zrekonstruoval a otevřel kojenecký ústav pro                

70 dětí od narození do jednoho roku věku. Dne 1. 1. 1992 se zřízení stalo samostatným 

právnickým subjektem s novým názvem Dětské centrum a v současné době je toto zařízení 

příspěvkovou organizací Pardubického kraje pro děti vyžadující okamžitou pomoc, pro děti 

se speciálními potřebami a pro rodiče s dětmi.  

5.1.2 Nabízené služby Dětského centra Veská 

Zařízení má nepřetržitý provoz a poskytuje komplexní péči především dětem opuštěným, 

týraným, dětem se speciálními potřebami od narození do osmnácti let. Dále poskytuje péči 

nezletilým maminkám s nařízenou ústavní výchovou, individuální péči těhotným 

maminkám a maminkám s dětmi v tíživé situaci. Věnuje se také dětem s trvalým tělesným 

a psychickým handicapem a odbornému provázení jejich rodin. Nově nabízí terénní                         

a ambulantní služby pro profesionální pěstouny (respektivě dětem svěřeným do jejich 

                                                           
55

 Informace v této kapitole jsou získané přímo od pracovníků Dětského centra Veská, dále z jejich webových 

stránek: Dětské centrum Veská. [online]. 2014 [cit. 7. června 2013]. Dostupné z: http://www.dcveska.cz/ a 

dále z: TRUNCOVÁ, I.: Dětské centrum v historii a současnosti. Bakalářská práce. Univerzita Pardubice, 

Fakulta zdravotnických studií: Pardubice 2013. 
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péče). Je zde možnost dlouhodobých, krátkodobých i denních pobytů, a možnost využití 

ambulantních a poradenských služeb pro biologické i náhradní rodiče. Kromě toho 

centrum poskytuje i odbornou výuku studentům univerzit, středních i základních škol. 

Ke své činnosti využívají zdravotní péči, sociální poradenství, výchovnou a pedagogickou 

činnost, fyzioterapii a psychologické poradenství. Dále poskytují  hiporehabilitaci, 

canisterapii, a také již zmíněnou Bazální stimulaci a terapii ve Snoezelenu. 

Mezi nejčastější zdravotní diagnózy přijímaných dětí patří DMO, mnohočetné vývojové 

anomálie, chromozomální odchylky. Nachází se zde děti po neuroinfekci s následným 

postižením CNS, s trvalými následky po porodní asfyxii či s novorozeneckým 

abstinenčním syndromem. 

5.1.3 Zázemí Dětského centra Veská 

Budova dětského centra je patrová – rozdělena na levé a pravé křídlo. V pravé části 

prvního poschodí se nacházejí dvě rodinné buňky – Žlutý a Zelený korálek, kde jsou děti 

ve věku 6 týdnů až 18 let. V korálcích se o děti starají stálé sestry ve 12ti hodinovém 

směnném provozu. Personál se nestřídá, což umožňuje dětem vytvoření silnější citové 

vazby. Dětí je v každém Korálku maximálně 5, což umožňuje systematickou individuální 

péči a výchovu. Tyto dvě rodinné buňky společně s kuchyní a koupelnou tvoří jeden celek. 

Každé dítě zde má vlastní prostor na osobní věci. Počet ubytovaných dětí je však omezen 

na 10. 

V centru části budovy se nachází ředitelna, rehabilitace a dále pokoj pro dvě matky 

s dětmi. V levém křídle 1. poschodí je oddělení novorozenců a těžce postižených dětí, dále 

laboratoř, kancelář výchovné sestry, kuchyň matek a kartotéka. V přízemí vlevo najdeme 

ekonoma zařízení a hospodářku. V pravém křídle pak zázemí pro personál, kuchyň, 

místnost pro švadlenu, kancelář vedoucí sestry, sociální a personální pracovnice.  

Tuto budovu obklopuje velká zahrada a navazuje na ni další samostatná budova, kde                 

se nachází azylové bydlení Trojlístek a denní stacionář Veselý domeček. Azylové bydlení 

Trojlístek má za cíl podporovat matky, které se ocitly v tíživých životních situacích. 

Kapacita je omezena – nejvíce se zde může ubytovat 6 matek s dětmi, ve čtyřech pokojích. 

Součástí tohoto azylového bydlení je kuchyň, jídelna, herna a koupelna. Denní stacionář 

Veselý domeček je zřízený pro děti mezi druhým a šestým rokem věku, které sem 

docházejí každé ráno z jednotlivých oddělení. Dvě dětské sestry pro ně připravují 

výtvarnou, rozumovou, hudební nebo tělesnou výchovu. Dále se pro děti také pořádají 

různé výlety a akce. 
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5.1.3.1  Senzomotorická místnost Snoezelen  
 

Součástí výše zmíněné budovy je již zmiňovaná senzomotorická místnost Snoezelen. 

Snoezelen je zde vytvořen v podobě Bílé místnosti. Základním vybavením jsou bílé zdi, 

strop a podlaha, která je pokryta měkkými a snadno omyvatelnými bílými matracemi, které 

vytváří bezpečnou plochu pro chůzi. Na bočních stranách je zabudované osvětlení, kde                 

je možné měnit barvy. Na stropě pak visí světelná koule, která promítá na zdi světelné 

obrazce v podobě noční oblohy. Dále zde pak najdeme i jiné světelné efekty, jako jsou 

optická vlákna atp. 

Důležitou součástí místnosti jsou zabudované reproduktory, které slouží k auditivní 

stimulaci. Mimo místnost se nachází počítač, na kterém je možné nastavit hudbu, která 

poté v místnosti hraje. V místnosti se nachází i dataprojektor, který je využíván především 

při logopedii. Nejdůležitější částí místnosti je vyhřívané vodní lůžko, které se nachází 

uprostřed místnosti. Lůžko je povlečeno bílým prostěradlem. 

Může se zdát, že je místnost velice jednoduše zařízená a neposkytuje příliš stimulů,                 

ale v tomto případě je méně někdy více. Bílá místnost se považuje za neutrální pokoj. 

Slouží především k relaxaci, uvolnění a jako volnočasová aktivita. Jako terapie se využívá 

pro těhotné matky, pro matky a jejich děti, dále pro děti předčasně narozené či děti                      

s rozvinutým FAS
56

, je nabízena i široké veřejnosti jako placená terapeutická služba. 

Místnost využívají i sociální pracovnice při konzultacích s rodinou či matkami dětí. 

Snozelen na ně působí uklidňujícím dojmem a budí v nich důvěru. Jsou pak uvolněnější               

a mají menší problém s komunikací – více se otevřou a svěří se. 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 19.: Snoezelen místnost v Dětském centru Veská
57

 

 

                                                           
56

 FAS - fetální alkoholový syndrom s doprovodným odvykacím syndromem 
57

 Vlastní fotografie 
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5.2 Cíle výzkumného šetření 
 

1. Zhodnocení využití multismyslové místnosti Snoezelen v Dětském centru Veská 

2. Zhodnocení využití prvků Bazální stimulace v Dětském centru Veská 

 

5.3 Výzkumné techniky 
 

Z hlediska pracovního postupu jsem zvolila kvalitativní formu výzkumu z důvodu 

možnosti nahlédnout do problematiky hlouběji. Realizaci tohoto výzkumu předcházelo 

studium odborné literatury, kdy jsem se seznámila s technikami konceptu Bazální 

stimulace a  multismyslové místnosti Snoezelen. Nastudovala jsem princip těchto metod                 

a využití jednotlivých prvků a technik v praxi. Poté následovalo seznámení se zařízením 

Dětského centra – s jejich prostory, činností, posláním a cíli.  

Po konzultaci s vedoucí mé absolventské práce, paní Mgr. Čermákovou, jsem dostala                    

k nahlédnutí spisy vytipovaných dětí na práci v senzomotorické místnosti Snoezelen,                   

a dále spisy dětí, u kterých se využívá koncept Bazální stimulace. Výběr dětí však nebyl 

snadný - především z toho hlediska, že je tento výzkum založen na dlouhodobějším 

pozorování a není lehké odhadnout délku pobytu dětí v tomto zařízení. Hlavním cílem 

dětského centra je totiž brzké zařazení dětí do pěstounské péče, k adopci či návrat                

do biologické rodiny. Výběr byl také problematický z důvodu zdravotního stavu dětí                  

a časté nemocnosti, zejména u těžce postižených dětí. 

Provedla jsem proto analýzu veškeré dostupné dokumentace – sociálních, zdravotních 

spisů, osobní a rodinné anamnézy, speciálně-pedagogické diagnózy. K analýze využití 

multismyslové místnosti Snoezelen a využití prvků Bazální stimulace byly nakonec 

vybrány čtyři děti. Výzkum však proběhl pouze se třemi, a to z důvodu zdravotního stavu 

jedné z vybraných dívek. S těmito dětmi jsem pravidelně navštěvovala multismyslovou 

místnost Snoezelen - jednou týdně po dobu třech měsíců. Probíhalo zde přímé pozorování 

a aktivní práce na základě získaných odborných vědomostí. U každého dítěte byl vytyčen 

cíl a z každé návštěvy jsem si vedla záznam o průběhu
58

.  

Pro zhodnocení využití Bazální stimulace byly navíc vybrány ještě dvě další děti. U těchto 

dětí probíhalo pouze zúčastněné pozorování a konzultace s pracovníky Dětského centra             

o využívání těchto technik, na jejichž základě jsem poté vytvořila dílčí kazuistiky, kde 

popisuji průběh výzkumného šetření. 
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 Viz Příloha č.1 
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5.4 Kazuistiky pozorovaných dětí   
 

Kazuistika č. 1 

 Pohlaví: dívka (fiktivní jméno Natálie) 

 Datum narození: 24. 3. 2010 

 Datum přijetí do zařízení: 23. 6. 2010 

 Důvod přijetí: na žádost rodičů, ze zdravotních důvodů 

 Zdravotní diagnóza:  

Tato dívenka je těžce handicapované čtyřleté dítě, které má vrozené deformity dolních 

končetin, těžkou formu dětské mozkové obrny s psychomotorickou retardací                       

a nedostatečnou spontánní dechovou aktivitu. Je krmena přes PEG
59

.  

 Osobní a rodinná anamnéza:  

Natálka byla do dětského centra přijata na žádost rodičů, díky jejímu zdravotnímu stavu. 

Od té doby se již rodiče k dceři nehlásí, nenavštěvují ji. Její sourozenec, narozen v roce 

2008, je zdráv a žije u rodičů. 

 Speciálně-pedagogická anamnéza: 

Natálka nezvládá žádnou sebeobsluhu, co se týče oblékání, stravování. Jak již bylo řečeno, 

je krmena přes PEG. Celý den se zabaví sama hraním. Hraje si vlastním způsobem. Obrací 

a prohlíží si hračku ze všech stran a neustále ji zkoumá, pokud to jde, zkouší ji rozebrat                

a prozkoumat uvnitř.  

Na příchod další osoby reaguje někdy pohledem a otočením hlavy, někdy se plně věnuje 

své hře. Většinou je obtížné vnutit jí jinou hračku, chce jen tu, se kterou si hrála původně             

a novou hračku odsunuje nebo ignoruje. Nechce reagovat na zvuk nebo se otáčet                        

na zavolání za jinou hračkou. Nereaguje na oslovení, nesměje se. 

Co se týče jemné motoriky – standartně používá ruce. Uchopí, co chce, a zase upustí, 

přesune. Hraje si, ale jen jak sama chce. Nechce spolupracovat a učit se záměrné činnosti, 

ke které ji někdo směřuje – chce dělat to, co ona sama chce a ne to, co chce někdo jiný. 

V důsledku svého postižení nechodí, samostatně nesedí ani standartně neleze. Přesouvá se 

vlastním způsobem – lezením a přetáčením. Občas se otočí za hračkou. Umí si v herně 

udělat pohodlí – přitáhne si pod hlavu polštář nebo si lehne na kuličkový vak. Je tedy svým 

způsobem mobilní – kam potřebuje, tam si doleze. Neposadí se však a ani po usazení se 

neudrží v nastavené poloze. 
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 Perkutánní Endoskopická Gastrostomie - zavedení hadičky skrz břišní stěnu do žaludku. 
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Příliš verbálně nekomunikuje – nežvatlá, nebrouká si. Za hlasem se neotočí. Při předčítání 

je spokojená, poslouchá, ale patrně nevnímá rozdíl oproti běžné řeči. 

Pokud ji zaujme nějaký předmět, sleduje ho a dokáže se mu dlouho věnovat. Velký úspěch 

u ní mají doplňky na přítomných osobách – náušnice, brýle, hodinky, řetízky. Pokud si jich 

všimne, začne si je prohlížet a zkoumat, co to je. S hračkou si dokáže hrát třeba celý den – 

musí ji ale dostatečně zaujmout. Většinou se však příliš nenechá motivovat a zaujmout cizí 

aktivitou, jakým je např. záměrné nabízení konkrétní hračky.  

 Cíl: 

Cílem práce s Natálkou je navázání sociálního kontaktu, navázání očního kontaktu                      

a reagování na oslovení jménem. 

K uskutečnění nějakého posunu při práci s touto dívenkou bylo využito hned několik prvků 

nástavbové stimulace – taktilně haptické, optické a auditivní. 

Při prvním kontaktu pracovnic s touto dívenkou byla snaha o navázání kontaktu a upoutání 

pozornosti za pomoci plyšového psa. Ačkoli je Natálka většinu času ve svém světě a bežně 

se nenechá nikým záměrně upoutat, na plyšového psa reagovala hezky – chytla ho                     

do rukou a mačkala ho. Pokud se pes vzdálil, nevadilo jí to, pokud se přiblížil, věnovala 

mu pozornost. Na oslovení jménem vůbec nereagovala. Za úspěch je považováno, že se 

nechala zaujmout hračkou, kterou si nevybrala sama. 

 Pozorování a aktivní práce ve Snoezelenu: 

Před první návštěvou senzomotorické místnosti jsem s Natálkou strávila celé dopoledne, 

abychom se vzájemně seznámily. Byla jsem přítomna u krmení přes PEG, poté jsem                   

ji oblékla a odnesla do herny.  

K práci s Natálkou jsem si vybrala plyšového králíka v klobouku, který po vytáhnutí za uši 

z klobouku ven hraje melodii, a poté se postupně sune zpět do klobouku.  

Dle mého očekávání ji klobouk ihned zaujal a díky klobouku jsme navázaly vzájemný 

kontakt. Vzala si klobouk do dlaní a prohlížela si ho ze všech stran. Ukázala jsem jí,                 

co klobouk umí. Moc se jí líbilo, když zajíc vylezl ven a klobouk začal hrát.  

Poté jsme se společně přesunuly do multismyslové místnosti, kde jsme strávily                    

cca 45 minut. Po příchodu jsem zapnula světla – pouze jednu barvu, aby nebyla vyděšená 

z měnících se barev. Pustila jsem relaxační hudbu a uložila ji na vodní lůžko. Byla klidná. 

Lůžko se jí zřejmě líbilo – položila si hlavičku tváří na lůžko, z čehož jsem usoudila, že je 

jí příjemné, jak je podložka vyhřátá. Postupně se začala rozkoukávat, pozorovala hvězdnou 

oblohu promítnutou na stěnách místnosti a natahovala se pro hračky okolo lůžka. Při tomto 
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prvním vstupu do místnosti jsem ji nechala, aby si na nové prostředí zvykla, a pouze jsem 

ji pozorovala. 

O týden později jsem si dopoledne vzala Natálku opět nejdříve do herny, aby pro ni nebyl 

okamžitý přesun z postýlky do Snoezelenu nějak stresující. Byla ale velice neklidná, 

nechtěla si hrát, nabízené hračky odhazovala. Také se jí dnes velice špatně dýchalo.  

Při vstupu do Snoezelenu se zklidnila – hlavičku přitiskla k lůžku a tiše pozorovala 

hvězdnou oblohu za zvuků relaxační hudby. Lehla jsem si k ní, hladila ji po hlavičce.                

Po celou dobu mě držela za ruku a druhou rukou si prohlížela plyšovou ovečku. Líbilo se 

jí, když se vodní lůžko houpalo. Vytvářela jsem tedy vlny, ale stále jsem byla u ní. Už se jí 

dýchalo mnohem lépe. 

Na oslovení nereagovala. Otáčela se pouze za ovečkou. Po hodině jsme místnost opustily. 

V herně byla již poté klidná, hrála si. 

Při další návštěvě na mě při mém příchodu upřeně hleděla. Dívala se mi několik vteřin               

do očí, což se stalo poprvé. Jindy vůbec nereagovala, neotočila se na oslovení. Posadila 

jsem si jí do klína, byla spokojená. Vzala jsem si opět králíka v klobouku a ukazovala jí,  

co s ním má udělat. Vložila jsem jí králíkovi uši do dlaně a společně jsme králíka vytáhly 

z klobouku ven. Na mé pokyny reagovala – králíka vytahovala. Na jméno však stále 

nereagovala. Tento den jsme spolu byly pouze krátce, jelikož jela k lékaři.  

V příštím týdnu byla opět velice neklidná, protivná, nereagovala, nechtěla si hrát. 

Odstrkovala klobouk i jiné nabízené hračky. Vzala jsem tedy hrací pianko a vyťukávala jí 

Skákal pes. To ji zaujalo, tak jsem si ji vzala do klína a vedla jsem jí prsty, aby vyťukávala 

se mnou. Po chvíli byla však opět neklidná, pianko odhazovala. Vzala jsem ji tedy do 

Snoezelenu, kde se ihned zklidnila na vodním lůžku. Hrála si s krokodýlem, jakmile však 

zahlédla králíka v klobouku, hračky vyměnila a králíka mi ukazovala. Do té doby však na 

moje výzvy nereagovala. 

Z dnešního setkání jsem neměla příliš dobrý pocit. Natálka nespolupracovala a měla 

náznaky stereotypních pohybů. Nechala jsem ji tedy, aby si hrála sama, jelikož mi dala 

najevo, že dnes má přítomnost není vítána. 

Od té doby se již nic takového nestalo. Při další návštěvě již opět plně spolupracovala. 

Sama vytahovala králíka z klobouku. V místnosti se začala cítit bezpečně. Zvykla si               

a prozkoumávala i okolí mimo lůžko. Sama se z něj překulila a plazila se po místnosti. 

Natahoval se pro hračky. Poté se zpět přesunula na lůžko, položila hlavičku tváří k lůžku. 

Lehla jsem si k ní, byla klidná, spokojená, dobře se jí dýchalo. 
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Při další návštěvě multismyslové místnosti přibyl nový předmět – světelná koule. Ihned              

si jí všimla a pozorovala, co všechno koule dokáže. Opět se jí moc líbilo na lůžku. Přinesla 

jsem dnes místo králíka motýla, a ukazovala jí jak lítá. Moc se jí líbil, tahala ho za tykadla, 

tak jsem jí vysvětlovala, že se to nedělá, že to motýla bolí. Zprvu nereagovala, tak jsem                 

jí názorně ukazovala, že když bude motýla tahat za tykadla či křídla, poláme si je a už 

nevzlítne - musí tedy motýla držet za tělíčko, aby mohl hýbat křídly. Mému výkladu 

Natálka neporozuměla, ovšem naslouchala se zájmem a pozorovala můj obličej. Na jméno 

však stále nereagovala. 

Do dnešního dne práci s Natálkou ve Snoezelenu hodnotím jako pozitivní. Nelze očekávat 

po tak krátké době nějaké velké pokroky, ale myslím si, že je u Natálky velký posun 

v sociálním kontaktu a její spolupráci. Přestože stále nereaguje na oční kontakt ani na 

oslovení, lze s ní komunikovat alespoň prostřednictvím hraček a ona se tak může dle svých 

možností sociálně rozvíjet. Cítím z její strany, že je za přítomnost druhého člověka ráda               

a prospívá jí to. Avšak jako každý člověk, má ráda i svůj klid a samotu, což se snažím 

respektovat a nevnucovat jí svou pozornost, když vidím, že o ni nestojí. 

 

Kazuistika č. 2 

 Pohlaví: dívka (fiktivní jméno Nikola) 

 Datum narození: 13. 3. 2010 

 Datum přijetí do zařízení: 1. 9. 2011 

 Důvod přijetí: na žádost otce, ze zdravotních důvodů 

 Zdravotní diagnóza:  

Nikolka je těžce handicapované dítě. Po porodu byla kříšena a napojena na umělou plicní 

ventilaci. Po narození se objevovaly křeče, které se postupně rozvinuly v centrální 

tonusovou koordinační poruchu. Má dětskou mozkovou obrnu a těžkou psychomotorickou 

retardaci. Stejně jako Natálka je krmena přes PEG. 

 Osobní a rodinná anamnéza:  

Tato dívka pochází z neúplné rodiny. Matka je ve věku 35 let. Má několik dětí, které jsou 

v pěstounské péči její sestry. Tuto dívenku si nevyzvedla v nemocnici, proto se péče ujal 

její otec, který je ve věku 38 let a pracuje jako OSVČ. Péči však sám nezvládal, proto 

požádal o pomoc Dětské centrum. Za dcerou dochází pravidelně na návštěvy a 1 – 2 krát 

měsíčně si ji bere na víkendy k sobě domů. Mají mezi sebou silný citový vztah.  
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Na nějakou dobu rodiče obnovili soužití a v té době dívku chodila navštěvovat i matka. 

Poté však otec o dceru opět začal pečovat sám a matka Nikolku již nenavštěvuje. 

 Speciálně-pedagogická anamnéza: 

Po přijetí do dětského centra byla Nikolka občas plačtivá. Její poloha je asymetrická, 

zaklání hlavičku, sune se po postýlce, nepřetočí se, v poloze na bříšku se o předloktí 

neopře. Vnímá přítomnost druhé osoby, letmo se usměje, řečově se zatím neprojevila. 

Sleduje hračku v pohybu, ale nehraje si ani hračku sama neuchopí. Vyžaduje specifickou 

výchovnou a ošetřovatelskou péči, má vysoké nároky na trpělivost, spolehlivost                            

a zodpovědnost pečující osoby. 

Počáteční adaptace na prostředí dětského centra probíhala obtížněji pro celkovou nižší 

přizpůsobivost dítěte. Mívá časté stavy neklidu a nespokojenosti. V dalších týdnech se 

zklidnila, je zdravotně kompenzována, naváže kvalitní kontakt, opětuje úsměv – někdy se 

směje nahlas. Má ráda přítomnost jiných osob, je milá a na pozornost nenáročná. 

Nyní, v jejích necelých čtyřech letech je její psychomotorický vývoj nevyvážený                          

a odpovídá vývojové úrovni max. 2 – 3 měsíčního kojence. Nemá vytvořený polykací                  

a sací reflex - je krmena přes PEG. Nehraje si s ručičkama ani s hračkami, má pouze 

reflexní úchop. Je velmi ráda za sociální kontakt, směje se a pozitivně reaguje, když se jí 

kdokoliv věnuje. Spokojeně reaguje na lidský hlas – vyprávění, čtení. 

Co se týče jemné a hrubé motoriky – má stále sevřené prsty ve spasmech, hračky neuchopí 

nebo je odhodí. Samostatně nesedí, neleze. Vleže na zádech se dokáže kopáním posunovat, 

ale nejde o záměrný pohyb. 

Občas se podaří upoutat její pozornost na předmět – hračku, která se pohybuje před ní                  

a ona se za ní zkouší otáčet hlavou nebo alespoň sleduje očima. Dívá se z okna, pozoruje 

lidi. Moc spokojená je v kočárku, ze kterého pozoruje pohyb a ruch kolem. Poznává známe 

osoby – reaguje na ně pozitivně, těší se, že se jí bude někdo věnovat. Při odchodu osoby, 

která se jí věnovala, začne brečet. 

 Cíl:  

Cílem práce v následujících dnech, týdnech bylo uvolnění paží a prstů a následné uchopení 

hračky za pomoci somatické a taktilně – haptické stimulace.  

Nikolce byly nabízeny hračky naplněné kuličkami. Nejprve je odmítala, ale postupným 

hlazením hračky a masáží hračkou ji začala akceptovat. Pokud se jí hračka vloží do dlaně          

a sevřou se kolem ní prsty, hračku chvíli podrží. V závěru setkání hračku přidržovala           

a mazlila se s ní. Při dalším setkání měla dobrou náladu, byla natěšená na práci.                          

Po uvolnění horních končetin poměrně hezky hračku uchopovala, delší dobu ji držela a 
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třepala s ní. Občas se po ní podívala, držela ji v prstech. Stále však jde ale spíše o reflexní, 

než záměrný úchop. Je zde však patrné zlepšení – několikrát si hračku i sama vzala.  

Zkoušela také držet napnuté prsty a tleskat dlaněmi o sebe za doprovodu říkanky „paci paci 

pacičky“. Líbil se jí zpěv, byla zaujatá, ale prsty neudržela napnuté a sama nechtěla tleskat. 

Byla však spokojená a líbilo se jí to. Po odchodu brečela.  

Při dalším setkání opět natěšená, ručičky uvolněné, proto nebylo potřeba dělat masáž 

celých končetin, ale mohlo se věnovat pouze prstům a dlaním. Hračku brala velmi hezky – 

ne samostatně, ale po vložení do dlaně a sevření prstů kolem hračky ji několik vteřin 

udržela. Byla moc spokojená, hračku si prohlížela. 

Při dalších setkáních nebyla příliš aktivní, nechtěla uchopovat hračku. Prsty stahovala,                 

i když byly uvolněné po masáži.  

Byla donesena nová hračka – panenka. Ukazovalo se jí, kde má panenka oči, ruce, vlasy – 

nelíbilo se jí to, byl z ní cítit pocit strachu. Po výměně hračky byla spokojenější. 

Při dalším setkání jí byla čtena pohádka – to se jí moc líbilo. Je na ní vidět, že má moc ráda 

společnost. Hračky však ale stále nechce uchopit.  

Byl donesen maňásek – líbilo se jí, když jím byla hlazená po tváři, ale sama ho hladit 

nechtěla – měla sevřené prsty, nechtěla povolit. 

Shrnutím tedy mohu říct, že nácvik úchopu hračky se zatím nezdařil, ale je tu mírný 

pokrok – zprvu hračku zcela odmítala, nyní lehce některé hračky sevře a chvíli se na 

hračku dívá. Sama si však žádnou hračku nevezme a ani se o to nesnaží. 

 Pozorování a aktivní práce ve Snoezelenu:  

Do senzomotorické místnosti nebylo Nikolku možné vzít vzhledem k zhoršení jejího 

zdravotního stavu. 

 

Kazuistika č. 3 

 Pohlaví: chlapec (fiktivní jméno Kryštof) 

 Datum narození: 23. 7. 2013 

 Datum přijetí do zařízení: 9. 8. 2013 

 Důvod přijetí: na žádost matky se souhlasem OSPOD 

 Zdravotní diagnóza:  

Mírně nedonošený chlapec, jinak zcela zdráv. 

 Osobní a rodinná anamnéza:  
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Kryštof, společně s bráškou Lukášem, jsou dvojčata narozené v sociálně slabé rodině. Tato 

rodina má též 3 další děti. Otec všech těchto dětí je omezen ve způsobilosti k právním 

úkonům a nemá rodičovskou zodpovědnost vzhledem k mentální retardaci. Matka zažádala 

o přijetí těchto dětí do dětského centra z důvodu, že doma nemá pro děti připraveny 

odpovídající podmínky.  

Dne 22. 8. 2013 byl Kryštof společně s Lukášem propuštěn zpět do rodiny, ale                                      

dne 1. 10. byli na žádost matky přijati opět do dětského centra společně i s dalšími dvěma 

sourozenci. Děti byly ve velmi špatném zdravotním i hygienickém stavu. 

Dne 19. 12. si matka děti opět vyzvedla a převzala do péče – dvojčata v péči dětského 

centra však ponechala. 

 Speciálně-pedagogická anamnéza: 

Za první měsíc života dítěte byla diagnostikována lehká nedonošenost dítěte z vícečetného 

těhotenství. Celková reaktivita a novorozenecké projevy odpovídají dítěti méně zralému, 

sociálně neprobuzenému. U Kryštofa byly pozorovaány časté stavy neklidu s mírným 

třesem – tyto byly řešeny intenzivní, individuální péčí se zařazením prvků Bazální 

stimulace. 

Během dalších měsíců bylo dítě hodnoceno jako lehce rizikové vzhledem k anamnéze                 

a časté nemocnosti s mírně se opožďujícím psychomotorickým vývojem. V současné době 

je Kryštof devítiměsíční kojenec, dobře prospívající po stránce zdravotní i vývojové. 

 Cíl: 

U Kryštofa je cílem převážně sociální a motorická stimulace, věnovat mu intenzivní 

individuální péči s častým  fyzickým kontaktem. K tomu je možné využití všech prvků 

Bazální stimulace – především však somatické. 

Pro návratu z biologické rodiny špatně usínal, byl nespokojený a neklidný. Projevovaly se 

u něj adaptační komplikace -  proto je cílem také celkové zklidnění a navázání sociálního 

kontaktu. 

 Pozorování a aktivní práce ve Snoezelenu: 

Vzhledem k tomu, z jakých sociálních poměrů Kryštof pochází, šlo při využití 

senzomotorické místnosti převážně o to, aby mu byla věnována individuální péče a fyzický 

kontakt a aby se nadále mohl rozvíjet běžným způsobem. 

Mé setkání s Kryštofem probíhalo naprosto bez problémů. Nechal se ode mě přebalit                     

i nakrmit. Chvíli jsme si hráli v herně a poté se přesunuli do Snoezelenu. 

Při vstupu byl klidný. Rozhlížel se po novém, neznámém prostředí. Zapnula jsem světla                 

i hudbu. Po chvíli však začal plakat. Světla jsem zhasla a uklidnil se. Uložila jsem ho na 
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vodní lůžko a lehla si k němu. Spokojeně se usmíval. Když se lůžko začalo houpat, znovu 

se rozplakal a již nepřestal ani při chování, proto jsme místnost opustili. 

Při dalším setkání jsem při vstupu nechala vypnutou hudbu a nechala pouze světelné 

efekty. Byl klidný. Po položení na lůžko však začal plakat. Nejistá plocha se mu tedy 

vůbec nelíbí.  

Zapnula jsem hudbu, lehla si a položila Kryštofa na sebe. Usmíval se a byl klidný. 

Společně jsme pozorovali světelné efekty na stěnách místnosti. Nechal se chovat a moc se 

mu líbilo, když jsem mu zpívala. Dnes byl moc hodný, při odchodu však plakal.  

Při dalších návštěvách bylo vidět, že už je na místnost adaptovaný. Lůžko se mu však stále 

nelíbí. Plazí se po místnosti, prohlíží si ji a usmívá se. Rád se nechá chovat. Vzala jsem si 

ho tedy do náruče a zpívala mu podle puštěné hudby a pohupovala se s ním do rytmu. 

Usmíval se, položil hlavičku na můj hrudník a usnul. 

Po těchto pár setkáních bylo tedy vidět, že je již od poslední návštěvy v rodině sociálně 

vyzrálejší a klidnější. Již bez problémů usne, pěkně navazuje sociální kontakt. 

Další návštěva Snoezelenu již tedy proběhla společně s jeho bráškou Lukášem. Je vidět,              

že k sobě mají velmi citový vztah. Pěkně se k sobě chovají a hrají si spolu. 

Kryštof se zdá být sociálně vyzrálejší. Při vstupu jsem oba kluky společně s praktikantkou 

uložila na lůžko a Kryštof se již najednou lůžka vůbec nebál, jakoby chtěl být před bráškou 

statečný. Smál se a pohupoval se na lůžku. Lukáš byl klidnější. Ležel na zádech                            

a pozoroval světelné efekty. Kryštof si s ním však chtěl hrát, hladil ho po hlavičce a 

podával mu plyšovou hračku. Ten na to však nereagoval. Začalo ho to tedy nudit a začal 

brečet. Vzala jsem si ho k sobě a zabavila ho světelnou koulí. To se mu moc líbilo. 

Pozoroval světelné efekty na stěnách a usmíval se.  

Je vidět, že je Kryštof již i přizpůsobivější, vyzrálejší. Po obědě usíná bez problémů, dobře 

jí, v herně si hraje sám i s ostatními. Jeho psychomotorický vývoj je v současné době lehce 

opožděn zhruba o dva až tři měsíce. V tomto věku ale ještě nehovoříme o retardaci                       

v psychopatologickém smyslu. Chlapec se rozvíjí vyváženě ve všech základních oblastech 

a jsou patrné postupné individuální pokroky. 

 

Kazuistika č. 4 

 Pohlaví: chlapec (fiktivní jméno Lukáš) 

 Datum narození: 23. 7. 2013 

 Datum přijetí do zařízení: 9. 8. 2013 
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 Důvod přijetí: na žádost matky se souhlasem OSPOD 

 Zdravotní diagnóza:  

Mírně nedonošený chlapec, jinak zcela zdráv. 

 Osobní a rodinná anamnéza:  

Lukáš je dvojčetem Kryštofa – jeho rodinná anamnéza je tudíž stejná. 

 Speciálně-pedagogická anamnéza: 

Během prvního měsíce života byl hodnocen jako lehce nedonošený nezralý a sociálně 

neprobuzený. Emocionální projevy však byly mírnější a klidnější. Výrazný neklid, třes 

nebyl vypozorván. 

Během dalších měsíců bylo pozorováno mírné opoždění ve všech oblastech. Po návratu                

z biologické rodiny se u něho projevovaly nápadnější adaptační komplikace. Lukášek 

odmítá stravu, je krmen speciálními metodami. 

 Cíl: 

Stejně jako u Kryštofa, je u Lukáše cílem převážně sociální a motorická stimulace, fyzický 

kontakt a individuální péče. 

 Pozorování a aktivní práce ve Snoezelenu: 

Na senzomotorickou místnost se Lukáš adaptoval mnohem dříve než Kryštof, vodní lůžko 

se mu však také nelíbí. Při první návštěvě si místnost prohlížel, pozoroval světelné efekty        

a usmíval se. Nechal se vzít do náruče, točil světelnou koulí a za zvuků hudby usnul. 

Další setkání probíhala vcelku podobě. Byl klidný, nebrečel. Plazil se po místnosti, 

pozoroval světelné efekty na stěnách a nechal se chovat.  

Oproti Kryštofovi se zdá být větším samotářem, což se projevilo i při již zmiňované jejich 

společné návštěvě Snozelenu, kdy se Lukáš spokojeně pohupoval na lůžku, pozoroval 

světelné efekty, poslouchal hudbu a nebýt jeho aktivního brášky, tak by spokojeně usnul.  

Bylo by tedy asi lepší brát je do místnosti častěji společně, aby se více sociálně rozvíjel               

a zvykl si na kontakt i jiných dětí. 

S jídlem u Lukáše nenastal za celé tři měsíce žádný pokrok. Stravu stále odmítá.  

 

Kazuistika č. 5 

 Pohlaví: chlapec (fiktivní jméno Martin) 

 Datum narození: 19. 1. 2010 

 Datum přijetí do zařízení: 4. 1. 2012 

 Důvod přijetí: na žádost rodičů, ze zdravotních důvodů 
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 Zdravotní diagnóza:  

Martin se narodil jako zdravé dítě. V srpnu 2010 spadl do bazénu a následně byl 

resuscitován. Následek je anoxické poškození mozku se spastickou kvadruparézou, dále 

sekundární epilepsie. Má zavedenou tracheostomii a PEG.  

 Osobní a rodinná anamnéza:  

Chlapeček je z úplné rodiny. Matka ho pravidelně navštěvuje, pečuje o něj a stále věří 

v jeho uzdravení. Otec s dítětem neudržuje žádný kontakt. Rodině se již narodilo další 

zdravé dítě. 

 Speciálně-pedagogická anamnéza: 

Martin je ve vigilním komatu a jeho vývoj dlouhodobě stagnuje. Nepohybuje se, nemluví, 

nepláče, neusmívá se. Nehraje si ani hračku neuchopí.  

 Bazální stimulace 

Bazální stimulace byla u Martina zavedena 12. 1. 2012. Nejprve se zavedl iniciální dotek. 

Pro personál je prvním, iniciálním dotekem pravé rameno a pro rodinu je to hlavička.  

Dále byla zavedena somatická a vestibulární stimulace. Postupem času pak orální, 

auditivní, optická, olfaktorická a taktilně – haptická stimulace. 

Martin má u postýlky obrázek, na kterém má prvky Bazální stimulace, které se u něj 

využívají, znázorněné pro personál, rodinu a všechny, které s ním přicházejí do kontaktu. 

               

Obrázek č. 20.: Kartička Bazální stimulace
60

 

                                                           
60

 Vlastní foto  
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- Somatická stimulace: 

U Marka jsou prováděny zklidňující masáže, polohování – hnízdo a kontaktní dýchání. 

Kontaktní dýchání – hrudník na hrudník provádí Martinova maminka, která se po jeho 

úrazu na doporučení personálu Dětského centra, zúčastnila kurzu Bazální stimulace, 

aby mohla pro svého syna udělat co nejvíce. 

Výchovná sestra pak společně s maminkou provádí masáže stimulující dýchání. 

- Vestibulární stimulace: 

Z vestibulární stimulace je využívána technika nácviku pohybu ovesného klasu. 

- Orální stimulace: 

Prostřednictvím této stimulace se provádí bodová orofaciální stimulace a vytírá se 

dutina ústní vhodnými chuťovými médii jako je pribiňák, nutela či čaj. 

- Auditivní stimulace: 

V nepřítomnosti matky se Markovi pouští do sluchátek její hlas. Dále se mu pouští 

známá říkadla, čtou se mu knížky. 

- Optická stimulace: 

Zde by bylo vhodné umístit kolem postýlky fotografie rodiny, což si však matka 

nepřeje. Martin má tedy alespoň nad postýlkou zavěšený kolotoč a je často 

polohovaný – vleže, v sedu, v kočáře – aby neustále nekoukal do jednoho místa. 

- Olfaktorická stimulace: 

Prostřednictvím této stimulace je stimulován čich. Dává se čichnout tělového mléka před 

masáží, či štětičky před vytřením dutiny ústní při orální stimulaci. 

- Taktilně haptická stimulace: 

Martinovi se vkládají do ruky předměty a zkoušejí se pohyby od ruky k ústům. 

Při komunikaci prostřednictvím Bazální stimulace je velice důležitá role matky. Ona ví,              

co měl Martin před úrazem rád, na co byl zvyklý, co se mu líbilo. Díky těmto informacím 

je možné s ním navázat nějaký kontakt a obnovit jeho vzpomínky. Jeho postižení je ale 

natolik těžké, že nelze očekávat veliké pokroky.  

U Martina se dále využívá jiných různých technik. Je rehabilitován Vojtovou metodou                 

a míčkováním. Jak se zdá rehabilitace i míčkování mu velice svědčí. Rehabilitační 

pracovnice za ním dochází každý den a pracuje s ním. Nejvíce využívá míčkování 

k stimulaci dýchání a dále protahování končetin a polohování. Je postupně více uvolněný, 

mírně otočí hlavičku ze strany na stranu, pohybuje levou horní končetinou a mírně pokrčí 

dolní končetinu v kolenou a kyčlích. 
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Kazuistika č. 5 

 Pohlaví: dívka (fiktivní jméno Barbora) 

 Datum narození: 2. 12. 2012 

 Datum přijetí do zařízení: 21. 5. 2013 

 Důvod přijetí: na žádost rodičů, ze zdravotních důvodů 

 Zdravotní diagnóza:  

Barunka je zdravotně handicapované dítě s těžkou psychomotorickou retardací.                        

Má kvadruspasticitu, porušenou termoregulaci a je krmena sondou. 

 Osobní a rodinná anamnéza:  

Jedná se o dítě narozené z první matčiny gravidity. Porod proběhl spontánně záhlavím, 

předčasně ve 22. týdnu těhotenství s nízkou porodní hmotností. 

V Dětském centru je na žádost rodičů z důvodu těžkého zdravotního handicapu, vlivem 

kterého by rodiče péči v domácím prostředí nezvládli. O Barunku se zajímají, několikrát 

do roka ji navštíví. 

 Speciálně-pedagogická anamnéza: 

Vzhledem k poruše termoregulace leží na vyhřívané podložce. Při manipulaci je plačtivá. 

Na Bazální stimulaci reaguje. Ruce má zaťaty v pěst, pohybuje s nimi, občas záškuby.               

Se zavěšenou hračkou si nehraje, vloženou hračku pouští. 

Vzhledem k postižení zraku hračku nesleduje a ani se o ně nezajímá. Výzvám nerozumí. 

Nebrouká si ani nepláče. 

Vnímá přítomnost druhé osoby. Do herny nechodí. 

 Bazální stimulace: 

Bazální stimulace zde byla zavedena 22. 5. 2013 s cílem umožnit pocítit vlastní život                    

a poskytnout pocit jistoty a důvěry. 

Iniciální dotekem je pravé rameno. 

- Somatická stimulace 

Ze somatické stimulace se u Barunky využívají zklidňující masáže, polohování 

(poloha hnízdo) a kontaktní dýchání 

- Vestibulární stimulace 

V rámci této stimulace je snaha o pomalý pohyb hlavičky ze strany na stranu. 

- Orální stimulace 

Před krmením je Barunce vytírána dutina ústní čajem 
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- Auditivní stimulace 

V rámci auditivní stimulace je komunikace prostřednictvím zpěvu  

- Optická stimulace 

Zde jsou využívány různé tabule a hračky s kontrastem barev. 

- Olfaktorická stimulace 

Je důležité používat stále stejné tělové mléko. 

- Taktilně – haptická stimulace 

Při taktilně – haptické stimulaci je Barunce vkládán do ruky váleček. 

Barunka má také denně zklidňující masáže. Na doteky reaguje pozitivně. Při neklidu 

pomáhá kontaktní dýchání. 

Podařilo se krmení savičkou a lžičkou – sondování již není nutné. 

V případě Barunky je využití Bazální stimulace v podstatě jediným prostředkem, jakým 

s ní můžeme komunikovat a jak jí umožnit pocítit život dle jejích možností. 

 

 

5.5  Shrnutí výzkumu 

 

Cílem mého výzkumného šetření bylo zhodnocení využití prvků Bazální stimulace                       

a využití multismyslové místnosti Snoezelen v Dětském centru Veská. 

Když jsem s výzkumem začínala, netušila jsem, do čeho se vlastně pouštím. Šlo o úplně 

novou zkušenost, tuto problematiku jsem dosud znala pouze teoreticky. Během výzkumu 

jsem zažila spoustu citově náročných chvil, ale také krásných a neopakovatelných.  

Při komunikaci tímto způsobem musí být terapeut vybaven přiměřeným sociálním cítěním, 

schopností a snahou porozumět individuálním potřebám jedinců – co cítí, chtějí, prožívají. 

Především mu však nesmí chybět trpělivost. To však není jednoduché ani u zdravých dětí, 

natož pak u dětí se specifickými požadavky či postižením. 

Kdybych měla na tento výzkum více času nebo pokud bych se této problematice chtěla 

nadále věnovat, určitě bych si pečlivě prostudovala vývojovou psychologii a jednotlivé 

druhy postižení. Je velmi těžké porozumět dítěti, které verbálně nekomunikuje.  

Pracovnice Dětského centra Veská jsou profesionálně vzdělané, zkušené a empatické, 

poskytují dětem vysoce kvalifikovanou péči podpořenou moderními vědeckými poznatky  

a novými trendy v oblasti pečovatelství. Ke každému dítěti přistupují dle jeho 

individuálních potřeb, aktuálního zdravotního stavu.  Snaží se s nimi citlivě komunikovat 

všemi dostupnými prostředky. 
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Využívání prvků Bazální stimulace je zde jednoznačně přínosné zejména pro děti 

s různými specifickými potřebami. Tyto děti by bez systematické profesionální péče citelně 

strádaly nedostatkem základního pocitu bezpečí, jistoty, lásky a psychické a somatické 

pohody. 

Využití senzomotorické místnosti Snoezelen pak pomáhá k lidskému zastavení, přerušení 

kontaktu s rušným okolím – umožňuje mu zažít pocit dokonalého soukromí a bezpečí.               

 Je zde možnost se věnovat každému dítěti individuálně. Pro pracovníky tato místnost 

slouží k předcházení syndromu vyhoření, k relaxaci, odpočinku. Dle výzkumného šetření 

tedy mohu říci, že  místnost Snoezelen je velice přínosná a pravidelně využívaná. 

Co se týče výsledků cílené práce s konceptem Bazální stimulace nemohu v této fázi činit 

jednoznačné závěry, neboť komunikace a přístup prostřednictvím tohoto konceptu je rázu 

dlouhodobého. U některých dětí však byly již po krátké době  znatelné, byť minimální 

vývojové pokroky, což lze hodnotit jako pozitivní.  

Domnívám se, že hlavní smysl tohoto konceptu spočívá v možnosti zažít pocit respektu, 

jedinečnosti a lidského citu každého jedince. A k tomu nám často stačí pouhy dotek, 

pohlazení, objetí. Nejpodstatnější je soucit a ochota nalézt čas, který bychom potřebným 

věnovali – toho se jim v Dětském centru Veská dostává v maximální možné míře. 
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Závěr 

 

Tato práce se zabývá problematikou a možnostmi komunikace prostřednictvím konceptu 

Bazální stimulace a podporou ve Snoezelenu. 

Bazální stimulace je vědecký pedagogicko – ošetřovatelský koncept, který se orientuje na 

všechny oblasti lidských potřeb. Poskytuje vhodné stimuly pro psychomotorický vývoj 

člověka, stimuluje vnímání, komunikaci, hybnost. 

Snoezelen je speciální místnost, která poskytuje pozitivně naladěné prostředí, které má 

funkci relaxační poznávací a interakční. Cílem této místnosti je umožnit konkrétnímu 

jedinci autentický zážitek a uspokojit jeho individuální potřeby. 

Koncept Bazální stimulace podporuje kvalitu a bezpečnost poskytovaných služeb. Sociální 

pracovníci a další personál pracovníků v přímé péči mohou získávat studiem Bazální 

stimulace znalosti v oblasti schopnosti komunikace s lidmi se změnami v kognitivní 

oblasti. Kombinace obou konceptů – tedy konceptu Bazální stimulace a Snoezelen 

konceptu umocňuje kvalitu poskytované péče a podporuje komunikační, pohybové 

schopnosti člověka a jeho psychomotorický vývoj. Pomáhá také navázat vztah mezi 

klientem a sociálními pracovníky. Buduje pocit jistoty a důvěry. 

V teoretické části jsem se věnovala charakteristice těchto metod – jejich historii a principu. 

Snažila jsem se poukázat na jejich využití v sociálních službách a blíže popsat jednotlivé 

prvky konceptu Bazální stimulace a druhy multismyslových místností. Pro lepší představu 

smyslu těchto technik jsem uvedla dvě kazuistiky, které poukazují na důležitost a význam 

konceptu Bazální stimulace v určitých situacích. 

V praktické části
61

 pak popisuji průběh výzkumného šetření v Dětském centru Veská,                  

kde jsem se zaměřila na využívání těchto metod. Výzkumné šetření probíhalo na základě 

kvalitativní formy výzkumu. Nejprve jsem prostudovala dostupnou dokumentaci a poté 

jsem vytvořila dílčí kazuistiky vybraných jedinců na základě pozorování a aktivní práce 

s těmito vybranými jedinci.  

Místnost Snoezelen se ukázala velkým přínosem. Svým prostředím a atmosférou je velmi 

uklidňující, vyzařuje pocit bezpečí a jistoty. Je to speciální prostředí, které je podnětné                  

a dokáže uspokojit individuální potřeby prostřednictvím stimulace nejen pěti základních 

smyslů. 

                                                           
61

 Výsledky výzkumu detailně v kapitole 5.5 Shrnutí výzkumu 
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Pro sociální pracovníky je důležité a významné naučit se komunikovat i s klienty,                       

se kterými nelze navázat jiný druh komunikace. Dle mého výzkumu je koncept Bazální 

stimulace jednou z možných řešení, jak nejlépe komunikaci s těmito lidmi navázat. Klient 

tak dokáže lépe vyjadřovat své potřeby a přání, a dochází u něj ke zklidnění. Sociální 

pracovník tak může klienta lépe pochopit a zlepšit s ním vztah s navozením pocitu důvěry 

a bezpečí. 

Komunikace prostřednictvím Bazální stimulace je však, zejména z počátku, složitá a je 

důležité se jí dlouhodobě věnovat, aby se dosáhlo výraznějších výsledků. 
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Die Zusammenfassung 

 

Die Absolventarbeit mit dem Namen „Die Kommunikation der Sozialarbeiter mittels              

der Basalstimulation und die Unterstützung in Snoezelen.“ 

Die Basalstimulation ist ein wissenschaftliches pädagogisch-pflegerisches Konzept,                

das sich auf alle Bereiche der menschlichen Bedürfnisse orientiert. Bietet die geeigneten 

Stimuli für die psychologische Entwicklung des Menschen, stimuliert die Wahrnehmung, 

Kommunikation, Beweglichkeit. 

Sneozelen ist ein spezieller Raum, der eine positivgelaunte Umgebung gewährt,                        

die Relaxations- Erkennungs- und Interaktionsfunktion hat. Das Ziel dieses Raums ist               

das Ermöglichen des authentischen Erlebnisses für ein konkretes Individuum und 

befriedigt so seine individuelle Bedürfnisse.   

Das Konzept der Basalstimulation unterstützt die Qualität und Sicherheit der gewährten 

Dienstleistungen. Die Sozialarbeiter und anderes Personal in der direkten Pflege können 

durch das Studium der Basalstimulation die Erkenntnisse aus dem Bereich                                 

der Kommunikation und Veränderungen in der kognitiven Sphäre gewinnen.  

Die Kombination der beiden Konzepte, also des Konzeptes der Basalstimulation und                   

des Konzeptes von Sneozelen verstärkt die Qualität der gewährten Pflege und unterstützt 

die Kommunikations- und Bewegungsfähigkeiten des Menschen und seine 

psychomotorische Entwicklung. 

Es hilft auch die Beziehung zwischen dem Klienten und den Sozialarbeitern anknüpfen, 

bildet das Gefühl der Sicherheit und des Vertrauens. 
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