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ANOTACE
Tato práce se zabývá výtvarnou výchovou, její metodikou a výtvarnými technikami u
osob s lehkým a středním stupněm mentálního postižení. Snažím se zde vytvořit určitý
návod pro osoby pracující s lidmi s mentálním postižením. Jak při výtvarné činnosti
s klienty postupovat a pracovat, zejména u těch jedinců s mentálním postižením, kteří
se s výtvarnou činností teprve seznamují.
Definuji zde, kdo je to osoba s mentálním postižením, jaká je etiologie a klasifikace
mentální retardace.
Dále popisuji, kčemu výtvarná činnost u osob s mentálním postižením přispívá.
Např. rozvíjí jejich myšlení, zlepšuje hrubou i jemnou motoriku, uvolňuje křeče ruky,
posiluje multisenzorické vnímání jedince. Klient je schopen vyjádřit se, zvyšuje se jeho
sebevědomí. Výtvarná činnost také pomáhá zaměstnat osoby s mentálním postižením.
Učí je sebeovládání, upevňuje správné pracovní návyky, správný úchop tužky, křídy či
štětce. Určité výtvarné techniky umožňují také procvičit dýchací ústrojí.
Ve třech zařízeních pro osoby s mentálním postižením ověřuji, zda mnou vybrané
výtvarné techniky jsou osoby s lehkým a středně těžkým mentálním postižením schopni
zvládnout sami či za malé pomoci asistenta, vychovatele či učitele.
Mimo různých výtvarných technik, uvádím i příklady mého vedení výtvarné činnosti
a popis průběhu výtvarného tvoření od samotných výtvarníků.

SYNOPSIS
This work deals with art, its methods and techniques for people with mild and
moderate levels o f learning disability.
It also might be taken as a guide for people who are interested in the artwork of
people with a learning disability. I am trying to explain how man should act and work
with people with a learning disability, especially with these, who have just started to
familiarize with the art.
You can find here a definition o f a person with a learning disability, what is the
causation of learning disability and its classification.
I am also describing a reason, why is the art so great and important in the lives of
people with a learning disability. It helps them to develop their thought, to improve their
fine and gross motor skills, to relieve the spasm in the hand or to strengthen
multisensorial perception of the individual. The client is able to express himself better.

his self-confidence is increasing. Art also helps to engage people with a learning
disability. Through the art the clients learn self-control, confirm their correct work
habits or improve the proper grip o f a pencil, chock or paintbrush. Some o f the art
techniques allow people to practise deep-breathing.
In the three different institutions for people with a learning disability I’m verifying if
art techniques, which I have chosen, can help people with mild and moderate levels of
learning disability manage by themselves or with little help from an assistant or teacher.
Besides various art techniques you can also find in this work a few examples of my
guidance in a creative activity and a description of process of making art from artists
themselves.

A já jsem taky malíř!“
CORREGGIO (před Raffaelovým obrazem)
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úvod
Mnoho dětí má rádo výtvarné činnosti, nové zkušenosti a experimenty, a tak je tomu
i u většiny dětí a dospělých s mentálním postižením.
Výsledné dílo, ať už je to ulepená hromádka nebo vynikající práce, je pro ně pouze
výsledkem, nikoli důvodem, pro který to všechno dělají. Díky výtvarné činnosti jsou
klienti schopni vyjádřit se, mohou reagovat na to, co vidí, co cítí. Stimuluje to jejich
kreativitu a fantazii. Výtvarná činnost může být také způsobem, jak osobu s mentálním
postižením upoutat a uklidnit.
V

průběhu výtvarné činnosti je nutné mít s lidmi s mentálním postižením velkou

trpělivost a nenechat se odradit dlouhodobou počáteční sníženou schopností většiny
klientů k jakémukoliv samostatnějšímu tvůrčímu projevu. Větší děti, dospívající klienti
i dospělí mají Často představu, že právo něco dělat má jen ten, kdo to opravdu „umí“.
Bojí se hodnocení vlastního výkonu, což blokuje spontánní projev. V barvě, lepidlu vidí
špínu, jsou posedlé touhou neustále se umývat, neumazat si pracovní zástěru.
Pokud něco tvoří samostatně, často si neumějí poradit. Řada z nich se opakovaně
obrací na vychovatelku, učitele s dotazy ohledně volby barvy, výšky předmětu, který
kreslí atd.. Vyžadují neustálou pozornost a jasné vedení. Mnozí z nich jsou zpočátku
nerozhodní, ale po chvíli se už sami snaží napodobit některého samostatnějšího kolegu.
Díky zkušenostem s výtvarnou činností u osob s mentálním postižením, které jsem
získala během své praxe, si myslím, že lidé s mentálním postižením jsou téměř všichni
schopni

samostatného

výtvarného

tvoření.

Je

potřeba

postupovat

od

těch

nejjednodušších výtvarných činností. Na začátku klientům vysvětlit a předvést, co se
bude tvořit, jakou výtvarnou techniku si vyzkouší. Měli by mít také možnost seznámit
se s materiálem.
Je důležité, aby byli klienti před výtvarnou činností nějakým způsobem motivováni.
K motivaci nám může posloužit například krátký příběh, ze kterého později vycházíme
při dané výtvarné technice. Umožní jim naladit se na určitou vlnu (ať už pozitivně či
negativně), vzpomenout si na něco, co prožili.
Důvodů výtvarné činnosti je mnoho. Důvodem může být např. vytváření pro někoho,
na kom autorovi záleží, koho má rád. Pustí se do také výtvarné práce, aby udělal
někomu radost, aby se mohl pochlubit se svým výtvorem, aby byl pochválen.

Jedině úspěch a následná perspektiva veřejné prezentace „mojí úspěšné práce“ (tj.
výstava např. v městské galerii) je schopna ve vědomí klienta zaktivizovat tvořivé
schopnosti

a dlouhodoběji

motivovat jeho

práci.

{Konference Psychopedické

společnosti: Člověk s mentálním postižením a (v) umění. Outsider Art a umělci
s mentálním postižením, [online]. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2005
[cit. 2006-11-17]. Dostupné na WWW: http://pps.wz.cz/konfer.html)
Z mého pohledu je ovšem nej důležitější, aby klient v průběhu výtvarného tvoření
vnímal radost z dané činnosti, aby v ní našel uspokojení, aby našel sám sebe a dokázal
se projevit.
Samozřejmě je třeba myslet i na stupeň mentální retardace, na samotnou
individualitu jedince, na jeho možnosti a schopnosti a podle toho uzpůsobit danou
výtvarnou činnost.
Cílem mé práce je vytvořit určitý návod či doporučení pro osoby pracující s lidmi
s mentálním postižením. Seznámit je s určitými metodickými postupy a s výtvarnými
technikami, které lze zvolit při výtvarné činnosti u osob s lehkým a středně těžkým
mentálním postižením, zejména u těch jedinců s mentálním postižením, kteří se
s výtvarnou činností teprve seznamují.
Dále se zde snažím ověřit, zda mnou vybrané výtvarné techniky jsou osoby s lehkým
a středně těžkým mentálním postižením schopni zvládnout sami či za malé pomoci
asistenta, vychovatele či učitele.
Cílem práce je také poukázat na to, k čemu dané výtvarné techniky slouží, v čem
mohou osobě s mentálním postižením pomoci. Rozvíjí myšlení, zlepšují hrubou i
jemnou motoriku, uvolňují křeče ruky, posilují multisenzorické vnímání jedince.
Výtvarné techniky umožňují klientům vyjádřit se a zároveň posilují jejich sebevědomí.
Výtvarná činnost také pomáhá zaměstnat osoby s mentálním postižením. Učí je
sebeovládání, upevňuje správné pracovní návyky, správný úchop tužky, křídy či štětce.
Určité výtvarné techniky umožňují také procvičit dýchací ústrojí.
Nápaditosti se meze nekladou, různé obměny jsou zde možné.
Myslím si, že výtvarné techniky popsané v této práci, zvládne dítě i dospělá osoba.
Pro ověření jsem si vybrala tato zařízení: Domov Ráček o.p.s. v Rakovníku, Studio
OÁZA (kulturní centrum pro osoby s mentálním postižením) v Praze a ÚSP Praha 1
středisko Vlašská.
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v kapitole číslo 1 a jejích podkapitolách 1.1 -1.5. definuji, kdo je to vlastně osoba s
mentálním postižením, jaká je etiologie a klasifikace mentální retardace. Jak se určuje
úroveň intelektových schopností, kriteria hodnocení adaptivního chování a jaký je vývoj
a chování osob s mentálním postižením.
V druhé kapitole se věnuji výtvarné výchově a jejímu léčebnému významu. Také se
zmiňuji o arteterapii jako takové a o arteterapii s lidmi s mentálním postižením.
Třetí kapitola pojednává o výtvarné činnosti osob s mentálním postižením.
V kapitole č. 4 charakterizuji různé výtvarné techniky. Popisuji základní pravidla o
barvách.
Pátá kapitola se týká metodiky výtvarné výchovy: jakým způsobem lze při výtvarné
činnosti s klienty pracovat, jak je motivovat, jak vysvětlit úkol s ukázkou názorného
příkladu, jak daný výtvor hodnotit. Obsahuje také základní technické podmínky ve
výtvarné výchově týkající se správného osvětlení, dostatečného prostoru či vybavení
výtvarné dílny, ateliéru.
V šesté kapitole této práce lze najít na každé straně náměty a popis výtvarné činnosti
včetně seznamu potřebného materiálu. Některé postupy jsou doplněny ilustracemi, ať už
přímo v popisu námětu, anebo v přílohách. Součástí této kapitoly jsou také dva příklady
mého vedení výtvarné činnosti.
Poslední kapitola je zaměřena na zařízení, ve kterých jsem dané výtvarné techniky
vyzkoušela. Součástí je i popis průběhu výtvarného tvoření od samotných malířů.
Popisuji zde také, zda se mi povedlo dané techniky ověřit. V čem byl problém, co se
klientům líbilo a co ne, popř. jak jsem danou techniku pozměnila.
Výtvarná činnost u osob s mentálním postižením je určitým dobrodružstvím. Při této
činnosti klienti využívají svého osobitého způsobu vidění světa, zvláštnosti své
percepce i motoriky. Je to cesta do neznáma, směrem, k němuž profesionální výtvarníci
spějí celé své tvůrčí období - ke schopnosti originálně a nově zachytit život. Cíl
výtvarné činnosti je jakoby v mlze a často dokonce ztrácí i význam, neboť skutečným
významem je rozvoj jejich kreativity, niterné motivace, fantazie a obrazotvornosti i
sebevědomí. (Valenta 2004)
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1. MENTÁLNÍ RETARDACE
(z latinského mentis = mysl a retardace = zdržet, zaostávat)
Pojem mentální retardace byl zaveden ve tiícátých letech 20.století Americkou
asociací.
„Mentální retardaci lze definovat jako vývojovou duševní poruchu se sníženou
inteligencí demonstrující se především snížením kognitivních, řečových, pohybových a
sociálních schopností s prenatální, perinatální i postnatální etiologií.“(Valenta; Müller
2004, S.I4)

Definovat mentální retardaci lze mnoha způsoby. Důvodem, proč jsou pro nás tyto
definice tak důležité je, že nás neupozorňují pouze na užití termínu, ale na také na
postoj společnosti k lidem s mentální retardací. Ukazují nám, jak lidé vnímají a
akceptují osoby s mentální retardací. Změny lze vidět v postojích a kritériích
jednotlivých definic. (Černá; Lednická 2002)
Někteří autoři, jako např. Ličko, Richterová či Langer, vymezují mentální retardaci
stupněm inteligence. „Inteligenční kvocient (IQ) je u lidí s mentálním postižením měřen
pomocí individuální inteligenční zkoušky Wechslerovy stupnice pro děti a dospělé a
inteligenční škály L.M.Termana a M.A. Merrillové.“ Pokud je IQ brán jako základní
kritérium, jsou za mentálně retardované považovány všechny osoby, jejichž rozsah
inteligence je nižší než pásmo hraniční (IQ 70-80). (Černá 1995, s.8 )
Tabulka popisující IQ skóre korespondující se stupněm mentální retardace je
následující:
IQ

mentální retardace

0-22

hluboká

23-39

těžká

40-54

střední

55-69

mírná

nad 70

podprůměrná

(Černá; Lednická 2002, s.3)
Jiní autoři zdůrazňují ve své definici biologické faktory (např. Rubinštejnová či
Sovák), nebo sociální faktory, jak je tomu v případě definic dle Mercerové nebo
Kannera. Mimo tyto definice existují takové, které obsahují více hledisek najednou.
(Černá 1995)
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Musíme ovšem brát v úvahu i další symptomy. Vnímat osobnost člověka, jeho
schopnost přizpůsobit se, dokázat napodobit, všímat si jeho zájmu, jak se dokáže
adaptovat na běžné životní podmínky atd..
Čemá (1995) definuje mentální retardaci jako celkové snížení intelektových
schopností osobnosti postiženého, které vzniká v průběhu vývoje a je obvykle
provázeno nižší schopností orientovat se v životě. Nedostatek adaptivního chování se
pak projevuje ve zpomalení, zaostávajícím vývoji, v ohraničených možnostech vzdělání
a v nedostatečné sociální přizpůsobivosti.
Výše uvedené příznaky se samozřejmě mohou projevovat samostatně nebo v různých
kombinacích.
Mentální retardace navozuje představu určité dočasnosti opožďování ve vývoji,
naznačuje relativnost a plynulost opožďování. Také např. na rodiče dětí působí
optimističtěji tento výraz než termín „postižení“ (vyvolávající pocit trvalosti a
nezměnitelnosti stavu dítěte). U duševně postiženého dítěte je nesprávné vycházet jen ze
zjištěného snížení inteligence vyjádřeného inteligenčním kvocientem. Je nutné
zhodnotit celou řadu dalších aspektů osobnosti a hlavně to, zda klient selhává ve většině
sociálního očekávání svého užšího i širšího prostředí. Je také důležité, aby se zjištěný
stupeň postižení nepovažoval za neměnný, konečný stav, ale abychom zdůraznili
možnost přechodnosti, změny, vývoje. To vše v závislosti na druhu postižení a na
podmínkách, ve kterých se dítě bude vyvíjet. Toto rozlišení mívá praktický význam při
rozhodování o tom, zda bude dítě začleněno do školy (a do školy určitého typu).
Musíme si však uvědomit, že: ,JLidé s mentálním postižením jsou v první řadě lidmi.
Fakt, že mohou mít nějaké intelektuální, fyzické, smyslové postižení, by nikdy neměl
zakrýt jejich lidskost. „Oni“ jsou zajisté nejvíce nehomogenní skupinou lidí.“ (Rees
1998, S.15)

Dle Americké asociace mentální retardace (AAMR -American Association on
Mental Retardation) je mentální retardace od r.l997 charakterizována podprůměrnou
intelektovou činností existující paralelně se souvisejícími omezeními ve dvou či více
následujících oblastech adaptivních dovedností: v oblasti komunikace, sebeobsluhy,
vedení domácnosti-bydlení, v sociálních interakci, v uplatnění se v komunitě,v
zaměstnání, sebekontrole, v oblasti péče o zdraví, ve schopnosti vzdělávat se, v trávení
volného Času. K manifestaci mentální retardace dochází před 18.rokem života jedince.
(Gates 2 0 0 2 , s.7)
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v roce 1992 pak AAMR uvedla, že člověk s mentální retardací má „omezení pouze
v poznávací, praktické a sociální inteligenci“. Jiné oblasti, jako je zdraví či osobnost
člověka, do těchto omezení nejsou zahrnuty vůbec. (Mackelprang; Salsgiver 1999, s .l 49
in Černá; Lednická 2002, s.5)
Mně osobně se tato definice líbí nejvíce, neboť z ní vyplývá, že i když jsou u
člověka s mentální retardací postiženy schopnosti rozumové, jeho osobnost „omezená“
není.
Ráda bych ještě zmínila názor Boba Perského (Cocks 1989, s.41 in Stmadová
2 0 0 1 , s.l 1), který říká :

„Používejte označení „postižení“pouze jako podstatné jméno vztahující se ke stavu
(např. „osoba s mentální retardací“).
Nikdy nepoužívejte označení „postižení“jako podstatné jméno vztahující se k osobě
(např. „epileptik“ čiautista).
Nikdy nepoužívejte označení „postižení“jako přídavné jméno
(např. „hydrocefalická osoba“ či „mongoloidní člověk“)
Místo toho vložte na první místo „osoby“ a „lidi“. “
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1.1. Etiologie mentální retardace
V

odborné literatuře někteří autoři vyjmenovávají příčiny mentální retardace, jiní je

rozdělují do jednotlivých skupin podle doby vzniku mentální retardace.
Mezi nejčastěji uváděné faktory způsobující vznik mentální retardace patří podle
Švarcové (2003, s. 56);

Následky infekci a intoxikaci:
•

prenatální infekce (např. zarděnková embryopatie, kongenitální syfilis)

•

postnatální infekce (např. zánět mozku)

•

intoxikace (např. toxemie matky, otrava olovem)

•

kongenitální toxoplazmóza

Následky úrazů neho fyzikálních vlivů:
•

mechanické poškození mozku při porodu (novorozenecká hypoxie)

•

postnatální poranění mozku nebo hypoxie

Poruchy výměny látek, růstu, výživy (např. mozková lipoidoóza, hypotyreózakretenismus, fenylketomurie, glykogenózy a další)

Makroskopické léze mozku (novotvarem, degenerací, postnatální sklerózou)
Nemoci a stavy, způsobené jinými a nespecifickými prenatálními vlivy (např. vrozený
hydrocefalus, mikrocefalie, craniostenóza a další)

Anomálie chromozomů (např. Downův syndrom, dále pak Klinefeltrův syndrom
a Turnérův syndrom)

Nezralost (stavy při nezralosti bez uvedení jiných chorobných stavů)
Vážné duševní poruchy
Psychosociální deprivace (stavy se snížením intelektu vlivem nepříznivých
sociokultumích podmínek)

Jiné a nespecifické etiologie

Výzkum příčin mentální retardace není ovšem ještě zdaleka dokončen.
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Dle Pipekové (1998, s. 171) vzniká mentální retardace ve třech obdobích;
a) v období prenatálním, kdy jsou její příčinou infekce, virová onemocnění a pohlavní
choroby (syfilis), záření, hypoxie, anoxie plodu, působení toxických látek, úrazy a
metabolické poruchy matky
b) v období perínatálním jsou příčinami abnormity plodu, abnormity porodních cest a
porodu
c) v období postnatálním mohou mentální retardaci způsobit infekce, horečnatá
onemocněni (zánět mozku, zánět mozkových blan, atd.) a úrazy.

1.2. Klasifikace mentální retardace
V

odborné literatuře bývá mentální retardace rozdělována podle hloubky (stupně)

postižení, podle doby vzniku a druhu chování.

1, podle hloubky postižení
2, podle vzniku (tedy etiologie)
Na základě působení endogenních či exogenních činitelů dochází ke vzniku mentálni
retardace v období

prenatálním,

perínatálním

(porodním

období),

postnatálním

(v nejranějším období života anebo v pozdějším věku).
Dle Pipekové (1998) a Monatové (1994) se mentální retardace dělí podle vzniku
takto;
•

Vrozená mentální retardace (dříve oligofreníe) - do této skupiny spadají
postižení, která vznikla v období prenatálním, perínatálním nebo postnatálním
zhruba do dvou let života dítěte. Toto postižení se projevuje velice brzy
zpomalením celkového vývoje. Objevují se anomálie ve vnějším vzhledu,
dysfunkce pohybové soustavy, stereotypní pohyby. Na nejnižším stupni jsou to
kývavé pohyby celým tělem nebo jen hlavy, rukou či nohou. Pokud
slabomyslnost provázejí takovéto odchylky, napovídá to o tom, že mentální
retardace vznikla již vpředporodní době. Setkáváme se zde s poruchami
pozornosti a paměti, kdy paměť bývá převážně mechanická, myšlení zůstává na
nižším stupni vývoje, jde o tzv. myšlení konkrétní. Dále se lze setkat s vadami
řeči a neukázněností. Po stránce citové převládají afekty nad emocemi.
Nejčastější příčiny jsou odchylky ve skladbě chromozómů např.Downův
syndrom, Klinefeltrův syndrom. Turnérův syndrom, hormonální poruchy
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(endemický kretenismus), vrozené metabolické poruchy, kam patří např.
fenylketonurie, galaktosémie nebo Wilsonova choroba. Dalšími příčinami je
např. ozářeni budoucí matky rentgenem či rádiem, infekční onemocnění matky
či otravy.

Pseudooligojrenie- (sociální oligofrenie), která je způsobena nevhodným
působením vnějšího prostředí (nadměrně podnětným či nepodnětným prostředím
- patří sem např.děti výchovně zanedbávané, děti a dospělí se závažnými
emočními poruchami, psychicky deprivovaní, sociokultumě znevýhodnění
jedinci nebo děti se smyslovým postižením, které pokud není včas rozpoznáno,
může způsobit zpoždění

psychického vývoje).

Projevuje se výrazným

opožděním vývoje řeči, v myšlení, ve schopnosti sociální adaptace. Lze zde i
pozorovat poruchy v oblasti chování např. negativismus, odmítání kontaktu
s další osobou či apatie. Nejedná se o stav trvalý, neměnný. Tento stav je pouze
důsledkem zanedbání vývojových možností dítěte, a proto je při včasné změně
životních podmínek a při zabezpečení podnětného prostředí i výchovných vlivů
možno vyrovnat vývojové opoždění nebo je alespoň zmírnit.

Získaná mentální retardace {demence) - která nastává v určitém období
normálního vývoje (většinou po druhém roce dítěte následkem úrazu, nemoci Či
operace). Nejde o poruchu, která zasahuje celou mozkovou kůru. „Demence se
tedy chápe jako důsledek poškození mozku různého druhu v průběhu života
jedince“. (Švarcová,2003 s.24)
Vnější vzhled nebývá zasažen. Demence bývá často doprovázena pohybovými
problémy. Vyskytují se zde poruchy paměti a myšlení, častá je afázie (porucha
řeči, vzniklá narušením řečových oblastí mozku), alexie (ztráta schopnosti Číst
při zachovaném zraku),

agrafie (ztráta schopnosti psát při zachované

inteligenci), akalkulie (neschopnost počítat, příčinou je poškození kůry
dominantní hemisféry).

Dále se objevuje zvýšená dráždivost, únava a

emocionální labilita.
Mezi příčiny demence patří encefalitidy (záněty mozku) nebo meningitidy
(záněty mozkových plen), vliv onemocnění mozku, mozkový nádor, nedostatek
kyslíku při operativním zákroku, krváceni do mozku či nedostatek prokrvení
mozku při mozkové embolii, úraz hlavy vedoucí ke kontuzi mozku. Dále pak
intoxikace, degenerační onemocnění mozku či duševní poruchy. Demence může
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ale nemusí mít progresivní tendenci. Nepostihuje většinou celou osobnost dítěte
či dospělého. Porušuji se izolovaně jednotlivé činnosti, objevují se poruchy
paměti, vnímání či myšlení, poruchy v citové nebo ve volní oblasti, které se po
odeznění akutního stavu a rehabilitaci mohou zmírňovat.
•

stařecká demence (senilní demence)- jde o patologickou poruchu postihující
stárnoucího člověka. Nemusí k ní ovšem vždy dojít. Příčinou poškození mozku
mohou být vrozené dispozice, degenerativní změny, které vedou k atrofii mozku
(ty jsou většinou vyvolány životem v nevhodném prostředí) či nedostatečné
léčení duševní choroby. Projevuje se úbytkem intelektu, poruchami paměti a
zvýrazněním nepříjemných povahových vlastností.

3, podle druhu chovám
Podle druhu chování rozlišuje Monatová (1994, s .l21-122) mentální retardaci
následovně:
•

Typ eretický, verzatilní (vznětlivý, neklidný) - je charakterizován

dráždivostí a neklidem dítěte, vzruch a útlum se rychle střídá. Pro tento typ
mentální retardace je typický neustálý pohyb (často rytmický). V citové oblasti
jsou tito lidé velice nestálí. Jejich emoce se rychle mění. Mají také slabou vůli,
takže nevydrží u žádné činnosti, což souvisí i s pozorností, kdy přebíhají z jedné
činnosti na druhou. Jsou nedisciplinovaní a prchliví. U tohoto typu mentální
retardace se vychovatel snaží přizpůsobit dané náladě klienta a hledá Činnost,
která by jej zaujala alespoň na chvíli.
•

Typ torpidní, apatický, (netečný, převládá útlum) - u kterého procesy

vzruchu a útlumu probíhají chorobně zpomaleně. Lidé tohoto typu se vyznačují
nepohyblivostí a nečinností. Jejich pohyby jsou zpomalené. Nic je neupoutá a
nezajímá. Chovají se tiše a klidně. Nedokáží se soustředit a nepamatují si, co
mají vykonat.
Mezi těmito typy se vyskytují typy přechodné.
1.2.1. Hloubka postižení
Postižení je často kategorizováno jako lehké, středně těžké, těžké a hluboké. Realitou
je, že lidé s mírným a někdy i se středně těžkým stupněm mentálního postižení, mohou
mít zaměstnání, žít v manželství, mít děti nebo vytvářet dlouhodobé partnerské vztahy.
Toto je mnohem méně časté pro lidi s těžkým nebo hlubokým stupněm postižení,
částečně kvůli jejich závislosti na ostatních, bez nichž by nebyli schopni naplnit své
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potřeby a částečně také kvůli společenským předsudkům a tabuizaci. Čím vyšší je
stupeň postižení, tím více má přidružených problémů jako jsou např. komunikační
problémy, smyslové poškození a lyzické postižení. (Rees 1998)
Od roku 1992 vstoupila v platnost lO.revize Mezinárodní klasifikace nemocí,
2^racovaná Světovou zdravotnickou organizací v Ženevě.

Podle mezinárodní zdravotnické organizace WHO se mentální retardace dělí do
sedmi stupňů a to na mentální retardaci hlubokou, těžkou, střední, lehkou,
podprůměrnou, jinou a nespecifikovanou. (Čemá 1995, Durecová 2007, Pipeková 1998,
Švarcová 2003):

Lehká mentální retardace (mild mental retardation)
Lehká mentální retardace byla dříve označována, v současnosti nepoužívaným
devalvujícím termínem, jako “debilita”.
IQ klientů se pohybuje v rozmezí od 50-69 (F70), „což u dospělých odpovídá
mentálnímu věku 9 až 12 let.“ (Müller 2002)
Asi 85% všech lidí s mentální retardací se pohybuje v tomto pásmu.
Předpokládá se, že jedinci, kteří mají IQ v tomto pásmu si mohou osvojit
akademické dovednosti až na úroveň 6.-7. třídy.
Neuropsychický vývoj je u takto postižených osob částečně omezen, případně
opožděn, což se projevuje především v náročných životních situacích. Somatické vady
jsou ojedinělé. Do 3 let můžeme pozorovat jen lehké opoždění nebo zpomalení
psychomotorického vývoje. Nápadnější problémy se vyskytují mezi třetím až šestým
rokem. Lidé s lehkým mentálním postižením mají velké problémy v oblasti jemné
motoriky. Osoby takto postižené mají nerovnoměrný rozvoj psychických funkcí.
Dochází u nich k oslabení funkční reaktibility (tedy oslabení schopností reagovat).
Konkrétní, názorné a mechanické schopnosti jsou rozvinuty. Většina osob s lehkou
mentální retardací je schopna užívat řeč i přes opožděný vývoj řeči. Jejich komunikace a
řeč je obsahově chudá. Stavba vět bývá jednoduchá, někdy agramatická. Časté jsou také
poruchy formální stránky řeči. Mají specifické problémy se čtením a psaním. Bývají
nedostatečně zvídaví, vynalézaví. Ve hře se objevuje stereotyp.
Takto postižení lidé se vyznačují afektivní labilitou, popudlivostí, impulsívností,
úzkostností a zvýšenou sugestibilitou.
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Přestože je jejich vývoj proti normě mnohem pomalejší, je většina z nich schopna
dosáhnout úplné nezávislosti v oblasti osobní péče ( hygienické návyky -mytí, oblékání,
jídlo) a v praktických domácích dovednostech. Osobám lehce retardovaným prospívá
výchova, vzdělání, pracovní činnost a volnočasové aktivity zaměřené na rozvíjení jejich
dovedností a kompenzování nedostatků. Za předpokladu vytvoření specifických
podmínek (na základě speciálního vzdělávacího programu) jsou schopni získat omezené
základní vzdělání.
Většinu jedinců na horní hranici lehké mentální retardace lze zaměstnat prací, která
spíše vyžaduje schopnosti praktické než teoretické. Jedná se tedy o nekvalifikované či
málo kvalifikované manuální práce.
v

Rada takto postižených jedinců je také značně emočně a sociálně nezralých. To se
projevuje především v neschopnosti samostatně řešit problémy svého života: získat a
udržet si zaměstnání, hospodařit s financemi, postarat se o domácnost ve smyslu
zajištění určité úrovně bydlení, zdravotní péče atd.
„U osob s lehkou mentální retardací se mohou v různé míře projevit i přidružené
chorobné stavy jako je autismus, další vývojové poruchy, epilepsie, poruchy chování
nebo tělesné postižení.
Tato diagnóza zahrnuje:
•

slabomyslnost

•

lehkou mentální subnormalitu (vzdělavatelní)

•

lehkou oligofrenii (debilitu)“ (Švarcová 2003, s.30)

Středně těžká mentálni retardacejéž střední mentální retardace (moderate mental
retardation)
IQ klientů je od 35-49 (F71), „což u dospělých odpovídá mentálnímu věku 6 až 9
let.“ (Miller 2002)
Stupeň této retardace byl dříve označován dalším stigmatizujícím pojmem “imbecilita” .
V tomto pásmu se pohybuje asi 10% Udí s MR.
Neuropsychický vývoj je omezen, výrazně opožděn. Mezi poruchy motoriky patří
celková neobratnost, nápadná nekoordinovanost pohybů a neschopnost jemných úkonů.
U takto postižených jedinců je značné omezeni psychických procesů - slabá schopnost
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kombinace a usuzování, nízká koncentrace pozornosti. Rozvoj chápání je výrazně
opožděn. Podobně je také opožděný a omezený rozvoj dovedností sebeobsluhy
(schopnost starat se o sebe) a zručnost.
Úroveň rozvoje řeči je variabilní. Nápadné jsou

poruchy formální řeči. Někteří

jedinci jsou schopni jednoduché konverzace, zatímco druzí se stěží dokážou domluvit o
svých základních potřebách. Verbální projev bývá obsahově chudý, často agramatický a
špatně artikulovaný. Skládá se z jednoduchých slovních spojení nebo jednoduchých vět.
Někteří se nenaučí mluvit vůbec, i když mohou porozumět jednoduchým verbálním
instrukcím a jsou schopni naučit se používat gestikulace či jiných forem nonverbální
komunikace.
U osob se středně těžkou mentální retardací lze pozorovat nestálost nálady či
zkratkové jednání.
Pokud jsou úkoly jasně strukturovány, jsou tito lidé schopni zapojit se do
jednoduché pracovní činnosti pod dohledem. Úplně samostatný život je málokdy
možný. Jsou však schopni úspěšně žít v chráněném prostředí. Většina z nich je schopna
navázat kontakt, komunikovat s druhými a podílet se na jednoduchých sociálních
aktivitách. Volnočasové aktivity u osob se středně těžkou mentální retardací mohou být
také velmi pestré z hlediska manuálních dovedností.
U jednotlivců je možné elementární školní vzdělání (čtení, psaní, počítání) a to na
základě speciálních programů v pomocné škole.
U většiny osob se středně těžkým stupněm mentálního postižení lze zjistit organickou
etiologii. Je u nich přítomen dětský autismus nebo jiné pervazivní vývojové poruchy.
Většina postižených může chodit bez pomoci, často se však vyskytují tělesná postižení a
neurologická onemocnění, především epilepsie.
Tato diagnóza zahrnuje:
•

středně těžkou mentální subnormalitu (nevzdělavatelní)

•

středně těžkou oligofrenii (imbecilitu)

Těžká mentálni retardace (severe mental retardation)
IQ klientů je od 20-34 (F72), „což u dospělých odpovídá mentálnímu věku 3 až 6
let.“ (Müller 2002)
Těžká mentální retardace byla dříve popisována jako „prostá idiotie“.
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Do této skupiny patii 3-4% osob s mentálním postižením.
Neuropsychický vývoj je omezen celkové. Převládá značná pohybová neobratnost,
dlouhodobé osvojování koordinace pohybů a stereotypní automatické pohyby. Většina
jedinců takto postižených trpí častými poruchami motoriky a příznaky celkového
poškození CNS. V rehabilitaci se využívá Vojtova metoda, perličkové koupele Či
vířivky.
V

oblasti psychiky je výrazně omezená úroveň všech schopností, což se projevuje

nápadností v koncentraci pozornosti, poruchami citů a vůle (nestálost nálad),
impulsivitou -afektivní sféry a také častým sebe poškozováním. Poznávají blízké osoby.
Komunikace a řeč je převážně nonverbální, neartikulované výkřiky, případně
izolovaná slova. Lépe tedy rozumí než sdělují.
Na základě včasné systematické a dostatečně kvalifikované rehabilitační, výchovné a
vzdělávací péče lze výrazně přispět k rozvoji jejich motoriky, rozumových i
komunikačních dovednosti, jejich samostatnosti i celkovému zlepšení kvality jejich
života. Jsou tedy schopni vytvářet určité dovednosti a návyky např. návyky sebeobsluhy
a u jednotlivců je možné i elementární školní vzdělání (rehabilitační třídy).
Potřebují ovšem celoživotní péči.
Tato diagnóza zahrnuje:
•

těžkou mentální subnormalitu (vychovatelní)

•

těžkou oligofrenii

Hluboká mentální retardace (profound mental retardation)
IQ (inteligenční kvocient) klientů je od 0-19 (F73), „což u dospělých odpovídá
mentálnímu věku pod 3 roky.“ (Müller 2002)
Tato úroveň byla kdysi označována jako „těžká idiotie“.
Do této skupiny spadá asi 1-2% lidí s mentálním postižením.
Většina osob z této kategorie je imobilní, či značně omezená v pohybu. Vyskytují se
u nich nápadné stereotypní automatické pohyby. Somatické vady jsou časté s
neurologickými příznaky, kombinované vady tělesné a smyslové, ležící.
Totální poruchy všech psychických procesů.
Osoby s hlubokou mentální retardací jsou těžce omezeni v schopnosti porozumět
požadavkům či instrukcím nebo jim vyhovět.
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Postižení jsou

schopni

pouze rudimentální

nonverbální

komunikace

nebo

nekomunikují vůbec.
V

oblasti vůle a citu u nich dochází k těžkému porušení afektivní sféry a častému

sebepoškozování. Okolí většinou nepoznává.
U jednotlivců je

možné dosáhnout nejzákladnějších zrakově prostorových

orientačních dovedností a při vhodném dohledu a vedení se i částečně podílet na
praktických sebeobslužných úkonech např.vyměšování, snaha po něčem sáhnout. Je zde
důležitá individuální péče.
Osoby takto postižené bývají inkontinentní, vyžadují stálou pomoc a potřebují stálý
dohled. IQ nelze přesně změřit, je odhadováno, že je nižší než 20.
Ve většině případů lze určit organickou etiologii. Běžné jsou těžké neurologické
nebo jiné tělesné nedostatky postihující hybnost, epilepsie a poškození zraku a sluchu,
dále pak atypický autismus.
Tato diagnóza zahrnuje;
•

hlubokou mentální subnormalitu (nevychovatelní)

•

hlubokou oligofrenii (idiocii)

Jiná mentálni retardace (F78)
Tato kategorie bývá použita v případech, kdy stanovení stupně intelektové retardace
pomocí obvyklých metod je velmi obtížné nebo nemožné díky přidruženému
somatickému či senzorickému poškození, např. u neslyšících, nevidomých, němých, u
jedinců s těžkými poruchami chování, osob s autismem nebo u těžce tělesně
postižených osob. (Švarcová 2003)

Nespecifikovaná mentálni retardace (F79)
Tato kategorie se užívá v případech, kdy je mentální retardace prokázána, ale pro
nedostatek informací není možno pacienta zařadit do výše uvedených kategorií.
Zahrnuje;
•

mentální retardaci NS

•

mentální subnormalitu NS

•

oligofrenii NS
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Do této klasifikace ještě patří pásmo podprůměru (hraničnípásmo) IQ 69-85.
Švarcová (2003, s.32) popisuje toto pásmo jako: „kategorii mírná mentální

retardace IQ 69-85, která byla u nás donedávna ve starších klasifikacích uváděna a ještě
se občas v poradenské praxi používá. Toto snížení úrovně rozumových schopností
většinou nesouvisí s organickým poškozením mozku, spíše bývá zapříčiněno faktory
genetickými, sociálními a dalšími.“
Dle Mullera (2002) představuje toto pásmo stupeň inteligence na úrovni mírného
až hlubokého podprůměru. Nachází se zde početná skupina žáků základních škol
praktických. Většinou jde o osoby z výchovně a sociálně nepodnětného prostředí osoby duševně infantilní, s poruchami vědomí, sDMO, sLMD- osoby neurotické,
nemocné, fyzicky oslabené - osoby s poruchami percepce. Toto vše může negativně
ovlivnit rozumový vývoj.
Jak jsem již zmínila u klasifikace mentální retardace podle vzniku, děti s opožděným
rozumovým vývojem, u nichž k zaostávání došlo z jiných příčin než je poškození
mozku (sociální zanedbanost, nepodnětné výchovné prostředí, smyslové vady...) se za
mentálně postižené nepovažují.
Klasifikace je důležitá, aby nedocházelo k stigmatizaci, tzv. nálepkování. Proto je
potřeba si uvědomit, že neexistuje “typický” člověk s mentální retardací, stejně jako
neexistuje “typický” člověk neretardovaný. Někdo se nenaučí některé aspekty
komunikace, jiný má potíže se sebeobsluhou. Oproti tomu někdo je schopen zvládnout
základní školu, pokračovat v dalším studiu a později i pracovat. Neexistují specifické
osobnostní ani behaviorální rysy, které se pojí s mentální retardací. Při posuzování typu
a hloubky problému daného člověka je nezbytné vždy vycházet z pečlivého
prozkoumáni jeho konkrétního případu.
„Diagnóza mentální retardace je tedy stanovena, když člověk vykazuje významně
podprůměrnou úroveň intelektových funkcí, tj. IQ=69 a méně a současně se u něj
projevují deficity či poruchy schopnosti přizpůsobit se požadavkům běžného sociálního
prostředí, tj. deficity adaptivního chování a tyto symptomy se u něj projeví před 18.
rokem.“ (DURECOVÁ, Katarína Rozlišeni problematiky duševní nemoci a mentálního

postižení, [online]. 2007 [cit.2007-11-06]. Dostupné na WWW:
http://www.kvalitavpraxi.cz/co-je-noveho/rozliseni-problematiky-dusevni-nemoci-amentalniho-postizeni.html)
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1.3. Stanovení úrovně intelektových schopností
„Podle MKN-10 by mělo být IQ stanoveno standardizovanými, individuálně
aplikovanými inteligenčními testy, determinovanými místními kulturními normami.“
Standardizované IQ testy mají ovšem také své negativa. Odhady opravdového
intelektového potenciálu jedince na základě inteligenčních testů nejsou zcela přesné.
Výsledek testu může být ovlivněn charakteristikami vyšetřujícího, vyšetřovaného i
prostředím, ve kterém k testování dochází. K ovlivnění může dojít např. tím, jak
vyšetřující komunikuje, jak píše zprávu, jaké jsou jeho předsudky a stereotypy
v osobních postojích, nedostatečné zkušenosti, chybný způsob postupu při zadávání
testu apod.
Výkon vyšetřovaného může být negativně ovlivněn teplotou, hlukem, špatným
osvětlením. Je nutné také brát v potaz možné působení bolesti, hladu, situační úzkosti,
nachlazení, teploty či jiných zdravotních problémů zkoumaného. Daná osoba může trpět
psychickou či smyslovou poruchou či nemusí vyšetřujícímu důvěřovat. Toto jsou
faktory, které mohou působit a tím i zkreslit výkon dotyčného. Měli bychom si také
uvědomit, z jakého psychosociálního prostředí vyšetřovaný pochází, jaké má dosavadní
zkušenosti a jakým jazykem mluví.
„Působení těchto faktorů je rizikové zvláště pro pásmo lehké retardace. Tato diagnóza
může být potom chybně stanovena primárně na základě kulturních rozdílů, jazykové
bariéry, nepohody v testové situaci, či předpojatosti vyšetřujícího.“
(DURECOVÁ, Katarína. Rozlišení problematiky duševní nemoci a mentálního

postižení, [online]. 2007 [cit.2007-11-06], Dostupné na WWW:
http://vww.kvalitavpraxi.cz/co-je-noveho/rozliseni-problematiky-dusevni-nemoci-amentalniho-postizeni.html)

1.4. Hodnocení adaptivního chování
Kromě posouzení úrovně intelektových schopností dítěte s mentálním postižením je
podmínkou stanovení diagnózy zhodnocení úrovně adaptivního chování dítěte.Jde o
posouzeni, nakolik je dítě schopno přizpůsobovat se svým chováním zvyklostem
prostředí, ve kterém žije.Většinou se toto posouzení sociálních dovedností hodnotí na
základě anamnestických údajů, ale existují i jiné standardizované postupy - škály.
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Hodnotí se pak, jak dítě zvládá činnosti, které mu zajišťují soběstačnost při jedení,
základní hygieně, oblékání. Dále se pak hodnotí způsoby jednání a chování v některých
základních situacích.
Člověk, který má sníženou úroveň intelektových výkonů do pásma mentální
retardace, ale není omezený v oblasti adaptivních dovedností, nesmí být diagnostikován
jako člověk s mentální retardací.
Dosud nebyl vytvořen takový test, který by dokázal změřit všechny dimenze
adaptivního chování. Každá škála se zaměřuje na určitou oblast adaptivního chování.
Pro posouzení úrovně adaptivních dovedností se používá rozhovor, pozorování a
nezbytnou součástí musí být také standardizované vyšetření, které umožňuje
objektivnější úsudek.
Při diagnostikování této oblasti je nutné znát normu pro určitý věk a podle ní dítě
posuzovat. Cílem není určit odchylku a přiřadit dítěti „nálepku“ mentální postižení, ale
pochopit projevy chování a využít je k porozumění dítěti.
Diagnostickými nástroji jsou Vinelandská škála sociální zralosti (Vineland Adaptive
Behavior Scales-VABS), Gúnsburgova škála a Škály funkční nezávislosti.
Vinelandská škála sociální zralosti pokrývá oblast porozumění a

komunikace,

běžných každodenních dovedností (domácnost, sebeobsluha), dovednosti spojené se
životem ve společnosti, motorické dovednosti, akademické dovednosti apod.
„V našich podmínkách nebyly bohužel přeloženy a standardizovány další škály, které se
ve světě běžně používají a měří více oblastí, včetně míry osobní nezávislosti, úrovně
fyzického vývoje, ekonomické aktivity (nakupování, placení účtů apod.), porozumění
hodnotě peněz, porozumění času, dochvilnost, cestování, pracovní dovednosti,
sebeřízení, odpovědnost, uvědomování bezpečí apod. V poslední době se vyvíjejí škály,
které se cíleněji zaměřují na přesnější posouzení oblasti sociálních dovedností a
sociální kompetentnosti. Patří sem měření sociální percepce, dovednosti rozpoznávat a
interpretovat sociální klíče, emoce druhých lidí a jejich úmysly, dále dovednosti
anticipace následků po určitém jednání, posuzování sociální zranitelnosti člověka,
naivity a důvěřivosti, manipulovatelnosti apod., dále se zkoumá schopnost vycházet s
druhými lidi, schopnost navázat kontakt, jasně komunikovat, kooperativní chování,
apod.“ (DURECOVÁ, Katarína. Rozlišeni problematiky duševní nemoci a mentálního

postižení, [online], 2007 [cit.2007-11-06]. Dostupné na WWW;
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http://www.kvalitavpraxi.cz/co-je-noveho/rozliseni-problematiky-dusevni-nemoci-amentalniho-postizeni.html)
Během hodnocení sociálního a emočního chování dítěte se zaměřujeme na projevy
chování v běžných situacích, zda se dítě projevuje impulzivně nebo bázlivě. Co může
být příčinou daných projevů chování. Důležitá je také oblast navazování kontaktů.
Zjišťujeme, jestli dítě samo navazuje kontakt a jakým způsobem (např. slovem,
kontaktem části těla, provokováním...) nebo jestli není schopno samostatně hledat
přítele, je nesamostatné, ostýchavé.
Dalším bodem v chování dítěte je jeho postavení ve skupině. Sledujeme, zda je dítě
dominantní, umí se prosadit. Jakým způsobem to dělá a s jakou intenzitou.
Vysledujeme, jestli se dítě snaží upozornit na sebe za každou cenu a jestli způsob
odpovídá jeho věku. Ve skupině je také důležitá spolupráce s ostatními. Musíme si
všímat, jestli dítě má kamarády nebo je samotář a jaký typ kamarádů si vybírá - vůdce
skupiny, mladší, starší? Důležité je, jak dítě samo vnímá své postavení ve skupině. Jak
sebe samo hodnotí, zda si připadá ukřivděné, odstrkované nebo má přehnaně vysoké
sebevědomí.
Velkou oblastí v chování, které musíme pozorovat, je reakce na konflikt a kritiku.
Jak dítě reaguje na konflikt, vzteká se nebo se stahuje do sebe? Jestliže se dítě stahuje
do sebe, může to být projev opakovaných neúspěchů. Vztekem a křikem na kritiku
reaguje dítě emočně nezralé nebo dítě, které se neumí ovládat.
Pozorujeme, jaký má dítě vztah ke škole, k práci. Jestli je dítě aktivní, zapojuje se
samo do výuky, do práce nebo naopak je pasivní, vyučování jen prosedí, do činností se
musí nutit. Je dobré vysledovat, zda se chová při všech činnostech stejně nebo při
některých typech úkolů je výrazná změna v jeho chování. Při jednotlivých úkolech
sledujeme, zda je dítě soustředěné a dokončí svou práci nebo je rozptýlené a roztěkané.
Nechá se snadno vyrušit, sleduje všechny detaily kolem sebe? Dokáže dítě pracovat
samostatně nebo potřebuje dopomoc nebo stačí jen povzbuzování? (Svoboda;
Krejčířová 2 0 0 1 )
Tyto škály jsou užitečné, ale ani ony nevypovídají přesně o schopnostech
nezávislého života daného jedince. Někteří si dle škál vedou mnohem lépe, než bychom
očekávali a jiní nikoliv.
Lidé s MR se často nemohli naučit adaptivnímu chování ne proto, že mají dané
postižení ani ne proto, že nemají potřebnou kapacitu, ale proto, že neměli možnost tyto
dovednosti procvičovat a rozvíjet.
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škála adaptivního chování pro děti, mládež a dospělé s mentální retardací:
Zjišťuje se zde, nakolik je postižený jedinec schopen samostatného fungováni, má-li
nějaké poruchy chování a jakého charakteru. Oblast samostatného fungování je
rozdělena do deseti kategorií: -sebeobsluha, -pohybový vývoj, -řečový vývoj, -pojem o
množství a čase, -schopnost zvládat nějaké domácí práce, -pracovní činnost, -ovládání
svého chování, -chování ve vztahu k jiným lidem. Do první kategorie-samostatnostpatří: -schopnost samostatně jíst, -schopnost udržovat osobní čistotu, -schopnost dbát o
čistotu, -schopnost péče o vnější vzhled, -péče o čistotu oděvu, -schopnost svlékat se a
oblékat, -schopnost pohybovat se bezpečně mimo dům. Pod každým bodem jsou
seřazeny jednotlivé dílčí schopnosti a dovednosti podle míry samostatnosti, kterou
v nich jedinec dosahuje.
Rozhodující vliv zde mají vrozené vlastnosti centrální nervové soustavy a jejího
fungování u dítěte, dále pak vztah k dítěti a výchovný přístup k němu ze strany lidí,
kteří s ním žiji.
Prostředí, ve kterém se dotyčný nachází, může u člověka s mentálním postižením
podpořit nebo naopak zabránit jeho vývoji a růstu.
„Vyšetřovaný člověk může mít tedy mnohem vyšší potenciál než jak ukazuje vyšetření.
Jedním z důvodů může být právě to, že lidé s mentální retardací byli Často vystaveni
atypickému životnímu prostředí, které často uměle bránilo či zpomalovalo rozvoj
daného člověka a v některých případech přímo poškozovalo již rozvinuté adaptivní
dovednosti (př. nucení klienta močit do pleny, i když je schopen si dojít na toaletu, z
důvodů větší praktičnosti pro organizaci oddělení.) Mezi další faktory v prostředí, které
mohou blokovat vývoj a zhoršovat úroveň fungování mentálně retardovaného člověka
patří: zanedbávání, zneužívání, nedostatek podnětů, nevhodné modely socializace,
nevhodné výchovné přístupy, omezování příležitostí, infantilizace apod.“
(DURECOVÁ, Katarína. Rozlišení problematiky duševní nemoci a mentálního

postiženi, [online]. 2007 [cit.2007-11-06]. Dostupné na WWW:
http://www.kvalitavpraxi.cz/co-je-noveho/rozliseni-problematiky-dusevni-nemoci-amentalniho-postizeni.html)
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1.5. Vývoj a chování člověka s mentálním postižením
Vývoj a chování osoby s mentálním postižením je ještě ve větší míře, než je tomu u
zdravého jedince, ovlivňován tím, jak se k němu lidé, s nimiž žije, stavějí. Je potřeba si
uvědomit, že reakce rodičů, sourozenců, vychovatelů a jejich vztah k osobě s mentálním
postižením, může dotyčného podpořit a povzbuzovat, anebo naopak srážet. Toto
chování se stává důležitým faktorem, který může do značné míry ovlivnit. Zda dojde u
osoby s mentálním postižením k využití svých, byť omezených, možností v plné míře.
Jestli se dotyčný, -á bude s důvěrou pouštět do poznávání a zkoušení všeho nového,
anebo jestli bude naopak před čímkoli novým a obtížnějším utíkat.
Rozdíly v chování osob s mentálním postižením si nemůžeme vykládat nikdy jen
omezením jejich rozumových schopností. Je nezbytně nutné všímat si všech stránek
jejich osobnosti.
Reakce lidí s mentálním postižením na podněty a jejich chování je popisováno
následovně: trvalý neklid, těkavost, dráždivost, hyperaktivita označované souhrnně jako
eretismus. Pro eretiky nejsou vhodné práce s nástroji, s kterými si mohou sami ublížit
nebo poranit druhé osoby.
Mezi zvláštnosti tělesného vývoje osob s mentálním postižením patří rychlejší
unavitelnost

při

práci,

narušení

složitějších

pohybových

činností,

motorická

neobratnost, zvláště pak problémy v oblasti jemné motoriky.

„Výchova je vlastně proces, v němž je jedinec s mentálním postižením cílevědomým
a záměrným působením aktivován tak, aby dosáhl co možná největšího rozvoje
jednotlivých stránek své osobnosti, a tím přiměřeného uplatnění ve společnosti.“
(Kvapilík; Čemá 1990, s .l5)
Základem výchovy je dát jedinci s mentálním postižením pocit bezpečí, dát mu
jistotu, že jsm e s ním a že nám na něm záleží. Vědomě a promyšleně organizovat
prostředí, ve kterém žije. Žádná úprava prostředí a ani ty nejlepší podmínky a vztahy
neudělají z osoby s mentálním postižením intelektově normálního jedince. V průběhu
jeho života může ovšem dojit k vylepšení jeho výkonů i chování. (Marková; Středová

1987)
Často se stává, že konkrétné výkony osob s mentálním postižením bývají v běžných
úkolech nižší, než bychom předpokládali dle jejich zjištěné intelektové úrovně.
Znamená to tedy, že dotyčný nevyužívá ani těch intelektových možností, které má.
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Právě v těchto případech lze dosáhnout velkého zlepšení, pokud se bude šetrně,citlivě
zjištovat, proč se jedinec takto chová, a dokáze-li se postupně pomocí úspěchů v plnění
dílčích úkolů motivovat a povzbuzovat k úsilí pro splnění náročnějšího úkolu.
Dospělý věk osob s mentálním postižením je nejméně prozkoumaná oblast.
Z historického pohledu to bylo pravděpodobně proto, že se tito lidé nedoživali vyššího
věku a tak „ nebylo tak důležité“, aby se někdo zabýval tímto obdobím jejich života.
(Čemá; Lednická 2004)

1.6. Shrnutí
V

předešlých kapitolách popisuji mentální retardaci, její příčiny, její klasifikaci.

Tuto část jsem do své diplomové práce vložila právě proto, abych přiblížila ostatním,
kdo je to vlastně osoba s mentálním postižením. V čem jsme stejní a v čem se lišíme.
Učitel, vychovatel či terapeut pak může využít těchto znalostí pro práci s klienty, pro
vhodné výchovné a metodické působení během jejich různých činností, v mém případě
např. výtvarného tvoření.
Osoba, která vede danou činnost, musí být schopna u klienta rozvíjet jeho
schopnosti, dovednosti a zájem o danou činnost. Při práci s klientem musí ovšem také
myslet na jeho individualitu, jedinečnost jeho osoby, a tak k němu i přistupovat. Každý
z klientů, i se stejným stupněm postižení, má jiné potřeby a požadavky.
Nelze tedy „vyučovat a vychovávat šablonovitě - pomocí předem stanovených
neměnných obsahů, forem a prostředků.“ (Müller 2002, s.57)
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2. VÝTVARNÁ VÝCHOVA
„Všechny děti kreslí spontánně. Ve své nej základnější formě je vytváření znaků
stejně přirozené jako vydáváni zvuků, gestikulace a pohyb. Dostane-li kterékoli dítě
podkladovou plochu a nástroj k vytváření znaků, zanechá stopu své kresebné aktivity,
vizuální záznam svého kontaktu s podkladovou plochou. To platí o dětech bez ohledu
na jejich poznávací, společenské, zrakové i tělesné schopnosti.“ (Caseová; Dalleyová
1995, S.49)

Zaujalo mě, jak výtvarná výchova psychicky působí na citovou oblast a spojuje
v sobě praktickou možnost seberealizace s ušlechtilými tvůrčími výsledky. Dále
vychovává k estetičnu, pěstuje vztah a vkus i schopnosti vidět krásu i v obyčejných
věcech kolem nás. Učí sebeovládání, upevňuje správné pracovní návyky. Zároveň plní
důležité funkce výchovy mravní, pracovní a rozumové.
Při výtvarné procesu se využívají a rozvíjí již nabité dovednosti v oblasti smyslové,
poznávací, řečové a citové.
Během vývoje dítěte dochází ke změně i v jeho výtvarném projevu. Začíná od bodů,
čárek, kroužků, prvních obrázků. Výtvarný projev pak přechází v kresbu lidské postavy
(hlavonožec), květin, zvířat, domu, auta, lodí apod.. Od úplné jednoduchosti až po
jednotlivé detaily. Dochází k zpřesnění proporcí. Z původní kresby „en face“ přechází
k profilu. Snaží se zachytit skutečný pohyb, používá techniku stínování atd..
Vývoj dětí s mentální retardací ustává většinou na určitém stupni. V porovnání se
zdravými (normálními) dětmi mají děti s mentálním postižením výrazně nižší výsledky.
Tento rozdíl se s přibývajícím věkem nadále zvětšuje. Výsledky sice prokazují určité
zlepšení kresby s věkem, ale dané zlepšení není tak výrazné jako u normální populace.
Výtvarná výchova bývá občas chápána jako rozvíjení grafických projevů a
malování. „U osob s mentálním postižením ji však chápeme v nejširším slova smyslu patří sem kterékoli tvoření (modelováni, vytrhávání, stříhání, skládání, navlékání, šití
atd.) s nejrůznějším materiálem, a to i ve formách nejjednodušších a přípravných.“
(Vepřová; Synek 1974, s.5)
Výtvarný projev může mít také využití při diagnostice. Kresba je jedním ze způsobů
vyjadřování dítěte a jedním z jeho typických projevů. Kresbu můžeme vnímat jako
výsledek složitého procesu, který je vázán na duševní a tělesnou činnost člověka.
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Pokud zhodnotíme obsahové a formální stránky výtvarného i písemného projevu
dítěte, můžeme získat vývojovou i diferenciální diagnostickou hodnotu. V pozdější
době ukazuje kresba především na úroveň duševního vývoje mladistvého a dospělého.
Zároveň však i nadále napomáhá k poznání osobnosti, především jeho psychodynamiky.
Kresebné testy jsou jedny z velmi užívaným zkoušek klinických psychologů na
celém světě.

2.1. Léčebný význam výtvarné výchovy
Stále častěji se výtvarná výchova využívá jako terapeutický prostředek.
Výtvarná výchova a arteterapie (nonverbální psychoterapeutická metoda-terapie
uměním) jsou součástí léčebné rehabilitace. Využívají pracovních pohybů a jiných
činností, které jsou předem konzultovány s odborným lékařem. Jen taková činnost má
preventivní a léčebný účinek.
Znamená to tedy, že všechny činnosti, které lidé s mentálním postižením vykazují,
příznivě působí na krevní oběh, dýchání, látkovou výměnu, psychické funkce. Naopak
nečinností dochází ke snižování tělesné i duševní kondice, což způsobuje nežádoucí
změny v organismu nebo i celkové zhoršení stavu jedince.
2.LL Arteterapie
„Arteterapie je jedním z psychopetických postupů. Opírá se o výtvarné projevy
klientů jako o hlavní léčebný prostředek. Arteterapeutických metod je mnohonapř. volné čmárání tužkou, volná kresba prsty namočenými v barvě, volná kresba
jednou barvou na papír namočený ve vodě, koláž z výstřižků, sestavování objektů
z přírodních materiálů, tematická kresba (např. vlastní portrét, malování vlastní rodiny
„začarované“ do zvířat), tematické modelování,

interakční kresba ve dvojici

(komunikuje se při ní pouze pastelkou na společném papíře, malování společného města
ve větší skupině klientů atp ).
Výtvarné techniky se používají proto, aby klientům usnadnily vyjadřování jejich
pocitů. Terapeutovi tyto techniky umožňují rozpoznat některé osobnostní rysy klientů,
které jsou jinak nesnadno zjistitelné. Během výtvarného vyjadřování totiž dochází
k mimovolnímu slučování vědomých a nevědomých tendencí. Mohou tedy pomoci
odkrýt jak vnitřní svět klienta, tak i jeho zkušenosti s vnějším světem a nabízejí přitom
alternativní řeč-neverbální a symbolickou.“ (Caseová; Dalleyová 1995, s.9-10)
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Dle Šickové- Fabrici (2002, s.30) znamená arteterapie v širším smyslu

léčbu

uměním, včetně hudby, poezie, prózy, divadla, tance a výtvarného umění, Arteterapie
v užším slova smyslu pak léčbu výtvarným uměním,“
Valenta a Müller (2004, s.l65) uvádí, že „Arteterapii lze v užším slova smyslu
vymezit jako záměrné upravování narušené činnosti organismu psychologickými a
speciálně (léčebně) pedagogickými prostředky, jež odpovídají výtvarnému umění,“
Pro arteterapii je důležitější proces tvorby než produkt výtvarného úsilí klienta,
přesto může výtvarná hodnota díla hrát terapeuticko-rehabilitační roli.
2.1.2. Arteterapie s lidmi s mentálním postižením
Arteterapie s mentálně postiženými je rozsáhlá a rozličná, tak jako jsou rozmanité i
formy mentální retardace - od lehčích forem přes střední až po těžké pásmo. Hlavním
cílem arteterapie je tu kompenzace intelektových deficitů této populace, poznávacích
fiinkcí, schopnost zevšeobecňování a chápání jevů v souvislostech.
Müller (2002) se domnívá, že je vhodné, aby se těmto klientům aplikovaly terapie
vycházející z behaviorálních psychoterapeutických modelů a tak se zlepšovaly jejich
komunikační dovednosti, schopnosti, schopnosti zaujmout společenské role, aktivizaci a
vytváření nových, žádoucích vzorců chování.
Valenta (in Šicková-Fabrici 2002, s.81) uvádí, že hlavním cílem arteterapie u klientů
s mentálním postižením je reedukace, resocializace, integrace osobnosti, rozvoj
kreativity, nácvik empatie, odblokování komunikace, nácvik sebereflexe, sebeovládání a
vůle.
Pro lidi s tímto postižením jsou vhodné tělesně orientované techniky, které probíhají
konkrétně tělesně - hmatově. Pro mentálně handicapované jedince znamená silný
emotivní zážitek zprostředkovaný výtvarnými aktivitami způsob učení se o světě, jeho
souvislostech.
Arteterapie s mentálně postiženými dětmi a mládeží se věnuje prakticky i teoreticky
Menzen, který vidí hlavní cíle arteterapie u této skupiny populace v kompenzaci
poškozených mozkových hemisfér prostřednictvím uměleckých aktivit. Klade důraz na
esteticko-bazální stimulaci, reorganizaci vnitřních struktur osobnosti postiženého. Podle
tohoto autora tam, kde malujeme, stavíme, konstruujeme, budujeme i prostorové
vnímání klienta,vnímání času, kontextu světa. (Šicková-Fabrici 2002, s.81)
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2.2. Volný a řízený výtvarný projev
Dle Zichy (in Valenta; Müller 2004, s. 170) akceptuje volný výtvarný projev
spontaneitu dětské hry a radost z pohybu. Učí klienty nebát se plochy a ovládat
neuromotoriku.
Patří sem technika čmárání, volná kresba či malba (využití techniky prstového
malování), výcvik práce s čarou, linií (modulace linie - zeslabení a zesílení) a hra
s benzinovým papírem. Poslední techniku bych raději nahradila technikou mramorování
(marbling), která je vhodnější pro osoby s postižením. Tato výtvarná činnost je
motivující a efektivní zejména pro jedince bez výtvarných schopností.
Oproti tomu výtvarný projev řízený obsahuje společné malování s arteterapeutem a
kresbu oběma rukama.
Společné malování s arteterapeutem, vychovatelem či učitelem je vhodné pro
uzavřené a nepřístupné děti či klienty, kteří mají tendenci malovat kruhové kompozice.
Úkolem pedagoga je snažit se překonáním kompozice vyvést jedince z izolovanosti.
Při kresbě oběma rukama se používá velký arch papíru, na který se nejdříve kreslí
oběma rukama, potom zrcadlově. Začíná se jednoduchými geometrickými obrazci a
poté se pokračuje složitějšími objekty. Využívá se u dětí s ADHD či jako diagnostická
metoda při poruchy.

2.3. Výtvarný projev při hudbě
Výtvarný projev při hudbě uvádím ve své práci právě proto, že se tyto metody dobře
osvědčily při vedení výtvarné činnosti u osob s mentálním postižením. Hudbu při
výtvarném tvoření využívají všechny tři zařízení, ve kterých jsem byla na praxi.
Ve výtvarném projevu při hudbě dochází k propojení hudby a výtvarného projevu.
Zvuky i nástroje mají svojí barvu např. nástup trubky - žlutá barva, tóny flétny modrá barva atp.
Už dítě v předškolním věku dokáže přiřazovat vysokým a hlubokým tónům světlo a
tmu, a to v podobě bílých nebo černých ploch.
Někteří autoři rozdělují výtvarný projev při hudbě na muzikomalbu (hudební
grafiku), jiní na asociativní výtvarný projev při hudbě.
Existují různé modifikace muzikomalby. Mezi ně patří Pelcova muzikomalba,
prstomalba při hudbě a také muzikomalba v sedící poloze.
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Pelcova muzikomalba se doporučuje pro neúspěšné žáky ve výtvarné výchově a pro
žáky s dismúzií.
Prstomalba při hudbě je vhodná pro zaktivizování především neurotických dětí a
pasivně labilních jedinců. Taktilní vjemy dokáží vzbudit u jedinců radost a příjemné
pocity a motivují tak klienty, kteří odmítají pracovat s výtvarnými pomůckami.
Muzikomalba v sedící poloze umožňuje intenzivnější prožitek hudby při zavřených
očích.
Při využití muzikomalby se má vycházet nejdříve ze skladeb relaxačních, později
vybírat skladby rytmické a dynamizující a v závěru přejít na skladby náročné a vysoce
stimulující.
„Cílem asociativního výtvarného projevu při hudbě je odreagování přetrvávajících
negativních zkušeností.“ (Valenta; Müller 2004, s.l69)
Samotné malbě by měla předcházet relaxace a uvolnění klientů formou výtvarné hry
a motivujícího poslechu. Po výtvarném procesu následuje kolektivní i individuální
interpretace výtvorů. Klienti se snaží daný obrázek pojmenovat. (Valenta; Müller 2004)
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3. VÝTVARNÁ ČINNOST OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM
Výtvarnou výchovou se rozvíjí základní psychické procesy dítěte i dospívajícího,
dále pak jeho fantazie, tvořivost, ale také specializované pohybové dovednosti zejména
v oblasti jemné motoriky rukou a prstů. Záleží zde na intelektuálním vývoji jedince, na
jeho úrovni vnímání a představ.
Pokud se chceme zabývat výtvarnou činností dětí, mládeže a dospělých s mentálním
postižením, musíme si uvědomit některá její specifika.
U dětí s mentálním postižením nepostupuje vývoj rovnoměrně s věkem, ale
v závislosti na míře postižení.
Výtvarný projev těchto dětí je skutečně do značné míry odlišný od projevu jejich
vrstevníků. Může se to projevit jednak větší systematičností zobrazení, jednak snahou
seřadit si známé skutečnosti podle určitého klíče. Ve výjimečných případech se
setkáváme i s vyspělejším,

„pokročilejším“ zobrazením

než u stejně starých

nepostižených dětí. To se ukazuje hlavně ve znázornění vzájemných proporcionálních
předmětů a zvládnutou lineární perspektivou. Ojedinělá pokročilost je pak zpravidla
vysvětlována nedostatečným rozvojem symbolického myšlení.
„Mentálně postižené dítě získává tvořivostí stejné psychologické hodnoty jako
normální dítě, i když jeho práce může být umělecky méně hodnotná. Uvádí se, že ještě
při zachování IQ 50 existuje smysl pro rytmus a barvu, kreativita bývá pozorována i
těžších forem postižení.“ (Valenta; Müller 2004, s.77)
V

období čmárání se vyskytují znaky jako je stereotypnost, bizarnost, nejistý nebo

agresivní přítlak, kompoziční chyby, nesoulad, bezobsahovost, zúženost.
Lékaři popisují výtvarnou činnost lidí s mentálním postižením jako výrazově chudou
ve které převažuje nefiinkční dekorativnost a bezradné členění plochy. Torpidní jedinci
kreslí netečně, eretičtí zaplňují plochu energicky. Přesto připouští, že i lidé s těžkým
mentálním postižením mohou mít vynikající výtvarné schopnosti. (Valenta; Müller
2004)
Kurejovský (1959) popsal znaky kreseb dětí s mentální retardací;
U kreseb jsou nápadné deformace týkající se tvaru předmětů a poměru proporcí buď
jednotlivých částí či jejich vztahů k objektům sousedním. Kružnice, elipsy, vlnovky
bývají značně deformované, hrbolaté, jejich spoje jsou mimo a nutí dítě k další
deformaci. Svislice a ovály vykazují vlivem písma sklon doprava, vést přímky žádaným
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směrem dítě nedovede. Rovnoběžky mají sbíhavou tendenci. Půlení délek vykazuje
nepoměr obou částí. Žádanou velikost stěží dodržují.
Nápadné deformace se objevují v kresbě lidských postav. Na první pohled vidíme, že
se zcela vymykají normálním znakům. Ukazují totiž na nízkou úroveň vybavování
představ.

Vedle

vlastních

deformací

se

často

setkáváme

i

s nerealistickým

zobrazováním poměrů velikostí ve vztahu k sousedním objektům. Každý objekt se
uplatňuje samostatně bez vzájemných proporcionálních vztahů (např. lidská postav je
zobrazena ve stejné velikosti jako dům).
Dítě s mentální retardací nedokáže zkoordinovat činnost motorickou s činností
smyslů a mozkových center. Motorická činnost mívá ve srovnání s činností smyslových,
řečových Či myšlenkových pochodů zpoždění či předstih. Motorická činnost jako by se
vymanila z vlivů vlastní vůle, děti ji nezvládají a nedovedou ji vČas zastavit. To se
potom odrazí v kresbách. Osoba s mentální retardací setrvá v pohybu s pisátkem i
tehdy, když už to není žádoucí.
Tyto jedinci prokazují ve svých kresbách rozumové nedostatky, jejichž vlivem
dochází k rozporům a absurdnostem (zobrazují např. dvě i více sluncí, zvířata
s nesprávným počtem nohou, střech domů obráceně apod ).
Velikost kresby se většinou řídí silou dojmu, kterým objekt na dítě působí (např.
v řadě postav zdůrazní výškou tu, která v něm vyvolá nejsilnější zážitek apod.) Toto
můžeme pozorovat ze začátku i u dětí zdravých. Během jejich vývoje však dochází
postupně ke změně.
Pro jejich kresby jsou také charakteristické automatismy. Jedná se o kresby, které se
dítě naučilo již dříve a nyní je uplatňuje v každé možné chvíli a snaží se je provést i
tehdy, kdy s tématem nesouvisí, kdy nejsou žádoucí (např.stereotyp letadel, aut, stromů
domů atd ).
Ve výtvarné činnosti klientů na úrovni lehké mentální retardace je typická četná
frekvence nejrůznějších deformací, a to jak tvarových (např. vlnovek či sbíhajících
rovnoběžek), tak i v proporcích, což vychází ze špatné koordinace motoriky
s analyzátory.

Klienti jsou

pak

více

náchylní

k schematickému

automatizmu

v zobrazování domů, aut, ale hlavně postav (naprosto shodná schémata použijí při
kresbě veselého pána i smutného krále včetně výrazu obličeje). Figuru ve většině
případech zobrazují zepředu, což přetrvává až do ukončení školní docházky. Ve stadiu
malování hlavonožce zůstávají až do 8 . roku života. Někteří klienti ukončí základní
vzdělání ve stadiu lineární kresby. V literatuře se uvádí, že když osoba s mentálním
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postižením dosáhne v 6-7 letech úrovně komplexního zobrazení člověka, je jeho
prognóza relativně dobrá.
Osoby se středně těžkou mentální retardací jsou schopné obsáhnout ve své výtvarné
činnosti pouze obrysová témata, popř. události. Přitom jsou v literatuře popsány
případy, kdy se výtvarná tvorba těchto postižených jedinců přibližuje tvorbě vrcholných
modernistů. (Valenta; Müller 2004)
Všechny děti jsou ze své přirozenosti schopny naprosto spontánního výtvarného
vyjádření. Čáda ve své práci Dětské kresby shrnul význam dětského výtvarného projevu
takto: „Spontánní kresba je pro dítě výrazem jeho představ, určitým druhem řeči“,
pokud řečí rozumíme souhrn vnějších znaků, jejichž prostřednictvím

individuum

sděluje své niterné stavy.“ (Krejčířová 1998, s.25)
Osobě s mentálním postižením, která je handicapována i v mluvním projevu, se
možností kresebného vyjádření otevírá alternativní cesta k sebeprojevení.
K pochopení toho, co nám chce druhý prostřednictvím výtvorů své kreativity sdělit
vyžaduje rozvinutou schopnost vnímat. (Lednická 2004)
V

rané fázi výtvarné činnosti je nezbytné, aby výtvor klienta byl přijat nekriticky.

Výtvarný projev poskytuje osobě s mentálním postižením prostor k vytvoření
nejazykového znaku. Tuto činnost je tedy možné využít i při učení některých pojmů,
v počátcích symbolického uvědomování.
Výtvarné techniky mohou klientům pomoci rozvinout jejich širší komunikaci a
písemné dovednosti skrze povzbuzující interakci s jinými klienty, ale také i s učiteli
vychovateli či osobami, které se na výtvarné činnosti podílejí. U některých klientů se
komunikace a písemné dovednosti rozvinou při používání různých vizuálních, psaných
a taktilních materiálů např. velký tisk písmen, symbolů. U jiných osob s mentálním
postižením se tyto dovednosti rozvinou při použití alternativní a augmentativní
komunikace jako např. tělesné pohyby, pohled očí, exprese v obličeji a gesta zahrnující
ukazování a znakování. {Art and Design: Responding to pupils’ needs [online], [cit.
2007-10-27]. Dostupné na WWW: http://www.qca.org.uk/qca_1914.aspx)
Výtvarná činnost pomáhá zaměstnat osoby s mentálním postižením a odvést tak
jejich pozornost od potíží, které mají.
Jedinec s mentálním postižením takto postupně získává větší pocit sebedůvěry a také
se lépe adaptuje ve speciálním zařízení.
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Řadou těchto činností s využitím různých technik a materiálů lze dosahovat u osob
s mentálním postižením postupně větší obratnosti, dokonalejších pohybových výkonů
a zlepšení duševní rovnováhy.
Musíme si, ale také uvědomit, jaké zásahy do výtvarné práce osob s mentálním
postižením mohou této Činnosti uškodit. Vědět, jak s nimi pracovat.
Nejprve je třeba každé dítě či dospělého dobře znát a správně odhadnout stupeň jeho
připravenosti k určitému druhu aktivity. Není dobré, když si učitel (vychovatel) dopředu
utvoří představu, k čemu by měly svou prací dospět. Mnohé výtvarné techniky jsou
zpočátku naprosto odmítány.
Velká část osob s mentální retardací je závislá na vedení někoho blízkého, není proto
možné vyžadovat hned od počátku naprostou uvolněnost v projevu.
Při kresbě a malbě je nutné věnovat pozornost velikosti a poloze papíru. Příliš velký
papír může dotyčného odradit. Kreslit na svislou plochu vyžaduje úplně jiný pohyb než
na vodorovnou.
Při výtvarné činnosti je také důležité vhodně demonstrovat nářadí a materiál.
Spojujeme je se správným pojmenováním toho, co chceme aby si klienti výtvarného
tvoření zapamatovali. Předměty, které demonstrujeme, necháme všem prohlédnout
ohmatat, a pokud mají charakteristickou vůni i očichat. Snažíme se tak u osob
s mentálním postižením o multisenzorické vnímání. To u nich zvyšuje pravděpodobnost
zapamatovat si dané předměty a materiál používaný při výtvarné činnosti. Přitom by si
měli ještě klienti opakovat názvy.
Volbu materiálu musí vychovatel vždy pečlivě uvážit. Mnoho mentálně postižených
se brání přímému kontaktu s barvou či hlínou. Souvisí to s jejich známým ulpíváním na
již získaných návycích. Pokud dítěti po oboustranně namáhavém úsilí vštípíme, že Špína
je něco špatného, považuje pak jakékoli „umazání“ za špatné.
Jestliže se učitel (vychovatel) dokáže oprostit od navyklého způsobu užití výtvarných
prostředků, lze vymyslet způsob, jak i tyto osoby, k práci s problematickým materiálem,
přitáhnout. Když lidé s mentálním postižením nepovažují určitou dovednost za cíl, ale
jen za prostředek, jenž je má k cíli dovést, netlačí je tolik výkon, který mají podat.
Před zahájením samotné činnosti je tedy důležité klienty motivovat a zároveň je
seznámit s výtvarným materiálem, který se bude při výtvarných činnostech používat.
Při správném vedení výtvarné výchovy poznávají osoby s mentálním postižením
vlastnosti různých materiálů, určují barvy, tvary, velikosti. Výtvarná výchova je velkým
pomocníkem v rozvoji samostatnosti, vlastní iniciativy a sebekázně.
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Velmi důležité je často opakovat a prohlubovat některá témata. Je nutno rozlišit,
v jaké míře (podle stupně postižení) je dítě či dospělý s mentálním postižením schopno
vnímat a potom se výtvarně projevit.
Témata pro osoby s mentálním postižením musí být připravena tak, aby byla
přiměřená jejich postižení, aby je zvládli, dokončili a příliš se neunavili.
Při vyhodnocováni kreseb je důležité rozlišovat mezi jedinci s mentální retardací,
kterým byla věnována systematická péče již od narození a těmi, kterým věnována
nebyla.
„Hledisko stupně retardace je pak při hodnocení zásadní. Mentálně těžce retardovaní
si neuvědomují význam pomůcek na kreslení, nepochopí úlohu. Někteří se mohou
dostat k primitivnějšímu stupni zobrazování postavy, ale nejsou schopni zobrazovat
události. Klienti v pásmu středně těžké mentální retardace mohou dosáhnout stupně
primitivních obrysových schémat a z části zobrazovat události. Kresby lehce mentálně
postižených jsou už pestřejší, jsou schopni primitivně zobrazovat události. Kresby
některých z nich se přibližují kresbám normálních, o několik let mladších dětí. Jejich
zobrazování událostí je primitivnější, ale srozumitelné.“ (Zicha 1981, s.69-70)
Již v mateřských školách speciálních se výtvarná výchova používá cíleně. Děti se
prostřednictvím kreslení aktivizují, jsou nuceny usměrňovat energii. Pracují pod stálým
dohledem učitelky, která jim pomáhá a povzbuzuje je. Ke kreslení je nutno děti
nasměrovat a pomáhat jim. Kresba může být důležitá např. při uvolnění agrese, kdy se
dítě vybije zuřivým čmáráním.
Jedním z důležitých úkolů základní školy speciální je rozvíjet estetické cítění, vkus a
tvořivost žáků. Je známo, že mnozí jedince s mentálním postižením mají značné tvořivé
schopnosti a neobvyklé výtvarné cítění. Někteří z nich dokážou velmi dobře kreslit nebo
malovat, jiní jsou schopni vytvářet krásné předměty z keramiky a dalších materiálů.
Tyto schopnosti a zájmy je potřeba u žáků odhalovat a rozvíjet. Výtvarná činnost
napomáhá k rozvoji myšlení, zlepšení jemné i hrubé motoriky.
Je důležité, aby po dané činnosti byla práce klientů vyhodnocena, aby byli
povzbuzeni, společně se podíleli na zhotovování nástěnek, výstavkách prací v daném
zařízeni i mimo něj.
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4. VÝTVARNÉ TECHNIKY
4.1. Charakteristika základních výtvarných technik
Mezi základní výtvarné techniky patří malba, kresba a grafické techniky.
MALBA je práce provedená štětcem, špachtlí či stěrkou. Je vedena většinou
mokrými materiály a může mít i různou strukturu (husté barvy, stopy štětce, či
špachtle).
Na rozdíl od malby je KRESBA provedená tužkami, uhly, rudkami, pastely, fixy,
perem dřívkem a štětcem provedená pouze liniemi.
GRAFICKÉ TECHNIKY lze charakterizovat jako tisk z různých struktur. Dělíme je
podle způsobu, jakým tlakem se tiskařská barva přenáší- tisk z výšky, z hloubky, či
z plochy. Mezi přípravné grafické techniky patří gumotisk, rytá kresba, odkrývací
technika na voskovém podkladu, kreslený monotyp (prototisk), či hry s otisky. Při tisku
z výšky se barva nanáší na vyvýšené plochy (linoryt, dřevořez). Při tisku z hloubky se
barva vtírá do rýh a prohlubin (suchá jehla) a při tisku z plochy je kresba prováděna
mastnou křídou. Či tuší na kameni ze solenhofenského vápence, který se leptá kyselinou
dusičnou a arabskou gumou (litografie nebo-li kamenotisk).Tuto techniku ovšem
z bezpečnostních důvodů nepoužíváme u dětí ani u osob s mentálním postižením. Do
technik tisku z plochy patří monotyp i sítotisk. (Klusoňová; Špičková 1988, Roeselová
1996, Trojan 1976)

4.2.Základní pravidla o barvách
Barvy ovlivňují psychický i fyzický stav člověka.
„Z psychického hlediska chápeme barvu ve dvojí funkci:
- má ustálený symbolický význam, který se liší u jednotlivých národů, např. barvou
smutku je v Evropě čemá barva, v Indii bílá.
- má funkci emocionálního působení tzn. že barvy v nás vyvolávají určitý duševní
stav, pocity napětí, klidu apod.“ (Lamserová; Preissová 1987, s .l 6 )
Ještě než začneme malovat a kreslit, měli bychom si s jedinci s mentálním
postižením (klienty) popovídat a zopakovat si, co o barvách víme.
Klienti by měli vědět, že máme barvy teplé (žlutá, oranžová, červená). Jedná se o
barvy, které vyvolávají pocit tepla. Pocit chladu naopak vyvolávají barvy studené
(zelená, modrá, fialová). Všechny dosud jmenované barvy jsou pestré. Mezi nepestré
barvy řadíme bílou, čemou a jejich mícháním barvy šedé.
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Obliba určité barvy závisí někdy i na naší náladě, na psychické dispozici. „Barvy
teplé a studené mohou vyvolávat přímo protikladné psychické dojmy a to: teplé barvypovzbuzující, veselé, vzrušující, blízké a studené barvy - skličující, smutné, uklidňující,
daleké.“ (Lamserová; Preissová 1987, s.l6)
Vlastnosti jednotlivých barev jsou popisovány v několika knihách. Jednou z nich je
např. Laserová, Preissová. Výtvarné vyjadřováni. Práce s barvou ve výtvarné výchově

na základní škole. 1987 s. 17-20.
Lamserová a Preissová (1987) rozdělují barvy na barvy základní a podvojné.
Základní barvy (nebo-Ii monochromatické, primární, jednoduché) jsou ty, které se
dále rozkládat nedají. Mezi ně patří žlutá, červená a modrá. Znamená to tedy, že je
nemůžeme namíchat z jiných barev, a naopak pokud je navzájem mísíme, tak získáme
skoro všechny barvy ostatní.
Podvojné barvy (sekundární, složené, odvozené, binární) lze získat smísením dvou
základních barev. Pro další práci je velmi důležité, znát princip míchání barev. Princip
míchání barev je následný; smícháním barvy žluté a červené vznikne oranžová; žlutá a
modrá

nám dá barvu zelenou, a pokud smícháme barvu modrou s červenou máme

barvu fialovou.
„Míšením tři základních nebo dvou podvojných barev dostaneme tzv. barvy potrojné
neboli terciární.“ ( Lamserová; Preissová 1987, s.27)
Smícháním zelené a oranžové vznikne citrónově žlutá. Barvy oranžová a fialová dají
kaštanově hnědou barvu a zelená s fialovou pak barvu olivově zelenou.
Barvy jako materiál dělíme na krycí, polokrycí a průsvitné.
Krycí barvy kryjí nejen podklad (papír, plátno aj ), ale i spodní vrstvy barev. Jsou to
zejména barvy temperové, olejové a tiskařské nebo prstové.
Polokrycí barvy (vodové, akvarelové) částečně překrývají podklad i spodní vrstvy
barev.
Průsvitné barvy (transparentní) nekryjí ani podklad ani spodní vrstvy barev
(Lamserová; Preissová 1987)

4.3. Kreslené výtvarné techniky a práce
Mezi základní kreslené výtvarné techniky a práce patří vykreslování a
obkreslování, kresba pastelkami, fixem, tužkou. Dále pak kresba voskovým a olejovým
pastelem, kresba suchým pastelem - kresba suchým pastelem namáčeným ve vodě

42

Kreslit také můžeme perem, uhlem a rudkou, nebo tuší. Kreslit se dá na vlhký podklad,
do klovatiny, klovatinou a tuší. Klovatinu lze při této technice i vymýt. Tuší se dá
kreslit i do škrobového podkladu nebo kombinovat voskové pastely s Čemou tuší.
Velice efektivní je i odkrývací technika (sgrafito) na voskových barvách s tuší, použití
zmizíku do inkoustu, či kombinovaná technika (vosk, pastely a akvarelová malba).

4.4 Malované výtvarné techniky
Mezi nejužívanéjŠí malované výtvarné techniky patří malba temperovými barvami,
malba vodovými barvami, malba akvarelovými barvami a malba barvami olejovými.
Velice jednoduchou technikou je rozprašovaná malba (štětcem přes síto, fixy nebo
pomocí rozprašovače na kytky) nebo technika odstřikování barvami. Dále pak malba do
klovatiny, malba na textil či na hedvábí. Malovat můžeme i slupovacími barvami. Mezi
nejjednodušší malování patří malba prstovými barvami či vytlačování tempery z tuby.
Tempery lze ředit různými tekutinami (alkoholem, acetonem, lepidlem, tekutým
voskem). Malovat lze i špachtlí a stěrkou. Mezi netradiční techniky s barvami patří
použití vosku a rozpouštědla, benzínová lázeň, kdy dochází k zapouštění olejových
barev. Efektivnější i bezpečnější technikou než je benzinová lázeň je ovšem technika
mramorování.

4.5. Monotypy
Nejznámějším monotypem je obtisk papírů, dále pak monotyp kresbou s malbou,
či mezi skly. Patří sem kreslený monotyp na skle i monotyp z linolea.
Techniky tisku:
Mezi obvyklé techniky tisku patří technika tisku z kartónové matrice, tisk palcem,
tisk z bramborových tlačítek, tisk štětcem, z korku, z gumy (gumotisk). Dále lze
tisknout ze sádrové desky (sádrotisk), ze dřeva (dřevořez), z linolea (linoryt), či z
jehlorytiny (suchá jehla). Velmi jednoduchá technika tisku je frotáž (materiálem, který
se používá jsou: uhly, tužka, pastely, čtvrtka, listy a dřívka), nebo tisk z koláže či tisk
z jedné matrice s překrýváním. Můžeme tisknout z různých stmktur a materiálů. Často
se také využívá tažená niť stuší. Méně časté jsou pak např. dýmový tisk anebo
odkrývací technika na sádře (sgrafito). Patří sem také xeroxová grafika
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4.5.1. Papír ve výtvarných technikách a práci
S papírem se dá pracovat různými způsoby např. skládat jej (origamy), vystřihovat,
vytrhavat, vytvořit papírovou koláž čí koláž papír s textilem, lepit barevné papíry.
Můžeme si z něj také vyrobit papírové masky.
4.5.2. Modelovací materiály ve výtvarných technikách a práci
Nejčastěji se modeluje zplastelíny, dále pak z moduritu nebo modalitu, z hlíny.
Modelovat se ovšem dá i s těstem např. vizovické těsto, chlebové těsto, perník. Mezi
modelovací materiály patří i dekorativní kachle z otisků (sádra) či kachle z řezané sádry.
Zajímavým materiálem pro modelování je také kašírování či použití vosku tedy výroba
svíček.
4.5.3. Textil, dřevo, kov a plast ve výtvarných technikách a práci
Mezi textilní techniky patří panenky z nití, z lýka nebo šustí, z makovic, krajky či
z obvazového mulu. Dále se sem řadí vyšívání na tylu, síťový obraz,závěsné
vyvažované koberce, závěsná textilní koláž, vyšívání do papíru nebo na látku a také
tažená nit. Nesmí se zapomenout na loutky, ať už jsou to textilní loutky šité, loutky
z rukavic nebo jednoduché maňásky. Do těchto technik patří i batika vyvažovaná či
sypaná.
Do práce ve dřevě a přírodním materiálu lze zařadit reliéf z hoblin či z přírodnin,
plastiky z přírodními samorosty, panel z prkének či dřevěná plastika. Patří sem také
aranžování květin nebo tisk z přírodního materiálu.
Do těchto výtvarných technik můžeme také zařadit techniku sypaných stop(-barvený
písek, krupice nebo použití luštěnin či různých přírodnin).
Při práci z kovových materiálů lze vytvořit zvířátka z alobalu, plastiky z drátu či
strašidýlka z plechovek. Patří sem také rytí do staniolu nebo tepání do plechu.
Práce s umělým materiálem je např. výroba bižuterie. (Klusoňová; Špičková 1988
Trojan 1976)
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5. METODIKA VÝTVARNÉ VÝCHOVY
Prvním kresebným projevem dítěte je čmáranice. Důležité je, abychom dítěti
v tomto období dávali dostatečně velké papíry, aby si mohlo ruku uvolnit. Tyto papíry
můžeme později využít při nácviku stříhání, trhání a lepení.

Poté se pokračuje s kreslením kroužku a dále se svislými čárami - „dlouhé Čáry“,
„prší na nás“, „vysoký les“, s vodorovnými čárami - „voda teče“, „modrá čára“, se
spojitými lomenými Čárami - „řežme dříví“ a s obloučky - „skákal pes“.
Po napodobování jednoduchých tvarů, přechází dítě k vlastní jednoduché kresbě, ve
které využívá naučených jednoduchých tvarů. Je vhodné, aby se při této činnosti
mluvilo. Buď dítě samo říká, co kreslí, nebo mluví vychovatel a snaží se dítě
podněcovat, motivovat, povzbuzovat k jeho tvorbě a dodávat mu pocit jistoty.
Ti, co se naučí kreslit kroužky a čárky, mohou přejít k nácviku psaní tiskacích
písmen a číslic.
Malování barvami je oblíbená zábava i u těch jedinců, pro které jsou ostatní techniky
zatím nepřístupné.
Práce se štětcem vyžaduje již uvolněnou ruku. Nesmí se současně pohybovat štětcem
i dlaní po papíře. Barva se musí nanášet jedním směrem, jinak by se štětec zničil. Pro
jedince, kterým nemůžeme vštípit tyto zásady, je vhodné pořídit molitanové paličky. Na
konec kolíku přiložíme kus molitanu a překryjeme jej tenčí tkaninou a připevníme nití
nebo gumičkou. Délku a objem kolíku zvolíme dle individuálních uchopovacích
schopností klienta. Tyto paličky nelze dokonale vyprat, proto je vhodné vyrobit si jich
víc, abychom jich měli dostatek pro každou barvu.
„Zatímco kresba a malba mají u mladších mentálně postižených žáků vždy lineární
plošný charakter, modelování uvádí do prostoru, nutí žáky vědomě prožívat i přemýšlet
nad prostorovými vztahy a zákonitostmi.“ (Valenta; Müller 2004, s.393)
Modelování patří k výtvarným činnostem, které mají veliký význam. Zaměřuje na
cvičení dlaňového svalstva, hrubou i jemnou motoriku dítěte.

Nejdříve je potřeba klienty seznámit s materiálem a s jednoduššími úkony jako je
odštipování či mačkání apod. Pak přejdeme k tvorbě nejjednodušších tvarů např
kuličky, válečky, které snadno vytvoříme z kousku hmoty a kroužením dlaní. Daná
Činnost pokračuje v tvorbě složitějších tvarů. Vytváříme sestavy z jednotlivých tvarů A
tak z válečku můžeme vytvořit hada nebo pokládat jednotlivé válečky na sebe a vytvořit
misku. Nejdříve se modeluje podle názoru (např. ovoce), později se jedinec pouští do
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modelování z představ. Postupuje se od modelování neživých věcí až ke modelování
zvířat a postav.
K modelováni používáme především modelínu, pak modurit či modelářskou hlínu.
Modunt i modelářskou hlínu můžeme kolorovat. Neměla bych ještě zapomenout na
možnost modelování ze sněhu.
Keramika (práce s hrnčířskou hlínou) prospívá koordinaci pohybů a zvyšování
svalového napětí. (Kirbyová 2000, s.l 19)

Pracuje se s ní podobným způsobem jako při modelování. Nejdříve se ovšem musí
hlína pořádně propracovat, abychom z ní dostali vzduch, a tak zamezili při vypalování
možnému prasknutí či rozbití. Vypálený výrobek si potom klient může ještě naglazovat.
Trhání a mačkání papíru dobře posiluje ruce. Krepový a novinový papír se trhá
snadno, čtvrtka se zase lépe drží. (Kirbyová 2000)
I skládáním papíru dochází k osvojování koordinace jemných pohybů rukou
Nejdůležitější je naučit klienty překládání.
Stříhání již na klienty klade vyšší nároky. Důležité je, aby k tomu měli klienti
správné nástroje- např. nůžky pro leváky nebo pro praváky. Po prvotním neúspěchu se
nesmí daný jedinec vzdát a pokračovat v nácviku stříhání. Ti, co zatím neumějí stříhat
mohou papír trhat. Všechny tvary pak můžeme využít při tvorbě koláže, kdy musí klient
zapojit svou představivost a fantazii.
Více informací o práci s papírem a o stříhání lze nalézt v této práci na straně 49-50
Pokud zjistíme u klienta určité nadání pro stříhání, necháme jej v dané činnosti
pokračovat. Podporujeme tím jeho vytrvalost. Vycházíme z toho, co dotyčný umí,
v čem má zálibu, snažíme se postupně prodlužovat dobu činnosti a postupně nacvičovat
obtížnější úkony. ( Vepřová; Synek 1974)
Vychovatel (učitel či arteterapeut) musí danou výtvarnou techniku sám ovládat
předem vědět s jakými překážkami by se mohl během činnosti setkat. Vhodné je si i
novou techniku vyzkoušet s menším počtem klientů daného zařízení. Vychovatel by si
měl být také vědom toho, že zvolená technika by měla odpovídat věku klientů jejich
intelektovým schopnostem a stupni manuální zručnosti. (Lamserová; Preissová 1987)

Je důležité, aby při výtvarném tvoření, kde se do hlavní činnosti zapojuje
přednostně jedna ruka dodržovala zásada nepřevádění laterality.
Při výtvarných činnostech se používají různé výtvarné materiály a pomůcky, které
pomáhají rozvíjet smyslové vnímáni osob s mentálním postižením.
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Matenály musí být vždy bezpečné a hygienicky nezávadné. Mají být barevně lákavé.
Musi se dát umýt z pokožky a snadno vyčistit z šatij, ale i z nábytku. Mají být bez
zápachu. To se týká hlavně hlíny k modelování, barev k malování a různých lepidel.
Nejčastěji se používá kreslící papír formátu A4 a A3 . Vzhledem k tomu, že je tužší
lze jej využít pro malbu akvarelovými, polokrycími a temperovými barvami. Naopak
skicový papír (nažloutlý a hrubší) je vhodný pro tvoření suchým pastelem a křídami.
Balicí papír je méně kvalitní a lze na něj malovat polokrycími nebo temperovými
barvami. Po zaschnutí na něm barva zesvětlí. Využít lze i jednobarevné aranžérské
tapety. Nejvhodnější jsou jemné, neutrální tóny. Při malbě se využívá větších formátů.
Pokud dojde k nesprávnému umístění motivu do formátu, je lepší přebytečný papír
dodatečně odstřihnout. Při práci by měl být papír připevněn na podložce a nemělo by se
s ním otáčet. (Lamserová; Preissová 1987)
Tužky a pastelky musí být měkké a výrazné při kresbě na papíru, ale nemají být moc
křehké a neměly by se lámat.
Barvy (tempery, vodové, plakátové, prstové atd.) by měly být ekologické a
smývatelné.
Nejvhodnější je míchat barvy na palatě. Barvy se mají vždy vytlačovat. Pokud
nemámě dostatek palet, lze využít tácek či talířek z umělé hmoty nebo kousek
vyřazeného tužšího papíru.
Při výtvarném tvoření by měl také mít klient vždy k dispozici dostatek vody a
hadříky očištění rukou,

štětců a pracovního místa. Vhodné je i pracovní oblečení.

Během činnosti je potřeba vodu pravidelně vyměňovat.
Štětce dělíme na vlasové či štětinové, ploché nebo kulaté. Jsou k dostání v různých
velikostech od 00-12 (čím vyšší číslo, tím širší štětec). Kulaté vlasové štětce mají vlas
delší než štětce ploché a díky tomu udrží více vody. Používají se pro malbu
akvarelovými nebo anilinovými barvami. (S tvorbou s anilinovými barvami se ale
v popsaných technikách v této práci nesetkáme, neboť se vyrábějí z dehtu a jsou tedy
jedovaté.)
Při činnosti s osobami s mentálním postižením je vhodnější využívat štětce
jednostranné, kulaté štětinové štětce se nehodí. Ploché štětce se hodí pro malbu
s temperovými nebo olejovými barvami. V tomto případě je lepší pracovat s plochými
štětinovými štětci. Jsou levnější než štětce ploché vlasové a poslouží ke stejnému účelu.
Zvýšená pozornost by měla být věnována údržbě a úschově štětců. Po dokončení
výtvarné činnosti se nejdříve vymyje po tekoucí vodou, potom se musí vytřít přebytečná
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voda hadříkem. Barva se nesmí nechat na štětci zaschnout. V případě, že by k tomu
došlo, je potřeba štětec ponořit ve vodorovné poloze do vlažné vody. K dokonalému
vymyti lze použit i trochu mýdla či saponátu. Nikdy se nesmí štětec nechat delší dobu
ponořený v nádobě s vodou, protože by došlo k ohnutí vlasu a nešel by již narovnat.
Měh bychom také dávat pozor, aby klienti štětec nekroutili, neboť tím dojde kjeho
roztřepení. Pro odstranění ohnutí či roztřepení štětce je vhodné jej namočit do vody
s klovatinou, vlas uhladit do původního tvaru a po zaschnutí jej vyprat ve vlažné vodě.
Štětce ukládáme naležato nebo ve vhodných nádobách vlasovými hroty vzhůru
Využít můžeme i vyšší lepenkové krabice, do nichž uděláme otvory a štětce do nich
zasuneme opět vlasem nahoru.
Při vlastní práci je velmi důležité správné držení štětce. „Ruka musí být uvolněna a
štětec držíme přibližně v polovině dřevěné násadky. Dobře se maluje ve stoje. Šířku
štětce volíme podle velikosti vybraného formátu.“ (Lamserová; Preissová 1987, s.48)
Pokud pracujeme s náročnými materiály jako je plech a drát, je nutné zvýšit asistenci
při práci a dbát na bezpečnost. Mohlo by dojít např.k píchnutí do oka při práci s drátem,
pořezání plechem atd..
Vzhledem k těmto zásadám je nutno také přihlížet ke stupni mentálního postižení
klientů a podle toho připravovat a určovat příslušné materiály a pomůcky.

5.1. Vyučovací proces a příprava na hodinu
Výtvarná výchova s osobami s mentálním postižením bývá většinou dvouhodinová
s malými přestávkami v práci. Její organizační struktura není složitá a umožňuje plně
rozvíjet proces tvoření.
V této struktuře je věnováno dost prostoru k samostatné činnosti klienta.
Pro výchovnou práci s lidmi s mentálním postižením se doporučuje;
1 jasné vymezení cíle a prostředků kjeho dosažení.
2 . maximální názornost při předvádění činnosti

3. přiměřenost věkovým zvláštnostem + hloubce mentální retardace
4. postup od jednodušších činností ke složitějším
5. soustavné opakování
6. individuální přístup
7. zásada aktivity
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8.

zajištění bezpečnosti práce a íiygienické nezávadnosti prostředí, pomůcek i

pracovních postupů

Při zahájení vyučovací hodiny si vychovatel (učitel, arteterapeut) společně s klienty
připraví materiál a pomůcky. Po této přípravě již začíná samotná práce.
1

vysvětlení úkolu s ukázkou názorného příkladu

2 . samostatná práce klientů za asistence vychovatele (učitele či arteterapeuta)

3. hodnocení
5.1.1. Vysvětlení úkolů s ukázkou názorného příkladu
U osob s mentálním postižením je třeba také počítat s nedostatky v oblasti motivace
k činnosti, v psychomotorickém výkonu, s nedostatky vyplývající ze sociokultumího
vývoje. Proto v první části hodiny vychovatel (učitel či arteterapeut) vysvětluje
klientům úkol s názornou ukázkou, kterou doplňuje popisem své činnosti. Tato aktivita
představuje estetické vnímání, poznávání, prožívání a hodnocení skutečnosti, rozvíjení
zrakových představ, poznávání různých výtvarných technik a způsobů. Vnitřní aktivitu
klientů vyvolávají estetické informace přímé (pozorování, demonstrace), zrakové
představy a zážitky uchované v představách paměti spolu s informacemi podanými
vychovatelem, učitelem či arteterapeutem.
Vysvětlení úkolu je zprostředkováno pomocí vyprávění, rozhovoru, literárního díla,
písní a hudbou, filmem a divadlem apod.
Úvodní slova před vlastní výtvarnou činností nesmějí být nikdy příliš dlouhá a
rozvláčná. Úkolem je vzbudit zájem klientů pro danou činnost.
Před samotným tvořením je dobré, pokud dojde k popisu hlavních znaků určitých
předmětů, objektů, které se chystáme malovat (stromy, domy, vodník, plot

)

V případě, že používáme přímý názor tedy ukázku skutečného předmětu, modelu
obrázku, upozorníme na základní rysy zobrazovaného předmětu. Zde záleží především
na tom, zda je výtvarné činnost převážně výkonný (ujasňuje klientovi představu) nebo
tvořivá (kdy má hlavní místo fantazie). (Razáková; Uždil 1961)
„Všechny estetické informace se v první části hodiny zaměřují kesteticko-

výchovnému obsahu a konkrétnímu úkolu spolu s výběrem vhodných didaktických
prostředků, jako jsou náměty, výtvarné techniky a výtvarné formy.“ (Macko; Nevřelová
1980, s.lO)
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5.1.2. Samostatná práce
Ve druhé části probíhá práce Iclientů za asistence vychovatele, učitele či
arteterapeuta.

Svým individuálním přístupem a korekcí udržuje a rozvíjí aktivitu

klientů. Opak-tedy neustálé poučování a stálé zasahování do práce klientů spolu
s direktivním chováním, vede ke schematickým, netvořivým a výtvarně nevýrazným
výsledkům až k neoblíbenosti asistenta a nechuti do další práce.
Během samotné tvorby se uplatňují slovní zásahy jako je vysvětlení, rada, poučení,
pobídka, ukázka. Vychovatel či učitel by měl v průběhu činnosti sledovat jak celou
skupinu, tak jednotlivce, Do vlastní práce klientů nezasahuje, ale pomáhá radou popř. se
nejdříve zeptá, zda by mohl „na návštěvu“ do obrázku klienta. (Razáková; Uždil 1961)
Individuální přístup se nejvíce projeví při samostatné práci, kdy klienti zpracovávají
námět na základě vlastních poznatků, zážitků, představ a fantazie.
5.1.3. Hodnocení
Třetí část nabývá ve výtvarné výchově, ve struktuře vyučování stále větší důležitosti.
Stává se důležitým motivačním faktorem.
V

hodnocení se rozvíjí a využívá především kolektivní zkušenost z individuálních a

originálních výtvarných řešeních daného úkolu. Díky hodnoceni dochází také k rozvoji
estetického cítění klientů. Klienti jsou citově uspokojeni, upevňuje se tím jejich
sebedůvěra a vyvolává to v nich radost z práce a chuť do práce následné. Po zdůraznění
všeho, co se klientovi povedlo, je možné klienta upozornit na chybu. Pokud to
provedeme taktně a citlivě, může být i dané hodnocení přijato kladně. Pochvala by však
neměla být příliš obecná jako např.„Ty hezky maluješ/ kreslíš.“ Daný klient by měl
přesně vědět, za co je chválen, co se mu podařilo. Kromě pochvaly slovní může být také
pochvalou pohlazení či úsměv a následné vystavení jeho práce.
Hodnocení klientů, také slouží k sledování jejich výtvarného, motorického postupu,
zlepšování nebo i zhoršování jejích psychického a fyzického stavu. Hodnocení je
zpracováno do písemného záznamu a veškerá díla klientů jsou uložena do speciálních
složek.
Písemný záznam by měl obsahovat zadání úkolu a jeho vysvětlení. V druhé části si
vedoucí výtvarné činnosti zaznamenává, co bude z hlediska úkolu sledovat v práci
klientů. Dále obsahuje formu, způsob a obsah kolektivního hodnocení a označení data
kdy byla práce udělána. Písemný záznam by měl být napsán na volných listech, kam by
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vedoucí práce mohl na konec psát své zkušeností a náměty, druhy technik, postupy,
tvořivou aktivitu estetickou úroveň prací klientů.
Rozbor výsledků výtvarného tvoření by mělo být prováděno se zřetelem
k individuálním zvláštnostem klientů a ke stanovenému úkolu či zaměstnání. Zjistíme
tak, jak osoba s mentálním postižením reaguje na podněty ze svého okolí, jak prožívá
různé děje a události, odehrávající se kolem. Všímáme si, jak je vyvinuta dovednost
vést čáru, používání barev, s jakou přesností pracuje. Při hodnocení se také přihlíží, zda
započatá práce byla dokončena či nikoliv. (Razáková; Uždil 1961)
Tyto zkušenosti mohou zlepšit přípravu na úkoly výtvarné výchovy v následujících
letech. Takto vytvořené podklady mohou pak dále sloužit jako metodický materiál pro
ostatní výchovné pracovníky.

5.2. Základní technické podmínky ve výtvarné výchově
Je velice důležité účelně, ale také útulně vybavit výtvarnou dílnu či ateliér. Místnost
by měla být dobře větratelná, mít umyvadlo či mycí dřez a dostatečné úložné prostory
pro různé výtvarné materiály a pomůcky. Platí, že klienti „mají mít přehled o
uskladnění, protože spolupracují sučitelkou při rozdávání pomůcek a materiálu“
(Mojžíšek; Zátopková 1979, s.73 in Stmadová 2001 s.38)
Barevné řešení třídy je také důležité: „ovlivňuje nejen estetické cítění žáků, ale i
jejich

náladu,

soustředěnost, pozomost, pracovní výkon i utváření některých

charakterových prvků (např. pořádkumilovnosti).“ (Bartošová a kol. 1964, s 45 in
Stmadová 2 0 0 1 , s.39)
Proto se běžně dopomčuje bílý strop a světle žluté stěny. Světlý tón stěn totiž odráží
až 70% světla. Důležité je také osvětlení dílny či ateliéru. Podle Bartošové (1964, s4647 in Stmadová 2 0 0 1 , s.39) musí osvětlení splňovat tato pravidla;
Mělo by mít kolem 300 luxů.
Nesmí oslňovat, jinak by snižovalo zrakovou ostrost a bylo by stejně škodlivé jako
osvětlení slabé.
Světlo má dopadat správným směrem na pracovní místo.
Osvětlení je tím hospodámější, čím větší světelnou účinnost mají osvětlující tělesa
Zde platí, že čím silnější je žárovka, tím větší je její světelná účinnost. Je nezbytné
pravidelně čistit žárovky, svítidla a okna, neboť usazováním prachu se ztrácí až 25%
světla. Nejhospodámějšimi osvětlovacími tělesy jsou zářivky, které na jeden watt
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příkonu poskytují přes 40 lumenů světla, vydávají světlo blízké světlu dennímu,
neoslňují, vytvářejí měkké stíny a umožňují rozeznávat všechny barvy a jejich odstíny,
což je při výtvarné činnosti velmi díiležité.
Optimální teplota vzduchu v dílně by se měla pohybovat kolem 20 - 22°C.
Nemělo by se také zapomenout na pracovní místa, tedy stoly a židle. Klienti by měli
mít možnost při výtvarné činnosti stát i sedět. Pracovní plocha u stolů by měla být vždy
regulovatelná do vodorovné i nakloněné roviny se sklonem 30 stupňů.

5.3.Uplatnění výtvarných činností -

kresby, malby a grafiky

v ergoterapii
Výtvarná činnost ovlivňuje rozvoj motoriky, podílí se na vytváření pracovních
dovedností každého jedince a také mu pomáhá vytvořit si kladný vztah k práci.
Člověk se seznamuje s nejrůznějšími materiály a jejich vlastnostmi, s nástroji a
pracovními postupy, učí se hygienickým a bezpečnostním pravidlům a osvojuje si
kulturní návyky.
U lidí s mentální retardací plní výtvarná činnost „úkoly terapeutické v oblasti
reedukace a kompenzace deficitu schopností“ (tzn. zmírňují motorické vady,
zdokonalují kognitivní ílinkce, stimulují řeč a myšlení a snižují nedostatky prostorové
orientace) a „v oblasti sociální rehabilitace“ a „úkoly diagnostické“ (Valenta M. Krejčířová O. 1997, s .l75 in Stmadová 2001 , s. 23).
„Léčivým vlivem práce na celou osobnost člověka se zabývá ergoterapie, jejíž
hlavní poslání spočívá především v tom, že urychluje návrat pracovní schopnosti či
odhaluje skryté pracovní dovednosti, o kterých klient do té doby neměl ani zdání “
(Stmadová 2001)
Při kresbě a malbě bývá fyzická zátěž malá. Grafické techniky jsou ovšem náročnější
na sílu homí končetiny a vlastní mky. Pohyb při kresbě a malbě vychází z ramene do
lokte. Loket je mírně ohnutý. Zápěstí je nehybné. U předloktí nedochází k opěm. Celá
mka se pouze lehce opírá o malíček a opisuje ve vzduchu tvar, který kreslíme či
malujeme. Pokud pracujeme vestoje, ruka se neopírá. Násadu, tužky, pastel držíme mezi
palcem a dmhým a třetím prstem. Tužku nebo jinou pomůcku je potřeba držet téměř
v polovině násady. U pacientů s křečovitým úchopem je vhodné vkládat při výtvarné
Činnosti relaxaci-několik pohybů pro uvolnění mky, protřásání apod.
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Je také důležité zaměřit se na správné sezení. Při práci v sedu může dojít
k nevhodnému zatěžování páteře, proto je nutné dbát na správná sed. Oproti tomu při
práci ve stoji může dojít k ke statické zátěži dolních končetin. Při práci v sedu i ve stoji
je důležité vkládat pohybové přestávky.
Práce s papírem má bohaté uplatnění v kondiční i v funkční léČbě. Vyšší nároky jsou
na přesnost, skládání a vystřihování. Tyto práce jsou především náročné na čití a
jemnou motoriku. (Klusoňová, Špičková 1988)
Při skládání a lepení se procvičuje extenze prstů a dorzálni flexe zápěstí. Výhodou
při této činnosti je možnost zapojování obou rukou symetricky.
„Při stříhání pracuje s nůžkami dominantní končetina. Uplatňuje se zde hlavně
pohyb palce z repozice do opozice při volární a dorzálni flexi s ulnární dukcí v zápěstí.
Druhá ruka se uplatňuje při držení stříhaného materiálu. (Klusoňová, Špičková 1988,
S.34)

Přesný popis práce s nůžkami a jaké jsou nezbytné dovednosti ke stříhání lze nalézt
např. u autorky Kírbyové v knize; Nešikovné dítě. Dyspraxie a další poruchy motoriky.
Praha. Portál, 2000. s. 78-80, Popisuje zde také jakými vývojovými stádii musí dítě
projít než začne nůžky používat.

5.4. Výtvarné techniky vhodné pro osoby s mentálním postižením
Jedná se především o různé techniky kresby a malby, kombinované techniky,
tiskové techniky. Dále potom modelování a keramika, plastiky z papíru a jiných
materiálů.
Různé výtvarné techniky jsem již popsala v části 4 . této práce, proto se jimi už
dále zabývat nebudu.
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6. NÁMĚTY A POPIS POUŽITÝCH VÝTVARNÝCH TECHNIK
Náměty k výtvarné činnosti jsem čerpala jak z odborné literatury (JaWoňska 1997,
Kohlová 1996, Roeselová 1996), tak i z vlastní praxe.
V této kapitole lze najít na každé straně náměty a popis výtvarné činnosti včetně
seznamu potřebného materiálu. Některé postupy jsou doplněny ilustracemi, ať už přímo
v popisu námětu, anebo v přílohách.
V přílohách č. 1-29 jsem demonstrovány některé výtvarné techniky.
Než začnu s popisem vybraných výtvarných technik, ráda bych uvedla několik
příkladů mého vedení výtvarné Činnosti s použitím různých výtvarných technik.
Na danou hodinu je vhodné se pořádně připravit. Vytvořit si přípravu, přizpůsobit se
počtu klientů. Výhodou samozřejmě je, pokud klienty daného zařízení známe. Např.
výtvarný kroužek ve Studiu Oáza má přesně vymezená pravidla a postup, který se musí
dodržovat tak, jak jsou klienti zvyklí a naučení. V případě, že se tak nestane, tak jsou
z toho klienti rozhození, zmatení a nejsou schopni dalšího tvoření. Naproti tomu
v Domově RáČek o.p.s je výtvarná činnost přijímána kladně i bez přesně vymezených
pravidel. Klienti i klientky jsou zde obeznámeni s postupem dané techniky a dodržují
zásady práce s materiálem i zásady bezpečnosti.
Při výtvarné činnosti je také potřeba vzít v úvahu stupeň postižení klienta. V tomto
případě vycházím z obecného pravidla: čím klient s hlubším mentálním postižením, tím
je nutné jasně a přesně vymezit pravidla i postup a dodržovat je.
Při samotném tvoření je důležité ke každému klientovi přistupovat individuálně.
Každý člověk vyžaduje jiný přístup a ne všichni zvládají všechny požadované úkoly či
danou techniku, proto je potřeba, aby byl vedoucí výtvarného tvoření schopen vybranou
techniku přizpůsobit, anebo aby klient mohl v případě potřeby využít pomoci asistenta.
Důležité je také udržovat kontakt a vhodně upozorňovat na případné chyby. Někdy to
je velice obtížné. Aktivitu a pozornost klientů lze udržet např. změnou intonace v hlase,
neustálou komunikací s jednotlivými osobami, upozorňování na chyby nebo naopak
pochvalou.

Vedení výtvarného kroužku ve Studiu Oáza má svá specifika. Výtvarný kroužek se
vždy začíná i konči kruhem přátelství. Kdy se za něco prosí, či děkuje, anebo pokud
přijde někdo nový, ať už je to klient či asistent, posílá se „mám tě rád“. V té chvíli se
všichni chytnou za ruce, zavřou oči a posílají danou prosbu či poděkování.
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Téma : láska a hudba, máj- lásky čas
Cíl : vyjádření hudby malováním, uvolnění zápěstí, procvičení jemné motoriky,
malba netradičními materiály
Kruh přátelství - Máj je čas lásky a tak si pošleme „mám tě rád“
Abstrakce
Motivace:
Co je to Pražské jaro? Sjedou se hudebníci z různých zemí a slaví hudbu.
Poslechneme si písničky, které pustím a pokusíme se malovat podle nich.

Malováni pírkem na hudbu
Pomůcky:čtvrtka, temperové či plakátové barvy, voda, pírko
Postup:
Nejdříve ukáži hotový obrázek. Poté jej zakryji a předvedu postup. Nakonec obrázek
zmačkám a vyhodím, aby klienti nemalovali to samé. Postup si ještě jednou společně
zopakujeme a začne se malovat. Nejdříve si musíme rozdělat barvu na paletě. Přidáme
trochu vody a rozmícháme. Vezmu si pírko a namočím jej do barvy. Při této činnosti
pustím klientům hudbu, aby mohli malovat do hudby. Používají se různé barvy dle
nálady klienta. Zhotovený obrázek odložíme.

Nyní si vyzkoušíme druhou výtvarnou techniku.
Realita
Motivace:
Všimli jste si toho? Všechno kolem nás krásně kvete. A tak i my si zkusíme
namalovat takový rozkvetlý strom.

Malba rozkvetlého stromu
Pomůcky: čtvrtka, temperové barvy, hadřík, papír
Postup:
Opět nejdříve ukáži hotový obrázek. Poté jej schovám a předvedu postup. Nejdříve
si připravíme na paletu barvy. V případě, že je tempera příliš hustá, zředíme ji trochou
vody, ale jen trochou! Začneme od nejsvětlejší až po nejtmavší barvu. Podklad bude
tedy světlý. Hadřík uchopíme do prstů, zmuchláme do dlaně a namočíme v barvě. Tím
pak přejíždím po čtvrtce. Poté si vezmu na prst hnědou barvu a namaluji kmen stromu a
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větve (cítíme, jak strom roste). Listy provedeme tak, že zmačkáme kus papíru a
namočíme jej nejdříve do barvy a pak sním malujeme. Květy vytvoříme prsty.
Namočíme si prst do barvy a pak jím poťukáme korunu stromu.
Na konci činnosti následuje úklid pomůcek. Po úklidu se vymýšlí názvy pro všechny
vytvořené obrázky.
Jak jsem již zmínila na začátku, tak celou výtvarnou činnost uzavírá opět kruh
přátelství- „Prosíme, aby nikdo nebyl osamělý a všichni měli přátele jako my.“

Při vedení výtvarné činnosti jsem v Domově Ráček o.p.s ani v ÚSP Vlašská
nevyužívala rozdělení na abstrakci a realitu. Klienti i klientky si vždy vyzkoušeli jen
jednu vybranou výtvarnou techniku.

Téma: Jaro
Cíl: trénování kruhu či klubíčka, procvičení jemné motoriky, rozlišování barev
Motivace:
Je začátek jara, příroda se probouzí. Všechno raší a na záhonku můžeme vidět už i
květiny. Jakou barvu mají tyto květiny? Co můžeme na záhonku už vidět?
Sněženka,bledule je bílá, hyacint fialový, nebo růžový, narcis žlutý, modřenec modrou,
tráva světle zelená a půda má barvu hnědou.Květy jsou ale ještě zavinuté. Jak vypadá
taková zavinutá květina? Zkusme si takový záhon nakreslit.

Kresba křídou a vodou
Pomůcky: Čtvrtka, suché křídy, vanička na vodu, voda
Postup:
Nejdříve na čtvrtku nakreslíme různě barevnými křídami zavinuté květy, pak
namočíme prst do vody a mokrým prstem přejíždíme po zavinuté květině. Trénujeme
kruh či klubíčko.

Téma: Vzpomínka na léto, na prázdniny
Cíl: dechové cvičení - foukání brčkem, kombinování barev, přesnost vybarvování
jednotlivých úseků
Motivace:
Zkuste si vybavit, jaké počasí bylo v létě. Jaké barvy jsme mohli vidět kolem sebe.
Ano, bylo velké teplo a všechno kolem nás hrálo sytými barvami jako např. červená.
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modrá, žlutá, oranžová, zelená. Co jste během prázdnin dělali? Určitě jste byli někde na
výletě, dovolené. Zkusme si takové prázdninové cestování vytvořit.

Rozfoukáváni tuše a suché křídy
Pomůcky: čtvrtka, tuš, brčko, suché křídy, voda
Postup:
Než začneme s rozfoukáváním tuše, vyzkoušíme si to pouze s vodou. (Důvodem této
činnosti je, aby klienti věděli, že mohou foukat pouze směrem ven, jinak by mohly
trochu tuše spolknout.) Na Čtvrtku si kápneme trochu tuše. Tuš rozfoukáváme brčkem
až do krajů čtvrtky. Tímto způsobem vytváří tuš cestičky. Necháme chvíli zaschnout.
Potom si vezmeme barevné křídy a vybarvíme bílé plochy na papíře. Barvy různě
kombinujeme. Křídu roztíráme prstem, abychom docílili jemnější barvy, která se
dostane všude tam kam potřebujete.

Téma: Jaro- aprílové počasí
Cíl: správný úchop štětce, kombinace barev, tvoření dárečků
Motivace:
Víte jak vypadá aprílové počasí? Jaké barvy se hodí na aprílový obrázek?

Malba na hedvábí
Pomůcky: hedvábí natažené na rámu, barvy na hedvábí, plochý + tenké kulaté štětce,
voda, sůl
Postup:
Nejdříve si namočíme plochá štětec do vody a potřeme jím hedvábí. Potom si
vezmeme barvy na hedvábí. Vhodné je použít pro každou barvu jiný štětec, aby nedošlo
k promíchání barev. Barvy lze cákat na hedvábí, lehce se dotknout štětcem, poťukat
nebo částečně vybarvit. Důležité barvy střídat. Pokud by výtvor ještě nebyl dokončen a
bílá místa na hedvábí již uschla, tak je znovu potřeme vodou a pokračujeme v činnosti.
Když už jsme s daným barevným rozložením spokojeni. Ještě výtvor jemně posolíme a
necháme doschnout.

Následující stránky jsou plné různých výtvarných technik, které jsem vyzkoušela při
výtvarném tvoření u osob s lehkým a středním stupněm mentálního postižení.
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Malba temperou a cukrovou vodou
Připravte si:
•

štětec

•

čtvrtku

•

tempery

•

cukrovou vodu (70g cukru na 230ml vody; 1/3 šálku cukru na 1 šálek vody)

Postup:
Potřete čtvrtku cukrovou vodou, poté zapouštějte tempery. Místo tempery lze zapouštět
tuš či kreslit křídou a poté to rozmazat viz. technika Kresba mokrou křídou. Krásně se
rozpíjí a obrázek je potom lesklý.

Mačkaná fólie s temperou
Připravte si:
•

plochý Štětec

•

čtvrtku

•

tempery

•

vodu

•

potravinovou fólii

Postup:
Máte dvě možnosti, jak tuto techniku využít. Buď použijete temper více, pak je postup
následný. Namočit čtvrtku a na ní natřít tempery. Přiložit fólii, namačkat a nechat
uschnout. Nakonec sundat fólii a je hotovo. Nebo na fólii natřít pouze jednu temperu a
na to přitisknout čtvrtku. A rovnou stáhnout fólii. Pokud jsou tempery hodně suché,
rozředit trochou vody. Velice pěkně vypadá, pokud se pracuje s čemo-bílou kombinací.
Tedy černý papír a bílá tempera.

Kresba mokrou křídou
Připravte si:
•

cukrový roztok (70g cukru na 230ml vody; 1/3 šálku cukru na 1 šálek vody)

•

nádobku na cukrový roztok

•

plakátové křídy

•

papír (můžete použít papíry různých barev)
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•

libovolný lak na vlasy

Postup:
Namáčejte konec suché křídy do cukrového roztoku a kreslete tímto navlhčeným
koncem na papír. Cukrová voda zjasňuje barvy kříd a omezuje jejich rozmazávání. Čáry
mohou být tlusté a výrazné nebo tenké a jemné. Hotový obrázek nechte uschnout.
Chcete-li, aby se křídy vůbec nerozmazávaly, postříkejte suchý obrázek sprejovým
lakem na vlasy.
Obměna:
Namočte křídy přes noc(nebo alespoň na 10 minut) do cukrového roztoku a poté
kreslete mokrou křídou na papír. Místo cukrového roztoku lze použít i mléko, které
dobře fixuje kresbu křídou.

Kresba křídou namočenou v barvě
Připravte si:
•

barevnou křídu

•

1 lžíci husté bílé temperové barvy

•

víčko od sklenice

•

černý nebo tmavý papír

Postup:
Konec křídy namočte do trochy bílé temperové barvy ve víčku. Kreslete touto
vlhkou, bíle nabarvenou křídou. Nakreslené linie se budou skládat z barevné čáry
uprostřed a z bílých okrajů. Tento efekt je na tmavém papíře působivý.(Přílišné tlačení
na křídu dá vzniknout beztvaré míchanici barev, proto kreslete jemně.)
Obměna:
Udělejte si vzorník různých linií, například klikatá Čára, vlny, rovná čára.
Experimentujte s namáčením křídy do černé barvy a s kreslením na bílý papír.

Křídový otisk
Připravte si:
•

velké barevné křídy, ze kterých oloupeme papírový obal

•

tenký povoskovaný papír

•

předměty se strukturou vhodnou pro zhotovení otisku-kousky příze.
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ústřižky smirkového papim, tvary vystřižené nebo vytržené z tuhého papíru, listy
Postup:
Na papír položte vybrané předměty, které přikryjte čistým papírem. Růžky spodního
papíru připevněte k pracovní ploše, abyste zabránili posunutí papíru (nepřipevníte-li
papír k pracovní ploše, bude se pohybovat a klienti jej mohou svými prudkými pohyby
roztrhnout). Jednou rukou přidržujte homí papír a plochou stranou křídy jemně
přejíždějte po přikrytém předmětu. Otisk přikrytého předmětu se objeví na papíře.

Malování na alobal
Připravte si:
alobal
jakákoli lepenka
libovolná lepicí páska
1/2 hrníčku (115ml) husté temperové barvy v misce
1 lžička tekutého mycího prostředku na nádobí
štětce
Postup:
Na kousek lepenky položte o něco větší kus alobalu a jeho okraje zahněte kolem
dozadu. Můžete přilepit alobal lepicí páskou. Do temperové barvy přidejte lžičku
mycího prostředku na nádobí. (Tekutý mycí prostředek na nádobí přispívá k přilnutí
barvy na alobal, umělou hmotu a jiné hladké povrchy. Nedrží-li barva ještě dost dobře,
přidejte k ní další půl lžičky mycího prostředku.)
Obměna:
Alobal, který se chystáte pomalovat, připevněte na krabici, láhev nebo obrazový rám.

Cákancová malba
Připravte si:
•

bílý papír většího formátu

•

vodu

•

houbu

•

vodové barvy

•

štětec
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Postup:
Obě strany papíru navlhčete houbou. Štětcem namočeným do vodové barvy kapejte
barvu na papír. Dělejte štětcem i pořádné cákance. Totéž dělejte s různými barvami. Na
mokrém papíře se barvy rozpíjí a smísí. Obrázkem raději nepohybujte-nechejte jej
schnout na místě. Výtvor lze použít jako balicí papír.

Roztekli nv
Připravte si:
•

temperové barvy několika odstínů

•

vodu

•

kalíšky

•

lžíce pro každou barvu

•

brčko

•

papír

Postup:
Nejdříve si zřeďte barvy tak, aby měly spíše řidší konzistenci a nalijte je do kalíšků.
Do každého kalíšku vložte jednu lžíci. Plnou lžíci vybrané barvy nalijte na papír. Poté
loužičku barvy rozfoukávejte do různých směrů s pomocí brčka. (Než začnete
s rozfoukáváním barvy, vyzkoušejte si to pouze s vodou, aby klienti věděli, že mohou
foukat pouze směrem ven, jinak by mohly trochu barvy spolknout.) Barva tímto
způsobem vytváří cestičky. Pokračuje stejným způsobem i s další barvou. Obě barvy se
budou na papíře setkávat a mísit. Podle chuti přidávejte další barvy. Nakonec nechte
svůj výkres uschnout.
Obměna:
Na plech položte list papíru. Růžky papíru připevněte k plechu lepící páskou, aby se
nehýbal. Plnou lžíci jedné z barev nalijte na papír. Potom plech naklánějte na různé
strany tak, aby barva tekla po papíře a vytvářela již zmíněné cestičky. Pracujete-li na
plechu, omezíte výskyt nežádoucích cákanců. Nejlépe poslouží plech s vyššími
postranicemi.
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Rozfoukávání tuše a suché křídy
Připravte si:
barevné tuše
barevné suché křídy
papír (čtvrtku)
brčko
noviny
Postup:
Postupujeme podobně jako u techniky roztekliny. Rozdíl je pouze v tom, že se použije
tuš místo tempery. Nejdříve si nakapat na papír trochu tuše a tu potom rozfoukat
pomocí brčka. Tuš tímto způsobem vytváří cestičky. Nechat chvíli zaschnout. Potom si
vezměte barevné křídy a vybarvěte bílé plochy na papíře. Křídu roztírejte prstem,
docílíte tím jemnější barvy, která se dostane všude tam kam potřebujete.

Barevné otiskv listů
Připravte si:
•

čerstvě spadané listy

•

plakátové či temperové barvy

•

kreslící čtvrtku

•

štětec z přírodních vláken

•

noviny

Postup:
Nasbírejte si listy různých velikostí a tvarů, které jsou ještě pružné. Natřete list
hustou barvou. Pomalovanou stranou ho položte na čistý papír (čtvrtku), přikryjte
kouskem novin a pevně přitiskněte dlaněmi. Poté opatrně sejměte noviny a list tak, aby
se neposunul a nerozmazal barvu. Na papíru najdete otisk nabarveného listu. Používejte
různé barvy. Tento postup opakujte ještě několikrát.

Obrázkv ze ztuhlého lepidla
Připravte si:
•

lahvičku bílého lepidla

•

voskovaný papír
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•

fixy

•

přízi nebo provázek

•

noviny na přikrytí stolu

Postup:
Lepidlem nakreslete obrázek na voskovaný papír. Linie vyznačujte silně, celek by
měl být masivní. Nechejte lepidlo uschnout, až ztvrdne a zprůsvitní. Suchý lepidlový
obrázek nabarvěte fixy. Opatrně sloupněte barevné suché tvary z papíru (je třeba, aby
při odlupování lepidlových obrázků z papíru klientovi vychovatel pomohl, protože to
vyžaduje trpělivost

a soustředění). Lepidlové tvary můžete zavěsit na přízi nebo na

provázek a pověsit ke stropu, nosit jako bižuterii nebo použít jako sváteční ozdobu.
Zasychání lepidla může trvat i několik dní, záleží to i na počasí.
Obměna:
Lze kreslit rovnu barevným lepidlem, které připravíte smícháním lepidla s trochou
temperové barvy. Lepidlové tvary budou zářit, posypete-li je ještě za vlhka flitry nebo
solí.

Provázkové ornamenty
Připravte si:
provázky různé délky nebo vyšívací hedvábí
bílé lepidlo zředěné v misce s vodou
voskovaný papír
flitry
nůžky
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•

vlhký ručník na utření rukou

Postup:
Namočte provázek do zředěného lepidla. Nadbytečné lepidlo vytlačte z provázku
protáhnutím mezi palcem a ukazováčkem nebo přetažením přes okraj misky. (Očistěte
si prsty mokrým ručníkem.) Z provázku sestavte na voskovaném papíře jakýkoli tvar či
obrázek. Posypte obrázek flitry. Nenechejte provázkový obrázek uschnout (tyto práce je
třeba nechat schnout přes noc). Jemně jej odloupněte od voskovaného papíru
(odlupování provázku z voskovaného papíru může být choulostivou záležitostí).
Chcete-li, zavěste někam tento ornament jako ozdobu.
Obměna:
Sestavujte z provázku ohraničené celky, například kroužky, hvězdy, diamanty.
Barevné lepidlo získáte přimícháním temperové barvy. Posypte ornamenty barevným
pískem, konfetami nebo krystalovým cukrem namísto flitrů.

Dvě srdcové šablony
Připravte si:
staré desky na papír
papírové ručníky nebo papírové kapesníky
barevná křída
nůžky
papír
červená tempera
voda
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Postup:
Ze starých desek vystřihněte nůžkami tvar srdce (nebo jakýkoli jiný tvar). Tvar si
připadně můžete předkreslit tužkou. Ponechte si jak tvar, tak i desky s vystřiženým
otvorem ve tvaru srdce,

¡.Křídová šablona
Tvar vystřižený z desek (anebo otvor v deskách) položte na list papíru, nejlépe
bílého. Křídou tento tvar obtáhněte. Tvar (anebo otvor) nechejte stále ležet na místě.
Křídovou linii rozmažte papírovým ručníkem nebo kapesníčkem. Barva se tím změkčí.
Nyní můžete tvar srdce zvednout a odložit.

2. Prsty nabarvené temperou
Desky s vystřiženým tvarem srdce položte na papír. Bříško jednoho prstu si silně
nabarvěte temperou. Pokud je tempera příliš zaschlá, lze ji trochu naředit vodou. Na
papír, který vidíte skrze otvor v deskách, přitiskněte nabarvený prst a pokračujte
v otiscích po celé ploše tvaru srdce. Kolem okraje tiskněte prst na papír tak, že otisk
přesahuje až na desku. Zvedněte desky a prohlédněte si obrázek na papíře.
Místo tempery lze použít i prstové barvy.

Malba posypaná solí
Připravte si;
tvrdý papír připevněný ke stolu lepicí páskou
štětce
vodu
vodové barvy
francovku (nebo 70-90% líh)
oční kapátka
kamennou sůl nebo stolní sůl
Postup:
Štětcem namočeným ve vodě potřete celý papír. (Ke zvlhčení papíru použijte Široké
štětce, které pojmou hodně vody.) Na vlhký papír malujte vodovými barvami. Poté
vychovatel pomůže nakapat alkohol z očního kapátka na papír. Pak posypte obrázek
solí. V této fázi práce je nutný pečlivý dozor. (Alkohol a sůl spolu vytvoří neobvyklý
výtvarný efekt. Přesto můžete pokapání alkoholem vypustit. Sůl však rozhodně
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použijte.) Nechejte obrázek uschnout pokud možno na mistě, kde jste jej malovali. Sůl
setřete z papim. Opatrně odtrhněte lepicí pásku a zvedněte papír ze stolu.

Přízová koláž
Připravte si;
kousky barevné příze, šňůrek nebo vyšívacího hedvábí
nůžky
tekutý škrob (může být nahrazen lepidlem-výsledky budou stejně dobré)
tvrdý papír
polystyrénový tácek
Postup:
Přízi či šňůrku nastříhejte na kusy 30cm dlouhé. Ponořte na několik minut do
tekutého Škrobu v polystyrénovém tácku. Tácek položte vedle okraje tvrdého papim.
Vytáhněte z tácku jeden kus příze. Vytvamjte z něj na papíře jakýkoli obrazec. Totéž
opakujte s další přízí různých barev. Nechejte tuto koláž schnout přes noc.

Kresba voskovkou a svoaná technika
Připravte si:
•

čtvrtku

•

voskovky

•

barvy DUHA (IBERIA)

•

vodu v rozprašovači

Postup:
Na čtvrtku nakreslete obrázek voskovkou, voskovkami. Poté navlhčete obrázek a
posypte jej barvami DUHA a ještě jednou postříkejte vodou z rozprašovače, dokud se
barvy nerozpijí. Nechte zaschnout.

Kresba skořicí
P řipravte si:
•

skořicovou kům

•

smirkový papír

•

nůžky

66

Postup:
Ze smirkového papíru vystřihněte jakékoli tvary-nebo jej nechejte v původním
formátu. (Smirkový papír není snadné stříhat a mohou se přitom ztupit nůžky.) Na
smirkový papír kreslete skořicovou kůrou. Daný tvar pomalujte skořicí silnou vrstvou
pouze po okraji. Poté udělejte dírku do hvězdy pomocí děrovačky na papír a provlečte
provázek. Tento výrobek lze použít jako ozdobu na vánoce.
Tato technika bývá u většiny klientů dobře přijímána, neboť při ní vzniká krásná
vůně. Díky tomu by mohla být tato technika zařazena i do aromaterapie.
Během této techniky se tři klienti z Domova rozhodli vystřihnout ze smirkového
papíru hvězdu. I přestože velice rádi stříhají, dělala jim tato činnost určité potíže, a
proto byla potřeba mé asistence. Poté již pracovali samostatně. Výsledný efekt této
techniky byl, že klienti měli velkou radost z dané tvorby i z výtvoru. Neboť jím mohli
obdarovat své nejbližší.

Otisk kresby na smirkovém papíru
Připravte si:
•

smirkový papír střední velikosti

•

voskové pastely

•

noviny

•

starou žehličku vyhřátou na vysokou teplotu

•

bílý papír

Postup:
Na smirkový papír kreslete voskovými pastely a silně na ně tlačte. (Pokud nechcete,
aby se smirkový papír při kreslení hýbal, připevněte ho ke stolu lepicí páskou.) Na stůl,
kde budete používat žehličku, položte silnou vrstvu novin. Smirkový papír s obrázkem
položte na noviny. Na smirkový papír položte list bílého papíru. Vychovatel pomůže
klientovi přežehlit obrázek na bílý papír, aby se na něj otiskla kresba voskovým
pastelem. Chcete-li získat několik stejných otisků téhož obrázku, kresbu vždy znovu
obtáhněte pastelem, položte na ni čistý papír a přežehlete. (Obtisk lze udělat i opačným
způsobem, kdy se na list bílého papíru přiloží smirkový papír obrázkem dolů a přežehlí
se.) Tímto způsobem můžete vytvořit přání k narozeninám, svátku či dni zamilovaných.
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Kroužky na ubrousky
Připravte si:
lepenkovou trubku (od papírových ručníků nebo toaletního papíru)
nůž nebo nůžky
temperové barvy
štětce
transferový papír
tekutý škrob
průhlednou jednostranně lepicí fólii
libovolný lesklý lak
Postup:
Vychovatel nařeže lepenkovou trubku na díly dlouhé přibližně 5 cm. Jednotlivé dilybudoucí kroužky na ubrousky-pomalujte různými barvami. Nechejte uschnout a naneste
ještě jednu vrstvu barvy. Na barevné kroužky namalujte jakékoli obrázky nebo je
polepte kousky transferového papíru. Nechejte uschnout. (Pomalované kroužky sušte na
hrdlech lahví nebo na dřevěné tyčce.) Suché kroužky pokryje vychovatel pruhem
průhledné jednostranně lepící fólie na ochranu ubrousků proti uvolněné barvě. Místo
lepicí fólie lze kroužky nalakovat průhledným lakem.
Obměna:
Kroužky pokreslete fixy nebo je pokryjte papírovou hmotou a když uschnou, tak je
pomalujte.

Koláž
Připravte si:
•

ústřižky různě barevných látek

•

nůžky

•

archy bílého papíru jako podklad

•

libovolné lepidlo

Postup:
Nůžkami vystřihněte ze zbytků látek libovolný tvar. Tento tvar nalepte na
podkladový papír a pokračujte ve stříháni a lepeni. Vystřihované tvary mohou být
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realistické i nahodilé.(Sestavte obrázek člověka, zvířete nebo krajiny.) Hotová práce
potřebuje k uschnutí nanejvýš několik hodin.
Obměna:
Kromě ústřižků látek lze na koláž použít kousky různých papírů, například
barevných nebo hedvábných, tapet nebo listů vytržených z časopisů,novin, korek,
peříčka, plst, květiny, flitry, staniol, krajky, mech, stužky, mušle, dřevěné korálky, nitě,
provázky, knoflíky, žaludy, kůra, hobliny, vaječné skořápky, kamínky a různé
neužitečné drobnosti, které se dají přišít nebo přilepit k podložce atd..

Konfetová koláž
Připravte si:
•

papírové konfety

•

papírová kolečka vyražená děrovačkou

•

bílé lepidlo v lahvičce

•

černý papír

Postup:
Na Černý papír nakreslete lepidlem libovolný obrázek. (Obrázek si také můžete
předmalovat obyčejnou tužkou a pak použít lepidlo.) Na obrázek nasypte konfety a
papírová kolečka buďto současně, nebo jedno po druhém. Přebytečné konfety setřeste a
nechejte dobře uschnout. Chcete-li vytvořit větší práci, nanášejte lepidlo postupně, část
po části, aby nemohlo před nasypáním konfet místy uschnout.
Obměna:
Využijte nějakou mělkou širší nádobu, kterou naplňte konfetami do výše 5mm.
Obrázek položte stranou s lepidlovým obrázkem do konfet a přitlačte. Zvedněte, obraťte
a nechejte uschnout. Namísto konfet můžete použít kousíčky hedvábného papíru, vatové
kuličky, perličky nebo jiný kolážový materiál.

Vvsvpávanka a skládanka
Připravte si:
1. na vysypávanku:
•

čtvrtku, karton

•

tekuté lepidlo (třeba Herkules)
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•

různobarevná drobná semínka, kroupy, zrní

2. na skládanku;
•

karton

•

plastelínu

•

váleček nebo láhev

•

velká semínka, pecky (hrách, fazole, kukuřice, pepř, čočka, kávová zrna,
slunečnicová a lněná semínka, hřebíček, hořčice, mák)
o v

•

nuz

•

dřívko

Postup:
1. Na menši karton, čtvrtku si předem nakreslíte tužkou motiv (zvířátko, věc, obličej
či postavu). Část obrázku potřete tekutým lepidlem a posypete silnou vrstvou semínek.
Lehce je přitlačíte prsty a po chvilce přebytečná semínka sesypete na noviny nebo do
misky. Stejně se postupuje i u dalších částí obrázku, dokud nezaplníte celý povrch. Pro
pestrost používejte různé druhy semínek a krupky.
2. Na jednu stranu kartonu nalepte vrstvu plastelíny o síle 0,5 cm. Rozválejte ji
válečkem nebo použijte láhev či sklenici, aby byl povrch rovný. Okraje vyrovnejte tak,
že nožem odříznete (za pomoci vychovatele) přebytečnou plastelínu. Na plastelínovém
podkladu naznačíte dřívkem nejdůležitější rysy obrázku a začnete pokládat semena a
pecky. Vtiskujete je přitom prstem do podkladu. Jestliže chcete váš obrázek pověsit na
zeď, přilepte zezadu poutko z tkaničky.

Tupování
Připra te si:
čtvrtku
fix
nůžky
svíčku
vatu
akvarelové barvy
nádobky na barvy
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Postup:
Silným fixem nakreslete na papír velmi jednoduchý vzor a opatrně jej vystřihněte
tak, že zůstanou jen obrysy (jestliže je náhodou přestřihnete, slepte papír samolepicí
páskou). Šablonu po obou stranách namažte svíčkou, aby nenasákla vodou-vlhká se
snadno roztrhne a ušpiní papír. Položte šablonu na čistou kreslicí čtvrtku a připevněte ji
svorkou. Připravte si několik vatových tamponů nebo kousků houby či molitanu, na
každou barvu jeden. Tampon namočte do vody a důkladně vyždímejte (když je příliš
mokrý, barva se dostane pod šablonu a zkreslí vzor). Naberte jimi akvarelovou nebo
plakátovou barvu (lze nabrat již barvu zředěnou vodou, ale i tak je nutné vyždímat
tampon než začnete s pokládáním) a lehce se dotkněte papíru pod výřezy v šabloně.
Použitou šablonu zdvihněte a čistotu vlhkou vatou pečlivě očistěte, aby při dalším
použití nešpinila papír.
Obměna:
Když použijete speciální barvy, můžete malovat i na textil. Tyto trvanlivé barvy se
zředí vodou a po zaschnutí zafixují horkou žehličkou.

Symetrické otiskv
Připravte si:
•

kreslicí čtvrtku

•

plakátové barvy

•

kulatý štětec

Popis:
Papírovou čtvrtku rozdělte na polovinu (svisle nebo vodorovně), přehněte ji a potom
zase rozložte. Na pravou polovinu namalujte obrázek silnou vrstvou plakátové barvy,
použijte kulatý štětec, nebo barvy přímo z tuby vytlačte na papír. Potom znovu přiložte
kartu v původním přehybu a po rubové stránce přejíždějte dlaní. Po chvilce přeloženou
kartu otevřete a podívejte se, co vzniklo. Jestli chcete něco změnit, udělejte to barvou na
pravé polovině a rychle původní postup zopakujte. Pokud chcete, aby po složení
obrázku vznikla druhá polovina symetrická, zkuste namalovat dvě křídla a polovinu těla
motýla, když čtvrtku rozložíte, objeví se celý motýl (stejným způsobem lze nakreslit
srdce, kytku, zvonek).
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Neviditelné malování
Připravte si:
•

kreslicí čtvrtku

•

bílou svíčku

•

velký měkký štětec

•

akvarelové barvy

Postup:
Vezměte si svíčku, trochu na ni přitlačte a nakreslete na čtvrtku, co chcete. Nesmí
vás odradit, že zatím nic neuvidíte. Za chvíli se obrázek objeví. Hodně mokrým Štětcem
rozdělejte akvarelovou barvu a odvážně zamalujte celý obrázek lehkými tahy štětce,
neroztírejte přitom barvu. Jestliže někde zůstala příliš světlá místa, znovu naberte barvu
a přetřete je ještě jednou. Místa moc tmavá se dají zesvětlit tak, že je lehce rozetřete
Štětcem namočeným do čisté vody. Na barevném podkladu se objeví obrázek. Suchý
obrázek se často zkroutí nebo zvlní-nic si z toho nedělejte, snadno se to spraví-jemně jej
zespoda navlhčete vodou, vložte mezi dvoje noviny, na ně položte těžkou knihu a
ponechte tak několik hodin, anebo jej z rubu teplou žehličkou, aby se vyrovnal.
Obměna:
Stejným způsobem lze namalovat i barevný obrázek-místo svíčky použijeme
voskové pastelky. Při kreslení a ně přitlačíte silněji než obvykle. Vybarvený povrch
obrázku musí být lesklý a kluzký. Místa, která mají zůstat bílá, potřete bílou voskovkou
nebo obyčejnou svíčkou. Poté opět pokryjte akvarelovou barvou celou Čtvrtku (celý
povrch obrázku). Přebytek barvy, která na místech pomalovaných voskem zůstává
v podobě kapiček, můžete odsát jemnými doteky papírovým ubrouskem. Obrázek
vypadá efektivněji, pokud použijete jasné svítivé barvy-žlutou, oranžovou, červenou,
růžovou, ostře zelenou.

Voskové obrázkv
Připravte si:
•

voskové pastelky

•

kreslicí čtvrtku

•

ořezávátko

•

průhlednou celofánovou fólii
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•

žehličku

Postup:
V poslední části je nutná pomoc vychovatele.
Nejdříve si rozmyslíte jaký motiv chcete udělat a načrtnete si ho na papír. Nařežte si
(nejlépe ořezávátkem) hoblinky ze silných voskových pastelek, ty potom položíte na
čtvrtku (kresbu). Pevně je přitlačte prstem, poté přikryjte obrázek průhlednou
celofánovou fólií, jaká se používá k ozdobnému balení kytic, jemně rozmačkejte
hoblinky mírně rozehřátou žehličkou. Musíte dávat pozor, abyste při žehlení neporušili
fólii, ale také ji nepokládat příliš těsně, protože byste mohli poškodit vrstvu voskové
barvy. Kdyby se vám to stalo, tak složíte k sobě odtržené kousky a ještě jednou
přežehlíte. Po ztvrdnutí musí být povrch lesklý a hladký. Hoblinek nemusí být mnohorychleji se rozpustí a celkový výtvor vypadá lépe. Pokud jich nastrouháte více, můžou
se pod žehličkou jednotlivé barvy promíchat a splynout v jeden celek.

VvSkrábanka (odkrvvací technika-sgrafito)
Připravte si:
čtvrtku
akvarelové barvy
svíčku
černou malířskou tuš
velký měkký štětec
mýdlo
nástroje na škrábání
Postup:
Papírovou čtvrtku pomalujte akvarelovými barvami. Používejte veselé, syté odstíny:
žlutou, oranžovou, červenou, zelenou, jasně modrou. Nepřidávejte čemou ani bílou. Po
suché, barevnými skvrnami pokryté čtvrtce přejíždějte svíčkou tak, že kreslíte těsně
vedle sebe svislé a vodorovné čáry a kolečka
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Jestliže přijdete na drsná místa, přejeďte je ještě jednou, povrch musí být hladký a
jakoby kluzký. Potom celou čtvrtku potřít čemou malířskou tuší. Před začátkem práce je
dobré namydlit štětec, aby tuš nestékala ze silné povrchové voskové vrstvy. Když
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čtvrtka důkladně vyschne, můžete začít s vyškrabováním kresby. Použijte ktomu
sponku do vlasů, sponku na papíry, tupou tužku, lžíci, trochu zaostřené dřívko nebo jiný
nástroj, kterým se dá odstranit vrstva tuše a vosku. Při tomto úkonu je nutný dohled
vychovatele.
Obměna:
Na hladkou stranu čtvrtky nanést po celé ploše voskový pastel v silné vrstvě. Plochu lze
pokrýt jednou barvou nebo nanášet různé barvy v pásek či skvrnách. Poté natřít celou
plochu černou tuší a pokračovat dle předchozího postupu. Po zaschnutí tuše lze motiv
předkreslit světlou pastelkou a vyškrábat ostrým předmětem.

Razítka z brambor
Připravte si:
•

několik čerstvých brambor

•

nuz

•

plakátové barvy

•

kreslicí papír

•

formičky na vykrajování cukroví

•

štětec z přírodních vláken
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Postup:
Čerstvý brambor překrojíte na polovinu. Na každou půlku položíte formičku
na vykrajování cukroví (či formičku pro děti na hraní) a vtisknete ji hluboko do
brambory. Malým nožem pak za pomoci vychovatele skrojíte kolem vnějších hran
formičky asi centimetr silný plátek a formičku odstraníte. Razítko je hotové. Zdatnější
jedinci si mohou vyrobit razítka podle vlastního návrhu. Na polovinu brambory
nakreslíte fixem jednoduchý vzor a pak ho vykrojíte. Na vystouplou část nanesete
štětcem hustou plakátovou barvu. Razítko přiložíte na čtvrtku čistého papíru, lehce
přitisknete a opatrně sejmete, aby se nerozmazala barva. Tento postup opakujeme
několikrát, používáme různé barvy.
Obměna:
Když byste použili speciální barvy místo běžných plakátových, můžete razítky
z brambor ozdobit i textil. Touto technikou si můžete navrhnout ubrousky nebo záložky
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do knížky, dále pak ozdobit vlastní dopisní papír, pozvánky na karneval, narozeniny
nebo třeba letní tričko na rehabilitačním pobytu.

Opakované ornamenty
P řipra te si:
brambory
plastelínu nebo gumu na vymazávání
nůž
paletu
plakátové barvy
štětec z přírodních vláken
kreslicí čtvrtku
Postup:
I k této práci budete potřebovat razítka. Můžete si je udělat z několika brambor nebo
z gumy, ze špalíku seříznutého po délce nebo z plastelíny ve tvaru sloupku, kterou je
zapotřebí na chvilku položit na chladné místo, aby ztvrdla. Plakátovou barvu naneste
štětcem na paletu. Bude nám sloužit při razítkování jako polštářek s barvou. Namočte
razítko v malém množství barvy z palety a v pravidelném sledu otiskujete na papír např.
květinový ornament. Používejte razítka různých tvarů a měňte barevné odstíny.
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Kašírování
Připravte si:
noviny
vodu
škrobové lepidlo (APEKO)
misku
bílou barvu (Latex, Balakryl)
plakátové či temperové barvy
štětce
lak na vlasy či na barvu
Postup:
Natrhejte noviny na velmi jemné kousky (či proužky). Nechte na 1/2 hodiny
rozmočit ve vodě. Mimo si rozdělejte škrobové lepidlo, které poté vlijete do misky
s novinovou směsí a smíchejte. Pak již můžete začít modelovat nebo hmotu rozprostřít
na desku (výrobek bude z jedné strany plochý), Nechte několik dní schnout na teplém
místě. Po uschnutí má výrobek šedou barvu, pokud chcete dále upravovat, potřete jej
bílou barvou, Balakrylem či Latexem. Po zaschnutí můžete použít jakékoli barvy na
dozdobení. Poté nechat zaschnout. Pro lesklý povrch přestříkejte výrobek lakem na
vlasy nebo použijte lak na barvu. Pokud chcete výrobek zavěsit, vložte ještě před
zaschnutím do požadovaného tvaru kousek ohnutého drátku. Pokud chcete výrobek
později někam zapíchnout použijte při vytváření výrobku špejli a nechte zaschnout.
Tímto způsobem lze vytvořit různé tvary květin, zvířat i krásné masky

Přání k vánocům I.
Připravte si:
•

bílou čtvrtku

•

modrý inkoust

•

zmizík

Postup:
Přehněte čtvrtku na polovinu a na horní straně si namalujte čtverec či obdélník, který
vybarvíte inkoustem. Po zaschnuti malujte zmizíkem na modrou plochu.
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Přání k vánocům II.
Připravte si:
•

temperu (bílou, žlutou)

•

ovoce (citrón, jablko, kiwi)

•

barevné papíry

•

čtvrtky

•

vodu

•

mističku

•

lepidlo

Postup:
Zvolte si ovoce, které chcete obtiskovat. Nejdříve citron, jablko nebo kiwi rozřízněte
na polovinu, pak je namáčejte do tempery (pokud je tempera příliš hustá přidejte kapku
vody). Takto připravené ovoce obtiskněte na předem připravený čtvereček barevného
papíru. Nechejte zaschnout. Přehněte čtvrtku na polovinu a na homí stranu přilepte
čtvereček s obtiskem.

Mozaika z kousků dlaždiček
Připravte si:
•

pevný kartón

•

dlaždičky různých barev

•

lepidlo na dlaždičky (Dilex) nebo tavící pistoli

•

sádm nebo bílý cement

•

vodu

•

misku

•

houbičku

Postup:
Na pevný podklad (dlaždičku, pevný kartón) si předem namalujte omament či
začněte podle své fantazie klást jednotlivé střípky dlaždiček. Příprava střepů-rozbijte
dlaždičky ve staré textilii kladivem. Sestavte střípky podle nákresu a přilepte je buď
Dilexem (lepidlo

na dlaždičky 1 kg/60,-) nebo tavící pistolí-dávejte pozor, abyste se

nespálili při držení střípku. Nechte zaschnout asi 10 minut. Poté rozdělejte sádm nebo
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bílý cement (tolik se nedrolí) do vody. Ve vodě rozpusťte požadované množství sádry
až se vytvoří kašovitá konzistence. Sádru ihned použijte, neboť rychle zasychá. Touto
hmotou vyplňte spáry mezi jednotlivými kousky dlaždiček. Po 5 minutách setřete
povrch střípků houbičkou a dohlaďte. Druhý den můžete svůj výtvor doleštit pomocí
vatového tamponu olej íčkem nebo krémem na ruce.
Obměna:
Stejným způsobem lze ozdobit květináč.

Barvení vaiec kutálením v barvě
Připravte si:
malý pekáček
tekuté temperové barvy v několika odstínech
natvrdo uvařená vejce
papír velikosti pekáčku
police ba vychládání moučníků či drátěné pletivo
prázdný karton od vajec
Postup:
Na dno pekáčku položte papír. Je-li to třeba, odstřihněte jeho okraje. Na papír nalijte
několik barevných loužiček. Do pekáčku položte vejce. Mírně pekáček naklánějte, aby
se vejce kutálelo skrze barevné loužičky. Dávejte pozor,aby nenapraskla skořápka.
Usušte vejce na drátěném pletivu nebo na vychládací polici. Barva se může z vajec
uvolňovat a zbarvit vám ruce (zvlášť jsou-li vlhké) či oblečení, proto suchá vejce
přenášejte v kartonu na vejce.
Obměna:
I z papíru na dně pekáčku se může stát výtvarné dílo.

Batikovaná veíce
Připravte si:
•

vyfouklá vejce

•

krepový papír v několika barvách

•

jar

•

ocet
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•

vodu

•

hadřík

•

misku

Postup:
Očistěte vajíčko jarem či octovou vodou od všech mastnot-omyjte ho. Natrhejte
barevný krepový papír, namočte do octové vody a přitiskněte na vajíčko. Namočte malý
hadřík do octové vody a zabalte do něj vajíčko. Nechte chvilku působit, aby se barva
z krepového papíru přenesla na vajíčko.

Další barvení vajíčka
Připravte si:
vyfouklé vajíčka
lepidlo
štětec
vlnu či silnější provázek
různé druhy koření
krupice
temperové barvy
voda
špejle
plastelínu
květináč s pískem (poslouží jako těžítko)
Postup:
Vyfouklé vajíčko dejte na špejli a spodní část zajistěte plastelínou (zamezíte tím,
sjíždění vajíčka ze špejle). Takto připravené vajíčko na špejli zapíchněte do květináče
spiskem, budete mít obě ruce volné. Štětcem potřete vajíčko lepidlem a začněte
s omotáváním, obtáčením vlny či provázku kolem vajíčka (zespoda nahoru).
Obměna:
Použijte temperové či plakátové barvy. Na vajíčka namalujte okvětní lístky tulipánu
či jiné květiny. Potom nabarvěte špejli na zeleno. Nalakujte špejli, jinak bude po
zaschnutí špinit. A máte na velikonoce ozdobu do květináče.
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Nebo lze využít lepidla koření, krupice a temper. Vajíčko potřeme nejdříve
lepidlem, pak na něj nasypeme různé barvy koření a krupici necháme zaschnout. Další
možností je na lepidlo nasypat pouze krupici a temperu trochu rozředit s vodou a pak ji
zapouštět lehkými dotyky štětce do krupice na vajíčku.

Kresba lepidlem a pískem
Připravte si:
•

písek ve velké, široké nádobě (nejlepší by byl pískový stůl)

•

bílé lepidlo v lahvičkách

•

bílé lepidlo v nádobce a štěteček nebo vatový smotek

•

papír nebo jakoukoli lepenku

Postup:
Arch papíru nebo lepenku položte na písek ve vaničce. Nakreslete na papír obrázek
lepidlem z lahvičky anebo štětečkem, který namáčíte do nádobky. Když je obrázek
hotový, naberte do dlaní písek z vaničky a posypte jím celý papír. Uchopte papír za
růžek a přebytečný písek nasýpejte zpátky do vaničky. Nechejte kresbu nějaký čas
schnout. Upadne-li několik kapek lepidla spojeného spiskem na zem, nechejte je
zaschnout a ztvrdnout a teprve potom je odstraňte.
Obměny:
Naplňte pískem kelímek od jogurtu, přidejte trochu temperové barvy v prášku a
smíchejte je: získáte tak barevný písek. V několika kelímcích připravte písek různých
barev. Můžete ho pak použít tak, že na jednotlivé části kresby zvlášť sypete přiměřená
množství písku určitých barev.
Pískové kresby můžete tvořit také na hřišti nebo na chodníku. Tentokrát nebudete
používat lepidlo-písek přímo sypte na chodník třeba z plastikové lahvičky s maličkým
otvorem, která vám pomůže přesně kreslit čáry, tečky a jiné tvary. Když skončíte, měli
byste ovšem písek zamést.

Sežehleny voskovaný papír
Připravte si:
•

zbytky voskových pastelů, které oloupete

•

staré struhadlo na sýr

•

voskovaný papír nastříhaný na obdélníky 20 x 25 cm
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•

noviny

•

starou žehličku zapnutou na středni stupeň

•

nůžky

•

jakoukoli přízi

Postup:
Pracujte na silné vrstvě starých novin. Na noviny položte obdélník voskovaného
papíru. Nad tímto obdélníkem strouhejte pastely. Voskovaný papír s pastelovými
hoblinkami přikryjte druhým voskovaným obdélníkem. Toto všechno zakryjte archem
novin. Vychovatel přejíždí žehličkou o novinách, aby se pastelové hoblinky trochu
rozpustily a dva voskované papíry se slepily. (Je-li zaručen pečlivý dohled, může osoba
s mentálním postižením provádět žehlení samo.) Odstraňte noviny. Nadbytečné okraje
voskovaného papíru odstřihněte nůžkami. Přeje-li si mladý umělec pověsit svůj obrázek
do okna, použijte přízi a lepidlo k vyrobení poutka.
Obměny:
Voskovaný papír může mít nejrůznější rozměry a tvary. Hotový obrázek můžete také
orámovat barevným papírem. Namísto přejíždění žehličkou po papíru ji lze jen tlačit
dolů a zase zvedat: někdy tak vzniká odlišný efekt.

Záhadný obrázek
Připravte si:
4 lžíce jedlé sody
4 lžíce vody
hrníček na smíchání sody s vodou
vatové tyčinky
arch bílého papíru
vodovou barvu
štětec
Postup:
V

hrníčku rozpusťte sodu ve vodě. Do této směsi namočte vatovou tyčinku a na bílý

papír jí namalujte neviditelný obrázek. Nechejte svou práci zcela uschnout. Suchý
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neviditelný obrázek přemalujte vodovou barvou-a objeví se vám jako bílé linie
v barevném poli.
Obměny:
Vytvořte tajný obrázek pro kamaráda, který jej musí přemalovat, aby ho uviděl.

Modelovací hmota
Připravte si:
hladkou mouku
sůl
temperové barvy
vodu
misky
lžíce či dřevěné vařečky
kuchyňské prkénko
plech na pečení
alobal nebo voskovaný papír
různá vykrajovátka, formičky na cukroví
malý nožík
trouba
Postup:
Předem si obarvěte vodu požadovanou barvou. Smíchejte v miskách stejný díl
mouky a soli. Ve středu této suché směsi udělejte důlek a nalijte do něj jeden trochu
obarvené vody. Za pomoci lžíce či vařečky tuto hmotu smíchejte, přidejte další vodu a
pokračujte v míchání. Hmota by se neměla drobit ani lepit, ale měla by tvořit pevnou
kouli. Hmotu vyndejte z misky na kuchyňské prkénko, které pomoučte a hněťte ji,
dokud není docela hladká. Na alobalu nebo voskovaném papíře pracujte s malým
kouskem hmoty. Vyválejte placku a vykrajujte si z těsta, co chcete nebo z hmoty
modelujte různé věci-kroužky na ubrousky, šperky pro děvčata, modely zvířátek,
obrázky či ploché stromy s ovocem, sluníčka, srdíčka.
spojit části těsta dohromady. Použijte ktom u

Voda by měla vždy pomoci

štětec nebo prsty.

Když jste

s modelováním či vykrajováním hotovi, vychovatel položí plastiku uschnout pod topení
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nebo na alobalem vyložený plech dá do trouby. Předehřejte troubu, pak ji vypněte a
výrobky v ní nechte usušit (dávejte pozor, abyste své výrobky nepřipálili). Pokud
vyrábíte kytku, udělejte do ní předem zespoda dírku. Jakmile ji vytáhnete z trouby,
vsuňte do dírky špejli.

Malujeme s klovatinou I.
P řipravte si:
klovatinu
čtvrtky
štětec
barevné křídy
skleničku s teplou vodou
Postup:
Nejdříve si promyslete, co budete chtít na čtvrtku namalovat. Štětec namáčejte
do klovatiny a malujte s ním jednoduché tvary (obrysy věcí, rostlin, zvířat). Po skončení
malování klovatinou dejte štětec do teplé vody, jinak by vám ztvrdnul. Obrázek nechejte
důkladně zaschnout. Poté si vezměte barevné křídy a vybarvěte bílé plochy na papíře.
Křídu roztírejte prstem, docílíte tím jemnější barvy, která se dostane všude tam kam
potřebujete. Až budete s vaším výtvorem hotovi, jděte vymýt klovatinu z obrázku.
Nejlepší způsob je, nechat proudit vodu po obrázku a zároveň s ním hýbat do stran
(čímž napomáháte rychlejšímu rozpuštění klovatiny). Nechejte uschnout. Pokud chcete,
můžete nově vzniklé bílé plochy dobarvit.

Malujeme s klovatinou II.
P řipravte si:
•

klovatinu

•

čtvrtku

•

štětec

•

barevné tuše
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Postup:
Klovatinu rozetřete po celé ploše papirové čtvrtky. Poté namáčejte štětec do barevné
tuše a pokapejte tím čtvrtku (tuš se začne v klovatině rozpíjet). Použijte další tuš
stejným způsobem. Nechte zaschnout.
Při této technice lze také během zapíjení tuše do klovatiny použít špejli. Tu místo
štětce či kapátka namočit do tuše a špejlí po čtvrtce různými směry přejíždět.
Kromě obrázku si z takto připravené nabarvené čtvrtky můžete jednoduchým
způsobem vytvořit krabičku.
Obměna:
Místo barevných tuší použijte temperové barvy. Pokud je budete mít už trochu
zaschlé, zřeďte je vodou. Je možné do této techniky pro zvýšení efektu ještě přidat sůl.
Tedy po zapíjení temper do klovatiny ještě obrázek trochu posolit.

Malujeme s klovatinou HL-rezervovací technika
Připravte si:
•

klovatinu

•

čtvrtku

•

štětec

•

skleničku s teplou vodou

•

plakatové či vodové barvy

Postup:
Na plochu papíru nakapat skvrny klovatinou nebo namalovat část motivu. Po zaschnutí
pokrýt plochu světlou barvou (vhodná je žlutá či béžová). Po usušení opět nakapat další
skvrny klovatiny nebo pokračovat v malbě. Povrch po zaschnutí tentokrát pokrýt barvou
sytější. Tímto způsobem postupovat od nejsvětlejší po nejtmavší barvu. Klovatinou se
takto rezervuje vždy část barevné plochy. (Je to tzv. rezervovaní technika, stejně jako
batikování kraslic či vosková batika textilu.) Po dokončeni papír opláchnout pod
tekoucí vodou, dojde tak k odstranění klovatiny.
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Batika z papíru I.
Připravte si:
•

povoskovaný či obyčejný papír

•

vodu do rozprašovače

•

barvy DUHA či IBERIA

•

sůl

Postup:
Papír navlhčit vodou. Posypat barvami a opět trochu navlhčit. Barvy by se měly
rozpíjet. Posypat trochu solí. Potom papír zmačkat, pořádně zmuchlat do kuličky a
roztáhnout. Roztažený papír nechat uschnout. Pokud se pracuje s obyčejným papírem je
nutné si dát pozor a nezmačkat ho úplně, mohlo by pak při roztažení dojít kjeho
protržení.

Barevny papír (batika z papíru II.)
Připravte si:
obyčejný (hedvábný) papír
vodu
barvy (plakátové či rozředěné tempery)
štětce
palety
Postup:
Nejdříve namočte papír z obou stran. Poté ho zmuchlejte a trochu vyždímejte. Pak ho
roztáhněte, dávejte přitom pozor, aby se vám neroztrhl. Namočte štětec do barvy a
začněte barvu rozstřikovat na připravený mokrý papír. Použijte více barev. Barvy se
budou rozpíjet

a promíchávat. Můžete jim pomoci, pokud část papíru lehce zmačkáte

a poťukáte jím na zbylé části papíru. Poté opět roztáhněte a nechejte na rovné ploše
uschnout. Takto připravený papír můžete využít různými způsoby. Jeden z nich
naleznete na další stránce.
Pro zjednodušení lze papír jen navlhčit a poté již zapouštět barvy. Pak lehce zmačkat
a opět rozevřít, nechat uschnout na rovné ploše.
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Motýlci z papíru
Připra te si:
barevný papír (ručně dělaný či tenčí dárkový papír s potiskem)
měděný nebo vázací drátek
korálky
nit
špejle
špendlíky
tlustší jehlu
pravítko
tužku
Popis:
Z papíru vystřihněte čtverec ve zvolené velikosti (velikost čtverečků; 6, 8, 11 cm)
pro horní křídla. Naskládejte jej vodorovně (jako harmoniku). Sklady by měly být
široké cca 0,5cm. Pro dolní křídla vystřihněte čtverec se stranou o 2 až 3 cm menší,
stejně naskládejte. Oba složené proužky přiložte k sobě a uprostřed omotejte nití.
Drátkem s provléknutým korálkem ozdobte střed, oba konce zakruťte a zhotovte z nich
tykadla. Naskládaná křidélka na koncích roztáhněte (pokud chcete ještě zakulaťte
nůžkami). Špendlíkem připevněte motýlka do vrcholu špejle. Hotové motýlky lze
umístit do čerstvé jarní trávy, do květináčů nebo mezi řezané větvičky a květiny.

Papíroví beránci
Připravte si:
•

lepenku či karton (silnější hnědý papír)

•

bílou temperu

•

černou fixu

•

režný provázek

•

dřevěné korálky stejné velikosti (červené)

•

mašli na ozdobení (červenou)
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Postup:
Nejdříve si vyrobte šablonu beránka (pouze hlavu a tělo, nohy mu uděláte později
z provázku). Šablonu obkreslete na karton (lepenku) a poté vystřihněte. Čemou fixou
udělejte oko. Poté vezměte bílou temperu a rovnou z tuby dělejte „ťupky“ (tečky) po
celé ploše těla beránka. Nechejte zaschnout. Ve spodní části udělejte děrovačkou dvě
dírky. Ustřihněte si 10 cm provázku. Na jedné straně provázku udělejte uzlík a navlečte
korálek, poté provlékněte provázek dírkou, navlékněte dmhý korálek a udělejte uzlík.
Totéž proveďte i s dmhým provázkem a už máte nožičky beránka hotové. Pokud chcete
beránka zavěsit, udělejte v homí části těla beránka dírku a provlečte jí režný provázek
nebo mašli.
Obměna:
Místo zavěšení lze do lepenky (kartonu) vstrčit či nalepit špejli. Takto vyrobeného
beránka si můžete zapíchnout třeba do květináče.

Stopy nitě namočené v inkoustu
Připravte si:
•

nitě nebo slabé provázky

•

papíry

•

inkoust

Postup:
Nejdříve si nastřihejte nitě asi na 40 cm (tuto délku nemusíte striktně dodržovat, je
pouze orientační) a přehněte papír na polovinu. Poté chyťte jeden konec a zbytek nitě
ponořte do inkoustu. Nechejte chviličku odkapat a pak položte na pravou polovinu
papím-s nití si na papíře pohrajte, vytvořte několik obloučku, kliček. Konec nitě by měl
z papim vyčuhovat. Přiložte dmhou polovinu papim, přidržte ji dlaní a vytáhněte nit
ven. Stopa nitě je hotová. Pokud je příliš silná, položte nit ještě jednou na papír již bez
namočení a postup opakujte.
Obměna:
Místo inkoustu použijte barvy nebo barevné tuše. Postupujte stejný způsobem.
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Bičomalba
Připravte si:
provázek, textilní tkaničky
tempery
mističky
vodu
štětce
barevné papíry
Postup:
Nejdříve si vyberte barvu papíru. Na konci provázku udělejte uzel, který poté
namáčejte

do barvy. Bičujte namočeným uzlem papír, až bude plocha téměř pokryta

barvami. Pokud budete zkoušet tuto techniku v zimě, použijte bílé, světle modré a
tmavě modré papíry (tedy barvy zimy). Na tmavomodrý papír je vhodná stříbrná barva.

Monotisk
Připravte si:
•

čtvrtky A4

•

molitanový váleček

•

vaničky

•

šablony ze čtvrtky, z kartónu

•

tempery

Postup:
Pod papír dejte šablony ze čtvrtky (strom, vločky). Přetřete molitanovým válečkem
s temperou a posuňte šablonu pod papírem. Znovu přetřete. Postup opakujte několikrát,

Muchláž z toaletního papíru
Připravte si:
•

toaletní papír

•

čtvrtku A4

•

lepidlo
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Postup:
Na část čtvrtky naneste lepidlo. Natrhejte a zmačkejte kousky toaletního papíru různé
délky a velikosti. Poté nahodile přilepte kousky na čtvrtku. Nezáleží na tom, jak budou
vedle sebe umístěny( hodně zmuchlaný kousek vedle málo zmuchlaného, velký kousek
vedle malého-rysy by měli být co nejostřejší, aby vznikly výrazné odstíny po ofocení.).
Hotový obrázek ofotit na kopírce (ke kopírování této muchláže je lepší použít barvu
modrou). V příloze je touto technikou děláno srdce určené ke dni zamilovaných.

Vyklepávaný list na barevném podložení
Připravte si:
noviny
listy (javorové se osvědčily nejvíce)
kartáč
vodu
čtvrtku A4
různé velikosti barevných a přírodních papírů
lepidlo
Postup:
Zelený list nejdříve trochu namočte a pak vyklepte pomocí kartáče, dokud nezůstane
jen buničina, kostra listu. Dávejte pozor, abyste list při klepání moc nepotrhali,
neudělali do něj díru. Poté vložte do novin, zatižte a nechte týden uschnout. List zjemní
a stane se průsvitný. Na barevnou čtvrtku přilepte čtvereček barevného papíru a na něj
list. Je důležité sladit barevný papír s barvou čtvrtky.

Tisk tupým předmětem
Připravte si:
tvrdou desku z umělé hmoty
tempery
molitanový váleček s vaničkou
suchý váleček
bílé papíry
voskovku
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Postup:
Touto technikou vytvořime dva obrázky- 1.pozitiv a 2. negativ. Připravte si tvrdou
desku z umělé hmoty, na kterou naneste barvy (tempery). Barvy rozneste válečkem po
desce. Poté přitiskněte papir na desku a na rubovou stranu papíru nakreslete voskovkou
nějaký motiv (např. parník, strom .).Papír sejměte (vytvořen pozitiv). Pak přitiskněte
papír nový. Nyní suchým válečkem přitlačte na tutéž desku (tímto způsobem vznikne
negativ).

Vymývání tvarů
Připravte si:
•
čtvrtku A4
•

tempery

•

molitanový váleček s vaničkou

•

vodu

•

houbičku

Postup:
Nejdříve se rozmyslete, jaký tvar chcete vymývat. Podle toho zvolte vhodné barvy.
Do vaničky si připravte danou barvu ( můžete jich i několik smíchat dohromady).
Přidejte trochu vody a rozválejte molitanovým válečkem. Poté potřete celou plochu
Čtvrtky. Pozadí by mělo být slabší-netlačte tak na váleček! Vyberte si motiv, který
chcete vymývat (tvar ovoce

-jablko, hruška,nebo květiny-třeba jiřiny, astry) a pomocí

houbičky ho vymývejte (vytírejte). Dávejte pozor, abyste neprodřeli čtvrtku.
Obměna:
Místo temper lze použít i křídy.

Hra s benzínovým papírem
Předností této techniky je její jednoduchost a také díky určité nahodilosti mohou i
méně zruční jedinci dosáhnout velmi dobrých výsledků, což
k další výtvarné činnosti.
Připravte si:
•

benzín

•

olejové barvy

•

kelímky
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může

být podnětem

•

dřívko

•

misku nebo vaničku

•

papír (čtvrtku)

Postup:
Zajímavé barevné struktury dosáhnete pomocí olejových barev, které jednotlivě
namícháte v kelímcích ředěním v benzinu. Takto připravené barvy nalijte do stojící
vody v umyvadle, míse či vaničce. Mícháním a prolínáním barev na hladině vody
(provádějte dřívkem) vznikají často esteticky velmi působivé barevné tvary a struktury,
kterých nelze dosáhnout štětcem. Poté si vezměte papír nebo čtvrtku. Barevné struktury
přeneste na papír tak, že ho položíte

na 1-2 sekundy na vodní hladinu. Potom nechejte

papír vyschnout.
Jednotlivé je možno po vyschnutí dokreslit nebo štětcem domalovat podle toho, jaké
asociace vyvolávají v představách autora.
Obměna:
Tato technika může být nahrazena technikou podobnou-mramorování (marbling).
Používají se speciální barvy pro tuto techniku určené. Je to technika bez použití
benzínu, tedy vhodnější pro práci osob s mentálním postižením.

Malba plastelínou
Připravte si:
•

plastelínu (výraznější barvy jsou lepší)

•

čtvrtku

Postup:
Na čtvrtku nakreslete jednoduchý námět (zvíře, květinu atd ), který poté vybarvíte
plastelínou (modelínou) a to tak, že odtrhnete malý kousek plastelíny a ten namáčknete
na čtvrtku a prstem na daném místě rozmáznete směrem od sebe. Tento postup
opakujte tak dlouho, dokud není obrázek hotový.
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Malba pírkem
Připravte si:
•

pírka

•

čtvrtku

•

tempery Či plakátové barvy

•

vodu

Postup:
Tato technika se velice dobře hodí při tvoření za hudby. Namočit pírko do barvy a
jezdit sním po čtvrtce. Vytvářet různé vlnky a obloučky. Snažit se, aby nedošlo
k přerušení stopy barvy. Nepospíchat.Technika vhodná pro uvolnění zápěstí ruky.
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7.

ZAŘÍZENÍ,

KDE

BYLY

VÝTVARNÉ

TECHNIKY

METODIKA VV OVĚŘOVÁNA
V této kapitole popisuji jednotlivá zařízeni a charakterizuji jejich klienty.
Ve všech níže popsaných zařízeních (ÚSP Vlašská, Studio Oáza a Domov Ráček
o.p.s) jsem byla na praxi a také jsem zde vyzkoušela výtvarné techniky popsané v šesté
kapitole. Ve Studiu Oáza již 6 let asistuji klientům při výtvarné činnosti a v Domově
Ráček o.p.s figuruji jako dobrovolník téměř 9 let.
Součástí kapitoly je i popis průběhu výtvarného tvoření od samotných malířů.

7.1.ÚSP Praha 1 a její středisko Vlašská
Ústav sociální péče Praha 1 je příspěvková organizace.
Předmětem činnosti j e :
1. ústavní sociální péče s celoročním, týdenním a denním provozem pro mentálně
postižené osoby
2. vzdělávání mentálně postižených osob
3. provoz chráněných bytů pro osoby s mentálním postižením
4. organizování chráněné dílny
5. organizování školení a dalšího vzdělávání v oblasti péče o mentálně postižené
Ústav sociální péče Praha 1, Vlašská 25 poskytuje v současné době péči mentálně
postiženým dětem a dospělým v denních, týdenních a celoročních pobytech. Péče je
zaměřena na výchovnou, sociální, zdravotní, rehabilitační a další terapeutickou a
reedukačni péči. Veškeré služby se kvalitativně, ale i po stránce dalšího zaměření mění.
Novým typem v péči o klienty je poskytnutí chráněných bytů pro naše klienty a to v
běžné občanské zástavbě.
Základní podmínkou je účast klientů v rozhodovacím procesu při uspokojování jejich
potřeb. To předpokládá širokou nabídku činností a individuální přístup ke klientům.
Cílem je integrace klientů do komunity toho kterého střediska ústavu. Pět jednotlivých
středisek ÚSP (Bořivojova, Papírenská,Vilová, Vlašská, Doubravčiny), ze kterých se
ústav skládá, nabízí různé možnosti péče, odlišné typy komunitního prostředí, kdy se na
přípravě a realizaci poskytovaných služeb aktivně podílí nejen zaměstnanci, ale i velkou
mírou klienti.V mnoha případech ústav funguje jako společenské centrum pro řadu
rodin.
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A

Ráda bych se zmínila o středisku Vlašská, protože právě zde jsem strávila tři týdny
praxe a také jsem zde vyzkoušela výtvarné techniky popsané v 7. kapitole.
Středisko Vlašská poskytuje péči s týdenním a celoročním pobytem. V současné
době zde žije 30 klientek se středně těžkým až těžkým mentálním postižením, jejichž
věk se pohybuje mezi 20 - 50 lety. K ubytování klientek celoročního pobytu slouží nově
rekonstruovaná podkrovní část objektu pro 10 osob, jejíž prostorové uspořádání
zaručuje intimitu a soukromí klientek v nejvyšší možné míře. V souladu s moderními
trendy v oblasti speciální pedagogiky je ve zdejším středisku kladen důraz na
podporovanou volbu klientů našich služeb. Prostor pro denní činnosti je poskytován
společenskou místností, kuchyňkou, dílnou pro aranžování květin, koutkem ručních
prací, keramicko-výtvamou dílnou a hernou s hudebními nástroji. Klientkám je dán
volný prostor pro výběr vhodných činností dle jejich aktuálního stavu, schopností a
zájmů.
Mezi tradiční akce pořádané střediskem patří jarní jarmark, vánoční divadelní
představení a čtvrteční tzv. kafíčkování ,kdy se klientky setkávají se svými přáteli a
známými.
Toto středisko ÚSP pořádá také 2x ročně dvoutýdenní rehabilitačně-relaxační
pobyty klientek, které pro ně představují změnu prostředí s možností poznáván nových
míst a lidí v ČR. (Stránky ÚSP Praha 1 a jejího střediska Vlašská [online]. [cit. 200711-18]. Dostupné na WWW; http;//www.usppl.cz)

7.1.1. Charakteristika klientek a výtvarné tvoření v ÚSP Vlašská
V

ÚSP Praha 1 jsem strávila tři týdny. Pracovala jsem zde se skupinou šesti žen ve

věku od 18-50 let se středním (středně těžkým) mentálním postižením. U některých
klientek je mentální postižení ještě kombinováno s DM 0, autismem či epilepsií.
Během této praxe jsem si s klientkami vyzkoušela mnoho výtvarných technik, které
jsou popsané v 6. kapitole. Některé z nich jsem do té doby vůbec neznala. Jednou z nich
byla technika mramorování neboli marbling (viz příloha č.16). Na tuto výtvarnou
techniku se používají speciální barvy. Jde o podobnou techniku jakou je benzínový
papír, ale pro osoby s mentálním postižením vhodnější, neboť se zde nepoužívá benzín.
Tuto techniku zvládly za asistence i dívky s těžkou mentální retardací.
Za zmínku určitě stojí i malba na textil a na sklo speciálními barvami. Se zručnějšími
dívkami s mentálním postižením jsem tyto dvě techniky malování vyzkoušela Vždy se
jim nakreslil konturou nějaký obrys obrázku a ony ho poté vybarvily (domalovaly).
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Tato činnost se jim opravdu líbila, protože barvy k tomu určené byly výrazné a syté.
Díky tomu, že většina výrobků z tohoto ÚSP je na zakázku nebo na prodej, připadají si
klientky tohoto zařízení užitečné a je na nich vidět snaha.
S

klientkou M. jsem si vyzkoušela i malování na hedvábí (šála). Nejdříve jsem

předkreslila vzor a poté jsme společně míchaly a ředily barvy na hedvábí. Podle mých
rad se pak M. snažila vzor vybarvit. Při této technice bylo velice důležité, aby klientka
nepřetáhla, protože jinak se barva dostala i tam, kde jsme ji mít nechtěli. Klientka M, si
zde procvičila koordinaci oka a ruky a také jemnou motoriku. U osob neklidných,
neschopných soustředit se, tuto činnost nedoporučuji. Místo malování šály -vybarvování
jednotlivých částí vzoru, můžou dané osoby malovat na hedvábí natažené na rám, kde
se předem nakreslí obrysy čtverečku a klienti pak mohou pokrýt barvami celou plochu.
Po zaschnutí se malé čtverečky vystřihnou a např. nalepí na přeložený tvrdý papír.
Takto vyrobené přání lze pak použít např. na Vánoce, či Velikonoce.

7.2. Studio Oáza -kulturní centrum pro lidi s mentálním postižením
Studio OÁZA je nevýdělečným občanským sdružením, jehož cílem je zejména
rozvíjení kulturních a společenských aktivit mentálně postižených. Hlavní náplní je
organizování pravidelných kroužků zájmové umělecké činnosti pro mentálně postižené
a dalších akcí, přispívajících k jejich integraci a zapojení do společenského života.
Toto centrum, které v dubnu 1992 zahájilo svůj provoz v prostorách Českého hnutí
speciálních olympiád v Praze 1, Říční 6, je určeno všem mentálně postiženým od 6 let
výše - homí hranice věku není stanovena.
Od otevření Studia se činnost rozvíjela zpočátku ve čtyřech zájmových kroužcích
pod odbomým vedením - hudebním, hudebně - pohybovém, dramatickém a výtvarném.
O účast v kroužcích byl od počátku velký zájem a brzy byly naplněny zájemci z celé
Prahy i okolí. Počet kroužků se proto rychle rozšiřoval a přibývaly i nové obory - balet,
keramika, promluvy, hra na klavír, na kytam a na flétnu a byla zahájena i výuka
angličtiny, němčiny a počítačů. V současné době se do činnosti Studia OÁZA
pravidelně zapojuje 66 lidí s mentálním postižením, kteři pracují v 16ti kroužcích.
O

dané kroužky je stále velký zájem, ale díky nedostatečnému prostoru nemohou být

uspokojeni všichni zájemci.
Studio Oáza nezajišťuje jen využití volného času lidí s mentálním postižením, je i
místem, které jim umožňuje najít si nové přátele,kde si mohou popovídat, sdělit si své

95

zážitky i problémy a pobavit se. Zde mají možnost rozvíjet své schopnosti, projevit se.
Přínos tvořivé činnosti pro Hdi s mentálním postižením je nenahraditelný. Nejenže
klienti na kroužcích mohou rozvíjet své estetické cítění, prohlubovat svůj talent, ale učí
se zde i spolupracovat s ostatními. Rozvíjí své společenské chování a učí se ostatní
v

respektovat. Člověk tam není nikdy sám.
Ve Studiu Oáza jsou všichni tzv. n a ,jedné lodi“. Všichni jsou si rovnocenní a podle
toho se také tak k sobě chovají. Dodržují se zde pravidla slušného chování-dáma má
přednost, mladší pouští sednout staršího, když někoho neznám, tak mu vykám a to bez
rozdílu zda se jedná o člověka s postižením nebo bez.
Ke zdárnému chodu Studia Oáza přispívá zejména profesionální přístup paní
ředitelky Olgy Kurzové a jejích spolupracovnic, především Jany Slámové. Kroužky ve
Studiu OÁZA vedou profesionálové svého oboru. Při jejich práci jim pomáhají asistenti,
kteří jsou buď dobrovolníci nebo studenti škol se zaměřením na problematiku mentálně
postižených. Když má kdokoliv problém, potřebuje radu nebo si jen tak s někým
popovídat, svěřit se, vždy je tu pro něj. V Oáze se slaví každého narozeniny, svátky i
svátky jako jsou Velikonoce či Vánoce. To dává lidem s postižením pocit, že nejsou
sami, že je má někdo rád, že na ně někdo myslí. (Stránky Studia Oáza [online]. [cit.
2007-11-18]. Dostupné na WWW: http://www.special.cz/oaza/)

7.2.1. Charakteristika klientů a výtvarné tvoření ve Studiu Oáza
Do výtvarného kroužku dochází zhruba 15 klientů ve věku od 25-40 let s lehkým i
středním mentálním postižením. Kroužek trvá 90 minut. Ve výtvarné činnosti se prolíná
imprese i realita. Jak jsem již popisovala v šesté kapitole s. 51-52, Studio Oáza má při
výtvarné činnosti jasně stanovená pravidla a postup, který se musí dodržovat. Začíná se
i končí kruhem přátelství.

7.3. Domov Ráček o.p.s.
Domov „Ráček“ je nestátní, neziskové humanitární zařízení s plnou právní
subjektivitou, které již téměř deset let pečuje o handicapované osoby z města Rakovníka
a jeho okolí. Na jeho založení se podílelo občanské Sdružení pro pomoc mentálně
postiženým, které působí v České republice od roku 1969 a HANDICAP LYCEUM
Praha.
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Domov pomáhá dvaceti dospělým „dětem“ prožít plnohodnotný život; zajišťuje pro
ně denní pobyt v dobrém kolektivu, práci v terapeutické dílně, podle možnosti i
výchovu a vzdělávání, pro některé také bydlení v chráněném bytě s částečnou asistenční
službou. Denně je připravován bohatý rehabilitační program s různými druhy terapie.
Domov také pořádá rehabilitační pobyty, výlety, vodácké tábory, kulturní přehlídky a
výstavy, divadelní festival „D*Ráček“ a filmové festivaly nejen pro handicapované, ale
v rámci integrace i pro širokou veřejnost a pro spolupracující humanitární organizace.
Domov sám získal řadu cen jak v regionálních kulturních soutěžích, tak v celostátním
„Videofestivalu“ a na sportovních hrách „Probo-open-handicap“. Za vybudování tohoto
domova a realizaci projektů pro handicapované byla jeho ředitelce, paní Iloně
Hruškové, udělena novináři Západočeského regionu výroční cena za občanskou
statečnost v roce 1999. (Stránky Domova Ráček o.p.s. [online]. [cit. 2007-11-18].
Dostupné na WWW: http://www.domovracek.cz/)

7.3.1. Charakteristika klientů a výtvarné tvoření v Domově Ráček o.p.s.
Zařízeni Domov Ráček o.p.s navštěvuje 23 klientů ve věkovém rozmezí 18-39 let.
Výtvarného tvoření se zúčastnilo 10 klientů, mužů i žen, s lehkým i středním stupněm
mentálního postižení. Byli to klienti sDownovým syndromem, s kombinací DM 0,
autismem, epilepsií či se zrakovým postižením.
V tomto zařízení jsem si s klienty vyzkoušela i obtížnější výtvarné techniky.
Jednou z nich je Mozaika z kousků dlaždiček. Při této výtvarné technice se používají
kousíčky dlaždiček, které klienti rozbijí kladivem. Tuto část dělali opravdu s chutí. Aby
nedošlo ke zranění při rozbíjení, dlaždičky byly zabaleny v textilu. Díky tomu se
zabránilo možnému nebezpečí poranění odštípnutým kouskem dlaždičky. Při vytváření
mozaiky se použilo lepidlo Dilex i tavící pistole. Při práci s lepidlem měli klienti
ochranný oděv i rukavice. S tavící pistolí jsem pracovala většinou já sama, neboť klient
by se v tomto případě mohl popálit. Společně s asistentkami jsem naučila některé
klienty zacházet stavící pistolí-jak moc má zatlačit, aby vymáčkl určité množství
lepidla. Vychovatel (asistent) mu pak přidržoval střípek dlaždičky a klient na něj
nanášel lepidlo z taviči pistole. Po dokončení této činnosti bylo již o mnoho snadnější
rozmíchat požadované množství sádry a vyplnit spáry. Pro oblibu této techniky jsme
pak s klienty ještě zkoušeli mozaiku na květináč, což už bylo pro ně, díky kulatosti
květináče, obtížnější.
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Ani u výtvarné iQc}ir{\Vy Motýlci z papíru není tak jednoduchý postup. Klientům jsem
zadávala činnost podle jejich individuálních schopností a dovedností. Někteří klienti
rýsovali, někteří stříhali, a jiný zase vystříhané čtverce skládali. Podle toho, co koho
bavilo. Tím se proces celé práce zrychlil. V jednotlivých činnostech se pak klienti podle
zájmu prostřídali. Drátek jsem raději nastříhala sama. Klienti potom na něj navlékli
korálek. Při této technice je důležité ukázat postup a několikrát ho s klienty během
práce zopakovat. Tato výtvarná technika je vhodná pro procvičení jemné motoriky,
koordinace oko - ruka.

7.4. Popis průběhu vlastního výtvarného tvoření klienta
Klienti i klientky, se kterými jsme měla možnost výtvarně tvořit, přijali mnou
vybrané výtvarné techniky s nadšením. I přes počáteční obavy, že danou techniku
nezvládnou, že je to příliš obtížné, byli schopni výtvarnou činnost provést až do konce.
Poté jsme společně jejich výtvory pojmenovali a vystavili.
Důkazem můžou být i následující slova malířů, z jednotlivých zařízení a s různým
stupněm postiženi, popisující průběh svého výtvarného tvoření.
Klient s lehkým mentálním postižením z Domova Ráček o.p.s , který má velice rád
fotbal, popsal svůj výtvor takto: „ Mé malování je celé o fotbale. První věc, kterou jsem
udělal, bylo, že jsem se podíval na fotbalový míč z různých úhlů a používal jsem přitom
malířskou stěrku. Na paletě jsem si vytvořil různé barvy jako třeba zelenou, kterou jsem
namíchal ze žluté a modré. Z červené a modré vznikne fialová. Barvy, které jsem ještě
namíchal byla červená se žlutou, takže vznikla barva, které říkáme oranžová. A pak
jsem začal malovat po celé ploše papíru. Moc se mi to líbilo a pro změnu jsem udělal
zvláštní barvy a normální barvy dohromady a také barevné kolo. Základní barvy jsou
modrá, žlutá a červená a vytvořené barvy pak zelená, fialová a oranžová. Opravdu se mi
moc líbilo experimentovat s různými barvami, potřeboval jsem těch stěrek víc na ty
různé barvy.“
Klientka se středním stupněm mentálního postižení z ÚSP Vlašská vytvořila koláž.
Své dílo pak zhodnotila následovně: „ Líbí se mi ty různé tvary. Vystřihala jsem je a
nalepila na kus papíru. Taky jsem ten barevný papír vytrhávala. Líbí se mi dělat koláže
a udělám jich ještě víc.“
Klient s lehkým stupněm mentálního postižení ze Studia Oáza, který nakreslil svůj
portrét, mi vysvětloval postup svého tvoření takto: „ Já jsem se díval jsem a kreslil
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tužkou sám sebe. Nejdřív jsem nakreslil proporce a detaily mého obličeje a krku. Snažil
jsem se taky stínovat. To si vezmeš měkkou tužku a tady to takhle zabarvíš a můžeš to i
rozetřít prstem.“
Potěšila mě také slova klientky z Domova Ráček s lehkým mentálním postižením.
Při dané technice jsem se věnovala jinému klientovi. Když jsem jí najednou uslyšela: „
Když používáme štětce a různé barvy, tak musíme mít v misce čistou vodu, aby se nám
neumazal obrázek a taky aby nám neuschnul.“ Šla a vodu vyměnila.
Potvrdilo se mi tím, že správným vedením si mohou klienti osvojit základní návyky
a pravidla pro výtvarnou činnost.
Při jednom výtvarném tvoření jsem nebyla přítomna. Klienti namalovali krásné
obrázky. Ptala jsem se, jakým způsobem daný obrázek namaloval, a jeden z nich mi
odpověděl: „ No-o-o, vzali jsme si desky, jo. Položily je tady do dílny na stůl. Pak jsme
je natřeli bílou barvou a počkali až to zaschne. No-o-o, a mezitím jsme si rozmíchali
tady ty barvy a ty tam pak různě přetírali. Jako jsme dělali vlnky a čáry doprava a
doleva. Pak jsme vzali vidličku, někdo taky lžíci (použil druhou stranu) a vyrývali jsme
tam různé obrazce-kroužky i klubíčka, trojúhelníky, taky ten čtverec nebo třeba jen čáry
a vlnovky. Asi nějak takhle jsme to dělali. (Klient mi danou činnost dokonale předvedl).
A pak jsme to už nechali uschnout a až to uschne, tak to ještě přelakujeme a necháme
zarámovat.“
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Z ávěr
Cílem výtvarné činnosti osob s mentálním postižením „by nemělo být naučit je
mnohému,ale především naučit je mnoho - dát jednotlivým dětem solidní základ pro
dosažení nejvýše možného stupně socializace a pro možnost jejich schopnostem
úměrného pracovního použití nebo přizpůsobení na chráněných a polochráněných
pracovištích.“ ( Vepřová; Synek 1974, s.53)
V

případě, že klienti ani pres četné podněcování a citlivé motivováni nejeví zájem o

výtvarnou činnost, měl by se vychovatel snažit pro ně nalézt vhodnější činnost.
Je ovšem velice důležité neustále povzbuzovat zájem těch klientů, kteří dosáhlí
dobrých výsledků v jedné technice, aby pokračovali ve výtvarném snaženi a seznámili
se s dalšími výtvarnými technikami.
Dobré je také respektovat zájmy klientů a ponechat jim možnost výběru a využití
určité činnosti, ve které nacházejí uspokojení a osobní jistotu. Především pokud se jedná
o činnost, kterou může dotyčný využít i později ve svém životě. (Vepřková; Synek
1974)
Je potřeba si uvědomit, že význam zájmové činnosti u osob s mentálním postižením
je ještě větší než u osob zdravých. V případě, že tito lidé z různého důvodu po určitou
dobu či trvale nepracují, nemají pak protipól práce, tedy volný čas. Jsou to právě zájmy,
které jim dávají individualitu, pocit seberealizace a životní téma.
Myslím si, že tato práce může být nápomocná všem zařízením, které pracují s
dospělými i s dětmi s mentálním postižením, a to nejen při jejich výtvarné činnosti ale
také při rozvoji individualit mentálně postižených.
Tato práce není napsána proto, aby popsala všechny možné výtvarné techniky, ale
proto, aby pomohla zaměstnancům různých zařízení, nadšencům výtvarné výchovy při
vedeni výtvarné činnosti u lidí s mentálním postižením. Vždycky se najde způsob, jak
techniku upravit, zjednodušit anebo naopak obohatit podle schopností a možností
klientů (osob s mentálním postižením).
Ze své vlastní praxe vím, že by měl vychovatel, učitel, nebo i jiný pracovník, který
povede hodinu výtvarné výchovy, vždy nejdříve své žáky, klienty motivovat k činnosti.
Teprve poté jim ukázat danou techniku a začít tvořit.
Je vhodné, aby si vychovatel před výtvarnou činností napsal přípravu, která by měla
obsahovat téma, cíl, motivaci a určitou výtvarnou techniku společně s potřebným
materiálem.
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Podle mého názoru by výtvarná činnost (při využití jedné výtvarné techniky) neměla
trvat déle než půl hodiny. Vychovatel (učitel, arteterapeut) by měl vybírat takové
techniky, při kterých se klienti brzy neunaví a jsou schopni provést činnost až do konce.
Záleží samozřejmě na obtížnosti výtvarné techniky. Při vhodné kombinaci lze použít
v jedné hodině i dvě různé výtvarné techniky.
Téma se většinou odvíjí od ročního období, svátků např. Velikonoc, Vánoc, prázdnin
atd..
Cílem výtvarné činnosti muže být zlepšování jemné motoriky, procvičení hmatu;
rozvoj fantazie při hře s barvami, rozumová výchova (vnímání barev přírody např. jakou
barvu má strom, tráva, slunce, nebe); rozvoj smyslového a prostorového vnímání,
vystižení tvaru a

proporcí, zaměření na detail (např. buničina listu); rozeznávání

teplých a studených barev (smutných

a veselých) či uvolnění agrese. Lze využít i

dechového cvičení (např. při rozfoukávání barev).
Každá z vybraných technik na klienta působí. Výtvarné technika - bičomalba je
technikou terapeutickou, působí na uvolnění agrese a přelaďuje psychiku na radostnou
náladu.
Motivace před každou výtvarnou technikou naladí klienty, vytváří vhodnou
atmosféru, rozvíjí jejich myšlení, vnímání a fantazii. Rozvíjí také jejich paměť a to např.
při vybavování si určité činnosti. Ať už se jedná o vzpomínky z prázdnin, na vánoce
(vzpomínání na prožití svátků-na pohodu a klid), nebo také jak vypadá příroda, jak se
zabarvují listy na podzim. Jaké má dané roční období barvy. Co děláme na jaře, v létě
na podzim, v zimě. Motivací lze změnit i naše původní pocity. Přišel-li klient na
výtvarnou činnost smutný, či se špatnou náladou, můžeme jej naladit na pozitivní
„vlnu“ např. tím, že si řekneme: „I když je pod mrakem, může být den pěkný.“
Důvodem pro tvoření, smyslem jeho činnosti může být i vytváření dárečků pro potěšení
rodiny, svých přátel.
Je důležité uvědomit si, jaké bezpečnostní opatření jsou pro určitou činnost nutná.
Osoby s mentálním postižením by nikdy neměly zůstat v místnosti bez dozoru. Práce
s ostrým předmětem, žehličkou, tavící pistolí je prováděna klientem pouze s asistencí
vychovatele (učitele). Záleží zde na míře mentálního postižení, individuálních
schopností a dovedností osoby s mentálním postižením. Ve většině případů však tuto
činnost vykonává vychovatel (učitel, asistent) sám.
Všechny používané materiály by měly být bezpečné a zdravotně nezávadné.
V některých případech např. při práci s modelovací hmotou, barvami musíme některým
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klientům vysvětlit, že materiál není k jídlu, že výrobky zhotovené z modelovací hmoty
jsou jen na ozdobu. Barvy by měly být ekologické, smývatelné a jedlé. Při používání
lepidla Dilex, při práci s Latexem či Balakrylem by se měly dodržovat zásady
bezpečnosti práce. Klienti by měli mít na sobě ochranný oděv (zástěru) a rukavice, popř.
brýle. Technika benzínového papíru by se neměla provádět v uzavřené místnosti.
Z vlastní zkušenosti vím, že je dobré, pokud při této činnosti asistuje klientům více
lidí. Asistent není schopen pomáhat čtyřem klientům najednou. Pokud je v daném
zařízení sám, provádí činnost pouze s jednou či se dvěmi osobami s mentálním
postižením. Jen tak se může plně věnovat asistenci a dbát na bezpečnost.
Někdy bylo nutné osoby s mentálním postižením při práci usměrňovat. Jindy danou
techniku zvládli úplně sami.
Po skončení výtvarné činnosti by měli být klienti ohodnoceni, pochváleni a jejich
výtvory vystaveny. Jedině úspěch je schopen ve vědomi klienta zaktivizovat tvořivé
schopnosti a dlouhodobě motivovat kjeho další práci. Pochvalou přispíváme u klientů
také ke zvýšení jejich sebevědomí.
Díky asistenci ve Studiu Oáza při výtvarné činnosti jsem mohla získat další
zkušenosti, vyzkoušet si nové výtvarné techniky s osobami s mentálním postižením.
Myslím si, že je moc pěkné, jak jsou zde vedeny hodiny výtvarné výchovy-vždy se
začíná i končí kruhem přátelství, kde se za něco děkuje a poté za někoho, něco prosí (A
tak můžeme např. na začátku prosit, aby si lidé uměli odpouštět a na konci hodiny pak
děkovat, že nejsme sami, že každý z nás má někoho blízkého.)
Zaujalo mě také, že na konci každé výtvarné činnosti si ve Studiu Oáza ukazují
klienti své výtvory a vymýšlí knim názvy (rozvíjí tím svou fantazii, řeč a
představivost). Této činnosti se účastní všichni přítomní. Interpretaci díla provádí ten,
kdo dílo vytvořil. Klienti mají hlavní slovo, poté přicházejí s nápady asistenti, rodiče
Klient, který obrázek namaloval, musí s názvem souhlasit, musí se mu líbit, jinak se
vymýšlí nový.
Myslím si, že vymýšleni názvů je moc dobrý nápad, a proto jsem jej realizovala při
vedení výtvarné činnosti v Domově Ráček o.p.s.. V této činnosti nyní v Domově Ráček
o.p.s pokračují nadále. Občas počkají až mají obrázků více a pak proběhne kolektivní
interpretace, která předchází interpretaci autora. Kolektiv se snaží uhodnout, co chtěl
autor dílem vyjádřit. Každý jednotlivec i do cizího výtvoru projektuje své fantazie. Či
problémy. Musím však připomenout, že učitel, vychovatel nebo asistent by neměli
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vstupovat na počátku do diskuze s vlastní interpretací, ale snažit se diskutovat s klienty,
podpořit je, aby dokázali slovně vyjádřit co v daném obrazu vidí, co z něj cítí.
Mnoho zařízení pro lidi s mentálním postižením zabývající se výtvarnou tvorbou
pořádá výstavy. Hlavním důvodem není získání peněz pro dané zařízení, i když i to je
v dnešní době důležité, ale hlavně se jedná o to, aby bylo klientům umožněno předvést
svou tvorbu ostatním.
Kasia Balon vnímá účel výstavy Open your eyes (Otevři své oči) takto: „Jde
především o vyzdvižení talentů u lidí s postižením a o ukázku jejich velice krásné práce
široké veřejnosti. Je to i určitá oslava výtvarných projektů, díky nimž měli lidé
s mentálním postižením možnost -za pomoci asistentů a kvalitního materiálu- vytvořit
tak vynikající umělecká díla.“
James Hobss k tomu přidává: „Nikdo z těchto umělců neprošel žádným kurzem
malování a jejich postižení, v některých případech, značně limitují jejich fyzickou
zručnost. Když to všechno uvážíme a přitom vidíme tu nádhernou pestrost barev,
rozmanitost stylů, kompozice a materiálu v jejich výtvorech, je to úctyhodné.“
(Open Your Eyes: A new fine art collection by people with a leaming disability.

VIEWPOINT-IJie learningdisability newspaper, July/August 2002, no.69, s.4.)
Možná, že si někdo řekne, že určité výtvarné techniky zvládnout osoby s mentálním
postižením s lehkou a středně těžkou retardací prostě nemohou, ale to se dotyčný mýlí!
Je důležité vyzkoušet různé techniky, trochu si je třeba i poupravit a zjistit, co kdo
dokáže, co se mu líbí, co ho baví.
Výtvarnou činnost lze také spojit i s různými terapiemi jako je např. muzikoterapie
logoterapie či aromaterapie.
Závěrem bych chtěla říci, že pro mě osobně je nejdůležitější, že se mnou vybrané
techniky klientům líbily, že z nich měli radost, že tvořili s chutí a nadšením, že si
vyzkoušeli něco nového, neznámého. Jejich úsměv, radost, snaha a nadšení pro další
výtvarnou činnost mi byla při práci tou největší odměnou.
Za největší úspěch považuji to, že jsem svými výtvarnými technikami probudila
zájem některých klientek ÚSP Praha 1 i klientů Domova RáČek o.p.s, kteří se dříve do
výtvarné činnosti vůbec nezapojovali. Ve výtvarné činnosti pokračují i nadále.
Přestože jsou tito lidé daleko za tvůrčím potenciálem zdravých osob, dokázali
vytvořit obrazy, které jsou živým důkazem toho, že i Člověk s těžkým handicapem
dokáže „přeskočit přes svůj stín“ a vytvořit krásné umělecké dílo. (Krejčířová 1998)

103

Ráda bych pokračovala ve své práci i po ukončeni studia a vyzkoušela mnohé
výtvarné techniky v dalších zařízeních pro osoby s mentálním postižením, ať už
v

v Cechách anebo v zahraničí.
„Vnímat umění někdy nebývá jednoduché, protože umělecké dílo záměrně
překračuje naši obvyklou každodenní zkušenost, aby ji ozvláštnilo...“ (Slavíková;
Slavík; Hazuková 2000, s.l29)
Přála bych každému, aby dokázal pochopit to, co nám chce druhý prostřednictvím
svého výtvoru říci. Otevřel oči i své srdce a naslouchal..
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