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ANOTACE 

V diplomové práci se věnuji tématu psychologických aspektů, které jsou v rámci sociální 

služby sociální rehabilitace osob s mentálním postižením významné a určující pro jejich další 

osobnostní rozvoj a motivaci. Kladu si otázky po významu zaměstnání osob s mentálním 

postižením. Zajímá mne, jaké jsou vztahy lidí s mentálním a zda dochází ke změnám 

životního stylu či osobnosti po vstupu do zaměstnání. Tyto otázky reflektuji při analýze 

odborné literatury a s pomocí nástrojů kvalitativních metod vytvářím vlastní nástroj k jejich 

měření, otázky k polostrukturovanému rozhovoru. Rozhovory provádím se 4 uživateli služeb 

sociální rehabilitace poskytovaných Textilní dílnou Gawain. Získaná data analyticky 

zpracovávám a vzniká tak několik kategorií naplňujících všechny měřené oblasti. Hlavním 

závěrem je, že sociální rehabilitace představuje přínosy v oblasti rozvoje osobnosti člověka s 

mentálním postižením, zejména v oblasti rozvoje sebedůvěry, sebevědomí, zodpovědnosti, 

samostatnosti, sebepoznávání, empatických dovedností, sociálních a komunikačních 

dovedností a seberealizace. Tyto přínosy jsou důsledkem uspokojování základních lidských 

potřeb, které muže naplňovat lidská práce. Přínos práce je v otevření dalších otázek spojených 

s touto tématikou. 

KLÍČOVÁ SLOVA: mentální postižení, dospělost, sociální služby, 

práce, kvalitativní výzkum. 



SUMMARY 

My work is based on theme psychological aspects that are significant in social services 

social rehabilitation adults with learning disabilities for their individual development and 

motivation. Research is led by question about importance of employment this people. I am 

interested in relationships and if happens to change of life style or personality after start in 

employment. These questions are reflected through analysis of literature connected with these 

topics. Also with support in theoretical platform I designed own implement for measuring. I 

made 4 interviews with service user social rehabilitation in Textilní dílna Gawain. All 

procured data are proceed through analysis and is found some categories fully connected with 

measured sphere. Main conclusion from this research is that social rehabilitation brings 

contributions in sphere of development individuality adults with learning disabilities, main in 

development of confidence, self-confidence, responsibility, independence, self-knowledge, 

empathy, social and communication skills and self-fulfilment. These contributions are result 

of satisfying needs with employment. Another gain of the research is in open next questions 

related with this theme. 

KEY WORLDS: learning disability, adulthood, social services, 

employment, quantitative method. 
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1 ÚVOD 

Ve své diplomové práci se zabývám tématem poskytování sociální služby „Sociální 

rehabilitace pro dospělé lidi s mentálním postižením v programu zpracování ovčí vlny". Toto 

téma zpracovávám pomocí nástrojů kvalitativní metodologie do formy výzkumné zprávy, 

jejímž cílem je poukázat na specifické rysy programu zpracování ovčí vlny a sociální 

rehabilitace v konkrétním zařízení, Textilní dílně Gawain. 

Prvotním impulzem pro volbu tématu mé diplomové práce byla praktická zkušenost 

s tímto zařízením. Do dílny docházím na praxi již čtvrtým rokem. K výběru oblasti výzkumu 

mne tak vedl vlastní zážitek spojem technik zpracování netradičního materiálu a 

antropozofického pozadí terapeutického přístupu ze strany vedoucích (zaměstnanců a 

zakladatelů) dílny v procesu sociální rehabilitace. 

Cílem práce je nalezení, popsání a porozumění psychologickým aspektům, které jsou 

v rámci sociální služby sociální rehabilitace osob s mentálním postižením významné a 

určující pro jejich další osobnostní rozvoj. 

Cílem mé práce je kvalitativní zmapování oblasti motivace pro vstup klientů do 

zařízení a setrvám v tomto typu zařízení. Kladu si otázky po významu zaměstnání osob 

s mentálním postižením. Zajímá mne, jaké jsou vztahy lidí s mentálním postižením (sami 

mezi sebou, na pracovišti, v rodině...), zajímám se, zda dochází ke změnám životního stylu či 

osobnosti po vstupu do zaměstnání. 

K posouzení těchto otázek jsem vycházela z teoretických východisek limitace 

zdravotním postižením, významu práce pro lidi s postižením, z definic adolescence a 

dospělosti na základě odborné literatury. Zjišťovala jsem, jaké výzkumy byly realizovány 

v oblasti hodnotového systému dospívajících lidí s mentálním postižením a jakou roli zde 

hraje význam práce a osobnostního rozvoje. 

V teoretické části přináším ucelený přehled sociálních služeb a nástrojů aktivní 

politiky zaměstnanosti pro lidi s mentálním postižením v produktivním věku. 
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Podstatnou část své diplomové práce věnuji problematice metodologického zakotvení 

vlastního výzkumu. Zdůvodňuji užití nástrojů kvalitativních metod při zjišťování položených 

výzkumných otázek a způsobů jejich využití při výzkumné práci se skupinou dospělých lidí 

s mentálním postižením. Pro realizaci výzkumu jsem vytvořila vlastní otázky 

k polostrukturovanému rozhovoru zjišťujícímu psychologické aspekty významné pro 

osobnostní rozvoj osob s mentálním postižením v sociálních službách, které využívají. Tyto 

otázky zohledňují vybraná specifika skupiny respondentů. 

Samotný způsob realizace výzkumu je přínosný pro oblast speciální pedagogiky, 

protože demonstruje jednu z možností účasti dospělých lidí s mentálním postižením na 

výzkumné práci, která se týká především jich samotných. 

Výzkum poskytuje čtenářům vhled do způsobu fungování a organizace tohoto typu 

sociální služby očima jejích uživatelů. Tím otevírá možnost diskuze nad tímto tématem. 
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2 ČLOVĚK SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

2.1 Postižení, poškození, zneschopnění, znevýhodnění 

V současné době panuje značná nejednotnost v terminologickém uchopení pojmu 

„postižení", což se týká nejen druhů postižení, ale i samotného pojmu postižení. V současné 

době se stále více dostává do popředí člověk, a teprve následně se hovoří o tom, zda se jedná 

o člověka zdravého, či s postižením. Dříve se postižení vnímalo spíše jako kategorie, byl 

diagnostikován defekt, a podle druhu a stupně postižení následovalo opatření. Současnému 

pojetí péče mnohem lépe odpovídá vnímání postižení jako dimenze, tedy rozměru života. 

(Šesták, 2007) 

Světová zdravotnická organizace vydala v roce 1980 Mezinárodní klasifikaci poruch, 

disabilit a handicapů MKPDH (International Classification of Impairments, Disabilites and 

Handicaps). Jednotícím pojmem se stal pojem „postižení" (angl. disablement), které zahrnuje 

tri nové základní komponenty poškození, zneschopnění a znevýhodnění. 

• Poruchou (angl. impairment) se rozumí jakákoli ztráta nebo abnormalita psychické, 

fyziologické nebo anatomické struktury či funkce. Toto poškození je tedy změna funkce na 

úrovni tělního orgánu či systému. 

• Zneschopněním (angl. disability) se rozumí stav, kdy v důsledku poškození a ve 

srovnám se stavem zdraví je omezena nebo chybí schopnost jedince vykonávat nějakou 

činnost takovým způsobem či v takových mezích, které se v daném sociokulturním prostředí 

považují za normální. Jedná se tedy o poruchu na úrovni celého jedince. 

• Znevýhodněním (angl. handicap) se rozumí stav, kdy v důsledku poškození nebo 

zneschopnění a ve srovnám se stavem zdraví jedinec nemůže nebo může omezeně plnit role, 

které odpovídají jeho věku, pohlaví, sociálním a kulturním zvyklostem. Může být například 

znevýhodněn při hledání zaměstnání. Jde o změnu rolí, které člověk zastává ve vztahu ke 

společnosti. (Pipeková, 2006) 
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2.2 Osoba se zdravotním postižením 

Zákon o zaměstnanosti říká, že osobou se zdravotním postižením je člověk, který: byl 

orgánem sociálního zabezpečení uznán plně invalidním, tedy pobírá plný invalidní důchod 

(zákon používá termín „osoba s těžším zdravotním postižením"), byl orgánem sociálního 

zabezpečení uznán částečně invalidním, tedy pobírá částečný invalidní důchod nebo byl 

rozhodnutím úřadu práce uznán zdravotně znevýhodněným, tedy jeho možnosti vykonávat 

dosavadní povolání nebo využít dosavadní kvalifikaci či získat novou, jsou podstatně 

omezeny z důvodu jeho dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, který je definován jako 

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

omezuje psychické, fyzické nebo smyslové schopnosti a tím i schopnost pracovního uplatnění 

(zákon používá termín „osoba zdravotně znevýhodněná" - OZZ). Skutečnost, že je osobou se 

zdravotním postižením, poživatelem plného či částečného invalidního důchodu prokáže 

fyzická osoba potvrzením nebo rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení (vydává příslušná 

pobočka České správy sociálního zabezpečení - ČSSZ). Skutečnost, že je osobou zdravotně 

znevýhodněnou dokládá rozhodnutím úřadu práce. (§ 67, 435/2004 Sb.) 

2.3 Specifikace typů zdravotního postižení 

Z hlediska typu lze rozlišit šest větších skupin osob s postižením, respektive zdravotním 

postižením: lidé s mentálním postižením, lidé se smyslovým postižením, lidé s tělesným 

postižením, lidé s kombinovaným postižením, lidé s duševním onemocněním, dlouhodobě 

(trvale) nemocní. (Šesták, 2007) 

2.4 Člověk s mentální retardací 

Od druhé poloviny 20. století se stále více zdůrazňuje významnost osobnosti tedy 

individuální specifičnost každého člověka s postižením. Souvisí to s nově přijímaným 

paradigmatem speciálních potřeb a podpor oproti dříve uplatňované neschopnosti. Postiženým 

lidem jsou přiznávána práva na plnohodnotný život ve společnosti, do níž se narodili a jejíž 

povinností je vytvořit takový systém služeb a podpor, aby se potřeby lidí s postižením 

adekvátně naplňovali po celý život a byla dosažena nejvyšší možná kvalita života. S touto 

tendencí souvisí s užívanou terminologií „osoby s postižením", v tomto případě „osoba 

s mentálním postižením". (Černá, 2008) 
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Mentální retardace je souhrnné označení vrozeného defektu rozumových schopností. 

Postižení je definováno jako neschopnost dosáhnout odpovídajícího stupně intelektového 

vývoje, přestože byl takový jedinec přijatelným způsobem výchovně stimulován. Nízká 

úroveň inteligence bývá spojena se snížením či změnou dalších schopností a odlišnostmi ve 

struktuře osobnosti. Lidé s mentálním postižením tvoří jednu z nejpočetnějších skupin mezi 

všemi postiženými. (Švarcová, 2001) 

2.5 Současná klasifikace mentální retardace podle AAMR 

Tato klasifikace, publikována AAMR (American Assosiation for Mental Retardation) 

v roce 2002, je založena na časovém faktoru doby vzniku. Dělí příčiny na pre-, peri- a 

postnatální. V rámci vytvořených skupin příčiny specifikuje a uvádí nejčastěji se vyskytující 

příklady. (Luckasson in Černá, 2008) 

1. Prenatální 

o Chromozomální aberace: Downův syndrom, Turnérův syndrom, syndrom 

fřagilního X chromozomu 

o Metabolické a výživové poruchy: fenylketonurie, Tay-Sachsova nemoc, 

galaktosemie, Prader-Williho syndrom 

o Infekce matky: zarděnky, syfilis, HIV, cytomegalovirus, Rh inkompatibilita, 

toxoplasmóza 

o Podmínky prostředí: fetální alkoholový syndrom, užívání drog 

o Neznámé: anencefalie, hydrocefalus, mikro-, makrocefalus 

2. Perinatální 

o Nízká porodní hmotnost, nezralost 

o Neonatální komplikace: hypoxie, porodní úraz, následek klešťového porodu, 

respirační nouze, překotný nebo protrahovaný porod 

3. Postnatální 

o Infekce, otravy, intoxikace: otravy olovem, encefalitida, meningitida, Reyův 

syndrom 

o Faktory prostředí: špatné zacházení či zanedbávání dítěte, úrazy hlavy, 

podvýživa, deprivace 

o Onemocnění mozku: neurofibromatóza, tuberkulózní skleróza 
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2.6 Specifikace kategorií mentálního postižení 

Česká republika se při diagnostice řídí Mezinárodní statistickou kvalifikací nemocí a 

přidružených zdravotních problémů Světové zdravotnické organizace, MKN-10 z roku 1992. 

Tato klasifikace rozlišuje šest základních kategorií mentálního postižení: (Černá, 2008) 

• F70 lehká mentální retardace 

• F71 středně těžká mentální retardace 

• F72 těžká mentální retardace 

• F73 hluboká mentální retardace 

• F78 jiná mentální retardace 

• F79 nespecifikovaná mentální retardace 

Americká společnost pro mentální retardaci (AAMR) v roce 2002 využila pro diagnostiku 

oblastí podpory multidimenzionální přístup a rozšířila tak koncept mentální retardace. 

Přiřadila potřeby jednotlivce k vhodným oblastem podpory a zaměřila se na pět dimenzí: 

• Dimenze I: Intelektuální schopnosti 

• Dimenze II: Adaptivní chování (konceptuální, sociální a praktické dovednosti) 

• Dimenze III: Zapojení, interakce a sociální role 

• Dimenze IV: Zdraví (tělesné a psychické zdraví, etiologie) 

• Dimenze V: kontext ( okolí, kultura) 

2.7 Diagnostika 

Proces diagnostiky a určování potřebných podpor jedince s mentálním postižením podle 

AAMR se děje ve třech krocích: (Černá, 2008) 

1. Krok: Diagnostika MR - musí být splněny následující tři podmínky: 

- IQ pod 70/75 

• Omezení v adaptivním chování alespoň ve dvou dovednostech 

(komunikace, sebeobsluha, bydlení, interakce, využívání komunitních 

zdrojů, rozhodování a volba, vzdělávání, práce a zaměstnávání, volný 

čas, zdraví, bezpečnost) 

• Počátek postižení do dosažení 18 let věku 
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2. Krok: Klasifikace a popis - popis silných a slabých stránek jedince v každé 

z pěti dimenzí popsaných výše 

3. Krok: Profil a intenzita potřebné podpory - identifikace typu a intenzity 

podpory v každé z pěti uvedených dimenzí a osoby odpovědné za poskytování 

podpory v oblasti: vývoj člověka, výuka a vzdělávání, život v domácnosti, 

zaměstnávání, zdraví a bezpečí, chování, sociální oblast, ochrana a obhajování 

2.8 Člověk s mentálním postižením v období adolescence, 

dospělosti a stáří 
2.8.1 Adolescence 

Člověk se svým postižením žije celý život. Jeho větší část by však měl věnovat 

produktivnímu životu, práci, sociálním kontaktům, tvorbě hodnot. Na tuto část života se musí 

připravit a vstoupit do ní. Právě období, kdy přichází do nechráněného života dospělých, se 

stává tím největším úskalím. Jeho zvládnutí je určující pro důstojné prožití produktivního 

věku. Přechod z adolescence do dospělosti je jednou z životních etap, v níž dochází k 

nahromadění vývojových změn a která se jeví jako klíčová, kritická. Vývoj v adolescenci 

směřuje k plné fyzické a psychické zralosti v dospělosti, kdy se mladý muž a mladá žena 

stávají adultus, adulta. (Buchtová, 2002) 

Adolescence je mimořádně senzibilním obdobím životního cyklu pro vývoj optimálních 

vztahů ve třech klíčových oblastech životní orientace: práce, společenství s životním 

partnerem, občanská kompetence. (Buchtová, 2002) 

Rozdíly mezi obdobím dětského věku a dospělostí jsou zřejmé například v právech, 

očekávání, sebepojetí, v odpovědnosti a dalších kategoriích. Adolescence osciluje mezi 

závislostí dospívajícího na dospělých a jeho úsilím o autonomii. Za adolescenci se zpravidla 

považuje období mezi 15. a 20. rokem života. Je časem tělesného a pohlavního dozrávání, 

rozvíjení emocionálních strategií potřebných k vyrovnání se s těmito změnami i obdobím 

dokončení proměny uvažování. Je to období odchodu ze školy, období sociální diskontinuity. 

(Černá, 2008) 
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Štech uvádí, že jde o to, rozejít se s rodiči či přepracovat vztah s nimi, s jejich 

idealizovanými obrazy, ale i se svými předešlými identifikacemi, které jsou omezující. (Štech 

in Černá, 2008) 

Podle Jenkinse u mladého člověka s mentálním postižením k období přechodu do 

adolescence prakticky nedochází. Jeho život determinuje přetrvávající vázanost na konkrétní 

uvažování a z toho vyplývající definice jeho identity. (Jenkins in Černá, 2008) 

Kritickým obdobím jedince s mentálním postižením je přechod ze vzdělávací instituce do 

zaměstnání. Podpora v tomto období (mezi školním vzděláváním a nástupem do zaměstnání) 

je důležitou strategií celoživotního učení. Dlouhodobá závislost na péči je nákladnější než 

podporovaná nezávislost a smysluplná práce. „I málo placené zaměstnání či zaměstnání na 

částečný úvazek dává člověku s mentálním postižením status dospělého, který svou reálnou 

prací přispívá do společnosti a také ho účelně stimuluje a udržuje jeho dovednosti a návyky." 

(Černá, 2008, str. 180) 

2.8.2 Dospělost 

Sjednotit definice dospělosti je obtížné. Je třeba rozlišovat dospělost biologickou a 

duševní a respektovat systémové socio-kulturní a právní faktory. Podle Coffielda se mladý 

člověk stává dospělým, stane-li se zaměstnaným. (Coffield in Šiška, 2005) 

Dospělost se nejčastěji vymezuje s přihlédnutím ke třem kritériím: k věku, k převzetí 

určitých vývojových úkolů, k dosažení určitého stupně osobní zralosti. (Šesták, 2007) 

V obecné rovině můžeme definovat faktory, které k dosažení statusu dospělosti přispívají 

nebo mu naopak brání: ukončení školní docházky; získání zaměstnání; odchod z domova 

rodičů; uzavření sňatku; založení rodiny; administrativní a právní faktory; dosažení zletilosti; 

dosažení trestní odpovědnosti; držení identifikačních průkazů; právo volit a být volen; získání 

sociálních dávek; darování krve a orgánů; postoje samotného dospívajícího (zda se chce stát 

dospělým); diagnostika; předsudky a stereotypy společnosti. (Šiška, 2005, str. 40) 

Mezi hlavní charakteristiky tohoto období patří upevnění identity dospělého, identifikace s 

rolí dospělého, produktivní orientace, upřesnění osobních cílů, nezávislost na rodičích, 

hledám partnera, zakládání vlastní rodiny, předběžná volba povolání a postupné získávání 

odpovědnosti v profesi. (Šesták, 2007) 
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Vstup do společnosti dospělých je specifickým problémem, který musí řešit každý 

dospívající člověk s postižením. Faktory, které působí potíže se vstupem do společnosti, lze 

charakterizovat jako: vliv ochranitelského přístupu v dětství a adolescenci, předsudky 

společnosti a vzájemná nedůvěra, přílišná závislost na rodičích, obtíže s nalezením svého 

místa v životě, potíže s volbou povolání, omezením výběru povolání, dostupnost. (Šesták, 

2007) 

2.8.3 Životní hodnoty mladých dospělých lidí s postižením 

V roce 1998 realizoval Jedličkův ústav výzkum „Profesní a pracovní zařazení mladých 

lidí s tělesným postižením". V rámci dotazníkového šetření (175 absolventů, kteří ukončili 

studium střední školy nebo učebního oboru v letech 1990 - 1995) měli respondenti mimo jiné 

seřadit baterii položek podle významnosti v kategorii stupně "velmi důležité". Pořadí podle 

důležitosti jednotlivých položek bylo následující: 1. práce, zaměstnání, 2. zdravotní stav, 3. 

láska, 4. přátelství, 5. samostatnost, 6. prospěšnost pro jiné lidi, 7. vlastní byt, 8. materiální 

zabezpečení, 9. vlastní auto, 10. klid na své zájmy, 11. cestování, 12. lepší vzdělání, 13. 

společenské uznání, vážnost. (Červenková, Kotíková in Šesták 2007) 

Jan Šesták v roce 2002 provedl obdobné šetření formou vlastní posuzovací stupnice 

zaměřené na zjišťování důležitosti hodnot mezi klienty Domova sv. Anežky, mladými lidmi s 

postižením ve věku od 19 do 24 let s různým typem postižení či duševním onemocněním, 

většinou absolventy zvláštní, pomocné nebo praktické školy. Posuzovací stupnice obsahovala 

soubor 46 hodnot či věcí, ke kterým se přiřazuje číselné vyjádření podle subjektivně 

prožívaného stupně důležitosti na stupnici od 1 do 5. Z průměrných hodnot obou souborů byl 

následně sestaven pomyslný žebříček nejdůležitějších a nejméně důležitých hodnot a věcí. U 

zkoumaného souboru klientů Domova sv. Anežky dosahovaly nejvyšších stupňů důležitosti: 

1. pomáhat druhým, 2. peníze, 3. vlastní děti, 4. práce, 5. jídlo, 6. láska, 7. bydlení, 8. rodiče, 

9. mít sourozence, 10. krásná příroda, 11. teplo, 12. přítomnost někoho blízkého. Nejnižších 

průměrných hodnot dosahovaly položky: alkohol, cigarety, zima, sport, oheň, víra v Boha, 

diskotéka, sex. (Šesták in Šesták 2007) 
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3 SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

3.1 Zákon o sociálních službách č. 108/2006 

Tento zákon upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám 

v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb a příspěvku na péči, podmínky 

pro vydávání oprávnění k poskytování sociálních služeb, výkon veřejné správy v oblasti 

sociálních služeb, inspekci poskytování sociálních služeb a předpoklady pro výkon činnosti 

v sociálních službách. Rovněž upravuje předpoklady pro výkon povolání sociálního 

pracovníka, pokud vykonává činnost v sociálně-právní ochraně dětí, ve školách a školských 

zařízeních, ve zdravotnických zařízeních, ve věznicích, v zařízeních pro zajištění cizinců a 

v azylových zařízeních. (§1) 

3.2 Sociální služby 

Sociální služby pomáhají žít lidem běžný život, umožňují jim pracovat, nakupovat, 

navštěvovat školy, účastnit se aktivit volného času, starat se sami o sebe, o domácnost a další 

činnosti. Zaměřují se na zachování co nejvyšší kvality a důstojnosti života. Sociální služby 

jsou poskytovány jednotlivcům, rodinám i skupinám obyvatel. Mezi nejpočetnější skupiny 

uživatelů služeb patří senioři, lidé se zdravotním postižením, rodiny s dětmi, lidé žijící na 

okraji společnosti. 

Sociální služby jsou poskytovány osobám, které jsou hlášeny k trvalému pobytu na území 

ČR; osobám, kterým byl udělen azyl; občanům a rodinným příslušníkům občanů členského 

státu EU; cizincům, kteří jsou držiteli povolení k dlouhodobému pobytu po dobu delší než 3 

měsíce. 

Na bezplatné poskytování základního sociálního poradenství má nárok každá osoba. 

(Hanuš, Kolářová, 2007) 
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3.3 Příspěvek na péči 

Příspěvek na péči je pravidelná opakující se sociální dávka, která je určená osobě, o níž 

má být pečováno. Je určena na úhradu poskytovaných sociálních služeb. Každý příjemce této 

sociální dávky se může svobodně rozhodnout a objednat si poskytování takové sociální 

služby, která mu nejlépe vyhovuje a odpovídá jeho individuálním požadavkům. (Hanuš, 

Kolářová, 2007) 

Výše příspěvku je určována stupněm závislosti dané osoby na pomoci, jež je z důvodu 

dlouhodobého nepříznivého zdravotního stavu nutná. Jsou definovány 4 stupně závislosti 

(lehká, středně těžká, těžká a úplná) a od těchto stupňů se odvíjí výše finanční dávky (u osob 

mladších 18 let: 3.000, 5.000, 9.000, 11.000Kč; u osob starších 18 let: 2.000, 4.000, 8.000, 

11.000Kč). (Hanuš, Kolářová, 2007) 

3.4 Poskytování sociální služby 

Sociální služby poskytuje právnická nebo fyzická osoba, která je registrovaná dle zákona 

o sociálních službách. Na základě písemné smlouvy poskytuje služby uživatelům ze své 

cílové skupiny, kterou má jasně definovanou. (Hanuš, Kolářová, 2007) 

„Úkolem poskytování sociálních služeb je zajistit podporu rozvoje nebo alespoň 

zachování stávající soběstačnosti uživatele služby. V případech, kdy je to možné, je cílem 

podporovat návrat uživatele do vlastního domácího prostředí a snažit se o obnovení nebo 

zachování původního životního stylu." (Hanuš, Kolářová, 2007, str. 16) 

Sociální služby mají za úkol rozvíjet schopnosti uživatelů služeb a umožnit jim tak vést 

samostatný život, snižovat sociální a zdravotní rizika, která by mohla souviset se způsobem 

života uživatelů služeb. (Hanuš, Kolářová, 2007) 
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Základní činnosti poskytování služeb jsou: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o 

vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění bydlení, pomoc při zajištění 

chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, poradenství, zprostředkování 

kontaktu se společenským prostředím, terapeutická činnost, pomoc při prosazování práv a 

zájmů. (Hanuš, Kolářová, 2007) 

3.5 Druhy sociálních služeb 

Sociální služby se poskytují jako služby pobytové, ambulantní nebo terénní. Pobytovými 

službami se rozumí služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb. Ambulantní 

služby jsou takové, za kterými uživatel dochází, součástí služby není ubytování. Terénní 

služby jsou poskytovány v přirozeném sociálním prostředí. (§ 33, 108/2006 Sb.) 

Zákon o sociálních službách definuje tři základní druhy sociálních služeb: Sociální 

poradenství, služby sociální péče, služby sociální prevence. 

3.5.1 Sociální poradenství 

Sociální poradenství poskytuje osobám v nepříznivé sociální situaci potřebné informace 

přispívající k řešení jejich situace. Základní sociální poradenství je součástí všech druhů 

sociálních služeb. Odborné sociální poradenství zahrnuje: občanské poradny, manželské a 

rodinné poradny, sociální práci s osobami společensky nepřizpůsobenými, poradny pro oběti 

trestných činů a domácího násilí, sociálně právní poradenství pro osoby se zdravotním 

znevýhodněním a seniory. Služba obsahuje poradenství, zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. 

Součástí odborného poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek. (Hanuš, Kolářová, 

2007, str. 18) 

3.5.2 Služby sociální péče 

Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou 

soběstačnost, s cílem umožnit jim vnejvyšší možné míře zapojení do běžného života 

společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich zdravotní stav, zajistit jim důstojné 

prostředí a zacházení. (§ 38,108/2006 Sb.) 
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Služby sociální péče zahrnují: osobní asistenci, pečovatelskou službu, tísňovou péči, 

průvodcovskou, předčitatelskou a tlumočnickou službu, podporu samostatného bydlení, 

odlehčovací služby, centra denních služeb, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro 

osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, 

chráněné bydlení, sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče. 

3.53 Služby sociální prevence 

Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto 

ohroženy pro krizovou sociální situace, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu 

se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů 

trestnou činností jiné fyzické osoby. Cílem služeb je napomáhat osobám k překonání jejich 

nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích 

společenských jevů. (§ 53, 108/2006 Sb.) 

Služby sociální prevence zahrnují: služby rané péče, telefonickou krizovou intervenci, 

tlumočnické služby, azylové domy, domy na půl cesty, kontaktní centra, krizovou pomoc, 

nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, noclehárny, služby 

následné péče, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně aktivizační služby pro 

seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny, terapeutické komunity, 

terénní programy, sociální rehabilitace. 

3.6 Pracovníci v oboru sociálních služeb 

V sociálních službách vykonávají odbornou činnost sociální pracovníci, pracovníci 

v sociálních službách, zdravotničtí pracovníci, pedagogičtí pracovníci, další odborní 

pracovníci, kteří přímo poskytují sociální služby. Zákon o sociálních službách, § 109, definuje 

náplň práce sociálního pracovníka takto: 

„Sociální pracovník vykonává sociální šetření, zabezpečuje sociální agendy včetně 

řešení sociálně právních problémů v zařízeních poskytujících služby sociální péče, sociálně 

právní poradenství, analytickou, metodickou a koncepční činnost v sociální oblasti, odborné 

činnosti zařízeních poskytující službu sociální prevence, depistážní činnost, poskytování 

krizové pomoci, sociální poradenství, sociální rehabilitace." 
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Podle § 110 je pro výkon tohoto povolání nutná způsobilost k právním úkonům, 

bezúhonnost, zdravotní způsobilost a odborná způsobilost. Odbornou způsobilost nabývá 

sociální pracovník studiem vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání se 

zaměřením na: sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, speciální 

pedagogiku, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost; absolvováním akreditovaných 

vzdělávacích kurzů v celkovém rozsahu nejméně 200 hodin; praxe při výkonu povolání 

sociálního pracovníka nejméně 5 let za podmínky vysokoškolského vzdělání libovolného 

zaměření nebo 10 let za podmínky středního vzdělání s maturitou v oboru sociálně právním; u 

manželského a rodinného poradce vysokoškolské vzdělám jednooborové psychologie nebo 

výcvikem v poradenství v rozsahu minimálně 400 hodin. 

Povolám pracovníka v sociálních službách definuje § 116 takto: 

„Pracovníkem v sociálních službách je ten, kdo vykonává přímou obslužnou péči o 

osoby v ambulantní nebo pobytové péči, základní výchovnou nepedagogickou činnost, 

pečovatelskou činnost." 

Podmínkou pro výkon činnosti pracovníka v sociálních službách je způsobilost k právním 

úkonům, bezúhonnost, zdravotní způsobilost, odborná způsobilost. Odbornou způsobilost 

nabývá pracovník v sociálních službách absolvováním akreditovaného kvalifikačního kurzu, 

požadované vzdělám je základní, střední odborné, střední odborné s maturitou. V případě 

vyššího vzdělání v oboru dle § 110 není vyžadován kvalifikační kurz. 
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4 SVĚT PRÁCE 

4.1 Význam zaměstnání 

Práce zaujímá v životě člověka nezastupitelné postavení. Je důležitou podmínkou jeho 

důstojné existence, přináší mu nejen materiální prospěch, ale současně mu dává pocit 

seberealizace a společenské užitečnosti. Vřazuje člověka do řádu sociálních vztahů, 

uspokojuje jeho potřeby ctižádosti, sebeuplatnění a sebeúcty. Práce tedy neslouží pouze k 

výrobě statků nebo k vykonávání služeb, ale vytváří sociální pole strukturovaných kontaktů s 

možností vést rozhovory, potkávat jiné lidi a uzavírat přátelství. Při zvládání svých 

pracovních úkolů může jednotlivec objektivizovat své schopnosti a získat pocit odborné 

kompetence. Skupinová práce nabízí sociální prostředí, ve kterém se člověk hodnotí a 

srovnává s ostatními lidmi. V konkrétní práci, k níž jsou nezbytné znalosti, schopnosti a 

dovednosti, se rozvíjí lidská osobní identita. (Šesták, 2007) 

„Z mentálně hygienického hlediska umožňuje pracovní úsilí odvod přebytečné duševní a 

tělesné energie. V kontextu životní dráhy člověka práce určuje začátek i konec ekonomické 

aktivity. Prací ukazujeme dětem, které teprve vychováváme, platné hodnoty. Nabízíme jim 

možnost ztotožnění, nápodoby a osobního příkladu. Děti sice v dnešní době nevidí tak často 

rodiče pracovat, ale spoluprožívají jejich pracovní úspěchy i nezdary." (Šesták, 2007, str. 18) 

Skutečnou hodnotu práce člověk obvykle poznává, až když ji ztratí. Nedobrovolné 

vyřazení práce z osobního života člověka má podle našich i zahraničních poznatků průkazné 

negativní sociální, psychologické, ale i zdravotní důsledky. Dlouhodobou ztrátou placeného 

zaměstnání mizí odměna jako hlavní zdroj uspokoj ování životních potřeb, vzniká osobní i 

rodinná ekonomická nejistota, ničí se obvyklé časové rozvržení pracovního dne, ztrácí se 

možnost získávání a udržování pracovních návyků a dovedností. Dlouhodobou 

nezaměstnaností se vytrácí smysl života, dochází k omezení sociálních kontaktů s přáteli a 

spolupracovníky, nastává postupný rozklad integrity osobnosti. Vytrácejí se aktivity, které 

byly pravidelnou součástí denního pracovního rytmu člověka. (Buchtová, 2002) 

Jan Šiška uvádí význam zaměstnání pro člověka s postižením. Práce (zaměstnám) 

poskytuje ekonomickou nezávislost a vyšší životní standart, pozitivně ovlivňuje sebeurčení 

člověka. Status zaměstnance (ve smyslu být zaměstnaným) pozitivně ovlivňuje postoje 

společnosti. Pracovní místo je prostředkem pro vytváření a rozvíjení nových sociálních 
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interakcí, placená práce přispívá k nezávislosti na podpůrných sociálních službách. 

Prospěšnost zaměstnání pro každého člověka zdůrazňuje nutnost podpory lidí s mentálním 

postižením v této oblasti. (Šiška, 2005) 

M. Jahodová uvádí, že pracovní činnosti poskytují pět základních zkušeností, pět prožitků, 

které člověk potřebuje, ať má svou práci rád, nebo nikoli. Jde o: 

1. časové členění nebo strukturování průběhu dne; 

2. zkušenost, že dělba práce a kooperace jsou v naší společnosti nutné, neboť jsou úkoly, 

které jedinec nemůže zvládnout; stává se součástí většího kolektivu 

3. obohacují se sociální zkušenosti, rozšiřuje se lidský horizont 

4. definuje se status a identita člověka v naší společnosti především skrze práci 

5. práce poskytuje - i když to může znít banálně - pravidelnou aktivitu. 

Jahodová je přesvědčena, že psychické strádání, k němuž vede nezaměstnanost, lze měřit 

na těchto pěti funkcích práce v lidském životě. (Jahodová in Buchtová, 2002) 

4.2 Specifika zaměstnanosti osob se zdravotním postižením 

Již od počátku ekonomické transformace, provázené nárůstem míry nezaměstnanosti, se 

ze souboru nezaměstnaných osob vydělují dvě zvláště ohrožené skupiny: 1. nezaměstnaní 

občané se zdravotním postižením, 2. čerství absolventi škol a učilišť hledající své první 

zaměstnání. Mimořádné problémy pak nastávají tam, kde se tyto dvě skupiny prolínají, tj. u 

mladých lidí s těžším zdravotním postižením, kteří právě nastupují na trh práce. (Červenková, 

Kotíková, 2001) 

Mládež se zdravotním postižením (ZP) se pro budoucí uplatnění na trhu práce připravuje 

buď v běžném systému odborného vzdělávání (integrovaným způsobem) nebo ve speciálních 

školách a učilištích. Problematika mládeže se zdravotním postižením má mnoho společného i 

s problematikou osob se ZP bez rozdílu věku. Je zřejmé, že ve srovnání s celkovou populací 

ČR jsou osoby se ZP (kromě svého základního handicapu) na trhu práce znevýhodněný 

zejména svou nižší úrovní vzdělám. (Červenková, Kotíková, 2001) 
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Mezi další překážky pro bezproblémové uplatnění absolventů se ZP patří i jejich 

problémy v oblasti psychiky. Vágnerová fakt tělesného či smyslového postižení z hlediska 

prožívání jedince chápe jako náročnou životní situaci, která dlouhodobě působí na jedince 

zatěžujícím vlivem, zvyšuje stres, způsobuje řadu konfliktů, vyvolává frustraci. (Vágnerová in 

Šesták, 2007) 

Tyto problémy se projevují jak při hledání zaměstnání, tak na novém pracovišti. Ani 

nástup na pracoviště nebývá bez problémů. U těch, kteří vystudovali speciální školu nebo se 

vyučili ve speciálním učilišti, dochází při přechodu ze skleníkového prostředí k nárazu na 

tvrdou realitu. 

Ani u integrovaných žáků s postižením není vstup do zaměstnání jednoduchý: ve škole 

byli učitelé i spolužáci již určitým způsobem adaptováni na jejich odlišnost a nyní přicházejí 

do nového prostředí s novými požadavky, které se od těch školních dost liší. Život v 

chráněném a chápajícím prostředí může také ovlivnit představu postiženého o tom, jak by se k 

němu ostatní lidé měli chovat. Často bývá tato představa v rozporu se skutečností a po 

nástupu na pracoviště může dojít k frustraci. K tomu napomáhají i přehnaně ochranitelské 

postoje některých rodičů, kteří na první neúspěchy svého dítěte v hledání zaměstnání (resp. 

při adaptaci na pracovišti) reagují nabídkou „zůstaň si doma, však to nemáš zapotřebí". 

Ochranitelský životní styl může být též příčinou nižší sociální inteligence, tj. schopnosti 

chápat sociální situaci a samostatně řešit nastalé problémy. (Šedivá in Šesták, 2007) 

Sociální inteligence je relativně nezávislá na obecné inteligenci a úrovni vzdělání a její 

nedostatek se může stát významnou překážkou při přechodu ze školy do praxe. (Červenková, 

Kotíková, 2001) 

Pro osoby s handicapem má práce nejen ekonomický, ale i zdravotně-rehabilitační a 

sociálně-adaptační význam: zvyšuje jejich sebehodnocení, pomáhá překonávat problémy 

v oblasti psychiky. Vzhledem k tomu, že 45 mládeže s handicapem tvoří jedinci postižení 

mentální retardací různého stupně, je nutno pamatovat i na to, že právě zde má pracovní 

příprava a práce sama významný socio-terapeutický význam, který dokonce převyšuje přínos 

ekonomický. Pro tuto skupinu mládeže je třeba zajišťovat vhodnou pracovní činnost a vznik 

chráněných dílen ve spolupráci s jejich rodiči a nestátními neziskovými organizacemi. 

(Červenková, Kotíková, 2001) 
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4.3 Základní přehled sociálních služeb a nástrojů aktivní 

politiky zaměstnanosti pro lidi se zdravotním postižením v 

produktivním věku 

V současné době bohužel neexistuje jednotný systém spolupráce jednotlivých typů služeb, 

organizací a institucí, který by umožňoval jejich zcela logickou a nutnou provázanost. V 

ideálním případě by mohla cesta člověka s mentálním postižením v období časné dospělosti k 

pracovnímu začlenění vypadat takto (uvedeno v posloupném pořadí): sociální služba (centrum 

denních služeb, sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny) - pracovní rehabilitace 

(příprava na pracovní uplatnění, kvalifikace, rekvalifikace) - chráněná dílna, pracovně 

rehabilitační středisko - podporované zaměstnávání - volný trh práce, zaměstnání u běžného 

zaměstnavatele. Takový provázaný systém by měl však také umožnit jedinci s mentálním 

postižením krátkodobé nebo dlouhodobé setrvání na některém z jeho stupňů nebo umožnit 

návrat na předchozí v případě neúspěchu, či problému. Stejně tak by mělo být možné s 

ohledem na schopnosti, možnosti a dovednosti jedince s mentálním postižením kterýkoliv 

stupeň vynechat. (Šesták, 2005, str. 273-279) 

Následující graf podává základní orientační přehled sociálních služeb a nástrojů aktivní 

politiky zaměstnanosti využitelných pro aktivizaci a pracovní začlenění lidí se zdravotním 

postižením: 

• Centrum denních služeb 

• Osobni asistence 

• Sociálně terapeutické dílny SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

• Sociální rehabilitace 

- Tranzitní program 

- Podporované zaměstnávání 

• Pracovní rehabilitace NÁSTROJE POLITIKY 

• Chráněná dílna (chráněné místo) ZAMĚSTNANOSTI 

» OTEVŘENÝ TRH PRÁCE 

Graf č. 1 
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4.3.1 Centra denních služeb 

V centrech denních služeb (sociální služba vymezená § 45 Zákona o sociálních službách 

č. 108/2006 Sb.) se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost 

z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje 

pomoc jiné fyzické osoby. Služba může být poskytována registrovaným poskytovatelem 

sociální služby na základě uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby. 

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v centrech denních služeb jsou: 

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc při úkonech 

osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC); poskytnutí 

stravy nebo pomoc při zajištění stravy (zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a 

odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, pomoc a 

podpora při podávání jídla a pití); výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (nácvik a 

upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, podpora při 

získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského prostředí včetně 

využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů); zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím (pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a 

podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob); sociálně terapeutické 

činnosti (socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních 

a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob); pomoc při 

uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při 

komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů) 

4.3.2 Osobní asistence 

Osobní asistence je terénní služba vymezená § 39 Zákona o sociálních službách č. 

108/2006 Sb., poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního 

postižení nebo chronického onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 

Služba se poskytuje bez časového omezení v přirozeném sociálním prostředí osob a při 

činnostech, které osoba potřebuje. Služba může být poskytována registrovaným 

poskytovatelem sociální služby na základě uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby. 

Základní činnosti při poskytování osobní asistence jsou: pomoc při zvládání běžných 

úkonů péče o vlastní osobu (pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a 
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svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu 

ve vnitřním i vnějším prostoru, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík); pomoc při osobní 

hygieně (pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při použití WC); pomoc při zajištění 

stravy (pomoc při přípravě jídla a pití); pomoc při zajištění chodu domácnosti (pomoc s 

úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí, nákupy a běžné pochůzky); výchovné, 

vzdělávací a aktivizační činnosti (pomoc a podpora rodině v péči o dítě, pomoc při obnovení 

nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících 

sociální začleňování osob, pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a 

sociálních schopností a dovedností); zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

(doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové 

aktivity, na úřady a instituce a zpět); pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních záležitostí (pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a 

oprávněných zájmů, pomoc při vyřizování běžných záležitostí). 

Osobní asistence je služba, která ve své podstatě otevírá člověku se zdravotním 

postižením dveře do běžného života a je možněji poskytovat také při účasti na vzdělávání, při 

vykonávání pracovních úkolů apod. 

4 3 3 Sociálně terapeutické dílny 

Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní sociální služby vymezené § 67 Zákona o 

sociálních službách č. 108/2006 Sb. poskytované osobám se sníženou soběstačností z důvodu 

zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném 

trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních 

návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Cílem služby je především 

vytvoření, (obnovení), udržování a zdokonalování pracovních návyků a dovedností, které by v 

budoucnu mohly umožnit nebo ulehčit člověku se zdravotním postižením uplatnění na 

chráněném nebo otevřeném trhu práce. Logickým navazujícím stupněm této služby je 

zaměstnání v chráněné dílně nebo na otevřeném trhu práce. Služba může být poskytována 

registrovaným poskytovatelem sociální služby na základě uzavřené smlouvy o poskytování 

sociální služby. 

Základní činnosti při poskytování sociálních služby v sociálně terapeutických dílnách 

jsou: pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc při 

běžných úkonech osobní hygieny); poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 
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(zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální 

výživy a potřebám dietního stravování, pomoc při přípravě stravy přiměřené době 

poskytování služby); nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a 

dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování (nácvik oblékání a svlékání včetně 

speciálních pomůcek, nácvik přesunu na vozík a z vozíku); podpora vytváření a 

zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností (nácvik a upevňování 

motorických, psychických, sociálních a pracovních schopností a dovedností, pomoc při 

obnovení nebo upevnění, zprostředkování kontaktu s přirozeným sociálním prostředím) 

4.3.4 Sociální rehabilitace 

Sociální rehabilitace je sociální služba vymezená § 70 Zákona o sociálních službách č. 

108/2006 Sb. Jde o soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, 

nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, 

posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností 

alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. 

Sociální rehabilitace se poskytuje formou terénních a ambulantních služeb, nebo formou 

pobytových služeb poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních služeb. Služba může 

být poskytována registrovaným poskytovatelem sociální služby na základě uzavřené smlouvy 

o poskytování sociální služby. 

Základní činnosti poskytování sociální rehabilitace jsou: nácvik dovedností pro zvládání 

péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování 

(nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů, nácvik péče o domácnost, například péče o 

oděvy, úklid, drobné údržbářské práce, chod kuchyně, nakupování, nácvik péče o děti nebo 

další členy domácnosti, nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i 

venkovním prostoru, nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům, například 

vlastnoručního podpisu); zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovázení 

dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity a zpět, 

nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky, nácvik chování v různých společenských 

situacích, nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a práce s 

informacemi); výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (upevňování získaných 

motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností); pomoc při uplatňování práv, 

oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (podávání informací o možnostech 
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získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, informační servis a zprostředkovávání 

služeb; pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, jde-li o 

pobytovou formu služby v centrech sociálně rehabilitačních služeb (pomoc při úkonech 

osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy, pomoc při použití WC). 

Na pomezí a v průsečíku sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., prostředků politiky 

zaměstnanosti dle zákona č. 435/2004 Sb. (často financované z jednoho nebo druhého zdroje) 

a profesní přípravy stojí „tranzitní program" a „podporované zaměstnávání". Tyto služby 

většinou poskytují nestátní neziskové organizace (např. občanská sdružení, obecně prospěšné 

společnosti či církevní právnické osoby), které fungují jako zprostředkovatelské agentury 

pomáhající člověku znevýhodněnému z důvodu zdravotního postižení nalézt a udržet si práci 

na otevřeném trhu práci a za stejných platových podmínek jako člověk bez postižení. 

4.3.5 Tranzitní program 

Tranzitní program je systém přípravy a podpory studentů speciálních škol v jejich 

přechodu ze školy do dalšího života, v oblastech zaměstnání, trávení volného času, 

soběstačnosti v běžných denních činnostech, bydlení, mezilidských vztahů a osobního 

rozvoje. Tranzitní program je určen pro ty, u kterých je předpoklad, že budou po ukončení 

studia potřebovat individuální podporu v tom, aby si našli a udrželi vhodné zaměstnání na 

otevřeném trhu práce. V rámci tranzitního programu v průběhu studia hledá pracovní 

konzultant studentovi se speciálními potřebami vhodnou praxi na otevřeném trhu práce a to s 

možností uzavření pracovního poměru po skončení studia. Přímo na pracovišti mu pomáhá 

jeho pracovní asistent v rámci tréninku pracovních dovedností zvládnout požadované úkoly, 

získat pracovní návyky a začlenit se do pracovního kolektivu. (Internetový zdroj č. 1) 

4.3.6 Podporované zaměstnávání 

Podporované zaměstnávání je komplexem služeb, jehož cílem je poskytnout člověku 

takovou podporu, aby si našel a udržel místo na otevřeném trhu práce za odpovídajících 

platových podmínek. Podpora je takovému zájemci o práci poskytována s ohledem na 

individuální potřeby a schopnosti daného člověka. Zatímco u tradičních služeb v oblasti 

zaměstnanosti předchází rekvalifikace (tedy trénink dovedností) samotnému umístění na 

pracoviště, u podporovaného zaměstnávání je tomu naopak: na základě stávajících možností 

zájemce se hledá vhodné pracovní místo a trénink dovedností probíhá až po nástupu do práce. 
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Trénink probíhá přímo na pracovišti, kde jsou nejoptimálnější podmínky pro získání 

dovedností pro konkrétní zaměstnání. Vzhledem k tomu, že služby podporovaného 

zaměstnávání jsou šité na míru konkrétnímu člověku s postižením, nelze stanovit pevnou 

náplň tohoto programu. V rámci služby může být však nabídnuta zájemci následující podpora: 

pracovní asistence (asistent pomáhá člověku s postižením přímo na pracovišti zejména v 

začátcích zaměstnání), job klub (skupinová práce s lidmi, kteří se zajímají o získání 

zaměstnání - např. nácvik modelových situací...), trénink na pracovišti, monitorování 

průběhu pracovního uplatnění, trénink dovedností souvisejících s pracovním uplatněním, 

doprava... Podpora se poskytuje dlouhodobě a průběžně, v míře, která je třeba, nejdéle však 

po tři roky. (Internetový zdroj č. 1) 

Mezi největší výhody pro zájemce o zaměstnání z řad lidí s postižením bezesporu patří to, 

že dostává za stejnou práci obdobnou odměnu jako člověk bez postižení. Navíc se dostává do 

každodenního kontaktu s lidmi bez postižení (svými kolegy), komunikuje s nimi a 

spolupracuje, což významně napomáhá rozvoji smysluplné sociální integrace Člověka s 

postižením. 

Služba podporovaného zaměstnávání je určena i druhé straně - tedy zaměstnavateli 

člověka s postižením. Jemu je zejména určena podpora při zvládnutí administrativy, kterou 

vyžaduje tvorba chráněného pracovního místa, při vytváření vhodných podmínek pro práci 

člověka s postižením atd. (Internetový zdroj č. 1) 

4.3.7 Pracovní rehabilitace 

Zákon č.435/2004 Sb. o zaměstnanosti v § 69 - § 74,§ 109,§ 110 popisuje pracovní 

rehabilitaci jako souvislou činnost zaměřenou na získání a udržení vhodného zaměstnání pro 

osobu se zdravotním postižením. Pracovní rehabilitaci na žádost osoby se zdravotním 

postižením zabezpečuje místně příslušný úřad práce a zároveň i hradí náklady s ní spojené. 

Pracovníci úřadu práce sestaví pro zájemce o pracovní rehabilitaci individuální plán s 

ohledem na zdravotní stav žadatele, jeho schopnost vykonávat soustavnou pracovní činnost, 

kvalifikaci a s ohledem na aktuální situaci na trhu práce. Na pracovní rehabilitaci mohou být 

zařazeny i fyzické osoby, které jsou uznány dočasně neschopné práce z důvodu nepříznivého 

zdravotního stavu. 
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Pracovní rehabilitace zahrnuje poradenskou činnost zaměřenou na volbu vhodného 

povolání, teoretickou a praktickou přípravu pro zaměstnání, která v sobě dále zahrnuje 

přípravu na budoucí povolání podle zvláštních právních předpisů (např. školského zákona), 

přípravu k práci a specializované rekvalifikační kurzy. Příprava k práci je cílená činnost, která 

směřuje k zapracování osoby se zdravotním postižením na vhodné pracovní místo. Příprava 

na práci může trvat nejdéle 2 roky a probíhá přímo na pracovišti zaměstnavatele individuálně 

uzpůsobeném zdravotnímu stavu zaměstnance s případnou pomocí osobního asistenta, v 

chráněných dílnách či na chráněných pracovních místech nebo ve vzdělávacích zařízeních. 

Zájemce o přípravu k práci (tedy osoba se zdravotním postižením) uzavírá s příslušným 

úřadem práce písemnou dohodu o přípravě, kde je přesně specifikována její náplň, délka 

trvání, místo konání i způsob ověření získaných znalostí a dovedností. Jako doklad o 

úspěšném dokončení přípravy k práci obdrží osoba se zdravotním postižením osvědčení od 

právnické či fyzické osoby, u níž příprava probíhala. Osobě se zdravotním postižením, která 

nepobírá dávky nemocenského pojištění (nemocenská), starobní důchod či mzdu, náleží po 

dobu přípravy k práci podpora od úřadu práce, a to i v případě, že tato osoba není vedena na 

úřadě práce v evidenci uchazečů o zaměstnání. Specializované rekvalifikační kurzy (tedy 

kurzy zaměřené na získání nových znalostí a dovedností potřebných k úspěšnému vykonávání 

zvoleného zaměstnání) pro osoby se zdravotním postižením jsou uskutečňovány za stejných 

podmínek jako rekvalifikace podle § 109 zákona o zaměstnanosti. Stejně jako u přípravy k 

práci uzavírá uchazeč o zaměstnání písemnou dohodu o rekvalifikaci s příslušným úřadem 

práce, která obsahuje vymezení pracovní činnosti, na kterou je rekvalifikace zaměřena, 

způsob a dobu trvání i místo konání rekvalifikace a způsob ověření získaných znalostí. 

Podepsáním této dohody se uchazeč zároveň zavazuje, že uhradí náklady rekvalifikace, pokud 

bez vážných důvodů kurz nedokončí či odmítne nastoupit na vhodné pracovní místo, které 

odpovídá jeho nové kvalifikaci. Pokud ovšem uchazeč úspěšně dokončí rekvalifikaci a 

neodmítne nabízené pracovní místo, hradí náklady rekvalifikace příslušný úřad práce. Úřad 

práce muže účastníkovi rekvalifikace zároveň poskytnout příspěvek na úhradu prokázaných 

nutných nákladů spojených s rekvalifikací. Podmínky poskytnutí tohoto příspěvku jsou 

rovněž stanoveny v písemné dohodě. Stejně jako u přípravy k práci osobě se zdravotním 

postižením, která nepobírá dávky nemocenského pojištění (nemocenská), starobní důchod či 

mzdu po dobu rekvalifikace podpora od úřadu práce, a to i v případě, že tato osoba není 

vedena na úřadě práce v evidenci uchazečů o zaměstnání. 
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Vytváření vhodných podmínek pro výkon zaměstnání - s ohledem na zdravotní stav a 

pracovní možnosti osoby se zdravotním postižením je možné pokusit se o upravení podmínek 

pro pracovní výkon takového zaměstnance - patří sem především zkrácení pracovní doby, 

vhodné úpravy pracovního prostředí, ale i vytvoření chráněného pracovního místa popřípadě i 

chráněné pracovní dílny. Pokud to dovoluje zdravotní stav osoby se zdravotním postižením a 

její pracovní schopnosti a možnosti, pak samozřejmě nejlepším řešením je její zaměstnání na 

běžném trhu práce. Toto řešení může být však často komplikované, jak pro zaměstnavatele, 

tak pro zaměstnance. 

4.3.8 Chráněné zaměstnání 

Chráněné dílny a chráněná pracoviště jsou jedním z nástrojů aktivní politiky 

zaměstnanosti, jejímž úkolem je umožnit pracovní uplatnění lidem se zdravotním postižením. 

Chráněnou pracovní dílnu vymezuje zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. v § 76. Chráněná 

pracovní dílna je pracoviště zaměstnavatele, vymezené na základě dohody s úřadem práce a 

přizpůsobené pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením, kde je v průměrném ročním 

přepočteném počtu zaměstnáno nejméně 60 % těchto zaměstnanců. Chráněná pracovní dílna 

musí být provozována po dobu nejméně 2 let ode dne sjednaného v dohodě. Na vytvoření 

chráněné pracovní dílny může poskytnout úřad práce zaměstnavateli příspěvek. 

Zákon o zaměstnanosti v § 75 vymezuje také tzv. chráněné pracovní místo. Jedná se o 

pracovní místo vytvořené zaměstnavatelem pro osobu se zdravotním postižením na základě 

dohody s úřadem práce. Toto místo musí být provozováno nejméně dva roky ode dne jeho 

vzniku, které je uvedené ve smlouvě. Stejně jako u vytvoření chráněné dílny, může i při 

vytvoření nového chráněného pracovního místa zaměstnavatel požádat příslušný úřad o 

poskytnutí příspěvku. 

4.4 Práce a terapie 

Terapeutický vliv pracovní činnosti na osoby znevýhodněné na trhu práce má ve svém 

obsahu významnou platnost. (Krejčířová in Krejčířová, Medvecová, Opatřilová, Stupková, 

Vojtová, 2005) 

Práce je schopna plnit terapeutické, psychologické a socializační úkoly. Tato terapie má 

ve výchovně-vzdělávacím procesu u lidí s mentálním postižením výsostné postavení. V rámci 
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jejího působení se ukazuje, že je cenným zdrojem poznání, vědomostí a dovedností, které 

mají trvalejší povahu, snadněji se fixují a jejich vybavování je usnadněno emoční vazbou, 

která je nejobecnější metodou nácviku dovedností a návyků. Smyslové vnímání rozvíjí a 

diferencuje, a také urychluje a, zkvalitňuje pojmotvorný proces. Práce svou podstatou 

prorůstá všechny základní speciálně pedagogické metody - reedukuje (zkvalitňuje postižené 

funkce), kompenzuje (zaměřuje osobnost retardovaného na rozvoj převážně 

mimointelektových oblastí) a rehabilituje (sociální dimenzí pracovní činnosti). (Valenta, 

Krejčířová, 1997) 

4.4.1 Ergoterapie 

V medicínské praxi se vychází z termínu ergoterapie, což znamená léčbu prací, pracovní 

terapii s cílem navrhnout fyziologické, společenské a pracovní funkce zdravotně 

znevýhodněného jedince. Pomáhá nalézt způsoby, jak trvalé poruchy zdraví obejít a porušené 

funkce kompenzovat, jak člověka se znevýhodněním co nejvíce zapojit do plnohodnotného 

života. (Kalvach, Zadák, Jirák, 2004) 

Česká asociace ergoterapeutů definuje ergoterapii takto: „Ergoterapie je zdravotnická 

disciplína, která využívá specifické diagnostické a léčebné postupy a činnosti při rehabilitaci 

jedinců každého věku, s různým typem postižení, kteří jsou trvale nebo dočasně fyzicky, 

psychicky, smyslově nebo mentálně postiženi. Cílem ergoterapie je dosáhnout maximální 

soběstačnosti a nezávislosti klientů v domácím, pracovním a sociálním prostředí, a tím 

zvýšení kvality jejich života." (Kalvach, Zadák, Jirák, 2004) 

Valenta a Mtiller vedle pracovní terapie (ergoterapie) zmiňují tzv. terapii činnostní. Jde o 

dvě vzájemně se překrývající metody, které spočívají v záměrné aplikaci manipulací s 

materiálním okolím, jejím účelem je pomoci lidem změnit jejich chování, myšlení, či emoce 

společensky i individuálně přijatelným směrem. Praktický rozdíl mezi nimi je skutečnost, že 

ergoterapie směřuje k jistému konkrétnímu výrobku - k výsledku práce. (Valenta, MUller, 

2003) 
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I podle Horňákové se v praxi od sebe činnostní a pracovní terapie nedá jednoznačně 

odlišit. Když je pracovní terapie kvalifikovaně vedená a přináší pacientovi adekvátní 

příležitosti pro odstraňování jeho těžkostí, je činnostní terapií. Zároveň činnostní terapie, 

pokud má uživatel problémy zvládat úkoly běžného dne, musí se taky zahrnout do 

terapeutického plánu. (Horňáková in Pipeková, Vítková, 2001) 

4.4.1.1 Terapie zaměstnáváním 

Zaměstnávání můžeme přirovnat ke kondičnímu cvičení. Udržuje nebo zlepšuje zdravé 

fyzické a psychické funkce. Kondiční ergoterapie je aplikace tělesné nebo duševní činnosti s 

cílem odpoutat pozornost od zdravotních potíží a snaží se udržet dobrou duševní pohodu, 

zvláště když postižení je dlouhodobé nebo trvalé. Program se sestavuje především na 

podkladě zájmů klienta, jeho zdravotního stavu, věku, pohlaví a také vzdělání. Je důležité 

nalézt pro člověka s postižením takový program, který úměrně ke stupni postižení rozvíjí jak 

pohybový systém, tak i duševní činnost. V těchto programech se využívají různé ruční práce 

jako je například pletení, tkaní, vyšívání, modelování z moduritu nebo z keramické hlíny, 

vyřezávání, práce s papírem, s přírodninami a další. Patří sem i sledování televizních 

programů, poslech rádia či magnetofonu a také hraní nejrůznějších společenských her. 

(Kubínová, Křížová, 1997) 

Během zaměstnání a her dochází k navazování kontaktu rehabilitačního pracovníka s 

klientem i klientů navzájem. Vzniká i zdravá soutěživost, která motivuje k aktivitě a pracovní 

činnosti. Pracovník v průběhu terapie poznává svého klienta z hlediska osobnosti i jeho 

schopností, takže může snadněji rozvíjet jeho fyzické a psychické stránky, například 

dovednosti, vědomosti, iniciativu, vůli apod. (Kubínová, Křížová, 1997) 

4.4.1.2 Terapie cílená na postiženou oblast 

Cílená, neboli funkční ergoterapie je mnohem náročnější na znalost pohybového systému, 

psychologie člověka a na vybavení ergoterapeutického pracoviště. Jedná se o aplikaci 

takových činností, které na základě ordinace lékaře a hodnocení rehabilitačního pracovníka 

zlepšují a upravují postižené funkce. Například stříhání plechu posiluje svaly horní končetiny, 

práce v terénu učí vytrvalosti, pletení vzoru cvičí koncentraci. U trvalého postižení se v rámci 

kompenzace využívají náhradní funkce, jež se cvičením zdokonalují. Nácvik náhrady 

ztracených funkcí musí být prováděn tak, aby nedocházelo k přetěžování zdravých částí. 

29 



Přesto je nutné usilovat o maximální rozvoj zdravých funkcí, aby ztráta postižené funkce byla 

pro organismus co nejmenší. Například u osob s tělesným postižením rozvíjíme co nejvíce 

duševní schopnosti a vlastnosti, u nevidomých hmat, u osob s mentální retardací schopnost 

pracovat manuálně apod. Činnosti, které jsou aplikovány v rámci cílené ergoterapie musí být 

přiměřené funkčnímu stavu pacienta. Činnost, kterou klient nezvládne, nebo která provokuje 

bolest, klienta poškozuje a deprimuje. V konečné fázi léčebné terapie, pokud se klient vrací ke 

své profesi, zaměřuje se veškeré úsilí cílené ergoterapie k tomu, aby byla dosažena o něco 

vyšší zdatnost, než je potřebná ke zvládnutí zaměstnání. U osob s těžším postižením s 

trvalými následky se usiluje o udržení činorodé aktivity a soběstačnosti. (Rubínová, Křížová, 

1997) 

Výrobek ve funkční terapii není hlavním cílem, ale je silným motivačním prvkem, který 

zlepšuje sebedůvěru a pocit znovunabývání sil (Kubínová, Křížová, 1997). 

4.4.1.3 Terapie zaměřená na pracovní začlenění 

Tento druh ergoterapie je velmi důležitý pro osoby, které vlivem onemocnění, jenž 

zanechá dlouhodobé nebo trvalé následky, budou muset změnit, nebo podstatně přizpůsobit 

své zaměstnání a celkový způsob života. Cílem rehabilitačních pracovníků je v takových 

případech posilovat sebevědomí a rozvíjet u těchto osob schopnost manuálně pracovat a 

vyrábět jednoduché výrobky. Takovýto přístup pomáhá ke zpětné integraci do společnosti. 

Během tohoto druhu ergoterapie se dále zjišťuje, zda a do jaké míry bude znovuzačlenění do 

pracovního procesu osoby s postižením možný. Hodnocení osoby s tělesným postižením a 

osoby s psychickým postižením se liší. Řada hodnocení je založena na pozorování činností a 

projevů pacienta. Na základě výsledků analýzy je pak určena další terapie a stupeň zátěže. 

Zhodnocení pracovní zdatnosti klienta v rámci ergoterapie má velký význam v oblasti 

socializace (Kubínová, Křížová, 1997). 

4.4.1.4 Terapie zaměřená na výchovu k soběstačnosti 

Tento výchovný proces je zaměřen na výcvik běžných, pro každého člověka nezbytných 

dovedností, kterými se stává nezávislým na druhých. Jedná se například o nácvik schopností 

udržovat osobní hygienu, připravovat si jídlo, oblékat se, pohybovat se, komunikovat či také 

udržovat své prostředí a osobní potřeby v čistotě a v pořádku. Během této terapie se v hojné 

30 



míře používají i kompenzační pomůcky, jež handicapovaným osobám pomáhají vyrovnat se 

se ztrátou určité funkce. (Kubínová. Křížová, 1997) 

5 ANTROPOZOFIE JAKO ALTERNATIVNÍ 

PŘÍSTUP K PÉČI O OSOBY S MENTÁLNÍM 

POSTIŽENÍM 

Antropozofie je samostatná duchovní věda o nadsmyslovém poznání světa a určení 

člověka. Jejím zakladatelem je Rudolf Steiner, jež se při tvorbě tohoto myšlenkového hnutí 

nechal inspirovat filozofickým odkazem Kanta, Fichteho, Nietzcheho, přírodovědeckým 

dílem Goetha, křesťankou mystikou, kristologií, orientální filozofií a jasnovidectvím. 

Antroposofie pracuje s vírou v karmickou kauzalitou a reinkarnací. (Valenta, Miiller, 2003) 

Z pohledu duchovní vědy je člověk trojjediná, fyzická, duševní a duchovní bytost a 

ontogeneze je zákonitým narůstáním a zanikáním bytostných vrstev člověka (těl). Fyzické 

tělo podléhá stejným zákonům jako svět minerálů, rostlin a zvířat. Éterné tělo je životodárné, 

je činitelem oběhu, růstu a plození a je společné s říší rostlin a zvířat. Astrální tělo je 

nositelem pocitů a potřeb a máme jej společné s živočišnou říší. Nejvyšší vrstva - Já - je 

záležitostí výlučně lidskou, je nositelem duše, vědomí sama sebe, svobody a lásky. (Valenta, 

Miiller, 2003) 

Z hlediska psychických jevů člení antroposofie osobnostní strukturu na oblast myšlení, 

chtění a cítění. Myšlení má svou fyziologickou bázi v mozku, cítění sídlí v oblasti hrudníku a 

souvisí s rytmickým systémem člověka, s oběhovou a respirační soustavou. Vůle vychází 

z oblasti žaludku a údů. (Valenta, Miiller, 2003) 

5.1 Terapie využívané v antropozofických zařízeních 
5.1.1 Léčebná eurytmie 

Eurytmie je pohybové umění, které v sobě zahrnuje řeč, hudbu, prostorové formy, 

gestikulaci a barvu. Pohyb vychází ze zákonitostí obsažených ve zvuku, nejde proto o 

choreografie založené na volné expresi. Eurytmie obohacuje a zesiluje vliv hudby a mluvené 

řeči o vizuální dimenzi. (Valenta, Miiller, 2003) 
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Tónová eurytmie vychází z melodie, rytmu, taktu, harmonie a především z prožitku 

intervalů a eurytmických gest. Lze ji definovat jako „viditelnou hudbu". Hlásková eurytmie 

převádí hlásky v gesta, zakomponovává do výrazových prostředků modulační faktory a je 

schopna nejen překládat vyřčenou větu do pohybové formy, ale také básnit a komponovat. 

Lze ji definovat jako „viditelnou řeč". (Pals in Valenta, Miiller, 2003) 

5.1.2 Bothmer gymnastika 

Jde o speciální metodiku tělesné výchovy, jíž se často využívá i jako pohybové terapie u 

arytmických jedinců, u lidí s potížemi s orientací v prostoru a orientací v tělesném schématu. 

(Valenta, Miiller, 2003) 

5.1.3 Arteterapie 

Malba, modelování, tvarování, kreslení a muzikoterapie vychází ze stejných principů a 

obdobných metodických přístupů jako terapie využívané v běžných zařízeních. (Valenta, 

Miiller, 2003) 

5.1.4 Dramaterapie 

Při nácviku velkého představení dochází ke konfrontaci s rolemi, charaktery postav. 

(Valenta, Miiller, 2003) 

5.1.5 Barevně-světelná terapie a zvuková terapie 

Je předmětem experimentu, který je v současné době zkoumán. Využívá se především 

k harmonizaci osobnosti a k „oslovení" osob s postižením. Terapie je ordinována v 3-4 

týdenních periodách po deseti minutách denně a probíhá ve speciálním kruhovém sále 

vybaveném malým jevištěm s hedvábným závěsem, nad kterým se nachází 5 barevných oken 

(červené, oranžové, zelené, modré, a fialové) směrovaných na sever. Podstatou terapie jsou 

efekty, které vznikají lomem denního světla a barevného světla na hranách (obrys postavy 

eurytmika pohybujícího se po jevišti mezi okny a oponou), které se přenáší na oponu. 

Světelné efekty jsou zvýrazněny hrou na harfu. (Valenta, Miiller, 2003) 
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5.2 Vnitřní život v antropozofickém zařízení 

Antropozofická zařízení mají společné jmenovatele v architektuře, designu nábytku, 

obrazech (často malovaných přímo na zeď do omítky), týdenních a denních rituálech. 

Mystika, rituál a obřad tvoří nedílnou součást prožívání sounáležitosti a pospolitosti. Členové 

společenství se schází k rannímu přivítání, společnou písní a průpovědí zahajují den, společné 

stolování i společnou práci. Obřady plní kromě své ideologické funkce i funkci sociální. 

Každý člen společenství má pravidelnou příležitost „prožít si" pocit pospolitosti i příležitosti 

ke kontaktu se všemi členy společenství. Společně se slaví narozeniny, svátky a dodržování 

tradičních zvyků dle ročních období. (Valenta, 1993) 
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6 TEXTILNÍ DÍLNA GAWAIN 

Textilní dílna Gawain je nezisková organizace, právní formou občanské sdružení, která 

byla založeno v roce 2002 studenty Akademie sociálního umění Tábor v Praze (obor sociálně 

umělecké terapie a léčebné pedagogiky). Sdružení zastupují a za celkovou organizaci 

odpovídají 4 členové statutárního výboru. Dílna vznikla jako denní stacionář pro dospělé lidi 

s mentálním či fyzickým handicapem se zaměřením zejména na zpracování ovčí vlny 

tradičními řemeslnými technikami. Od roku 2007 Textilní dílna Gawain poskytuje službu 

sociální rehabilitace, která je uživatelům služby poskytována zdarma (uživatelé si hradí pouze 

stravování a případné náklady na cestovné a ubytování, pokud se účastní pobytových akcí). 

6.1 Kapacita dílny 

Denní kapacita je 8 uživatelů služby přítomných v dílně. Celková kapacita je 10 uživatelů 

služby. V případě, že se vyskytne více uživatelů, kteří nevyužívají službu každý den, zvýší se 

celková kapacita dílny maximálně na 15 uživatelů služby. V současné době dílnu navštěvuje 

celkem 10 uživatelů služby (viz bod 5.3) 

6.2 Program dílny 

Terminologie: zaměstnanec dílny-vedoucí dílny, sociální pracovník, speciální pedagog, 

administrativní pracovník, pracovník v sociálních službách; uživatel služby-klient, řemeslný 

pracovník; pracovník dílny-souhrnný název pro všechny zaměstnance a uživatele služby 

Chod textilní dílny Gawain zajišťuje Občanské sdružení Textilní dílna Gawain (dále jen 

OS). Základním posláním OS je zapojit osoby s mentálním, tělesným či kombinovaným 

postižením do společenství lidí a dát jim prostor pro rozvoj osobních kvalit. 

Cílová skupina uživatelů je definována pro občany s mentálním, tělesným, 

kombinovaným a zdravotním postižením ve věku 16-62 let. Textilní dílna poskytuje služby 

mladým lidem, kteří před nedávnem ukončili školní vzdělávání a setkali se s realitou dnešního 

trhu práce a s obtíží sehnat zaměstnání; lidem, kteří mají problémy uplatnit se na otevřeném 

trhu práce; všem, kteří mají chuť se naučit novému řemeslu a hledají náplň pro svůj volný čas. 
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Textilní dílna Gawain poskytuje v rámci sociální rehabilitace svým uživatelům především 

služby: 

• Práce v řemeslné dílně 

o Podpora vytváření základních pracovních návyků, zvyšování a zdokonalování 

pracovních schopností a dovedností. Jde o řemeslné zvládnutí technik 

filcování, tkaní a dokončování výrobků, prodej na trzích, dodržování pracovní 

doby. 

o Nácvik dovedností péče o vlastní osobu a další činnosti zvyšování 

soběstačnosti osob. Každý uživatel služby se zároveň učí sebeobslužným 

činnostem, je veden k dodržování základních hygienických návyků, učí se 

připravovat svačiny, stůl k jídlu, úklidovým činnostem. 

• Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím skrze integrační a společenské 

aktivity. Jde především o možnost navštěvovat jednou týdně integrační kroužek 

v odpoledních hodinách (mimo pracovní dobu), možnost účasti na integračním 

divadle, možnost účasti na prodejních trzích. 

• Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Uživatelé služby mají možnost účastnit 

se na tvorbě integračního divadla, vystupování s nacvičenou dramatickou hrou, mají 

možnost dobrovolně se zúčastnit letního umělecko-pracovního pobytu na venkovském 

statku. Důležitou součástí běžného pracovního dne jsou také pohybové aktivity 

(rozcvička, eurytmie...) a příležitostné návštěvy kulturních akcí (výstavy, představení, 

řemeslné trhy...). 

• Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí. V případě potřeby nabízí Textilní dílna Gawain zprostředkování konzultací 

s psychologem, osobními asistenty nebo pomoc při kontaktovám jiných poskytovatelů 

sociálních služeb. 

• Poskytnutí stravy. Textilní dílna Gawain umožňuje společné stravování během 

dopolední svačiny, kterou připravují uživatelé (denní služba) společně s vedoucím 

dílny a společného oběda, který je přinášen z nedaleké školní jídelny. 



6.3 Poslání, cíle a principy 

6.3.1 Název a základní princip Textilní dílny Gawain 

Dílna nese název Gawain, po jednom z rytířů kulatého stolu krále Artuše, jméno 

Gawain má symbolický význam. Tento rytíř dovedl vnímat pravou Bytost druhého člověka, 

uměl se do něj vcítit a dokázal jednat tak, aby se ten druhý mohl otevřít a být sám sebou. A to 

jsou schopnosti, které se v dílně Gawain ctí a kterým se její pracovníci snaží vzájemně učit 

během práce. Pracovníci se řídí principem kulatého stolu, u nějž nikdo nesedí na okraji a 

každý má stejné právo říci svůj názor a podílet se na tvorbě společenství. 

Zaměstnanci dílny se ve své práci nechávají inspirovat filosofií Rudolfa Steinera, který 

kladl velký důraz na rozvoj osobních kvalit a vlastností každého člověka tak, aby mohl svůj 

život prožít smysluplným a plnohodnotným způsobem. Zaměstnanci dílny se snaží být 

uživatelům služby podporou v tomto rozvoji. Podporou jak na rovině pracovní, tak i 

osobnostní a společenské tak, aby mohli samostatně rozhodovat o svém životě. 

Každý uživatel služby je především člověk a osobnost a má své potřeby a zájmy. Je 

tedy třeba k takovému člověku přistupovat jako k rovnoprávnému občanu, který má stejná 

práva žít svůj život, tak jako jej žijí ostatní lidé ve společnosti. Základem je ctít každého 

člověka takového, jaký je. 

6.3.2 Základní cíle Textilní dílny Gawain jsou definované jako: 

• Rozvoj pracovní schopnosti a návyky uživatelů služby během řemeslné práce 

v textilní dílně. 

• Zlepšovat dovednosti péče o vlastní osobu a soběstačnost osob během dalších 

činností v dílně. 

• Zvýšit šanci uživatelů služby žít běžný život ve své komunitě i společnosti. 

• Rozvíjet osobní schopnosti a vlohy uživatelů služeb. 
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6.33 Principy Textilní dílny Gawain 

1) Uživatelé služby jsou rovnoprávní občané, kteří jsou bráni s úctou a vážností. Snahou 

zaměstnanců textilní dílny je předávat tyto zásady i široké veřejnosti. Uživatelé jsou 

oslovováni jménem. Způsob oslovení (tykání, vykání) je ponechán na výběru uživatele, který 

tykání může nabídnout. Nejsou používány, v souvislosti s uživatelem služby, pojmenování 

jeho diagnózou, infantilismy, familiérnosti a jiné nevhodné způsoby komunikace. S uživateli 

služby komunikují zaměstnanci srozumitelným způsobem, snaží se zabránit vzniku pocitu 

nejistoty, méněcennosti, nepovyšují se nad uživatele služby svými vědomostmi. Během 

integračních aktivit a při kontaktu s veřejností seznamují zaměstnanci okolí se schopnostmi 

uživatelů služeb. Uživatelům služby dávají plnou zodpovědnost za některé aktivity související 

s pravidelnými činnostmi v dílně (např. vedení ranní rozcvičky). 

2) Při aktivitách dílny uplatňují zaměstnanci pozitivní a individuální přístup (s ohledem na 

věk, schopnosti a fyzické možnosti) k uživatelům služby, respektují přání, schopnosti a 

potřeby jednotlivých uživatelů služby. Zaměstnanci dílny vyzdvihují pozitivní aspekty práce 

uživatele, negativnímu hodnocení se vyhýbají; posilují sebevědomí a aktivitu uživatelů. Při 

řešení náročných úkolů využívají postupné podpory k dosažení cílů úkolů. 

3) Každý uživatel má právo dostat všechny informace důležité pro jeho rozhodování 

srozumitelným způsobem (slovně, názorně, případně prakticky) a může si samostatně vybrat, 

kterou službu z nabídky služeb Textilní dílny Gawain využije, do jaké míry a jakým 

způsobem. 

4) Každý uživatel služby má možnost mít námitky proti způsobu poskytování služby. 

Může si stěžovat, aniž by mu hrozilo, že by se v rámci poskytování služby změnil přístup 

k jeho osobě. Pro řešení stížností jsou vypracována vnitřní pravidla. Stížnosti jsou nahlíženy 

jako možná cesta k dalšímu zkvalitňování poskytované služby. 

5) Zaměstnanci dílny se snaží tvořit společenství, ve kterém je prostor pro profesní, 

osobní i duševní rozvoj a v němž se uživatelé služby i zaměstnanci mohou cítit dobře. Pro 

každého člověka je důležité mít určitý rytmus v životě, stejně tak, jako je tomu v přírodě. 

Zaměstnanci dílny se proto snaží umožnit uživatelům služby spojení s přírodními rytmy -

prožití střídám ročních období a oslavu důležitých svátků - a začlenit také pravidelný rytmus, 

společný řád dne, jakožto důležitý ozdravný prostředek pro práci v dílně. 
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Základem společenství jsou kromě řádu dne i společné činnosti, jako např. společné 

zahájení dne, společné jídlo, společný program při přestávkách během dne. Ty jsou důležitým 

prvkem k posílení kolektivu a spolupráce mezi všemi jeho členy. Zaměstnanci dílny se snaží 

udržovat příjemnou atmosféru na pracovišti. Taje založena především na dobré, srozumitelné 

a otevřené komunikaci, důvěře a vzájemném respektu. Stejně tak je udržováno dobré pracovní 

klima i mezi zaměstnanci dílny - vedoucími, ti mají možnost probírat všechny své podněty, 

přání, či problémy během společné schůze vedoucích, která se koná každý týden. Případný 

spor, či potíže mezi uživatelem služby a zaměstnancem je možné řešit se supervizorkou dílny. 

6) Respekt a ochrana práv a svobod zaměstnanců a uživatelů služby jsou podrobně 

rozpracovány standardu kvality č. 2. 

7) Dbá se na vzájemnou komunikaci všech vedoucích Textilní dílny Gawain a jejich 

znalost a sounáležitost s hlavním posláním a cíly Textilní dílny. 

Vzhledem ktomu, že Textilní dílna Gawain je institucí sociální služby, mohou si 

uživatelé na tuto službu stěžovat následujícími způsoby: 

• Přímo - všem zaměstnancům dílny (dle osobní preference uživatele) 

• Anonymně - do knihy stížností nebo do schránky důvěry umístěné v šatně 

• U zřizovatele služby 

Každý uživatel má právo si stěžovat, aniž by tím byla zhoršena kvalita přístupu k jeho 

osobě ze strany zaměstnanců dílny nebo kvalita poskytované služby. Dále si mohou stěžovat 

sami zaměstnanci, rodiny uživatelů, osobní asistenti uživatelů. Všechny stížnosti se zapisují 

do knihy stížností. Jednotlivé stížnosti jsou řešeny v co nejkratším termínu na schůzi 

zaměstnanců (pondělí a středa odpoledne), v závažném případě je možné uspořádat 

mimořádnou schůzi zaměstnanců. Stížnosti, které je možno řešit okamžitě, jsou řešeny 

příslušným zaměstnancem, který poté následně o průběhu řešení informuje na poradě ostatní 

zaměstnance dílny. Zaměstnanci dílny jsou stížnostem otevření, dochází tak ke zlepšování 

kvality poskytované služby. Způsob řešení stížností je podrobně zpracován ve standardu č. 7. 

Jednám s uchazeči o poskytování služby Textilní dílnou Gawain upravuje standart č. 

3. Přijetí nového uživatele služby, podmínky poskytování služby a případné ukončení 

poskytované služby se řídí standardem č. 4. 

38 



6.3.4 Náplň práce zaměstnanců 

• Metodická činnost (podílí se na ní všichni zaměstnanci pod dohledem 

sociálního pracovníka): vytváření vnitřních předpisů organizace, metodika 

práce, tvorba organizačního řádu, účast na tvorbě individuálních plánů, dohled 

nad plnění individuálních plánů 

• Práce v dílně 

o Přímá práce s uživateli služeb: podpora uživatelů při řemeslné výrobě, 

podpora při osvojování a zvyšování základních pracovních návyků, 

schopností a dovedností uživatelů služby, přímé vytváření 

individuálních plánů (sestavuje jej uživatel služby s pomocí svého 

klíčového pracovníka), práce na naplňování individuálních plánů a 

jejich revize (průběžné hodnocení výsledků), podpora při zvládání, 

osvojování a nácviku péče o vlastní osobu, 

o Kompletace výrobků 

• Distribuce výrobků do obchodů (dle aktuální domluvy zaměstnanců) 

• Administrativní činnost: provádí jen určení zaměstnanci 

• Řešení stížností 

• Účast na společných poradách zaměstnanců a supervizích 

• Účast na některých integračních akcích (není povinné pro všechny 

zaměstnance): integrační divadlo, integrační kroužek 

• Účast na předvádění řemesel, prodejních akcích a trzích: dle domluvy na 

poradě, možnost volby akce, které se zaměstnanec zúčastní. 

• Účast na letním umělecko-pracovním pobytu 

6.4 Uživatelé služby 

Uživatelé služby dochází dle svých možností několik dní v týdnu. Vzhledem k tomu, že 

Textilní dílna nemá k dispozici kompletní diagnostické a anamnestické materiály, mohu se 

v tomto oddílu věnovat pouze odhadu a popisu současného stavu. 

V současné době navštěvují Textilní dílnu Gawain uživatelé služby s mentálním 

postižením různého stupně ve škále od středně těžkého do těžkého mentálního postižení. 

Jeden uživatel dochází pouze na společné obědy, využívá tak pouze jedné z nabízených 
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služeb. Tento uživatel docházel v předchozích letech do dílny pravidelně celý týden, 

v současné době si však našel chráněnou dílnu, ve které má možnost být celkem jedem rok na 

zaškolení v určitých činnostech a kde za svou práci dostává odměnu ve formě měsíční mzdy. 

Sociální služby využívá v současné době celkem deset uživatelů služby. Čtyři z nich Karel 

D., Kateřina D., Olga Š. Martina B.) dochází do dílny všechny pracovní dny v týdnu a 

využívají všech základních poskytovaných služeb. Zdeněk K. dochází čtyři dny v týdnu, 

Dagmar F. dochází tři dny v týdnu, Martin Š. dochází dva dny v týdnu pouze od svačiny do 

oběda, Dagmar M. využívá služeb pouze jeden den v týdnu a David K. přichází pouze na 

integrační kroužek jednou v týdnu. V současné době dílna eviduje tři nové zájemce o službu. 

Všichni se již byli v dílně podívat, vyzkoušeli si práci a nyní mají lhůtu na rozmyšlení, zda 

budou službu využívat. Vzhledem ktomu, že dílna nemá celoroční provoz, noví zájemci 

mohou nastoupit nejdříve v září 2009. 

Nabídku účasti na tvorbě divadelního představení (integračního divadla) v tomto školním 

roce (2008/2009) využili tito klienti: Karel D., Kateřina D., Olga Š., Martina B., Zdeněk K. 

Letního pobytu v Lukově se v letošním roce zúčastní celkem 7 uživatelů z toho jeden je 

v současné době veden jako zájemce o poskytnutí služby. Pro přehlednost uvádím následující 

tabulku: 

Druh služby Intenzita Uživatel 
Práce v dílně 5 dní v týdnu Karel D. Práce v dílně 5 dní v týdnu 

Kateřina D. 
Práce v dílně 5 dní v týdnu 

Olga S. 

Práce v dílně 5 dní v týdnu 

Martina B. 

Práce v dílně 5 dní v týdnu 

Karel P. (pouze obědy) 

Práce v dílně 

4 dny v týdnu Zdeněk K. 

Práce v dílně 

3 dny v týdnu Dagmar F. 

Práce v dílně 

2 dny v týdnu Martin Š. 

Práce v dílně 

1 den v týdnu Dagmar M. 
Integrační kroužek 1 den v týdnu Karel D. Integrační kroužek 1 den v týdnu 

Kateřina D. 
Integrační kroužek 1 den v týdnu 

Olga Š. 

Integrační kroužek 1 den v týdnu 

Martina B. 

Integrační kroužek 1 den v týdnu 

Dagmar M. 

Integrační kroužek 1 den v týdnu 

David K. 
Integrační divadlo 1 den v týdnu Karel D. Integrační divadlo 1 den v týdnu 

Kateřina D. 
Integrační divadlo 1 den v týdnu 

Olga S. 

Integrační divadlo 1 den v týdnu 

Zdeněk K. 

Integrační divadlo 1 den v týdnu 

Martina B. 
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6.5 Denní a týdenní fungování dílny 

Pro každého člověka je důležité mít určitý rytmus v životě, stejně tak jako je tomu 

v přírodě. Zaměstnanci textilní dílny se proto snaží umožnit spojení s přírodními rytmy 

(prožití střídání ročních období, oslavu důležitých svátků...) a začlenit také pravidelný 

rytmus, společný řád dne, jakožto důležitý prostředek pro práci v dílně. 

Základem společenství jsou kromě řádu dne i společné aktivity a činnosti. Ty jsou 

důležitým prvkem k posílení kolektivu a spolupráce mezi všemi jeho členy. Těmito 

prostředky jsou například společné ranní zahájení dne, ranní zapalování svíčky v dílně, 

společné stolování, společné výlety, kulturní akce, organizace divadelních představení, 

předvádění řemesla na trzích a další. Zároveň je však důraz kladen na respektování 

individuality, potřeb, přání a názorů uživatelů služeb. Každý má proto možnost podílet se na 

aktivitách dílny v míře jemu přijatelné. Zaměstnanci dílny se snaží udržovat příjemnou 

atmosféru na pracovišti, jež je založena především na dobré komunikaci, respektu a 

bezkonfliktních vztazích mezi nimi a uživateli služeb. Zároveň se všichni zaměstnanci dílny 

účatní pravidelných týdenních porad a supervizí. 

Pracovní doba pro uživatele služby je pondělí až pátek 8:00-14:00. Je však také možné 

docházet pouze některé vybrané dny. Zaměstnanci dílny mají běžnou pracovní dobu: 8:00-

16:00 pondělí až pátek. 

Základní organizace každého dne je stejná, v průběhu týdne se však v některé dny 

přidávají speciální programy. Ráno začíná příchodem uživatelů služby a zaměstnanců v 8:00. 

Do 8:30 má každý pracovník (uživatel i zaměstnanec) čas na přípravu na práci, převléknutí do 

pracovního oděvu, v případě zájmu je možné společně posnídat či vypít šálek čaje. 

V 8:30 začíná v sále společné zahájení. Všichni pracovníci se rozestoupí do kruhu okolo 

stolečku, na který se položí svíčka, pentatonicky laděný metalofon a „věčný kalendář". Rituál 

začíná zapálením svíčky, což má na starosti jeden stálý uživatel (Karel D.). Jeden z uživatelů, 

jež je z dvoučlenné služby pro daný den, zahraje na metalofon improvizovanou melodii. Poté 

se všichni chytí za ruce a pronesou ranní průpověď (básničku, která je stejná pro každý den). 

Po průpovědi se hraje hra „elektrika"- mačkám rukou beze slov. Když se hra dohraje, kruh se 

rozestoupí a následuje krátká tělocvičná rozcvička, kterou vždy vede někdo z uživatelů služby 

případně zaměstnanců. Po rozcvičce následují tři eurytmická cvičení („Myslím řeč", „Kdo 
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dýchá, dvě milosti cítí" a „Haleluja"). Eurytmie je pohybové cvičení, které se využívá 

v léčebné pedagogice a v sociální terapii. Vznikla na počátku 20.st. z impulsu Rudolfa 

Steinera. Může mít podobu léčebnou, uměleckou či sociální, lze jí vyjádřit řeč, slovo či 

písmeno nebo hudbu. Je proto pomocníkem při uměleckém vyjádření. Na závěr se čte báseň 

z „věčného kalendáře" pro daný měsíc a druhá pro daný den. Všichni se opět chytí za ruce a 

zpívají píseň z kalendáře, určenou pro daný den. Po dozpívání každý vysloví přání, co by 

chtěl ten den v dílně dělat, připomene se, kdo má službu na přípravu svačinu a přípravu oběda 

(vždy dva uživatelé a jeden zaměstnanec dílny), připomene se, kdo vyzvedne oběd ve školní 

jídelně (jeden uživatel a jeden zaměstnanec dílny), stanoví se, kdo zapálí svíčku v dílně, 

všichni se opět chytí za ruce a popřejí hezký den. Druhý uživatel z denní služby zahraje na 

metalofon improvizovanou melodii, Karel zhasne svíčku a odchází se do dílny. 

V čase 9:00-10:00 všichni pracovníci cupují vlnu (ruční odstraňování nečistot, které se 

nepodařilo vyprat, pomocí roztahování vláken vlny po malých kouscích), v dílně jsou pro tuto 

činnost židle uspořádávány do kruhu. U cupování se většinou debatuje o zážitcích 

z předchozích dnů nebo se zpívají lidové písničky. Služba na přípravu svačiny odchází v 9:45 

připravovat dopolední svačinu, ostatní uklízí dílnu, zametají po cupování. Příprava svačiny 

spočívá přípravě stolu, chystání čajů do konví, mazání pečiva, čištění zeleniny a ovoce, 

krájení ovoce a zeleniny a jiné. Před jídlem se zazpívá společná písnička, po svačině se 

poděkuje za jídlo. U obou činností se všichni drží za ruce. Svačí se v čase od 10:00 do 10:30. 

Po svačině se obvykle každý pustí do práce, kterou si ten den zvolil. Nabídka je pestrá. 

Filcují se hádky na dredaté gumičky, kuličky na kytičky, gumičky, klouboky nebo pláty na 

dětské botičky a jiné výrobky {aktuální fotky výrobků jsou dostupné na www.jiawain.cz, fotky 

dostupné v čase vzniku této práce lze nalézt v její příloze). Dále je možno tkát na stavu nebo 

na kolíčkovém stavu sedáky. Lze také vyčesávat zpracované rouno na bubnových česačkách. 

Pracuje se od 10:30 do 11:30, kdy následuje patnáctiminutová přestávka. V té se většinou 

chodí do sálu nebo v pěkném počasí ven na zahrádku, kde se hází tenisákem případně se tančí 

kruhové lidové tance a zpívá se k tomu, je zde prostor i pro jiné aktivity. Společné přestávky 

však nejsou povinné, pokud má někdo zájem, může se pouze osvěžit a odpočinout si 

individuálně. Po přestávce se opět všichni vrátí ke své práci. 

Ve 12:15 odchází služba připravovat jídelnu k obědu a oběd. Ostatní začnou uklízet po 

práci. Ve 12:30 se začíná obědvat, po obědě se do 13:30 čte knížka (většinou nějaké příběhy 

nebo pohádky, dle zájmu uživatelů), každý má možnost odpočinout si. Oběd je opět uvozen 

42 

http://www.jiawain.cz


společnou písní, po obědě si všichni poděkují za jídlo. Při obou činnostech se opět všichni 

drží za ruce. Ve 13:30 začíná služba s mytím a uklízením nádobí, ostatní si jdou psát do svého 

deníčku, co v daný den dělali, mohou připojit i kresbu obrázku činnosti. Někteří uživatelé 

potřebují s psaním deníku pomoci (například diktování hlásek, slabik...). Služba si po úklidu 

jídelny napíše deník také. Poté již uživatelé odcházejí domů. Ostatní zaměstnanci dílny 

zůstávají a dodělávají výrobky. V pondělí a ve středu odpoledne jsou pro zaměstnance porady 

a jednou do měsíce supervize. 

V celém týdnu se průběh dílny liší v některých dnech. Ve středu dopoledne probíhá 

integrační divadlo, kdy dílna úzce spolupracuje se studenty Sociální akademie Tábor. Studenti 

nacvičují v každém pololetí jedno divadelní představení (vánoční a velikonoční hru), do které 

se aktivně zapojují uživatelé služeb Textilní dílny Gawain. 

Ve čtvrtek v čase od 14:00 do 15:30 probíhá integrační kroužek pro veřejnost. Uživatelé 

služeb mají možnost vyrobit si něco pro sebe nejen technikou fílcování. Na kroužek může 

docházet široká veřejnost, věkově kroužek není omezen. 

V pátek se k běžnému programu dílny přidává úklid dílny, který probíhá od 11:30. Zametá 

a vytírá se v dílně, v šatně, v jídelně i chodbě. Vynáší se tříděný odpad, utírá prach. Každý 

uživatel má na starosti jednu stálou činnost. 
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6.6 Sociální rehabilitace, integrační kroužky, prodej na trzích 
6.6.1 Sociální rehabilitace 

Probíhá na více úrovních (viz kapitola „Program dílny"). Hlavní těžiště je v práci 

v řemeslné dílně, která je zaměřena na zpracování ovčí vlny. Dílna získává surové ovčí rouno 

od chovatelů ovcí v nezpracované podobě. Uživatelé služby jednou týdně (případně s menší 

frekvencí) toto rouno propírají od nečistot ve vlažné vodě se saponátem na ruční praní. Takto 

vypraná vlna se po usušení cupuje, tzn. vlákno po vlákně se vytahuje z malých chomáčků tak, 

aby vypadaly i poslední nečistoty v podobě kousků slámy a prachu. Pokud je rouno po 

vyprání ještě hodně znečištěné, češe se na kartáčích („kramlích") a teprve poté se cupuje. 

Takto zpracovaná vlna se sčeše na bubnové česačce do plátů. Tyto pláty se prodávají na 

trzích, případně je zaměstnanci dílny barví přírodními barvivy. Z takto obarvených plátů se 

později fílcují výrobky, které jsou určeny převážně dětem (míčky, botičky, vesty...). Proces 

přírodního barvení je velmi složitý a časově náročný, což se odráží na vyšší ceně výrobků 

z tohoto materiálu. 

Kromě surového rouna dílna nakupuje materiál chemicky čištěný. Ten se využívá 

k barvení, filcování a předení. Předení je technicky náročná činnost, kterou v současné době 

zastávají pouze zaměstnanci dílny. Někteří uživatelé projevili zájem se tuto činnost naučit, 

proto se v současné době pracuje na metodickém rozpracování jednotlivých kroků, tak aby 

tuto činnost mohli zastat také. Takto spředená vlna se dále barví. Obarvenou vlnu uživatelé 

namotávají do klubíček a zpracovávají ji na tkalcovském stavu. Tkalcovské stavy jsou 

v současné době v dílně k dispozici dva. Jeden velký, na kterém se tká velké hrubé plátno, 

určené na výrobu tašek (kabelek) nebo koberečků. Na druhém se tká z bavlněných nití 

jemnější plátno, určené na výrobu ubrusů a prostírání. Tkaní je možné ještě na kolíčkovém 

stavu, kde se v současné době tkají z vlněné příze (přístrojově zpracované z fabriky) podložky 

na sezení na židle. 

Chemicky čištěné rouno se dále využívá k filcování. Uživatelé služeb filcují každý 

den. Mají možnost si vybrat z nabídky činností jako je: filcování hádků, kuliček, míčků a 

plátů (jsou určené na výrobu dětských botiček, obrázků, polštářů...). Sortiment výrobků se 

průběžně obměňuje dle přání zákazníků a prodejním úspěchu. 
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Dále se v dílně využívá vlny „Merino", která má dlouhý jemný vlas a je velmi 

kvalitní. Z této vlny se vyrábí většina výrobků technikou suchého plstění pomocí filcovací 

jehly. Jde především o panenky a víly, zvířátka a sezónní sortiment (velikonoční kuřátka 

apod.). Z této vlny se dále vyrábí výrobky, které přijdou do styku s kůží (klobouky, šály), 

protože její jemnost jí zůstane i po zfilcování a je proto příjemná na tělo. 

Z ostatních činností si mohou zaměstnanci vybrat například zalévání květin, praní a 

žehlení prádla (ručníků, utěrek, ubrusů, kostýmů na divadlo). 

Důležitou skutečností však zůstává, že převážná většina uživatelů služby má možnost 

zažít v nějaké podobě celý proces zpracování vlny od praní po konečný výrobek. Získávají 

tak přehled o náročnosti vlastní práce a jejím smyslu. Pokud se jimi vyrobený výrobek navíc 

prodá, mají radost z dobře vykonané smysluplné práce. 

6.6.2 Prodej na trzích 

Každý uživatel služby má možnost účastnit se na trzích, které se konají několikrát do roka 

na různých místech ku příležitosti různých akcí, výročí nebo ročního období. Uživatel dle 

svých schopností nabízí výrobky, pod dohledem přijímá a vydává peníze, balí výrobky. 

Druhou možností je předvádění řemesla: cupování, česání na kartáčích a komunikace se 

zákazníky (vysvětlování postupů práce, zpracování vlny...). 

6.6.3 Integrační kroužky 

Integrační kroužky probíhají vždy ve čtvrtek a účast na nich je dobrovolně závazná 

(uživatel služby se dopředu zaváže, že na kroužky bude chodit po určitou dobu). Na kroužky 

má přístup široká veřejnost bez omezení věku, sociální situace, národnosti a pohlaví. Lidé z 

veřejnost si platí za lektorskou práci a materiál předem stanovený poplatek na pololetí 

případně si hradí každou lekci zvlášť. 

Činnosti na kroužku vycházejí vstříc potřebám a přáním uživatelů služeb. Není proto 

pravidlem, že se na kroužku filcuje, ale využívá se i jiných výtvarných technik. V rámci 

kroužku je možné navštěvovat kulturní a jiné akce. Lidé z veřejnosti, kteří se na kroužek 

přihlásí, se učí řemeslnému zpracování ovčí vlny dle svého přání (suché a mokré filcování, 

předení na kolovrátku...). Důležité je, že na kroužcích probíhá integrace a je zde prostor pro 
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setkávání a propojování „světů". Uživatelé služeb pomáhají lidem na kroužcích s technikami, 

které vládají, často se tak sami stávají „asistenty". 

6.7 Rozdíl mezi řemeslným výrobkem a volnou tvorbou klientů 

Práce v dílně je založena na řemeslném zpracování ovčího rouna. Uživatelé služby 

využívají naučených postupů a technologií k výrobě polotovarů, které jsou dále 

zpracovávány, barveny a dokončovány (tuto činnost převážně zastávají zaměstnanci dílny). 

Jde v podstatě o druh manufaktury, kde se jednotlivé výrobky mohou drobně lišit velikostí i 

tvarem, uživatel služby si může každý den zvolit, kterou činnost bude vykonávat (není mu to 

určeno). Přispívá v procesu vzniku výrobku svým dílem práce. 

Oproti tomu volná tvorba vzniká převážně na integračních kroužcích a umělecko-

pracovních pobytech. Uživatelé služby jsou u celého procesu vzniku tvorby od začátku do 

konce, tento proces aktivně ovlivňují a podílejí se na konečné podobě výrobku. Zaměstnanci 

v takovém případě nechávají volbu barev, motivu, velikosti i tvaru zcela na vůli uživatele, 

dopomáhají pouze s technologickým zvládnutím postupu. 

6.8 Přínosy metody zpracování ovčí vlny 

• Volný čas - prevence sociálně patologických jevů, sociální kontakt, komunikace 

• Edukace - historie, rozvoj motoriky, rozvoj smyslové citlivost (zrak, čich, hmat, 

sluch), ekologie 

• Terapie - metafora lidského vývoje, působení ve smyslové oblasti, vznikne 

hmatatelný výrobek, který je využitelný a praktický-výtvarné dílo s přesahy, 

design 
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7 ZPRACOVÁNÍ OVČÍ VLNY 

Vlna je tradiční materiál používaný po tisíciletí díky svým jedinečným vlastnostem -

tepelně izoluje, odpuzuje vodu a špínu, je elastická, nesnadno hoří, je hojivá a filcovatelná. 

(Internetový zdroj č. 2) 

7.1 Vlastnosti ovčí vlny 

Přirozený obsah tuku ve vlněných vláknech zabraňuje pronikání deště a rosy. Vlna 

může až do jedné třetiny své vlastní váhy pojmout vlhkost, aniž by bylo pociťováno, že je 

mokrá. Izolační vlastnosti má vlna díky přes sebe ležícím nakadeřeným vláknům a 

vzduchovým komůrkám (bublinkám) mezi nimi. Šupinovitou strukturou a vřetenovitými 

buňkami uvnitř vláken získává vlna svou elasticitu. Vlna může vázat jedovaté látky a 

neutralizovat je. (Internetový zdroj č. 2) 

Kromě ovčí vlny se na filcování používá i vlna z jiných zvířat (velbloud, lama, králík), 

záleží nejen na druhu zvířete, ale i na jeho chovu a stravě, od toho se odvíjí kvalita vlny. 

Podle jednotlivých ras ovcí jsou vlny rozděleny do různých druhů s různou možností použití. 

(Internetový zdroj č. 2) 

7.2 Historie filcování 

Filcování se používá stejně dlouho jako vlna na oblečení a koberce. Nomádi, 

kočovníci, pěstitelé ovcí používali filcování i na jurty (archeologické nálezy ze 4. stol. před 

Kristem). Homogenní file, který vznikne, má všechny vlastnosti vlny. Nemusí se často prát, 

většinou stačí špínu z filcu oprášit, nebo okartáčovat. (Internetový zdroj č. 2) 

7.3 Filcování 

Filcování je proces během něhož vznikne z vlněných vláken pevná homogenní 

struktura. Filcování rozdělujeme podle způsobu zpracování na tři techniky: filcování pomocí 

vlhka, tepla a tlaku (tzv. mokrá technika); filcování jehlou (tzv. suchá technika); nuno 

filcování 
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7.3.1 Mokrá technika filcování 

Působením vlhka, tepla a tření se rozevřou jemné šupinky na vlněných vláknech, 

proplétají se mezi sebou („zapletou" se do sebe) a tím dojde k filcování. Tento proces je 

podpořen křížením vláken v chomáčku. Jako urychlovač slouží mýdlo. V mýdlovém roztoku 

vlákna nabobtnají více než v obyčejné vodě. Prsty při tření lépe kloužou. 

Na počátku filcování je potřeba pracovat velmi jemně, bez tlaku. Jakmile se file začne 

zpevňovat, bude třeba vyvinout větší tlak a zpracovávat ho razantněji. Tím se file začne 

scvrkávat a bude velmi pevný. Vlna se může zmenšit až na třetinu původního objemu. Hotový 

file je pevný, homogenní, vlákna nelze vytáhnout, ale zároveň zůstává měkký. Filcování je 

třeba včas ukončit, aby nedošlo k přílišnému vysrážení. 

Filcování můžeme přerušit. Pokud je to na kratší dobu (do 24 hodin) můžeme nechat 

file mokrý. Pokud přerušujeme práci na delší dobu, musíme nedokončený file usušit. Před 

dalším zpracováním se file pokropí horkou vodou. Při filcování, zvláště na začátku, se 

spotřebuje hodně vody. Na závěr se výrobek dobře vymáchá ve vlažné vodě. 

7.3.2 Suchá technika filcování 

Filcování jehlou je poměrně nová tvořivá technika, formou mechanického zpracování 

za sucha. Je potřeba pěnová podložka a speciální filcovací jehla, která má na hrotu zpětné 

háčky (podobně jako včelí žihadlo nebo harpuna). Opakovanými vpichy jehlou do chuchvalce 

vyčištěného a vyčesaného vlněného vlákna, vznikne pevný materiál. Během zpracování se 

zaháknou (provážou) jednotlivá vlákna do sebe (zfilcují se) a utká se tak stabilní textura. 

Podle počtu vpichů vznikne jemný vzdušný nebo pevný hustý materiál. Vlněná vlákna po 

zafilcování se již nedají od sebe oddělit, nebo rozmotat. 

V průmyslu se tato technika používá již od 50. let 20. století. Za pomocí speciálních 

filcovacích jehel vznikají netkané materiály s výbornými tepelně izolačními vlastnostmi a se 

schopností pohltit vibrace. Teprve před několika lety zaujala tato technika výtvarníky k tvorbě 

módních a bytových doplňků. Filcování má neohraničené možnosti použití. 

Filcování jehlou se dělí do tří základních skupin: vpichování vlny do forem, filcování 

polystyrénových forem; volná tvorba dekorativních předmětů 
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7.3 J Nuno filcování 

Nuno japonsky znamená tkanina, možný překlad je tkaninové filcování. Působením 

vlhka, tepla a tření se rozevřou jemné šupinky na vlněných vláknech, proplétají se vzájemně 

mezi sebou a zároveň se spojí filcovaná vlna neoddělitelně s látkou. Vlněná vlákna, která 

proniknou tkaninou obdrží stálost, a proto mohou být položena i ve velmi tenké vrstvě. K 

Nuno filcování se používá nejčastěji hedvábí, ale může být nahrazeno i bavlněným nebo 

lněným plátnem s řídkým tkaním. Při filcování dochází k zmenšení objemu filcované vlny až 

na jednu třetinu, tím se scvrkává i tkanina a vzniká tak zajímavý nabíraný efekt. Čím více 

vlny použijeme, tím silněji se tkanina stahuje a tím častěji vzniknou faldy. Tkanina se také 

stahuje úměrně své vlastní tloušťce (čím silnější, tím více). K Nuno filcování se používají 

vzdušné průsvitné tkaniny a vysoce jemná Merino vlna pro tenké filcování. Pro teplé robustní 

šály nebo bytové doplňky můžeme použít hrubší vlnu. Merino vlna (z australských ovcí), je 

velmi příjemná na dotek, neškrábe. Hedvábí nejvhodnější k filcování je Chiffon. 
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8 CÍL VÝZKUMU A VÝZKUMNÉ OTÁZKY 

Cílem tohoto výzkumu je nalezení, popsání a porozumění psychologickým aspektům, 

které jsou v rámci sociální služby sociální rehabilitace osob s mentálním postižením 

významné a určující pro jejich další osobnostní rozvoj. Protože není možné, aby jeden 

výzkumník prozkoumal všechny aspekty zkoumaného problému, musím využít výzkumných 

otázek, které mi umožňují zúžit výzkumný problém na velikost, která je reálně zkoumatelná. 

(Strauss, Corbinová, 1999). 

Tento výzkumný cíl tedy zužuji následujícími výzkumnými otázkami: 

1) Co motivuje lidi s mentálním postižením ke vstupu do služby sociální rehabilitace 

v Textilní dílně Gawain a pozdějšímu setrvání v práci? 

2) Jak se mění osobnost člověka s mentálním postižením a jeho životní styl po 

vstupu do sociální rehabilitace v Textilní dílně Gawain? 

3) Jaké jsou vzájemné vztahy lidí s mentálním postižením s ostatními pracovníky 

a co tyto vztahy ovlivňuje? 

4) Co znamená pro člověka s mentálním postižením mít smysluplné zaměstnání? 

9 DESIGN VÝZKUMU 

9.1 Typ výzkumu 

Vzhledem k charakteru cíle výzkumu a výzkumných otázek typu „jak?" a „co?"volím 

nestrukturovaný rozhovor. Hlavním cílem rozhovorů je popis (deskripce) a klasifikace 

zkoumaných jevů, těžištěm tohoto výzkumu není cílená manipulace se zkoumanou realitou, 

ale spíše její pozorování a popis. Objektem mého zkoumání, jsou lidé s mentální retardací, 

kteří pracují v Textilní dílně Gawain, jež je registrována jako sociální služba sociální 

rehabilitace podle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. 

Protože cílem tohoto výzkumu je získat vhled a porozumění, pojímám svůj výzkum 

jako kvalitativní výzkum a volím kvalitativní metody. Kvalitativní výzkum klade důraz na 

způsob, jakým lidé interpretují jevy sociálního světa, svojí zkušenost, a snaží se těmto jevům 

porozumět. Porozumění je chápáno jako rekonstrukce toho, jak někdo druhý propojuje 

skutečnosti pomocí jím uznávaných zákonitostí (Hendl, 1997). 
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9.2 Metody získávání dat 

Data jsem získávala na základě rozhovorů s uživateli služeb Textilní dílny Gawain. 

Atkinson (1989 in Cinamon, 2004) uvádí, že výzkum lidí s mentálním postižením je 

prostřednictvím rozhovoru možný, neboť tato skupina lidí je schopna se do výzkumu úspěšně 

zapojit, zodpovídat výzkumníkovi otázky a hovořit o svém životním stylu. 

Z důvodu příliš stručného vyjadřování lidí s těžším mentálním postižením, jejich 

ztíženého chápání složitějších vět a abstraktních výrazů bylo nutné využít standardní 

nestrukturovaný rozhovor s předem připravenými okruhy otázek. V případě odpovědí, které 

přinášely nová témata, bylo využíváno tzv. sekundárních otázek (Feijenčík, 2000), které 

nejsou před rozhovorem připraveny a jejich funkcí je rozvíjet nebo upřesňovat nove objevená 

témata. 

Rozhovory jsem zaznamenávala na diktafon, jejich délka se pohybovala v rozmezí 45-

60 min za jedno sezení. Vzhledem k tomu, že se dotazovaní uživatelé ve třech případech ze 

čtyř cítili svázání důležitostí nahrávání rozhovoru, odpovídali stručně, nerozhovořili se na 

dané téma tak, jak jsem očekávala. 

Dotazované uživatele služby jsem předem důkladně seznámila s důvody rozhovoru, 

s cíly práce, pro který je uskutečňován. Důsledně jsem se ptala po porozumění účelům 

rozhovoru a po kladné odpovědi jsem požádala uživatele o souhlas s uveřejněním výsledků 

rozhovoru. Rovněž jsem je požádala o souhlas s využitím fotodokumentace Textilní dílny 

Gawain, pro názornou ukázku náplně práce a prostředí dílny. 

9.3 Metody zpracování a analýzy dat 

Z dat získaných v rozhovorech jsem nejprve vytvořila doslovné přepisy a přidala jsem 

k nim poznámky zaznamenané ze sekundárních doplňujících rozhovorů. Aby bylo chráněno 

soukromí a anonymita uživatelů, používám v analýze rozhovorů pouze křestní jména 

dotazovaných. 

Při přepisu rozhovorů jsem nechávala výpovědi v původní podobě, nevynechávala 

jsem nesouvislá větná spojení ani „slovní vatu", jíž uživatelé často používali. Dokresluje to 

celkový pohled na vyjadřovací schopnosti daného uživatele a úroveň komunikace. 

V další fázi práce s daty jsem označovala jevy, které se během rozhovoru vyskytly. 

Jednotlivé skupiny jevů jsem označovala jako pojmy a ty jsem následně řadila do kategorií. 

Mezi těmi jsem poté hledala souvislosti. 
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Tento způsob zacházení s daty se řídil postupy, které jsou popsány v literatuře, kde: 

„Kódování představuje operace, pomocí nichž jsou údaje rozebrány, konceptualizovány a 

opět složeny novými způsoby." (Strauss, Corbinová, 1999). 

V závěrečné fázi práce s daty jsem hledala způsob, jakým získaná data a nalezené 

vztahy mezi nimi, přehledně a srozumitelně prezentovat. 

Ve svém výzkumu jsem využívala metod, které byly co nejméně rušivé, které nijak 

vážně nenarušili osobní život účastníků výzkumu. Informovala jsem účastníky výzkumu o 

svých výzkumných záměrech a způsobu nakládání se získanými i osobními údaji. 

10 VÝZKUMNÝ SOUBOR 

10.1 Výběr výzkumného souboru 

Výběr účastníků jsem realizovala v Textilní dílně Gawain. Uživatelům služby jsem 

nejprve v ranním kruhu vysvětlila účel rozhovorů a cíle mé diplomové práce. Poté jsem 

nabídla všem uživatelům možnost účasti na výzkumu formou zaznamenávaných rozhovorů. 

Účast na výzkumu byla dobrovolná, přihlásili se celkem 4 uživatelé služby. Při realizaci 

prvního rozhovoru jsem jim (každému zvlášť a osobně) znovu vysvětlila proces, účel a cíl 

rozhovorů a upozornila jsem je na nutnost nahrávání rozhovorů. Požádala jsem je o souhlas 

s využitím dat, které tímto způsobem získám pro účely své diplomové práce a o využití 

fotodokumentace práce v dílně a účasti na akcích.. 

10.2 Popis výzkumného souboru 

Výzkumu se účastnili celkem 4 uživatelé služby sociální rehabilitace Textilní dílny 

Gawain. Z toho byly tři ženy a jeden muž. 

Věkově je skupina v tomto rozmezí: žena 24 let, žena 32 let, žena 49 let, muž 51 let. 

Z hlediska úrovně mentální retardace jsou tři dotazování v pásmu středě těžké 

mentální retardace a jeden v pásmu těžké mentální retardace. 

Dva dotazovaní žijí v chráněném bydlení, druzí dva žijí s rodiči. 

Během rozhovorů měli uživatelé možnost zeptat se a nechat si vysvětlit otázky, 

kterým neporozuměli. Nepřímé odpovědi byly brány jako relevantní. 
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10.3 Popis získaných údajů a jejich analýzy 

V následujícím textu budu popisovat údaje, které jsem získala prostřednictvím 

realizace rozhovorů s uživateli služby, které jsem roztřídila a analyzovala. 

V průběhu analýzy jsem se snažila nacházet odpovědi na položené výzkumné otázky. 

Zaměřila jsem se souhrn nejdůležitějších momentů a informací o každém dotazovaném 

uživateli služby. Tato představení účastníků rozhovoru by zároveň měla ulehčit orientaci 

v další části analýzy. 

V druhé fázi jsem jednotlivé rozhovory segmentovala do kategorií a zaměřila se na 

jejich analýzu v obecné rovině. U každé kategorie jsem uvedla několik úryvků z rozhovorů 

pro doplnění informací. 

Mluvím-li ve svém popisu o lidech s mentálním postižením, mluvím o těch, kteří se 

účastnili výzkumu, bez nároku na zobecnění na všechny lidi s mentálním postižením. 

Citace, které jsou autentickými výroky účastníku výzkumu a které se v textu objevují, 

odlišuji kurzívou a označuji je příslušným křestním jménem uživatele. 

11 PRIMÁRNÍ ANALÝZA ROZHOVORŮ 

V primární analýze jsem se zaměřila na položené výzkumné otázky a snažila jsem se 

na ně najít odpovědi. Následující text se bude věnovat těmto otázkám, které byly položené 

v sedmé kapitole této práce. Jde o styčná témata, která nahlížím optikou 

jednotlivých uživatelů služeb Textilní dílny Gawain. Pro lepší orientaci v textu uvádím 

jednotlivé analýzy vždy ve stejném pořadí v každé podkapitole. 

11.1 Motivace ke vstupu a setrvání v Textilní dílně Gawain 

11.1.1 Olga 

V textilní dílně Gawain se Olze líbí. Vyjadřuje se o ní jako o svém zaměstnání. Měla i 

jiná zaměstnání. Na úklidu v Komořanech se jí však nedařilo. Měla záchvaty a musela s prací 

skončit. To mohlo souviset například s náročností práce, s přístupem ze strany ostatních 

zaměstnanců (zda jí někdo vedl, zda km měli osobní přístup...). Mohlo se také jednat o 

stresující prostředí, které u Olgy vyvolávalo záchvaty. Olga je epileptička, proto se 

domnívám, že mluví o záchvatech epileptických. Explicitně to však z rozhovoru nevyplývá, 
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mohlo se jednat i o záchvaty jiné (například vzteku, agrese, nekontrolovatelné jednání apod.). 

Olga dále docházela do zaměstnání v Duze, kde pracovala v keramické dílně. Jak sama 

uvedla, už tam nepracuje, protože jí líbí tady". O zaměstnání v Duze se již dále 

nezmiňuje. 

V současné době se snaží hledat nové zaměstnání. Zájem má o práci v zahradnictví. 

Tato práce nabízí mnoho nových zkušeností, jakými jsou například práce na čerstvém 

vzduchu, starost o živé květiny, tedy jistá míra zodpovědnosti za život jiné „bytosti". Do jisté 

míry může na její motivaci hledat si tento druh zaměstnání, působit také idealizace tohoto 

zaměstnání, kdy jí například někdo známý nebo kamarád vyprávěl o své práci v zahradnictví. 

Olga však má konkrétní představu o podobě a formě svého budoucího zaměstnání. Náplň 

práce je pro ni atraktivní (zalévá a přesazuje květiny již nyní v dílně), vstoupí na volný trh 

práce, kde by mohla být schopna po určité době pracovat samostatně bez podpory asistenta, 

za odvedenou práci by dostávala finanční odměnu ve formě výplaty finanční částky, úměrné 

času a fyzické námaze, kterou odvede. 

Formu svého zaměstnání má již také promyšlenou. Chtěla by zůstat tři dny v Textilní 

dílně Gawain a dva dny by chtěla pracovat v zahradnictví. V dílně by chtěla zůstat větší část 

pracovního týdne, což může nasvědčovat několika možným motivacím k tomuto rozhodnutí. 

Prvním z nich je model, který vidí například u spolupracovnice Dagmar, která rovněž dochází 

pouze tři dny v týdnu, zbylé dva dny se pohybuje na otevřeném trhu práce, v zaměstnání, kde 

provádí úklid. Další motivací pro toto rozhodnutí může být okruh známých, kamarádů a 

přítomnost současného přítele v dílně. Další možnou motivací může být atraktivita práce 

v dílně, existence oblíbených činností (filcování hádků...), se kterými se jinde nesetká. 

Její rozhodnutí docházet i do jiného zaměstnání může souviset i s pocitem malého 

rozvoje osobnosti, ke kterému může z pohledu Olgy v dílně dochází. Olga pracuje v dílně již 

několikátým rokem a za tu dobu obsáhla již většinu pracovních možností v dílně. Osvojila si 

pracovní postupy a dále je využívá. Mohla však nabýt pocitu, že se potřebuje učit novým 

dovednostem, že potřebuje vystoupit ze své komfortní zóny, kde se cítí bezpečně, ale kde 

nedochází k novému učení. 

S dílnou se v létě zúčastní umělecko-pracovního pobytu na statku v Lukově, o kterém 

se vyjadřuje v souvislosti s dovolenou. Lze tedy předpokládat, že si jede odpočinout, 
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odreagovat se na statek v přírodě, být souvislou dobu se svými přáteli a dělat příjemné 

činností (malování, filcování, výlety po okolí, účast na tvorbě divadelního představení). 

11.1.2 Zdeněk 

Zdeněk se v rozhovoru vyjádřil k pozitivním i negativním aspektům práce v dílně. 

Začnu popisem a analýzou pozitivních a volně navážu na negativní. 

Kladný aspekt se dá nalézt v sociálním vnímání práce a působení v ostatních 

poskytovaných službách Textilní dílny Gawain. Zdeněk cítí velkou potřebu pozitivního přijetí 

lidí, se kterými přichází do styku. Jak se sám v rozhovoru vyjádřil, „Přijali mě dobře. ... 

Jsem spokojenej, už bych neměnil. " 

Práce v dílně ho baví, má oblíbené činnosti, o kterých si myslí, že je na ně expert. Cítí 

se tedy důležitý, nezastupitelný a potřebný. Z práce v dílně má dobrý pocit. Cítí smysluplnost 

svého počínání, hlavně při prodeji na trzích, kde je vidět, že o výrobky je zájem, že mají 

úspěch u zákazníků. Vyjádření: „...mají zájem si to kupovat od nás" může znamenat 

sounáležitost s dílnou (je nedílnou součástí kolektivu, je integrován a spřízněn s myšlenkou 

dílny), stejně tak může odkazovat na pracovníky, tedy lidi s mentálním postižením. Zájem o 

výrobky jej významnou měrou motivuje chodit prodávat na prodejní akce. Možnost zakázky 

z Ameriky mu dodává pocit satisfakce a uznání. 

Další velkou motivační rovinou je pro Zdeňka možnost podílet se na tvorbě divadelní 

hry. Má zde prostor pro setkávání s mladou generací budoucích pracovníků v sociálních 

službách, budoucích pedagogů a terapeutů. Zdeněk se velmi rád pohybuje ve společnosti 

mladých lidí, zejména dívek. Současně účastí na těchto projektech vystupuje ze své komfortní 

zóny a dochází k efektivnímu sociálnímu učení. Zdeněk získává pocit sounáležitosti 

s projektem („ ...když se někam jede, že to partě nezkazím"), pocit nezastupitelnosti a obtížné 

nahraditelnosti. Současně rozvíjí svou přirozenou potřebu učit se novým dovednostem, jak 

sám říká: „Mám z toho dobrý pocit, že jako dělám pro sebe dobrou věc... ". 

Z výroků, ve kterých se Zdeněk vyjadřuje o ochotě přispívat z platu na chod dílny, 

soudím, že je spojen s myšlenkou dílny jako společenství. Sám od sebe má potřebu přispívat 

finanční částkou na chod dílny „ ...aby to fungovalo. ... Nikdo to nechce dělat zadarmo." 
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Zdeněk cítí potřebu být nápomocný, ale současně si uvědomuje svá zdravotní a 

fyzická omezení. Stěžuje si na zhoršování zraku, což jej omezuje při některých činnostech 

v dílně, cítí úbytek fyzických sil, což jej znevýhodňuje na otevřeném trhu práce. 

Negativní aspekty práce v dílně Zdeněk nejvíce vymezuje absencí finančního 

ohodnocení práce, kterou v dílně vykonává. U Zdeňka jde o významný motivační fenomén, 

kterého se mu v současné době nedostává. Souvisí to hned s několika faktory práce v dílně. 

Tím prvním je motivace docházet do dílny. Z původních pěti pracovních dní si snížil pracovní 

úvazek na čtyři. Sám se vyjadřuje ve smyslu tom, že se mu do práce nechce, nechá se snadno 

ovlivnit aktuálním tělesným stavem. Když má pocit, že mu není fyzicky dobře, nebo by se mu 

mohlo přitížit, odchází z dílny, nebo nepřichází vůbec. V rozhovoru se také v této souvislosti 

vyjádřil, že „...všude jako nemůžu bejt." Z toho vyvstává otázka, zda například nechodí 

někam jinam, nepřislíbí akce, kterých se účastní místo dílny. Současně se vyjádřil, že kdyby 

dostával adekvátní finanční ohodnocení, docházel by do dílny pravidelně celý týden. 

Zdeněk dokonce zvažoval svůj odchod z dílny. Měl nabídku pracovat v zahradnictví 

v Klánovicích. Bylo to však pro něj daleko a ani jeho otec nebyl této možnosti nakloněn. Jak 

se Zdeněk vyjádřil, nechal mu otec možnost výběru („...to si rozvaž..."), současně však 

nastínil možné problémy, které by tato změna skýtala, jako jsou potíže s dopravou a možné 

zkrácení důchodu. Zdeněk se proto rozhodl v dílně zůstat („ ...bohužel mám práci jinou, takže 

už to nebudu měnit..."). To, že má práci, vnímá jako hodnotu, tato skutečnost má pro něj 

význam a smysl. Současně mluví o hospodářské krizi, kde druhou motivací pro setrvání 

v současném zaměstnání mohl sehrát strach z nezaměstnanosti. Práce, o které by měl zájem, 

jsou obsazené („Ale bohužel, zatím to nemaj volný, maj to obsazený. "). Kdyby se však časem 

něco zajímavého objevilo, bude svůj odchod znovu zvažovat. Nároky na takovou práci z jeho 

strany jsou: blízkost (práce by neměla být daleko, složitá doprava), fyzická nenáročnost, 

perspektiva zapracování. 
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11.1.3 Dagmar 

Dagmar je v dílně od jejího založení. Zná se se zakladatelkou, která dříve pracovala 

jako osobní asistentka v Duze. Do dílny dochází tři dny v týdnu, zbylé dva dny dochází do 

jiného zaměstnání. V dílně sejí líbí, nevidí potřebu žádné změny. 

Na jiném místě v rozhovoru však uvádí, že jí mrzí, že za práci v dílně nedostává 

finanční odměnu. Rovněž je nespokojená s častým přerušováním práce (přestávkami). Tyto 

jsou však dobrovolné a nemusí se jich účastnit. Z rozhovoru vyplývá, že by radši pracovala 

dál, aby toho stihla víc vyrobit. 

Dagmar se ráda účastní integračních aktivit nabízených Textilní dílnou Gawain. Jde 

především o divadlo a předvádění řemesla na trzích a prodejních akcích. V letošním roce se 

Dagmar kvůli zdravotním komplikacím nemohla zúčastnit nácviku Velikonoční divadelní hry, 

což jí velmi mrzelo. Divadelní představení jsou často spojená s výjezdními představeními a 

jinými akcemi, což je pro Dagmar stěžejní. Její velkou motivací je možnost výjezdu mimo 

Prahu, do klidnějšího prostředí. Druhou velkou motivací je pro Dagmar předvádění řemesla. 

Z rozhovoru vyplývá, že ráda vysvětluje lidem, co obnáší zpracování vlny a jeho postup. 

Názomě ukazuje česání na kartáčích nebo cupování. Má ráda styk s lidmi a komunikaci. 

Všechna předchozí zaměstnání Dagmar souvisela s dětmi. Většinou se jednalo o úklid 

prostor, kde se děti vzdělávají, tráví zde volný čas, případně zde bydlí. V dílně Gawain 

Dagmar ráda vyrábí dětské produkty. Z uvedených zaměstnání jedno vybočuje svým 

zaměřením. Dagmar pracovala jednu dobu v „ústavě slepců, na Palatě". Tam však nebyla 

spokojená, „protože tam byly samý starý lidi a umírali tam, to bylo smutný." Nebyla 

spokojená ani s prací v Sulické, protože tam „byla jako v ústavě...musela jsem tam být už 

v pět hodin... nemohla jsem chodit nikam ven, do města na kroužek a tak dále. " 

Dagmar si v současné době žádnou jinou práci nehledá. Je spokojená a budoucnost 

plánuje pouze na úrovni volného času. Chtěla by docházet do malířské školy. Z rozhovoru 

vyplývá, že je v dílně spokojená, považuje ji za bezpečnou, příjemnou a otevřenou. Má zde 

kamarády z řad ostatních spolupracovníků, dochází sem i její partner. Je spokojená s vedením 

dílny. 
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11.1.4 Kateřina 

Jako jediná z dotazovaných nemá za sebou žádnou předchozí zkušenost se 

zaměstnáním. Kateřina nastoupila ihned po ukončení studia na praktické škole. Ještě 

v průběhu studia docházela do dílny jednou týdně na praxi. Docházela v pátek, který se svou 

pracovní náplní liší od ostatních dní (praní vlny, velký úklid dílny a ostatních prostor). O 

dílně se dozvěděla ve škole, nabídka ji zaujala a přišla si práci vyzkoušet. Do dílny dochází 

společně se svým bratrem, který je rovněž znevýhodněn mentálním postižením. 

V dílně se jí líbí, proto zde nastoupila na plný pracovní týden (pondělí až pátek). Baví 

jí výroba z ovčí vlny, ráda se stará o květiny (zalévá je jednou týdně) a je spokojená s prací 

„asistentů ", čímž má na mysli vedoucí dílny (zaměstnance). 

Kateřina využívá většiny služeb, které Textilní dílna Gawain nabízí. Účastní se 

integračního kroužku, kde si může vyrobit i něco pro sebe a odnést si to domů. Je spokojená, 

protože její výrobky se doma setkávají s pozitivním ohlasem a pochvalou. V rámci 

integračního kroužku se účastní i výstav a jiných akcí. Nejvíce jí v paměti utkvěla nedávná 

návštěva botanické zahrady, kde probíhala expozice exotických motýlů. V rámci kroužku 

zažívá nejen nové zkušenosti, ale i má možnost navazovat nové sociální kontakty s lidmi, 

kteří na kroužek pravidelně nebo nárazově přichází. 

Druhou integrační aktivitou, které se Kateřina účastní, je integrační divadlo. Jak sama 

uvádí, líbí se jí to, protože „ hraje ". Má radost z naučeného textu i zvládnutí role. Má prostor 

pro učení se novým sociálním rolím a jejich bezpečné zkoušení, procvičuje paměť 

(pamatování si jednoduchého textu), učí se novým kompetencím (má důvěru, učí se poznat 

svůj výstup). Výrok: „mám trému" poukazuje na výstup z komfortní zóny, lze tedy poukázat 

na efektivní učení. 

Třetí integrační aktivitou, kterou využívá je prodej na trzích. Zde jí motivuje kontakt 

se zákazníky, možnost nových kompetencí (manipulace s penězi, vydávání zboží, balení 

zboží, výklad o průběhu vzniku výrobku...). Rozvíjí své komunikační schopnosti a 

dovednosti, má radost z prodaných výrobků. To ji motivuje k pečlivé práci v dílně. 

Kateřina je v dílně spokojená. O hledání jiného zaměstnání neuvažuje, v dílně má 

spoustu přátel. 
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11.2 Osobnost a životní styl v souvislosti se vstupem a působením 

v Textilní dílně Gawain 

11.2.1 Olga 

Z rozhovoru s Olgou vyplývá velká potřeba pozitivního a přátelského přijetí ze strany 

jejího širokého okolí. V předchozím zaměstnání zažila neúspěch, který vnímá dodnes, a proto 

se snaží nyní předcházet podobným situacím. 

Ukazuje se její potřeba učit se novým dovednostem a nabývat kompetence v nových 

situacích. Projevuje přání prodávat na trzích, kde by měla možnost rozvoje hned v několika 

rovinách. Jde o rovinu komunikační: předvádění řemesla, jeho komentování a vysvětlování, 

prezentace výrobků a představení průběhu jejich vzniku. Druhou rovinou je samotný prodej, 

tedy styk s penězi, přijímaní a výdej hotovosti, dohled nad pokladnou. Všechny tyto činnosti 

probíhají pod dohledem vedoucího dílny, jde tedy o bezpečné prostředí, vhodné pro učení a 

nácvik nových sociálních rolí a profesního růstu. 

Potřeba otevřené budoucnosti se u Olgy promítá v jejím plánování. Olga ví, jak si 

představuje svou profesní dráhu v budoucnosti a podniká aktivní kroky k jejímu naplnění. 

11.2.2 Zdeněk 

Na životním stylu Zdeňka se promítá jeho život s rodiči, respektive s otcem, v jedné 

společné domácnosti. Mají spolu velmi úzký vztah, Zdeněk jej bere jako přirozenou autoritu, 

zároveň kněmu má úctu vzhledem kjeho věku a zdravotnímu stavu. Stále se vyrovnává 

s nedávnou smrtí matky. Cítí potřebu velké široké rodiny, která o něj pečuje, má jistotu, že po 

smrti otce by byli ochotni ho přijmout a starat se o něj. Má své místo v rodině, kam patří. 

Zdeněk žije aktivním životem, plným volnočasových aktivit. Má mnoho zálib a 

koníčků: výlety (do přírody, za kulturou...), široký sportovní záběr (Boccia, ping pong, 

závodní plavání, tenis a další). Zároveň si však dobře uvědomuje vlastní zdravotní limity, 

úbytek fyzických sil spojených s věkem. 

Zdeněk v rozhovoru využívá prostředků autoregulace, kdy k sobě nebo o sobě mluví 

prostřednictvím jiné osoby, jež vnímá jako autoritu (otec, vedoucí dílny-Michal). Nahlíží na 
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sebe pohledem jiných: „Michal řiká...s tím si nelámej hlavu, od toho jsme my, o to se ty 

nestarej." Dokáže realisticky zhodnotit vlastní dostupné síly i možnosti. Má strach 

z dlouhodobých plánů: „ Člověk neví, co bude za rok u mě. Plánovat a člověk nikdy neví, se 

něco zvrtne u mě, člověk potom neví, co se může stát. Najednou někde onemocním a oni pak 

za mě těžko najdou náhradu." 

V dílně Gawain se učí novým dovednostem: manuálnímu zpracování materiálu, hraní 

divadla. Zmiňuje se o kolektivní povaze nácviku divadelního představení, kde má své 

nezastupitelné místo, svou důležitou roli. K využití této služby potřeboval dodat podpory, měl 

strach přijmout novou roli. 

11.23 Dagmar 

Životní styl Dagmar je utvářen možností bydlení ve vlastním bytě. Má tak jistotu, že ji 

nikdo nevystěhuje, že si může vybrat, s kým bude svůj byt sdílet. Podporu v bydlení a bytové 

asistenty jí poskytuje společnost Duha. Dagmar je podporována v nezávislosti. Ve svém bytě 

žije s Martinem, kterému důvěrně říká „Šešulák", a kterého si vybrala jako spolubydlícího. 

V současné době spolu žijí partnerským životem. Role Dagmar je pečovatelská a 

ochranitelská, sama se vyjadřuje ve smyslu, že jí Martin s domácností nepomáhá. 

Z Dagmar je cítit vyrovnanost a klid. Podle odpovědí má alespoň v nějaké přijatelné 

míře uspokojovány všechny základní potřeby: potřeby fyziologické, potřeby jistoty (vlastní 

bydlení, otevřená budoucnost), potřeby lásky (partnerský život), potřeby ocenění a 

seberealizace (smysluplná práce, zaměstnání, hledám malířské školy/kroužku), potřeba znát a 

rozumět (docházka do večerní školy). V jejím osobním příběhu je znát neuspokojená potřeba 

mít vlastní rodinu (mít vlastní děti). Její profesní život se proto otáčí v rovinách práce u dětí či 

přímo s dětmi. Nenaplněnou roli matky přesouvá na starostlivost a péči o Martina a své četné 

panenky: „ ...čtu, Martinovi a čtu panenkám pohádky, jako svejm dětem." 

Dagmar si uvědomuje své stárnutí a limitace, které jí její věk přináší. Na začátku roku 

byla dlouhodobě zdravotně indisponována a nemohla se tak účastnit oblíbených aktivit, 

hlavně nácviku divadelního představení. 
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Dagmar si o svém životě vede deník. Jeho psaní a následné čtení jí dává významnou 

zpětnou vazbu k uvědomění si vlastního prožívání a reakcí v určitých situacích. V neposlední 

řadě jde i o cenný zdroj informací a druh tréninku paměti a kognitivních funkcí. 

11.2.4 Kateřina 

V životě Kateřiny se nástupem do Textilní dílny Gawain udála významná změna. 

Nastoupila do svého prvního zaměstnání. Učí se novým pracovním postupům stejně tak, jako 

se učí novým profesním rolím. To souvisí s tréninkem komunikativních dovedností na úrovni 

ostatních uživatelů služby i na úrovni vedoucích dílny. Účast na prodejních trzích jí rozvíjí 

v oblasti komunikace se zákazníky, tímto způsobem dostává zpětnou vazbu své práci v dílně. 

Kateřina vyjadřuje potřebu učit se novým dovednostem, dokáže je pojmenovat. 

V současné době by se ráda učila „vyšívat". Na integračním kroužku má prostor pro 

seberealizaci, výrobky, které si vyrobí, si odnáší domů, kde se setkávají s kladným 

ohodnocením. Je otevřená novým podnětům. 

Kateřina si rozšiřuje okruh známých a kamarádů nejen přítomností v dílně, ale i 

aktivním využíváním svého volného času. Navazuje vztahy se svými vrstevníky, například 

v tanečních. Účast na integračním divadle jí přináší možnost pozorování, zlepšení porozumění 

širšímu sociálnímu okolí, příležitost vyzkoušet si nové sociální role v bezpečném prostředí. 

Nové zážitky a zkušenosti rozvíjí, mezi jinými schopnostmi, i její schopnost empatie. 

Kateřina pečuje o svůj vzhled a zdraví, pravidelně dochází ke kadeřníkovi. Má 

pozitivní vztah k vlastnímu tělu, chce se líbit. Jde o projevy vnímání ženskosti a ženské role. 
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11.3 Oblast vztahů 

113.1 Olga 

Z rozhovoru s Olgou vyvstává několik oblastí, ve kterých vstupuje do vztahů. Jde o 

oblast spojenou schráněným bydlením (asistenti, spolubydlící, ostatní klienti společnosti 

Duha). Olga se vyjadřuje pozitivně, o vztahu ke své spolubydlící „kamarádka Dáša" i o 

asistentech. 

Druhou oblastí pro navazování a udržování vztahů je Textilní dílna Gawain. Podle 

výpovědi zde není ve stresu, nemá záchvaty, má pocit dobrého, přátelského prostředí. 

S vedoucími dílny i spolupracovníky vychází dobře, má zde okruh bližších kamarádů a svého 

přítele. Využíváním doplňkových služeb Textilní dílny Gawain může Olga přicházet do styku 

s novými lidmi (integrační kroužek, integrační divadlo, prodej na trzích) a navazovat tak nové 

vztahy. 

Třetí oblastí pro setkávání a vztahy je Olgy volný čas, který aktivně využívá. Chodí do 

tanečních, kde se potkává snovými lidmi i kamarády z dílny. Velkým prostorem pro 

navazování nových vztahů jsou tábory a dovolené, kterých se Olga plánuje zúčastnit v létě. 

O rodině se Olga v rozhovoru nezmiňuje. 

113.2 Zdeněk 

Zdeněk se v rozhovoru zmiňuje o své velké rodině. S rodinou se stýká převážně na 

Moravě, kde se pravidelně schází čtyři generace. Tato velká rodina Zdeňka přijímá. 

V souvislosti s rodinou se Zdeněk zmiňuje často o svém otci. Vnímá ho jako přirozenou 

autoritu, váží si jeho názoru, pomáhá mu plnit jeho sny (společné podnikání v dřívějších 

dobách). 

Zdeněk je dobrý pozorovatel sociálních situací. V dílně si všímá práce ostatních, ví, 

kdo je na kterou práci (dovednost) šikovný. Dokáže práci pozitivně ohodnotit. 

Účastní se integračního divadla, kde má možnost vstoupit do široké škály vztahů. Má 

příležitost zkoušet si různé sociální role, učí se zážitkem. 
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11.33 Dagmar 

Dagmar bydlí v chráněném bytě společně se svým partnerem Martinem. Martina si 

vybrala, protože sejí líbil. Vliv na její výběr měl i její (již zesnulý) kamarád z Duhy, který jí 

Martina doporučil. Z rozhovoru lze usuzovat na možnou proměnu vztahu partnerského na 

jednostranně pečující, kdy se Dagmar o Martina stará, jako by byl její dítě. S chráněným 

bytem je spojena osobní asistence, se kterou Dagmar rovněž vstupuje do vztahů. V rozhovoru 

mluví o asistentkách, které jí už asistenci neposkytují, přesto zůstávají v kontaktu, mají 

přátelský vztah. Současnému asistentu Dagmar vyčítá neochotu brát jí na výlety, ale současně 

rozumí jeho objektivním důvodům („Honza řikal, že prej to nejde, že je to jako soukromý a 

tohle. Ten mě nemůže prostě vzít, ten má babičku osmdesátiletou. "). 

Velký okruh vztahů Dagmar zažívá v průběhu využívání aktivit svého volného času. 

Setkává se s lidmi s postižením, například ve večerní škole, na cvičení nebo v Duze. 

Významným prostorem pro setkávání je zaměstnání Dagmar. Dvakrát v týdnu má 

možnost setkávat se s dětmi a mládeží, která dochází do střediska, kde Dagmar uklízí. Má 

možnost nahlédnout do jejich světa, jejich způsobu prožívání a myšlení. V Textilní dílně 

Gawain se setkává s kolektivem mladých i starších zaměstnanců, spolupracovníky. Má zde 

úzký okruh přátel, ke kterým se vztahuje. 

Velkým tématem je v jejím životě vztah k dětem. Na mnoha místech rozhovoru, se 

Dagmar opakovaně vyjadřuje, že má děti moc ráda. Skutečnost, že děti nemá (otázka zda 

nemohla, nechtělo okolí, nepřály okolnosti...?) vnímá bolestně. Vyhledává společnost dětí, 

aby si s nimi mohla hrát, vztahovat se k nim. Vyhledává pečující vztahy i v osobním životě, 

pečuje o své panenky. 

113.4 Kateřina 

Kateřina je v období mladé dospělosti, která je, kromě jiného, charakteristická 

proměnou rolí v rodině. Na základě rozhovoru nelze soudit, zda taková proměna u Kateřiny 

již nastala. O matce se vyjadřuje jako o osobě, která potěší, rozesměje, dělá radost. O otci 

v rozhovoru nemluví, vztahuje se k příteli matky, který snimi žije delší dobu v jedné 

domácnosti. Mluví o něm jako o strejdovi, má s ním problematický vztah. Nelíbí se jí, že ji 

například nutí do úklidových činností. 
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Do své rodiny zahrnuje tyto členy: "Mámu, strejdu, psi, babičku, Káju." Záměrně 

ponechávám původní pořadí, na kterém je zajímavé, že Kateřina nejprve jmenuje psi, poté 

babičku a bratra Karla až na úplném konci. O dědečkovi nemluví, není patrné, jestli ještě 

nějakého má, případně zda jej vůbec poznala. Po doplňující otázce si vzpomene ještě na 

druhou babičku, rovněž však není patrné, zda jde o matku otce nebo přítele matky. 

Kateřina v rozhovoru poukázala na velký okruh kamarádů, který se rekrutuje z oblastí 

Textilní dílny Gawain, tanečních a praktické školy, kterou donedávna studovala. 

11.4 Význam zaměstnání v Textilní dílně Gawain 

11.4.1 Olga 

Pro Olgu je Textilní dílna Gawain prostorem pro učení se novým manuálním 

technikám, rozvoji dovedností a kompetencí. Olga pravidelně vstupuje do různých sociálních 

rolí (divadlo, trhy, integrační kroužek), ve kterých se od ní vyžadují nové způsoby 

komunikace a chování. Má prostor pro rozvoj profesních dovedností, získává nové 

zkušenosti. 

Z rozhovoru vyplynula potřeba Olgy pozitivního přijetí ze strany vedoucích dílny. 

Vzhledem k tomu, že si na své působení v dílně nestěžuje, v dílně se jí líbí, není ve stresu a 

nedostává záchvaty, lze soudit, že k tomuto pozitivnímu přijetí ze strany vedoucích dílny 

dochází. Olga pracuje v klidném prostředí, vykonává fyzicky nenáročnou práci. 

Jako negativum zmiňuje absenci finančního ohodnocení, proto hledá alternativu 

v podobě kombinace dvou zaměstnání současně. 

11.4.2 Zdeněk 

Vidí význam své práce vtom, že lidé mají zájem o výrobky dílny. Je spokojený, 

protože má pocit potřebnosti, sounáležitosti a důležitosti. Z rozhovoru vyplívá, že má pocit, 

že je na některé činnosti „expert", což poukazuje na pozitivní sebehodnocení. 

Kladným aspektem je pro Zdeňka rovněž pocit, že do dílny a jejího kolektivu patří, že 

je pozitivně přijímán nejen vedoucími dílny, ale i ostatními spolupracovníky. 
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Významným faktorem je pro Zdeňka fyzická nenáročnost práce samotné, vzhledem 

k tomu, že si uvědomuje své limity dané věkem. Svou roli hraje také lokalita, kde se dílna 

nachází, protože se sem dokáže bezpečně sám dopravit. 

11.43 Dagmar 

Dagmar vnímá důležitost svého zaměstnání skrze děti a svou užitečnost ve vztahu 

k nim. Pozitivně hodnotí, že se může účastnit na výrobě dětského sortimentu, hlavně hraček 

v podobě chrastících míčků. 

Je pro ni důležité vědět, že je nápomocná. Je spokojená, že ovládá řemeslo i popis 

zpracování vlny tak dobře, že jej může kvalitně předávat na prodejních akcích. 

Finanční ohodnocení jí schází, ale není pro ni natolik určujícím, že by si kvůli jeho 

absenci hledala nové zaměstnání. Využila by jej na svůj volný čas (zaplatila by si nové 

kroužky, výlety do přírody, případně nové knížky). 

11.4.4 Kateřina 

U Kateřiny je významné, že jde o její první zaměstnání. Je stále otevřená novým 

věcem, ochotná učit se, chce být úspěšná. Pozitivně vnímá možnost nových sociálních 

kontaktů v podobě integračního divadla, integračního kroužku a prodeji na trzích. Je pečlivá, 

snaží si práci udržet. 
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12 ANALÝZA Z HLEDISKA KATEGORIÍ 

Druhou částí analýzy je sekundární rozčlenění rozhovorů do kategorií podle toho, jak 

se jednotliví účastníci výzkumu vyjadřovali k daným tématům. V této části hledám společné 

či odlišné znaky výpovědí. Některé kategorie vyvstali již v přípravě rozhovoru, jiné vyplynuli 

z výpovědí respondentů. 

Ačkoliv jsem otázky k rozhovoru připravovala podle kategorií, zaměřujících se na 

práci v dílně, práci všeobecně, na volný čas a stručnou biografii, v procesu analýzy jsem 

jednotlivá témata sloučila pod kategorie nové, které reagují na vztahy, jež z rozhovorů 

vyplynuly. 

V následujícím textu uvádím některé konkrétní úryvky rozhovorů. Otázka mnou 

položená je uvedena kurzívou pod písmenem T, odpověď respondenta je uvedena běžným 

fontem pod počátečním písmenem jeho jména. 

12.1 Kategorie výpovědí o sobě samém 

Do této kategorie jsem zahrnula veškeré prožívání sebe sama tak, jak vyvstalo 

v rozhovorech. Jde o kategorie: seberealizace, bezpečí a intimity a zdravotního stavu. Vědomí 

vlastních psychických a fyzických charakteristik nebylo cílem výzkumu, v rozhovorech se 

tyto kategorie spontánně neobjevili, případně jen nevýznamně, vyjádřením typu: jsem 

spokojený. 

12.1.1 Seberealizace 

Největší část odpovědí tvoří oblast seberealizace. Dle Maslowovy teorie hierarchie 

potřeb, tvoří potřeba seberealizace jádro potřeb růstu. Není sice přesně definována, ale je 

charakterizována jako tendence být vším, čím člověk může být. (Nakonečný, 1998) 

Vágnerová definuje lidskou dospělost jako životní stádium, ve kterém by měl být 

člověk nejvíce produktivní a realizovat se ve své činnosti. (Vágnerová, 2008) 

Z těchto definic vycházím při dalším řazení podkapitol, tématicky: zaměstnání, 

vzdělání, volný čas. 
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12.1.1.1 Zaměstnání 
12.1.1.1.1 Práce v Textilní dflnč Gawain 

U všech účastníků rozhovoru se shodně objevil fenomén zkreslení doby docházení do 

dílny. Toto může být částečně dáno tím, že dílna není v celoročním provozu, ale funguje 

pouze ve školním roce (tedy 10 měsíců v roce). Proto může být orientace v letech docházení 

do dílny zkreslená. Dílna funguje od roku 2002, maximální možné období pro docházení je 

sedm let. Dagmar uvedla, že neví, jak dlouho dochází do dílny, ale věděla, že je zde od jejího 

založení. Z uvedených uživatelů, kteří se zúčastnili výzkumu, je tedy nejdéle docházejícím 

pracovníkem. Olga uvedla na otázku „Jak dlouho už tady pracuješ?" odpověď „Asi dlouho." 

Po zpřesňujícím dotazu uvedla „Asi deset let." Zdeněk uvedl na tuto otázku odpověď „ Čtyři 

roky." Kateřina uvedla, že do dílny dochází již pět let. Po zpřesnění údajů ze strany 

zaměstnanců dílny jsem se dozvěděla, že Olga je v dílně čtvrtým rokem, Zdeněk třetím a 

Kateřina rovněž třetím rokem (z toho dva roky docházela jako praktikantka). 

Všichni dotazovaní shodně uvádí, že se jim v dílně líbí. Kladně hodnotí náplň práce 

(fílcování, výrobu výrobků). Mají pocit, že si techniku osvojili, že se jim daří. 

T: Co všechno tady děláte? 
Z: Cupujeme vlnu, děláme hádky, míčky, klíčenky, co je potřeba no. 
T: Co vás z toho nejvíc baví? 
Z: Když dělám ty gumičky, když dělám ty kuličky, ty kytičky. Občas nějaký hádky, 
ale na hádky jsou šikovnější holky, Dáša je na hádky expert, takže to jsem dneska 
nechal jí, já budu dělat ty kuličky. 
T: Na co myslíte, že jste expert? 
Z: Na gumičky, na kytičky, když jsem česal vlnu na česačce, to mi jde taky dobře, 
uvidíme, se domluvíme, jak to budem dělat. 

Motivací pro práci v dílně se dá najít několik. Například výroba výrobků pro veřejnost 

nebo výroba výrobků pro děti. 

T: Máte radost, když se výrobky, které tady vyrobíte, prodávají? 
Z: Mám radost no. Škoda že z tý zakázka z Ameriky sešlo, z tý Floridy. To mě mrzí, 
měli zakázku. Si objednali nějaké klíčenky, gumičky a neozvali se, no tak mě to mrzí. 
T: A kdo to byl? 
Z: Amerika, spojený státy. Tenkrát byla zakázka velká a zatím nezavolali, no tak. 
Možná se v budoucnu ještě ozvou. 

T: Jak se ti tady pracuje? 
D: Dobře, líbí se mi to tady 
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T: Co všechno tady děláš? 
D: No z vlny, z ovčí vlny ty, jak se tomu říká, dredy, dredy, ty kuličky a míčky, to se 
mi líbí 
T: Ještě něco? 
D: Už nic. 
T. Co jste třeba dělali ted? 
D: Jo cupuju z ovčí vlny 
T: A jak se ti ta práce líbí? 
D: Velmi se tady líbí. 
T: Co nejvíc se ti tady líbí? 
D: Nejvíc se mi tady líbí dredy a výroba dětských míčků. 
T: Aha takže výrobky pro děti? 
D: Ano. 

Dalším významným motivačním faktorem je finanční odměna. Vzhledem k tomu, že 

uživatelé služby za práci v dílně finanční odměnu ve formě platu nedostávají, jde spíše o 

faktor nemotivující. Každý uživatel se s tímto faktem vyrovnává jinak. Patrné jsou tendence 

hledat si jinou práci, jsou však i tací, kterým současný stav vyhovuje, nebo jej nechtějí nijak 

zásadně řešit. 

T: Dostáváš za práci v dílně peníze? 
D: Ne a mrzí mě to. 
T: Byla bys radši kdybyste je dostávali? 
D: Jo. 
T: Už jste někdy tady v dílně dostávali výplatu? 
D: Jo, dostávali. 
T: A proč jí teď nedostáváte? 
D: Protože nejsou od státu peníze. 
T: Sháníš si dnes nějakou jinou práci? 
D: Ne. 

T: Co vás tady naopak nebaví? 
Z: Nebaví, když se třeba dělá nějaká zakázka a musí to jako člověk dělat rychle tu 
zakázku tak to mi jako nebaví, ale celkově se mi to tady líbí, ale mrzí mě, že nemá 
podnik peníze. Nemaj peníze na výplaty. To mě mrzí. Nedostáváme zaplaceno. To mě 
mrzí, no. 
T: A kdybyste dostával zaplaceno, tak byste sem chodil raději? 
Z: Tak bych sem chodil radši. 
T: Chodil byste celý týden? 
Z: Celej tejden, kdyby byly peníze. 

T: Tady dostáváš nějaké peníze? 
O: Ne. 
T: A mrzí tě to nebo jsi takhle spokojená? 
O: Trošku. 
T: Chtěla by jsi za to nějaké peníze? 
O: Ano. 
T: A proč žádné nedostáváš? 
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O: Nevím. 
T: Sháníš nějakou jinou práci? 
O: Chtěla bych dělat na zahradě. 
T: Do budoucna bys chtěla odejít z dílny? 
O: Ano, eště rok. 
T: Takže bys do budoucna chtěla dělat celý týden v zahradnictví? 
O: Dva dny tam a zbytek tady. 

Dalším významným motivačním prvkem je práce a přístup vedoucích dílny. Je 

založený na pozitivním a individuálním přístupu k uživatelům služby. Odráží se zde snaha 

respektovat přání, schopnosti a potřeby jednotlivých uživatelů, jednání je korigováno 

s ohledem na věk, schopnosti a fyzické možnosti. Zaměstnanci vyzdvihují pozitivní aspekty 

práce uživatelů a posilují tak sebevědomí a aktivitu uživatelů. (Vnitřní předpis č.l, Textilní 

dílna Gawain, 2009) 

T: Jak se ti tady v dílně líbí? 
K: Dobře. 
T: Co nejvíc se ti tady líbí? 
K: Asistenti. 
T: Takže my jako vedoucí dílny ti vyhovujeme? 
K: Jo. 
T: Takže se ti tady líbí, že je tady hezká atmosféra? 
K: Jo. 

T: Jak tady vycházíš s ostatními? 
D: Jo dobrý. 
T: A co zaměstnanci, vedoucí dílny? 
D: Jo dobrý. 
T: Jsi spokojená? 
D: Hm. 
T: Něco by jsi chtěla změnit? 
D: To právě nevim. Nevim. 

12.1.1.1.2 Náplň práce v Textilní dílně Gawain 

Každý z dotázaných uživatelů služby se k této otázce vyjádřil. Ve všech případech si 

uživatelé vzpomněli na činnosti, které jim jsou nejblíže, teprve v doplňujících otázkách se 

případně vrátili k ostatním činnostem. Z rozhovorů vyplývá, že ze všech činností, které je 

v dílně možno vykonávat (viz příloha), je nejlépe hodnoceno filcování, při užším pohledu 

filcování míčků a hádků. 

T: Co všechno tady děláte? 
Z: Cupujeme vlnu, děláme hádky, míčky, klíčenky, co je potřeba no. 
T: Co vás z toho nejvíc baví? 
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Z: Když dělám ty gumičky, když dělám ty kuličky, ty kytičky. Občas nějaký hádky, 
ale na hádky jsou šikovnější holky, Dáša je na hádky expert, takže to jsem dneska 
nechal jí, já budu dělat ty kuličky. 

T: Jaká je tvá oblíbená činnost v dílně? 
K: Míčky. 
T: Ještě něco? 
K: Hádky. 
T: To se všechno filcuje, děláš i něco, co se nefilcuje? 
K: Tkám na kolíčkovém stavu. 
T: A to ti jde to umíš? 
K: Jo. 
T: A co ještě? 
K: Nevím. 
T: Pro mě byla novinka, že jsem se dneska dozvěděla, že ty tady dokonce zaléváš 
květiny? 
K: Jo. 
T: Co všechno tady děláš? 
D: No z vlny, z ovčí vlny ty, jak se tomu říká, dredy, dredy, ty kuličky a míčky, to se 
mi líbí 
T: Ještě něco? 
D: Už nic. 
T: Co jste třeba dělali teď? 
D: Jo cupuju z ovčí vlny 
T: Co nejvíc se ti tady líbí? 
D: Nejvíc se mi tady líbí dredy a výroba dětských míčků. 

T: Co tady děláš za práci? 
O: Hádky, kuličky. 
T: A ještě něco? 
O: Na kolíčkovým stavu. 
T: Co tě nejvíc baví? 
O: Hádky. 
T: Ještě něco? 
O: Ty kuličky 

Do kapitoly o náplni práci bych zařadila i fenomén osvojování si nových dovedností. 

Objevovali se různé odpovědi z různých oblastí poskytovaných služeb. Například velké téma 

se otevřelo u Zdeňka, kde se objevila jeho zcela nová zkušenost s hraním divadla a její 

zpracování v kontextu osobním i sociálním. 

T: Co nového jste se tady v dílně naučil? 
Z: Hrát divadlo. To je nový, no. Sice jsem se toho bál, ale Michal říkal, to se naučíš, 
toho se neboj, když něco nevíš, tak ti pomůžem. 
T: A naučil jste se to? 
Zr. Jo naučil, tu roli jsem se naučil dobře hrát. V Poděbradech jsme hráli dobře, jsme 
hráli tři představení jsme hráli a proběhlo to bez potíží. Jirka (vedoucí dílny) mi pomoh 
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ty převleky, Veronika (vedoucí dílny) mi pomohla. Jsem rád že prostě chodím na 
divadlo 
T: Máte z toho dobrý pocit? 
Z: Mám z toho dobrý pocit, že jako dělám pro sebe dobrou věc, a když se někam jede, 
že to partě nekazím. I když bych nemohl ze zdravotních důvodů, zase vždycky najdou 
náhradu, to není problém. 

Dalším poměrně obsáhlým tématem je účast na trzích. Každý z uživatelů ji vnímá 

z jiného zorného úhlu. Objevuje se zde motiv možnosti přijímat a vydávat hotovost, prodávat 

výrobky, satisfakce v podobě zájmu o výrobky, možnost předvádět řemeslo a kontakt se 

zákazníkem. 

T: Chodíte někdy prodávat na trhy? 
Z: Jo chodili jsme před Vánocemi, jsme byli v těch Jinonicích prodávat. 
T: Jak se vám to líbilo? 
Z: Hezký to bylo. 
T: Co se vám na tom nejvíc líbilo? 
Z: Líbí se mi když si lidi koupí výrobky a že mají zájem si to kupovat od nás. To mi 
těší. Zatím jsem byl jenom v těch Jinonicích. Nevím jak to bude v tý škole. Michal 
říká, jak to bude, taky kvůli tomu místu. To se vyřeší, to je naše starost, to nech na nás, 
s tím si nelámej hlavu, od toho jsme my, o to se ty nestarej. 
T: Máte radost, když se výrobky, které tady vyrobíte, prodávají? 
Z: Mám radost no. Škoda že z tý zakázka z Ameriky sešlo, z tý Floridy. To mě mrzí, 
měli zakázku. Si objednali nějaké klíčenky, gumičky a neozvali se, no tak mě to mrzí. 

T: Chodíš někdy na trhy? 
D: Jo, jo chodim. 
T: Baví tě to? 
D: Baví, v Českým Krumlově jsem byla na trhách, baví mě to, no. 
77 A co tě na tom nejvíc baví? 
D: To, ta předváděčka jak češeme tu vlnu, jak filcujeme a cupujeme. 
T: Takže spíš to předvádění řemesla než to prodávání? 
D: Jo to předvádění. 
T: Máš radost, že si lidi kupují vaše výrobky? 
D: Mám. 

T: Chodíš někdy prodávat na trhy? 
K: Jo. 
T: Chodíš tam ráda? 
K: Jo. 
T: Proč tam chodíš ráda? 
K: Něco prodávat 
T: Líbí se ti, že ty výrobky, co jste vyrobili, si někdo koupí? 
K: Jo. 
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12.1.1.1 J Jiné zaměstnáni 

Jednou z otázek rozhovoru byla otázka na předchozí zaměstnání. Tři z dotázaných již 

mají předchozí zkušenosti se zaměstnáním podporovaným i z volného trhu práce. Kateřina 

nastoupila do dílny po dokončení studia praktické školy, jde tedy o její první zaměstnání. 

T: Dělal jste někdy nějakou jinou práci? 
Z: Dělal. Do Drutěvy do Holešovic jsme chodil. Dělal jsem v tom Odřevu v Michli. 
Jsem tam dělal na svářeče. Jsem svařoval víčka a pytlíky, jsem to dělal doma, a pak mi 
to sebrali, že se jim to nerentovalo, no a nabízeli, abych dojížděl tam. Jsem říkal, že 
nemůžu, protože bych to časově nezvlád fyzicky, jsem to musel zrušit. Tam se na mě 
těšili, ale říkám, bohužel už mám práci jinou, takže už to nebudu měnit. 
T: Takže jste dělal na více místech? 
Z: Na několika místech. Jsme s tátou rozváželi ty od toho Amwaye ty přípravky. Pak 
jsme rozvážely k těm pračkám výrobky nějaký. Ale to táta měl takovej sen, tak jsme to 
dělali. Lidi nám ze začátku platili dost, ale pak to krachlo, protože si to lidi kupovali 
v obchodě, tak to podnik...tak podnik neměl peníze, tak nás propustil. Je mi líto, 
bohužel Tak to v dnešní době chodí. Mrzí mě to, ale vlastně mě to nemrzí. Protože než 
to rozjet sám, tak to bych nezvlád časově fyzicky. A táta už na to taky není 

T: Měla už jsi někdy nějakou jinou práci než tady v dílně? 
D: Chodila jsem do Duhy a hlavně taky uklízet do mateřské školky. Já mám ráda děti. 
T: Ještě jsi měla nějakou jinou práci? 
D: Jo, chodila jsem pořád do mateřský školky v Petrovicích a jinak jsem byla u dětí 
v Sulický v Krči. 
T: A co jsi tam dělala? 
D: Uklízela jsem jako v pracovní četě, pomáhala jsem tam s dětmi a povídala jsem si 
s dětmi a hrála jsem si s nima. 
T: A proč už to neděláš tuhle práci? 
D: Protože jsem jako byla v Duze a moc se mi tam nelíbilo, protože jsem tam byla 
jako v ústavě 
T: Ty jsi tam i bydlela? 
D: Hra. A musela jsem tam být už v pět hodin, to se mi nelíbilo, protože jsem nemohla 
chodit nikam ven, do města na kroužek a tak dále. Jo jinak jsem byla v ústavě slepců, 
tam se mi taky moc nelíbilo. 
T: A kde? 
D: Na Hřebenkách na Palatě. 
T: A proč se ti tam nelíbilo? 
D: Protože tam byly samí starý lidi a umírali tam, to se bylo smutný 

T: Chodila jsi někdy do nějaké jiné práce? 
O: Na úklid v Komořanech. 
T: A proč už tam nepracuješ? 
O: Jsem měla problém, tak mě vyhodili. 
T: Co se stalo? 
O: Měla jsem záchvaty. 
T: Ještě si pracovala někde jinde? 
O: V Duze jsem byla v keramice. 
T: A proč už tam nejsi? 
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O: Se mi líbí tady. 

Dalším okruhem se stala práce současná. V tuto chvíli z dotázaných respondentů 

pouze Dagmar dochází současně do druhého zaměstnání. Inspiruje tím však Olgu, která o 

stejném modelu uvažuje také. Tím se dostáváme k tématu zvažování jiného zaměstnání, 

případně odchodu. Asi nejvíce si v sobě toto téma řešil Zdeněk, který měl i reálné nabídky na 

zaměstnání. Po zvážení kladů a záporů a na doporučení otce se nakonec rozhodl v dílně 

zůstat. 

T: Jak dlouho tady už pracuješ? 
D: No dost dlouho, ale nevím jak dlouho, nevím jak dlouho se to otevíralo. 
T: Ty jsi tady od začátku? 
D: Od začátku,no. 
T: Jak často sem docházíš? 
D: Tak docházím sem pondělí, středa a pátek. 
T: A bylo to vždycky takhle? 
D: Jo bylo. 
T: A co děláš v úterý a čtvrtek? 
D: Chodím do práce, do Salesiánského střediska pro děti a mládež v Kobylisích 
T: Sháníš nějakou jinou práci? 
O: Chtěla bych dělat na zahradě. 
T: Do budoucna bys chtěla odejít z dílny? 
O: Ano, eště rok. 
T: Takže bys do budoucna chtěla dělat celý týden v zahradnictví? 
O: Dva dny tam a zbytek tady. 

T: Sháníte si v současné době práci? 
Z: Sháním si práci. Sháním si něco tam u nás poblíž. Ale bohužel zatím to nemají 
volný, maj to obsazený. 
T: Kde byste chtěl takhle pracovat? 
Z: Spíš někde v přírodě, někde v zahradnictví. Abych jim třeba na dopoledne, abych 
něco pomohl, třeba úklid. Nebo prodej u těch láhví, abych třeba něco pomoh. To 
záleží na šikovnosti. Tahat bedny nemůžu, protože fyzicky na to nejsem zdatný. To 
bych udělal víc škody než užitku. Táta říká buď kde jsi a to pusť z hlavy. Klánovice a 
někde jezdit namáhavě cestovat, to by se ti nevyplatilo. To pust z hlavy to by se ti 
nevyplatilo. Buď rád že jsi v Praze. Až se časem něco najde, tak o tom budu 
přemýšlet. Nechám to, jak to je. 

12.1.1.1.4 Dovoleni 

Vzhledem k tomu, že dílna funguje pouze deset měsíců v roce, je plánování dovolené 

důležitým fenoménem v životě uživatelů služby. Někteří si hledají příležitostné zaměstnání na 

dobu, kdy se neúčastní rekreace ani žádného jiného pobytu. Textilní dílna Gawain organizuje 

pracovně-terapeutický pobyt na statku vLukově, který je pro uživatele dobrovolnou 

prázdninovou aktivitou. Až na Kateřinu se tohoto pobytu všichni dotázaní zúčastní. 
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Každý sám si dále plánuje, jak volný čas o prázdninách využije. Motiv hraje oblíbené 

místo (způsob rekreace), návštěva rodiny či známých, ozdravný pobyt v lázních či tábor. 

T: Kdo hospodaří s vašimi financemi, hospodaříte s nimi sám, nebo vám někdo 
pomáhá? 
Z: S tátou a se známýma, protože oni se bojej abych neutrácel za blbosti. Koupit si co 
potřebuju, to mi dovolej, ale jako na pobyt do Chorvatska mě berou. Příští rok mě 
sestřenice veme do Španělska. Se mi to splní. Táta nemůže, protože kdyby moh, tak by 
jezdil. Ho bolej nohy, je po operaci srdce. 
T: Jezdíte rád do zahraničí? 
Z: Ale tak jezdím rád, i u nás jsou hezký dovolený. Podle peněz jak budou peníze, 
nemůžu si taky moc vejskat s pobytama. Musím bejt rozumnej, aby jsme to s tátou 
utáhli, Když byla máma, tak to bylo něco jiného, to jsme jezdili na Moravu. 

T: Jedeš někam v létě na dovolenou? 
D: No do Jánských lázní a do Lukova a Martin taky jede, a na Moravu taky, ke 
kamarádce. 
T: A jak se tam těšíš? 
D: No výborně se tam těším, tam bude bazén a všechno v Janských lázních a na 
Moravě se těším na kamarádku a na pejska na bernského salašníka a na děti. 
T: A za kým jezdíš na Moravu? 
D: No za kamarádčinými dětmi a za kamarádkou, ona taky študovala v Olomouci 
speciální pedagogiku. 
77 A jak jste se poznali? 
D: Já jsem jezdila za babičkou a byla jsem venku s ní, jsem si hrála, jsem si hrála s ní. 
T: A máš tam ještě nějakou rodinu? 
D: No mám tam strýčka a tetičku. 
T: A s těmi se vídáš? 
D: Jo. Tetičku Lidušku, to je její máma. 

T: Kam pojedeš na dovolenou? 
O: Na Slůně, na ten Lukov a pak do Řecka v září. 
T: Co to je Slůně? 
O: Na tábor. 
T: Těšíš se? 
O: Jo. 
T: Kam se těšíš nejvíc? 
O: Asi do Řecka. 

12.1.1.2 Volný čas 

V každém z rozhovorů se objevilo létám volného času. Poukazuje na životní styl 

dotazovaných, na jejich zájmy i předešlé výchovně-vzdělávací vedení rodiny a institucí. 

V odpovědích respondentů se často objevuje sport, večerní škola, poslech hudby, výlety, 

vycházky a tanec. 
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T: Co rád děláte ve svém volném čase? 
Z: Já toho mám hodně. Já mám koníčků hodně. Chodím rád na hrad na koncerty, na 
Pražskej hrad na koncerty. Jezdím rád, když je někde hudba, když jsou nějaký 
koncerty. Jezdíme s tátou občas se dívat na něco, jezdím rád na Moravu, tam mám 
velký..., tety, známý příbuzenstvo, v létě se tam vykoupu, jsou tam 4 generace. Sem 
spokojenej a co mi chybí. U tety jídlo dostanu, u Boženky, ta se u nás postará. Sme 
tam dycky tejden, deset dní, a potom desátej den jedem domu, protože oni maj svý 
rodiny a člověk je nechce zneužívat. Kdybych byl sám, tak oni by mě přijali, ale táta 
říká, kdyby to nebylo jako to bylo za mámy, když s tam byla s náma, mohl s tam bejt 
delší dobu. 
T: Vy, Zdeňku, sportujete? 
Z: Jo hraju pinčes, pentanque, bowling, kuželky, tenis na těch kurtech si občas zahraju. 
Je to všechno dobrý, ale nesmí se to přehánět. 
T: Plavete? 
Z: Plavu. Závodně. Už se tomu věnuju přes třicet let. 
T: Jaké jsou vaše úspěchy? 
Z: Na těch olympiádách jsem býval první, druhý, třetí, jezdil jsem i do ciziny na 
olympiády. Jenže teď na to nemaj peníze, tak olympiáda nebude, bude v Praze 
olympiáda. Buď půjdu na pinčes, na plávám nebo bowling, Boccia, nebo přehazovaná. 
To je jedno, ale nějaký sport se zúčastním, ale jsem jim říkal, pokud budu zdravej. 
Člověk neví, co bude za rok u mě. Plánovat a člověk nikdy neví, se něco zvrtne u mě, 
člověk potom neví, co se může stát. Najednou někde onemocním a oni pak za mě 
těžko najdou náhradu. Nezlobte se, já nemůžu. Co zvládnu, to zvládnu, co nezvládnu, 
to pouštím z hlavy. 
T: Měl jste teď někdy závody? 
Z: V Ostravě. Jsem byl druhý na padesátce a čtvrtý na pětadvacítce. Škoda že jsem 
nevzal dneska tu medaili, jsem Vám jí chtěl ukázat. 

T: A co děláš ráda ve svém volném čase? 
D: Kreslím, jako vybarvuju omalovánky a píšu si svůj deník a čtu, Martinovi a čtu 
panenkám pohádky, jako svejm dětem 
T: Jaká je tvá oblíbená knížka? 
D: Encyklopedie Řekni mě proč a oblíbené knížky dívčí románky a ze školy takový 
jakoby, ze školy. 
D: Chodím cvičit na Strosmaerovo náměstí. Chodila jsem. Mám pupeční kýlu, nevím, 
jestli budu cvičit nebo ne. 
T: Taky chodíš do večerní školy? 
D: Chodim. 
T: A co se tam všechno učíte? 
D: Matematiku, Český jazyk, Němčinu, povídali jsme si o druhý světový válce, o 
květnu a tak dále, dějepis jsme měli, chemii taky tam máme. 

T: Co ještě děláš kromě dílny? 
K: Koukám na televizi, chodím se psama ven. 
T: Co všechno děláš ve svém volném čase? 
K: Tančím, chodím do Gawainu. 
T: Co ještě tě napadne? 
K: Chození se psem. 
T: Co ještě? 
K: Chodím ven. 



T: A co tam děláš? 
K: Kopu do balonu. 
T: S kým? 
K: S bráchou. 
T: Ještě tě něco napadne? 
K: Ne. 
T: Chodíš ještě třeba do školy? 
K: Ne. 

T: Jaké jsou tvé koníčky? 
O: Doma poslouchám rádio. 
T: A ještě něco? 
O: Chodím do tanečních. 

12.1.1.3 Vzdělání 

O tomto se v rozhovorech zprvu objevili dvě roviny možného chápání vzdělám. Tou 

první je výčet vzdělávacích institucí, kterými člověk od narození prochází. Druhou rovinou je 

další vzdělávání, které je reakcí na potřebu znát a rozumět, jež stojí na vrcholu pomyslné 

Maslowovy pyramidy. (Šiška, 2005) Vyvstává rovněž potřeba domácí přípravy, proto je 

patrný rozvoj nejen na úrovni kognitivních funkcí, ale i na rovině sebekázně a osobní 

disciplíny. 

T: Taky chodíš do večerní školy? 
D: Chodim. 
T: A co se tam všechno učíte? 
D: Matematiku, Český jazyk, Němčinu, povídali jsme si o druhý světový válce, o 
květnu a tak dále, dějepis jsme měli, chemii taky tam máme. 
77 Jak často tu školu máte? 
D: Každý pondělí. 
T: Jak dlouho? 
D: No, od půl třetí do čtvrt na šest. 
T: A kolik míváte předmětů? 
D: No, povídáme si, matematiku, Češtinu, Němčinu. 
T: Jaké jsi měla vysvědčení v pololetí? 
D: Samé jedničky. 
T: A co myslíš že budeš mít teď? 
D: Nevím. 
T: Psali jste nějaké testy nebo jste měli nějaké zkoušení? 
D: Zatím ne. 
T: A budete něco takového mít? 
D: Budem. 
T: A připravuješ se na to doma? 
D: Jo připravuju. Učím se, každý den se na to připravuju učím se matematiku, Český 
jazyk, píšu si z mluvnice a chci se pokusit ze základní školy něco. 
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T: Jakou školu jsi studovala? 
K: Praktickou. 
T: A když jsi sem chodila jako praktikantka na praxi, tak jsi sem chodila každý den? 
K: Ne. 
T: A jak jsi sem chodila? 
K: V pátek. 
T: Co jsi se všechno učila ve škole? 
K: Matiku, Češtinu. 
T: Něco praktického? 
K: Rodinku. 
T: Co ještě? 
T: Učili jste se třeba uklízet nebo vařit? 
K: Vařit. 
Později však vyvstala rovina třetí, ve které se objevuje vzdělání ve smyslu profesního 

rozvoje a učení se novým pracovním technikám a postupům. V této rovině se již toto téma 

dotklo všech dotázaných uživatelů služby Textilní dílny Gawain. 

12.1.2 Zdravotní stav 

Z rozhovorů vyplynulo, že se často objevuje zdravotní stav jako významný faktor, jež 

zasahuje do možnosti pracovního úplatném a výkonu určitých povolání či dílčích úkonů. 

Tento jev se ukázal hlavně u obou starších respondentů, je tedy možné, že je významné 

propojení s věkem. Zdravotní stav je také spojen s možností využívat aktivně svůj volný čas 

sportem či jinými aktivními způsoby. Má tedy vliv na styl života. 

T: Jak se vám tady pracuje? 
Z: No tak přijali mě dobře, jsem spokojenej a už bych to neměnil. Občas si stěžuju, že 
bolej voči, ale to všechno přebolí, no. Člověk si musí zvyknout na všechno- Michal 
říká, buď rád že jsi tady, jinou práci bys nenašel, je hodně lidí nezaměstnanejch. 
O volném čase... 

Z: To je jedno, ale nějaký sport se zúčastním, ale jsem jim říkal, pokud budu zdravej. 
Člověk neví, co bude za rok u mě. Plánovat a člověk nikdy neví, se něco zvrtne u mě, 
člověk potom neví, co se může stát. Najednou někde onemocním a oni pak za mě 
těžko najdou náhradu. Nezlobte se, já nemůžu. Co zvládnu, to zvládnu, co nezvládnu, 
to pouštím z hlavy. 

T: Jsi tady se vším spokojená? 
D: Jo jsem tady s tím divadlem spokojená. 
T: Ty jsi teď byla dlouho nemocná, takže jsi nehrála... 
D: No. 
T: Mrzelo tě to? 
D: Mrzelo. 
T: Takže se těšíš na další pololetí, na divadlo? 
D: Jo. 
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12.1.3 Kontrola nad vlastním životem 

12.13.1 Bydleni 

Z rozhovorů vyplynulo, že polovina dotázaných bydlí s rodiči a druhá polovina bydlí 

v chráněném bydlení. Všichni dotázaní, až na jednoho, dochází do dílny samostatně, orientují 

se na trase bydlení-zaměstnání. Ke kvalitě a spokojenosti se svou bytovou situací se 

nevyjadřovali. 

12.13.2 Peníze 

Otázka peněz a financí je hodně široká. Z pohledu finanční odměny za práci v dílně 

jsem toto téma nahlížela v kapitole „Práce v Textilní dílně Gawain". 

Dále se na toto téma můžeme dívat optikou finančních dávek od státu, jako jsou 

například důchody. Existují jistá omezení, která limitují počet odpracovaných hodin ve vztahu 

k plnému invalidnímu důchodu. 

T: Takže jste se nakonec rozhodl tady zůstat? 
Z: Že tady zůstanu. Chtěl jsem odejít, mi nabízeli práci v Klánovicích v nějakém 
zahradnictví, ale to dělat nemůžu. Za dva a půl tisíce. Zase mám plný důchod, zase by 
se mi krátil důchod. Táta říkal to si rozvaž, to bys měl po důchodě. A ještě táta na mě 
dostává nějaký ty přídavky, příspěvky navíc, takže... 

Z rozhovorů dále vyplynulo téma nakládání s vlastními prostředky a poskytovaná 

pomoc a podpora ze strany asistentů a rodičů. Nikdo z dotázaných nedisponuje svými 

financemi, všichni využívají některého typu jmenované podpory. 

T: Kdo hospodaří s vašimi financemi, hospodaříte s nimi sám, nebo vám někdo 
pomáhá? 
Z: S tátou a se známýma, protože oni se bojej abych neutrácel za blbosti. Koupit si co 
potřebuju, to mi dovolej, ale jako na pobyt do Chorvatska mě berou. Příští rok mě 
sestřenice veme do Španělska. Se mi to splní. Táta nemůže, protože kdyby moh, tak by 
jezdil. Ho bolej nohy, je po operaci srdce. 

T: Hospodaříš sama se svými penězi? 
D: Ne asistence mi pomáhá. 
T: A co si za peníze, které si vyděláš koupíš? 
D: No za jídlo, za knížky někdy taky občas, když mám narozeniny. Jsem si koupila 
knížku pohádky Boženy Němcový, ale měla jsem to přečtený už, půjčila jsem si jí 
z knihovny. 
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77 Hospodaříš sama se svými penězi? 
O: Učím se to. 
77 Kdo ti pomáhá? 
O: Asistenti. 

Otázka peněz a financí je spojená s vlastnictvím majetku. Této roviny se dotýká pouze 

Zdeněk a Dagmar 

77 Jezdíte rád do zahraničí? 
Z: Ale tak jezdím rád, i u nás jsou hezký dovolený. Podle peněz jak budou peníze, 
nemůžu si taky moc vejskat s pobytama. Musím bejt rozumnej, aby jsme to s tátou 
utáhli, Když byla máma, tak to bylo něco jiného, to jsme jezdili na Moravu. Jsem tam 
měl barák. Jsem tam měl svůj barák, deset místností, rezidenci a kdyby bejvala nebyla 
v těch Otrokovicích ta povodeň, a nepřišel o barák, tak sem se tam z Prahy 
nastěhoval. Normálně už jsme tam měli vybudovaný komplet. Velký byt, velký 
postele, že jsem tam mohl přijímat i hosty. Bohužel došlo k situaci, že barák, bohužel 
jsme přišli o barák. 

12.133 Rozhodování 

Míra rozhodování o svém životě se u jednotlivých respondentů liší. Všichni však 

v nějaké přijatelné míře o svém životě rozhodují. 

Z: ... Dáša je na hádky expert, takže to jsem dneska nechal jí, já budu dělat ty kuličky. 
Z:... Jsem zvažoval odejít, ale zase jsem si říkal, je to škoda protože mám práci, 
kdybych odešel tak co bych dělal. 

77 Takhle dlouho spolu bydlíte? 
D: No, kamarád, spolužák, to bylo tak, já jsem měla spolužáka a bydlel v Modřanech. 
Viktor, jak o něm vyprávěl Verča (vedoucí dílny) a on umřel tak jsem si vzala Martina. 
T: Ty sis ho vybrala? 
D: Jo. 

12.2 Kategorie výpovědí o sobě a druhých 

Pod druhý velký okruh odpovědí jsem zařadila témata rodiny, partnerských vztahů, 

kamarádů a vztahů k vedoucím Textilní dílny Gawain (zaměstnancům). Ne všichni 

respondenti odpověděli na všechny tyto okruhy otázek, u některých se dá téma vyčíst „mezi 

řádky". 
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T: Hospodaříš sama se svými penězi? 
O: Učím se to. 
T: Kdo ti pomáhá? 
O: Asistenti. 

Otázka peněz a financí je spojená s vlastnictvím majetku. Této roviny se dotýká pouze 

Zdeněk a Dagmar 

T: Jezdíte rád do zahraničí? 
Z: Ale tak jezdím rád, i u nás jsou hezký dovolený. Podle peněz jak budou peníze, 
nemůžu si taky moc vejskat s pobytama. Musím bejt rozumnej, aby jsme to s tátou 
utáhli, Když byla máma, tak to bylo něco jiného, to jsme jezdili na Moravu. Jsem tam 
měl barák. Jsem tam měl svůj barák, deset místností, rezidenci a kdyby bej vala nebyla 
v těch Otrokovicích ta povodeň, a nepřišel o barák, tak sem se tam z Prahy 
nastěhoval. Normálně už jsme tam měli vybudovaný komplet. Velký byt, velký 
postele, že jsem tam mohl přijímat i hosty. Bohužel došlo k situaci, že barák, bohužel 
jsme přišli o barák. 

12.1.33 Rozhodování 

Míra rozhodování o svém životě se u jednotlivých respondentů liší. Všichni však 

v nějaké přijatelné míře o svém životě rozhodují. 

Z: ... Dáša je na hádky expert, takže to jsem dneska nechal jí, já budu dělat ty kuličky. 
Z: ... Jsem zvažoval odejít, ale zase jsem si říkal, je to škoda protože mám práci, 
kdybych odešel tak co bych dělal. 

T: Takhle dlouho spolu bydlíte? 
D: No, kamarád, spolužák, to bylo tak, já jsem měla spolužáka a bydlel v Modřanech. 
Viktor, jak o něm vyprávěl Verča (vedoucí dílny) a on umřel tak jsem si vzala Martina. 
T: Ty sis ho vybrala? 
D: Jo. 

12.2 Kategorie výpovědí o sobě a druhých 

Pod druhý velký okruh odpovědí jsem zařadila témata rodiny, partnerských vztahů, 

kamarádů a vztahů k vedoucím Textilní dílny Gawain (zaměstnancům). Ne všichni 

respondenti odpověděli na všechny tyto okruhy otázek, u některých se dá téma vyčíst „mezi 

řádky". 
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12.2.1 Rodina 

Z rozhovorů vyplynulo, že dva dotazovaní žijí s rodinou v jedné domácnosti. Dvě 

dotazované se k tématu rodičů a vlastní rodině nevyžadovaly. Z odpovědí Zdeňka se ukázalo, 

že žije s otcem, matka již nežije. Zdeněk se vztahuje k velké rodině. Kateřina žije s matkou 

jejím přítelem, kterému říká „strejda", společně v bytě s nimi bydlí ještě bratr Karel a psi. 

Kateřina uvedla ještě babičku, se kterou se stýkají. 

T: S kým bydlíte? 
Z: S tatínkem 

T: Jezdíte rád do zahraničí? 
Z: Ale tak jezdím rád, i u nás jsou hezký dovolený. Podle peněz jak budou peníze, 
nemůžu si taky moc vejskat s pobytama. Musím bejt rozumnej, aby jsme to s tátou 
utáhli, Když byla máma, tak to bylo něco jiného, to jsme jezdili na Moravu.... 

Z: tam mám velký..., tety, známý příbuzenstvo, v létě se tam vykoupu, jsou tam 4 
generace. Sem spokojenej a co mi chybí. U tety jídlo dostanu, u Boženky, ta se u nás 
postará. Sme tam dycky tejden, deset dní, a potom desátej den jedem domu, protože 
oni maj svý rodiny a člověk je nechce zneužívat. Kdybych byl sám, tak oni by mě 
přijali, ale táta říká, kdyby to nebylo jako to bylo za mámy, když s tam byla s náma, 
mohl s tam bejt delší dobu. 

T: Koho by jsi zahrnula do svojí rodiny? 
K: Mámu, strejdu, psi, babičku, Káju. 
T: Co dědečka? 
K: Ne. 
T: Máte druhou babičku? 
K: Máme. 
T: Patři do rodiny? 
K: Jo. 

Z rozhovoru s Dagmar vyplynula potřeba mít vlastní děti, o které by se mohla starat, 

ke kterým by se mohla vztahovat. Hledá si proto například cíleně zaměstnání u dětí. Druhým 

modelem chování, kterým se vyrovnává s nemožností mít vlastní děti, je starost o Martina 

(partner), děti kamarádů a hlavně o své panenky. 

T: Měla už jsi někdy nějakou jinou práci než tady v dílně? 
D: Chodila jsem do Duhy a hlavně taky uklízet do mateřské školky. Já mám ráda děti. 
T: Ještě jsi měla nějakou jinou práci? 
D: Jo, chodila jsem pořád do mateřský školky v Petrovicích a jinak jsem byla u dětí 
v Sulický v Krči. 
T: A co jsi tam dělala? 
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D: Uklízela jsem jako v pracovní četě, pomáhala jsem tam s dětmi a povídala jsem si 
s dětmi a hrála jsem si s nima. 

T: A co děláš ráda ve svém volném čase? 
D: Kreslím, jako vybarvuju omalovánky a píšu si svůj deník a čtu, Martinovi a čtu 
panenkám pohádky, jako svejm dětem 

T: A jak se tam těšíš? 
D: No výborně se tam těším, tam bude bazén a všechno v Janských lázních a na 
Moravě se těším na kamarádku a na pejska na bernského salaáníka a na děti. 
T: A za kým jezdíš na Moravu? 
D: No za kamarádčinými dětmi a za kamarádkou, ona taky študovala v Olomouci 
speciální pedagogiku. 

12.2.2 Partnerské vztahy 

Navázání a udržení si partnerského vztahu je jedním z charakteristických rysů 

dospělosti jako životní etapy člověka. V případě lidí s mentálním postižením jde o oblast, kde 

řada z nich naráží na mnohé obtíže. 

K tématu partnerských vztahů se vyjádřila pouze Dagmar. Žije s přítelem, kterého si 

sama vybrala. Dala však přitom na radu svého dobrého přítele z Duhy. Ve vztahu je 

spokojená, ale nelíbí sejí, že jí přítel nepomáhá s domácností a úklidem. Odpovědí na otázku 

,jak dlouho jsou spolu" si není Dagmar úplně jistá. 

T: Jak dlouho jste spolu s Martinem? 
D: Hm pět let, šest let, sedm, osm, devět. 
T: Tak jak dlouho? 
D: Devět let 
T: Takhle dlouho spolu bydlíte? 
D: No, kamarád, spolužák, to bylo tak, já jsem měla spolužáka a bydlel v Modřanech. 
Viktor, jak o něm vyprávěl Verča (vedoucí dílny) a on umřel tak jsem si vzala Martina. 
T: Ty sis ho vybrala? 
D: Jo. 
T: Líbil se ti? 
D: Jo. 
T: Kde jsi ho potkala? 
D: V Modřanech a v Duze. 
T: A jsi s Martinem spokojená? 
D: Jsem. 
T: A pomáhá ti doma? 
D: No moc ne, že to mám za trest, říká. 
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12.2.3 Kamarádi 

Vedle odpovědí na otázky o rodině se v rozhovorech často objevovalo i téma přátel a 

kamarádů. Všichni dotázaní mají okruh přátel z různých sociálních skupin, ve kterých se 

pohybují. Jedná se sociální skupinu spolupracovníků v dílně, okruh lidí z aktivit volného času, 

ze školy i jiných míst, například místní obyvatelé z lokality dovolené. 

O: Chodím do tanečních. 
T: A s kým? 
O: S kamarádama. 
T: S kým bydlíš? 
O: S kamarádkou Dášou. 
T: A ten byt je tvůj? 
O: Chráněný bydlení. 

T: Kdo jsou tví přátelé, kamarádi? Ze školy, z dílny? 
K: Tomáš. 
T: Kdo to je? 
K: Kamarád z tanečních. 
T: Kdo ještě je tvůj kamarád? Třeba tady z dílny? 
K: Máťa. Zdeněk, Olinka. 
T: Ještě si na někoho vzpomeneš? 
T: S kamarády ze školy se nestýkáš? 
K: Včera. 
T: Včera jsi tam byla? 
K: Jo. 
T: Máš tam nějaké kamarády? 
K: Kamarádku. 
T: A jak se jmenuje? 
K: Marcela. 

T: A jak se tam těšíš? 
D: No výborně se tam těším, tam bude bazén a všechno v Janských lázních a na 
Moravě se těším na kamarádku a na pejska na bernského salašníka a na děti. 
T: Máš tady nějakého kamaráda? 
D: Olinu, Karla a Katku. 
T: Ty jsou ti nejblíž? 
D: No, a Martina, hlavně Martina a ještě Karla P. tam mám. 
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12.2.4 Vedoucí dílny, asistenti 

Součástí běžného života dotazovaných jsou lidé poskytující pomoc a podporu. 

Rekrutují se ze strany vedoucích dílny a asistentů v chráněném bydlení. Respondenti uváděli, 

že si k nim tvoří účelné vztahy, kvalitu neuváděli. Pokud popisovali své postoje k asistentům, 

zmiňovali jejich pracovní schopnosti a ochotu pomoci. Z rozhovorů vyplynulo, že všichni 

dotázaní mají přátelské vztahy s asistenty i pracovníky dílny, většinou jsou pro ně autoritami. 

T: Jak se vám tady pracuje? 
Z: No tak přijali mě dobře, jsem spokojenej a už bych to neměnil. Občas si stěžuju, že 
bolej voči, ale to všechno přebolí, no. Člověk si musí zvyknout na všechno- Michal 
(vedoucí dílny) říká, buď rád že jsi tady, jinou práci bys nenašel, je hodně lidí 
nezaměstnaných. 

T: Co nového jste se tady v dílně naučil? 
Z: Hrát divadlo. To je nový, no. Sice jsem se toho bál, ale Michal říkal, to se naučíš, 
toho se neboj, když něco nevíš, tak ti pomůžem. 
T: A naučil jste se to? 
Z: Jo naučil, tu roli jsem se naučil dobře hrát. V Poděbradech jsme hráli dobře, jsme 
hráli tři představení jsme hráli a proběhlo to bez potíží. Jirka (vedoucí dílny) mi pomoh 
ty převleky, Veronika (vedoucí dílny) mi pomohla. Jsem rád, že prostě chodím na 
divadlo. 

T: Co se vám na tom nejvíc líbilo? 
Z: Líbí se mi když si lidi koupí výrobky a že mají zájem si to kupovat od nás. To mi 
těší. Zatím jsem byl jenom v těch Jinonicích. Nevím jak to bude v tý škole. Michal 
(vedoucí dílny) říká, jak to bude, taky kvůli tomu místu. To se vyřeší, to je naše 
starost, to nech na nás, s tím si nelámej hlavu, od toho jsme my, o to se ty nestarej. 

T: Hospodaříš sama se svými penězi? 
O: Učím se to. 
T: Kdo ti pomáhá? 
T: Asistenti. 

T: Co nejvíc se ti tady líbí? 
K: Asistenti. 
T: Takže, vedoucí dílny ti vyhovují? 
K: Jo. 
T: Takže se ti tady líbí, že je tady hezká atmosféra? 
K: Jo. 

T: A co zaměstnanci, vedoucí dílny? 
D: Jo dobrý. 
T: Jsi spokojená? 
D: Hm. 

83 



13 DISKUZE 

13.1 Diskuze zjištěných výsledků 

Na základě analýzy získaného materiálu jsem dospěla k následujícím kategoriím 

spojeným se subjektivním vnímáním a hodnocením služeb sociální rehabilitace, realizované 

v Textilní dílně Gawain. Tyto kategorie vychází z položených výzkumných otázek a týkají se: 

úrovně motivace ke vstupu a setrvání v Textilní dílně Gawain či jiném zaměstnání; změny 

osobnosti a životního stylu; vzájemných vztahů a významu zaměstnání pro osoby s mentálním 

postižením. 

Podle Lečbycha, je význam zaměstnání pro osoby s mentálním postižením zřejmý. Po 

ukončení školní docházky má možnost získat zaměstnání v konkurenčním prostředí, má 

možnost navazovat řadu vztahů s lidmi s postižením i bez postižení. Práce přispívá 

k budování pocitu vlastní hodnoty, sebevědomí, umožňuje získat řadu sociálních a 

interpersonálních dovedností. Úspěšné začlenění do zaměstnání je klíčovým faktorem 

spojeným s nezávislostí a zařazením člověka do společnosti. Zaměstnání je cestou k získání 

finančních prostředků a prostředkem vyhnutí se samotě. (Lečbych, 2008) 

Z uvedeného výzkumu vyplývá, že význam zaměstnání je pro osoby s mentálním 

postižením široký. Nejvíce hodnocenou oblastí se stala oblast prostoru pro učení. Dotázaní 

uživatelé sociální rehabilitace Textilní dílny Gawain v této souvislosti uvedli několik 

kategorií. Obecně lze říci, že význam práce pro ně spočívá v možnosti učit se novým 

manuálním technikám, dovednostem a rozvoji kompetencí. V zaměstnání vidí prostor pro 

zastání nových sociálních rolí a způsobů chování, rozvoji komunikačních dovedností a 

vztahů. Jako významný fenomén vnímají možnost profesního růstu (zvyšování kvalifikace, 

rozvoji dovedností). 

Jako velké téma se ukázalo téma finančního ohodnocení. Dle Šišky práce pozitivně 

ovlivňuje ekonomickou nezávislost a vyšší životní standard; placená práce přispívá 

k vysvobození člověka s postižením z dlouhodobé závislosti na podpůrných službách a péči. 

(Šiška, 2005) 
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Výzkum ukazuje, že lidé s mentálním postižením cítí potřebu adekvátního finančního 

ohodnocení za odvedenou práci jako jistou míru satisfakce, odměnu, uznání dobře vykonané 

práce. Je pro ně významným motivačním faktorem pro výkon zaměstnání. 

Vstup na otevřený trh práce je podle Valenty a Mullera (2003) jedním z nejdůležitějších 

projevu společenské emancipace osob s mentálním postižením. Cinamonová (2004) také 

uvádí, že práce hraje v dospělém životě rozhodující roli a významně ovlivňuje sebepojetí a 

duševní pohodu. Levinson (2005) poukazuje na fakt, že lidé často identifikují sebe sama 

právě skrze práci, které se věnují. 

Z odpovědí respondentů vyvstává potřeba hledat si zaměstnání na otevřeném trhu práce. 

Většinou však jde o kombinaci s úvazkem v Textilní dílně Gawain, právě z důvodu 

nedostatečného finančního ohodnocení práce a potřeby finančních prostředků. Dále jde o 

zvyšování sebedůvěry a možnosti osvojení si nových pracovních dovedností a zkušeností. 

Zaměstnání je pro mladého člověka cestou jak vytvářet svůj budoucí životní styl, vytvářet 

přátelství, seberealizovat se. Rush uvádí, že integrace lidí s mentální retardací na pracovišti je 

přínosem pro všechny, neboť pomáhá vytvářet pocit komunity, vytvořit přátelství a umožňuje 

lidem sdílet s ostatními své zájmy a aktivity (Rush, 1991 in Huang, 1997). 

Z výzkumu vyplynulo, že uživatelé služby spolu navzájem navazují pozitivní přátelské 

vztahy, které přesahují z pracovního světa do osobního. Uživatelé spolu tráví svůj volný čas 

například účastí na různých volnočasových aktivitách a zájmech. Pocit komunity je umocněn 

nastavením fungování dílny, jež dle inspirace myšlenkami R. Steinera zaměřeno na tvorbu a 

následnou péči o vzniklé společenství. Nejde tedy jen o anonymní zaměstnání, ale komunitu, 

tvořenou nejen uživateli služby, ale i samotnými vedoucími (zaměstnanci) dílny. 

Výsledky výzkumu ukazují mnoho rovin motivace pro práci v Textilní dílně Gawain. 

První rovinou, kterou bych ráda zmínila, je samotné netradiční řemeslné zpracování ovčí 

vlny. Z odpovědí vyplývá, že pro respondenty není nevýznamná malá fyzická náročnost práce 

(zpracování a výroba výrobků). Byly oceňovány rovněž nízké nároky na jemnou i hrubou 

motoriku při procesu zpracování vlny a výroby výrobků z tohoto materiálu. Samotný materiál 

je dotazovaným uživatelům příjemný, vyhovuje jim styl práce, který tento materiál vyžaduje 

při svém zpracování. Pro dotazované uživatele byl styk s tímto materiálem při nástupu do 

dílny něčím novým, obohacujícím. Znamenal pro ně nové zkušenosti, možnosti osvojení si 
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nových dovedností. Shodně uváděli pozitivní moment možnosti zapracovat se v celém 

procesu zpracování vlny až po konečný prodej výrobků. V souvislosti s prodejem shodně 

uváděli, že je jim příjemné pozitivní hodnocení zákazníků a úspěch výrobků. Prostřednictvím 

toho se jim dostává uznání. Při prodeji shodně pociťovali zodpovědnost. 

Švarcová (1996) uvádí, že pracovníkům s mentálním postižením zpravidla nevadí určitá 

stereotypnost vykonávaných prací. U mnohých z nich vede právě monotónnost a 

stereotypnost činností k psychické stabilizaci a postupem času muže docházet k zafixování 

pohybového stereotypu a získání kvalitní manuální zručnosti. 

Významným motivačním faktorem, který se ve výzkumu objevil, je finanční odměna, 

kterou uživatelé v Textilní dílně Gawain za odvedenou práci nedostávají. Pro některé 

uživatele je tento fakt nemotivující ve vztahu k pravidelnému docházení do dílny, k včasnému 

příchodu do práce. Naopak je motivující k aktivnímu hledání nového pracovního uplatnění. 

Vzhledem k tomu, že dílna ve svých standardech kvality uvádí, že jejím cílem je sociální 

rehabilitace ve smyslu přípravy na zaměstnání, je tento motivační model úspěšný. Uživatel 

služby je veden ke zdokonalování svých pracovních návyků, je motivován k učení se nových 

dovedností a získávání zkušeností v oblasti komunikace. Tímto je systematicky připravován 

na možnost nálezem pracovního uplatnění na volném pracovním trhu. 

Jurovský (1980) uvádí, že mzda není jen ekonomickou kategorií, ale předmětem velmi 

intenzivních psychických prožitků a prostředkem pro uspokojování potřeb. Výše platu souvisí 

se sociálním statusem, adaptací člověka na práci a motivací k profesnímu postupu. Úroveň 

uspokoj ování mnohých potřeb také prokazatelně roste s výškou platu. 

Z výzkumu vyplývá, že je práce v Textilní dílně zajímavá, poskytuje možnosti naplnění 

potřeb z různých oblastí, například potřebu seberealizace, potřebu uplatnění, potřebu 

smysluplné práce. Maslowova teorie hierarchie lidských potřeb řadí výše jmenované potřeby 

do vyšších pater pomyslné pyramidy. Na vrcholu stojí potřeba znát a rozumět, pod ní jsou 

postupně řazeny nižší potřeby jako je: potřeba seberealizace, potřeba ocenění, potřeba lásky, 

potřeba jistoty, potřeby fyziologické. (Maslow in Šiška 2005) 

Další z oblasti motivačních faktorů, vedoucích uživatele k rozhodnutí pro práci v Textilní 

dílně Gawain je její dobrá dostupnost v centru Prahy, kvalitní, přátelský přístup ze strany 

zaměstnanců dílny. Dílna dává svým uživatelům možnost vystoupit z každodenního 
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stereotypu prostřednictvím možností účastnit se prodejních akcí na trzích, integračního 

divadla a integračního kroužku. Pro uživatele jsou tyto možnosti atraktivní nejen z důvodu 

výjezdu. Respondenti shodně hodnotili tyto aktivity kladně, dostávají prostor pro nácvik 

reakcí v nových typech situací, rozvíjejí se v oblasti komunikace. 

Třetí zkoumanou oblastí byla oblast rozvoje osobnosti a životní styl uživatelů sociální 

služby v textilní dílně Gawain. Kromě zlepšování kognitivních funkcí se ve výzkumu objevily 

i odkazy na růst sebevědomí, sebedůvěry, zodpovědnosti, seberealizace či získávání 

mezilidských kontaktů. Na základě zjištěných údajů lze předpokládat, že Textilní dílna 

Gawain významnou měrou přispívá k rozvoji výše uvedených funkcí. Lze rovněž soudit, že 

pozitivně ovlivňuje oblast životního stylu, má vliv na způsob a styl trávení volného času lidí 

s mentálním postižením. Vede své uživatele k aktivnímu trávení volného času. 

Čtvrtým výzkumným okruhem byl okruhem vztahů. Ve výzkum se objevili oblasti vztahů 

rodinných, vztahů na pracovišti, ve volnočasových aktivitách i v oblasti soukromého života. 

Respondenti shodně vypovídali, že mají pozitivní přátelské vazby ve všech oblastech svého 

života. Týká se to i Textilní dílny Gawain, kde uváděli množství přátel ze strany 

spolupracovníků (ostatních uživateli služby) i ze strany vedoucích (zaměstnanců) dílny. Ve 

vztahu k asistentům je patrné vnímám asymetrických vztahů, respekt autority. 

13.2 Diskuze použitých metod 

Pro realizaci výzkumu jsem zvolila nestrukturovaný rozhovor s předem připravenými 

okruhy otázek. V případě odpovědí, které přinášely nová témata, bylo využíváno tzv. 

sekundárních otázek (Feijenčík, 2000), které nejsou před rozhovorem připraveny a jejich 

funkcí je rozvíjet nebo upřesňovat nove objevená témata. 

Samotná volba kvalitativního přístupu s sebou nese určitá omezení. Jedním z nich je 

obsažení pouze malého vzorku dotazovaných, kteří se nachází ve specifické situaci. Jeho 

výsledky se proto nedají zobecnit na širší skupinu. 

Kritérium důvěryhodnosti, potvrditelnosti a autenticity je silnou stránkou 

kvalitativního přístupu. Základní techniky ke zvýšeni těchto kritérií jsou například členské 

ověřování, audit kolegů, reflexe kolegů, výběr účastníků výzkumu, deník výzkumníka, 

postupy při interpretaci dat a přímé citace. (Švaříček, Šeďová, 2007) 
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Reflexe projektu je technika, kdy výzkumník průběžně prezentuje svoje úvahy 

kolegům. (Steinkeová in Švaříček, Šeďová, 2007) Své úvahy jsem prezentovala svým 

kolegům v Textilní dílně Gawain a konzultovala jsem zde navržené výsledky výzkumu. 

Výběr účastníků výzkumu zvyšuje důvěryhodnost výzkumu, účastníci by měli mít 

bohaté zkušenosti se zkoumaným jevem. (Švaříček, Šeďová, 2007) 

Účastníci rozhovoru se rekrutují ze tří významných věkových skupin. Dotazováni byli 

tři ženy a jeden muž. Věkové skupiny jsou: přechod mezi adolescencí a dospělostí s faktorem 

prvního zaměstnání, mladá dospělost, střední dospělost. Na jeden jev je nahlíženo optikou 

ovlivněnou faktorem věku (životních zkušeností), délkou užívání služeb dílny, různého stupně 

mentálního postižení a pohlaví. Uživatelé se o rozhovor sami dobrovolně přihlásili, 

předpokládám tedy, že byli motivováni odpovídat pravdivě na kladené otázky, znali důležitost 

uvedených dat. 

„Citace výroků účastníků výzkumu či přepisy terénních poznámek slouží ktomu, 

abychom ukázali specifický jazyk, výjimečný případ nebo překvapivé tvrzení." (Švaříček, 

Šeďová) 

Techniky k zajištění přenositelnosti výzkumu spočívají ve zdokumentování celého 

výzkumného procesu, v popisu a zdůvodnění výběru metod, využitých k realizaci výzkumu. 

Při realizaci rozhovorů se mi podařilo vytvořit přátelskou atmosféru důvěry a 

otevřenosti. Do obsahu rozhovorů a míry sdílení informací však zasahoval fakt, že mne 

dotazovaní znali z doby mé praxe, kterou jsem v tomto zařízení absolvovala. Otázkou je, jak 

by vypadaly odpovědi, kdyby rozhovor vedla zcela neznámá osoba. 

Etické otázky související s celým výzkumem jsem zohlednila nejen získáním 

informovaného souhlasu všech respondentů, ale také zajištěním kontroly nad jejich 

výpověďmi prostřednictvím možnosti přečtení (společného přečtení) přepsaných rozhovorů. 

Všichni respondenti měli možnost se k obsahu rozhovoru znovu vyjádřit, případně jej změnit. 

Celý výzkum je nesen ve velmi subjektivním duchu nejen vzhledem ke zvoleným 

metodám, ale také vzhledem ktomu, že mě respondenti znali z předchozí praxe. Tato 

subjektivita může ovlivňovat validitu získaných dat a výsledků. Nechci však fakt 

obeznámenosti s prostředím a respondenty uvádět jako omezení výzkumu. Domnívám se, že 

ke zvýšení validity by přispěla existence výzkumného týmu (případně dalšího výzkumníka), 

který by nebyl s prostředím tolik obeznámen. 
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14 ZÁVĚR 

V diplomové práci jsem se věnovala tématu sociální rehabilitace a jeho působení na oblast 

motivace, osobnosti, vztahů a životního stylu dospělých lisí s mentálním postižením. Zaměřila 

jsem se na konkrétní službu sociální rehabilitace uskutečňovanou v Textilní dílně Gawain, 

kde se sociální rehabilitace snoubí s přístupem zaměřeným na člověka na pozadí antroposofie 

a nového netradičního materiálu. Výzkumné otázky, které jsem si položila, se týkaly významu 

práce pro dospělého člověka s mentálním postižením a jejího vlivu na vztahy, osobnost a 

životní styl. Hledala jsem motivační faktory pro vstup a následné setrvám v Textilní dílně 

Gawain jakožto službě sociální rehabilitace. 

V přípravné části výzkumu se zabývám analýzou odborné literatury související s touto 

tématikou. Zabývala jsem se publikacemi věnujícími se problematice dospělých osob 

s mentálním postižením, problematice dospělosti a významu práce pro člověka s mentálním 

postižením. 

Realizaci výzkumu jsem provedla pomocí nástrojů kvalitativní metodologie, rozhovoru. 

Při přípravě otázek rozhovoru jsem vycházela z analýzy dostupné literatury, zabývající se 

touto tematikou. Při volbě metod jsem zohlednila jejich nedostatky, které mají vliv na celková 

výzkumná zjištění. 

Při realizaci výzkumu jsem pozornost věnovala i etické otázce celého výzkumu. Od všech 

respondentů jsem zajistila informovaný souhlas a také jsem jim poskytla možnost kontroly 

vlastních výpovědí. V celém výzkumu tak pracuji s daty, které respondenti dobrovolně 

poskytli. 

Získané rozhovory jsem převedla do písemné podoby a analyzovala je metodou 

segmentace na jednotlivé kategorie. Vznik nových kategorií reflektuje význam jednotlivých 

oblastí ve výpovědích a zjišťuje vztahy mezi nimi. Těmito kategoriemi jsou: Kategorie 

výpovědí o sobě samém, Seberealizace, Zaměstnám, Práce v Textilní dílně Gawain, Náplň 

práce v Textilní dílně Gawain, Jiné zaměstnání, Dovolená, Volný čas, Vzdělání, Zdravotní 

stav, Kontrola nad vlastním životem, Bydlem, Peníze, Rozhodování, Kategorie výpovědí o 

sobě a druhých, Rodina, Partnerské vztahy, Kamarádi, Vedoucí a asistenti. 

Analýzu dat jsem provedla metodou srovnávám výpovědí účastníků rozhovoru 

k jednotlivým oblastem, hledala jsem především společné a odlišné rysy výpovědí dané 

oblasti u každého respondenta. Nálezy jsem vždy doplnila výseky z rozhovorů, aby byla 

zajištěna transparentnost. 
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Závěry z analýzy z rozhovorů jsem následně diskutovala s odbornou literaturou. Diskuzi 

jsem také podrobila použití zvolené metody. 

Cílem mého výzkumu bylo nalezení, popsání a porozumění psychologickým aspektům, 

které jsou v rámci sociální rehabilitace osob s mentálním postižením významné a určující pro 

jejich další osobnostní rozvoj. Sociální rehabilitace, uskutečňovaná v Textilní dílně Gawain, 

představuje přínosy v oblasti rozvoje osobnosti člověka s mentálním postižením, zejména v 

oblasti rozvoje sebedůvěry, sebevědomí, zodpovědnosti, samostatnosti, sebepoznávání, 

empatických dovedností a seberealizace. Tyto přínosy jsou důsledkem uspokojování 

základních lidských potřeb, které muže naplňovat lidská práce. Sociální rehabilitace, 

uskutečňovaná v Textilní dílně Gawain, také výrazně podporuje rozvoj kognitivních 

schopností člověka s mentálním postižením. Dochází k osvojování sociálních a 

komunikačních dovedností. 

Přínos výzkumné práce vidím především v otevření mnoha témat a otázek spojených 

s problematikou zaměstnávání osob s mentálním postižením a naplňováním vývojových úkolů 

dospělosti a základních potřeb lidí s postižením. Závěry jsou v souladu s mezinárodními 

principy a postoji k problematice lidí s mentálním postižením, které považují za nejdůležitější 

právě oblast výpovědí samotných jedinců s postižením. 
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PŘÍLOHA 1 
Scénář rozhovoru s uživatelem služby Textilní dílny Gawain 

Biografie 
• Jméno 
• Věk 
• Bydliště, osoby se kterými bydlí 

Práce v dílně 
• Jak dlouho zde pracuje 
• Jak často dochází (frekvence) 
• Jak se mu zde pracuje 
• Co všechno zde dělá 
• Co ho nejvíce baví 
• Co ho nebaví 
• Co se mu zde líbí/nelíbí 
• Co nového se zde naučil 
• Zda chodí na prodejní akce a trhy 
• Zda má radost z prodeje výrobků 

Práce všeobecně 
• Zda pracoval i jinde- kde, jak dlouho 
• Jak si práci našel 
• Zda si v současné době hledá jinou práci 
• Jakou práci by chtěl dělat v budoucnu 
• Zda hospodaří se svými penězi 
• Zda mu vadí, že v dílně nedostává výplatu 

Volný čas 
• Jaké j sou jeho koníčky 
• Co rád dělá ve volném čase 
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PŘÍLOHA 2 
Přepis rozhovorů s uživateli služby Textilní dílny Gawain 

Zdeněk 
Jak se jmenujete? 
Zdeněk K. 
Kolik Vám je let? 

Kde bydlíte? 
Praha 5 (uvádí celou adresu) 
S kým bydlíte? 
S tatínkem 
Jak dlouho pracujete v dílně? 
4 roky 

Jak část sem docházíte? 
Dřív sem to měl na tejden, teď to mám na 4 dny. Mimo pátek... pondělí, úterý, středa čtvrtek, 
no ale čtvrtek to mám někdy jdu někdy nejdu, záleží, jak taky člověk chce jít do tý práce, jak 
má taky náladu a jak mi to po zdravotní stránce vyhovuje jako, všude jako nemůžu jako bejt 
Takže se vám někdy třeba do práce nechce? 
Do práce nechce, udělá se mi třeba blbě, není mi dobře, tak se omluvím a nemůžu přijít, 
Michal {vedoucí dílny) to ví. 
Jak se vám tady pracuje? 
No tak přijali mě dobře, jsem spokojenej a už bych to neměnil. Občas si stěžuju, že bolej voči, 
ale to všechno přebolí, no. Člověk si musí zvyknout na všechno- Michal říká, buď rád že jsi 
tady, jinou práci bys nenašel, je hodně lidí nezaměstnanejch. 
Co všechno tady děláte? 
Cupujeme vlnu, děláme hádky, míčky, klíčenky, co je potřeba no. 
Co vás z toho nejvíc baví? 
Když dělám ty gumičky, když dělám ty kuličky, ty kytičky. Občas nějaký hádky, ale na hádky 
jsou šikovnější holky, Dáša je na hádky expert, takže to jsem dneska nechal jí, já budu dělat ty 
kuličky. 
Na co myslíte, že jste expert? 
Na gumičky, na kytičky, když jsem česal vlnu na česačce, to mi jde taky dobře, uvidíme, se 
domluvíme, jak to budem dělat. 
Co vás tady naopak nebaví? 
Nebaví, když se třeba dělá nějaká zakázka a musí to jako člověk dělat rychle tu zakázku tak to 
mi jako nebaví, ale celkově se mi to tady líbí, ale mrzí mě, že nemá podnik peníze. Nemaj 
peníze na výplaty. To mě mrzí. Nedostáváme zaplaceno. To mě mrzí, no. 
A kdybyste dostával zaplaceno, tak byste sem chodil raději? 
Tak bych sem chodil radši. 
Chodil byste celý týden? 
Celej tejden, kdyby byly peníze. 
A co teď děláte v pátek, když nechodíte do dílny? 
V pátek.. .Máme zahrádku, jezdíme s tátou na zahrádku, mám kolo, dělám vejlety, chodím 
plavat, chodím cvičit, chodím na vycházky po okolí, mám rád přírodu, rád se s tátou autem 
projedu, poznáváme přírodu. V pátek budu mít vejlet, pojedu do Mělníka se podívat na 
Vltavu, pojedu do Kralup, možná že když to zvládnem, se pojedem podívat do Český Lípy, 
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tam je muzeum železnice, to bych rád viděl. Pokud bude táta moct, tak mi to splní. Jak mu 
taky bude, není mu dobře, má tu kýlu. 
Co nového jste se tady v dílně naučil? 
Hrát divadlo. To je nový, no. Sice jsem se toho bál, ale Michal říkal, to se naučíš, toho se 
neboj, když něco nevíš, tak ti pomůžem. 
A naučil jste se to? 
Jo naučil, tu roli jsem se naučil dobře hrát. V Poděbradech jsme hráli dobře, jsme hráli tři 
představení jsme hráli a proběhlo to bez potíží. Jirka (vedoucí dílny) mi pomoh ty převleky, 
Veronika (vedoucí dílny) mi pomohla. Jsem rád že prostě chodím na divadlo 
Máte z toho dobrý pocit? 
Mám z toho dobrý pocit, že jako dělám pro sebe dobrou věc, a když se někam jede, že to partě 
nekazím. I když bych nemohl ze zdravotních důvodů, zase vždycky najdou náhradu, to není 
problém. 
Chodíte někdy prodávat na trhy? 
Jo chodili jsme před Vánocemi, jsme byli v těch Jinonicích prodávat. 
Jak se vám to líbilo? 
Hezký to bylo. 
Co se vám na tom nejvíc líbilo? 
Líbí se mi když si lidi koupí výrobky a že mají zájem si to kupovat od nás. To mi těší. Zatím 
jsem byl jenom v těch Jinonicích. Nevím jak to bude v tý škole. Michal říká, jak to bude, taky 
kvůli tomu místu. To se vyřeší, to je naše starost, to nech na nás, s tím si nelámej hlavu, od 
toho jsme my, o to se ty nestarej. 
Máte radost, když se výrobky, které tady vyrobíte, prodávají? 
Mám radost no. Škoda že z tý zakázka z Ameriky sešlo, z tý Floridy. To mě mrzí, měli 
zakázku. Si objednali nějaké klíčenky, gumičky a neozvali se, no tak mě to mrzí. 
A kdo to byl? 
Amerika, spojený státy. Tenkrát byla zakázka velká a zatím nezavolali, no tak. Možná se 
v budoucnu ještě ozvou. 
To by se vám líbilo? 
No dělat takovou zakázku, dostat zaplacíno. A peníze, aby byl na ten provoz dílny. 
Na co byste použil ty peníze, kdybyste je tady dostával? 
Použil bych to na víc věcí. Třeba když by byl nějaký kroužek, na sport bych použil něco, na 
nějaký pobyt a na dílnu, aby fungovala dál. 
Takže byste to vrátil zpátky do dílny? 
Vrátil do dílny na provoz dílny, aby to fungovalo. Kdyby byl zbytek tak třeba na sport, abych 
ty akce moh dělat. Nikdo to nechce dělat zadarmo. To je pochopitelný, dneska je krize 
hospodářská, tak kdovíjak to bude, jestli se to vůbec časem vylepší. Jsem zvažoval odejít, ale 
zase jsem si říkal, je to škoda protože mám práci, kdybych odešel tak co bych dělal. 
Takže jste se nakonec rozhodl tady zůstat? 
Že tady zůstanu. Chtěl jsem odejít, mi nabízeli práci v Klánovicích v nějakém zahradnictví, 
ale to dělat nemůžu. Za dva a půl tisíce. Zase mám plný důchod, zase by se mi krátil důchod. 
Táta říkal to si rozvaž, to bys měl po důchodě. A ještě táta na mě dostává nějaký ty přídavky, 
příspěvky navíc, takže... 
Kdo hospodaří s vašimi financemi, hospodaříte s nimi sám, nebo vám někdo pomáhá? 
S tátou a se známýma, protože oni se bojej abych neutrácel za blbosti. Koupit si co potřebuju, 
to mi dovolej, ale jako na pobyt do Chorvatska mě berou. Příští rok mě sestřenice veme do 
Španělska. Se mi to splní. Táta nemůže, protože kdyby moh, tak by jezdil. Ho bolej nohy, je 
po operaci srdce. 
Jezdíte rád do zahraničí? 
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Ale tak jezdím rád, i u nás jsou hezký dovolený. Podle peněz jak budou peníze, nemůžu si 
taky moc vejskat s pobytama. Musím bejt rozumnej, aby jsme to s tátou utáhli, Když byla 
máma, tak to bylo něco jiného, to jsme jezdili na Moravu. Jsem tam měl barák. Jsem tam měl 
svůj barák, deset místností, rezidenci a kdyby bejvala nebyla v těch Otrokovicích ta povodeň, 
a nepřišel o barák, tak sem se tam z Prahy nastěhoval. Normálně už jsme tam měli 
vybudovaný komplet. Velký byt, velký postele, že jsem tam mohl přijímat i hosty. Bohužel 
došlo k situaci, že barák, bohužel jsme přišli o barák. 
Dělal jste někdy nějakou jinou práci? 
Dělal. Do Drutěvy do Holešovic jsme chodil. Dělal jsem v tom Odřevu v Michli. Jsem tam 
dělal na svářeče. Jsem svařoval víčka a pytlíky, jsem to dělal doma, a pak mi to sebrali, že se 
jim to nerentovalo, no a nabízeli, abych dojížděl tam. Jsem říkal, že nemůžu, protože bych to 
časově nezvlád fyzicky, jsem to musel zrušit. Tam se na mě těšili, ale říkám, bohužel už mám 
práci jinou, takže už to nebudu měnit. 
Takže jste dělal na více místech? 
Na několika místech. Jsme s tátou rozváželi ty od toho Amwaye ty přípravky. Pak jsme 
rozvážely k těm pračkám výrobky nějaký. Ale to táta měl takovej sen, tak jsme to dělali. Lidi 
nám ze začátku platili dost, ale pak to krachlo, protože si to lidi kupovali v obchodě, tak to 
podnik.. .tak podnik neměl peníze, tak nás propustil. Je mi líto, bohužel Tak to v dnešní době 
chodí. Mrzí mě to, ale vlastně mě to nemrzí. Protože než to rozjet sám, tak to bych nezvlád 
časově fyzicky. A táta už na to taky není 
Sháníte si v současné době práci? 
Sháním si práci. Sháním si něco tam u nás poblíž. Ale bohužel zatím to nemají volný, maj to 
obsazený. 
Kde byste chtěl takhle pracovat? 
Spíš někde v přírodě, někde v zahradnictví. Abych jim třeba na dopoledne, abych něco 
pomohl, třeba úklid. Nebo prodej u těch láhví, abych třeba něco pomoh. To záleží na 
šikovnosti. Tahat bedny nemůžu, protože fyzicky na to nejsem zdatný. To bych udělal víc 
škody než užitku. Táta říká buď kde jsi a to pusť z hlavy. Klánovice a někde jezdit namáhavě 
cestovat, to by se ti nevyplatilo. To pust z hlavy to by se ti nevyplatilo. Buď rád že jsi v Praze. 
Až se časem něco najde, tak o tom budu přemýšlet. Nechám to, jak to je. 
Co rád děláte ve svém volném čase? 
Já toho mám hodně. Já mám koníčků hodně. Chodím rád na hrad na koncerty, na Pražskej 
hrad na koncerty. Jezdím rád, když je někde hudba, když jsou nějaký koncerty. Jezdíme 
s tátou občas se dívat na něco, jezdím rád na Moravu, tam mám velký.. tety, známý 
příbuzenstvo, v létě se tam vykoupu, jsou tam 4 generace. Sem spokojenej a co mi chybí. U 
tety jídlo dostanu, u Boženky, ta se u nás postará. Sme tam dycky tejden, deset dní, a potom 
desátej den jedem domu, protože oni maj svý rodiny a člověk je nechce zneužívat. Kdybych 
byl sám, tak oni by mě přijali, ale táta říká, kdyby to nebylo jako to bylo za mámy, když s tam 
byla s náma, mohl's tam bejt delší dobu. 
Vy, Zdeňku, sportujete? 
Jo hraju pinčes, pentanque, bowling, kuželky, tenis na těch kurtech si občas zahraju. Je to 
všechno dobrý, ale nesmí se to přehánět. 
Plavete? 
Plavu. Závodně. Už se tomu věnuju přes třicet let. 
Jaké jsou vaše úspěchy? 
Na těch olympiádách jsem býval první, druhý, třetí, jezdil jsem i do ciziny na olympiády. 
Jenže teď na to nemaj peníze, tak olympiáda nebude, bude v Praze olympiáda. Buď půjdu na 
pinčes, na plávání nebo bowling, Boccia, nebo přehazovaná. To je jedno, ale nějaký sport se 
zúčastním, ale jsem jim říkal, pokud budu zdravej. Člověk neví, co bude za rok u mě. 
Plánovat a člověk nikdy neví, se něco zvrtne u mě, člověk potom neví, co se může stát. 
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Najednou někde onemocním a oni pak za mě těžko najdou náhradu. Nezlobte se, já nemůžu. 
Co zvládnu, to zvládnu, co nezvládnu, to pouštím z hlavy. 
Měl jste teď někdy závody? 
V Ostravě. Jsem byl druhý na padesátce a čtvrtý na pětadvacítce. Škoda že jsem nevzal 
dneska tu medaili, jsem Vám jí chtěl ukázat. 

Dagmar 
Jak se jmenuješ? 
DášaF. 
Kolik je ti let? 
Bude mí 49. 
Kde bydlíš? 
V Košířích, (jmenuje celou adresu). 
S kým bydlíš? 
S Martinem, já mu říkám Šešulák. 
A to je tvůj byt? 
Ne po tátových rodičích. 
Kdo vám pomáhá s bydlením? 
Asistence 
A tu máte od koho? 
Tu máme od Duhy. 
Takže vy tam žijete a asistence za vámi dochází? 
Jo. 
Takže si sami vaříte? Staráte se sami o sebe? 
No. 
Uklízíte si sami? 
No, ale sami ne, s pomocí asistentů. 
Jak dlouho tady už pracuješ? 
No dost dlouho, ale nevím jak dlouho, nevím jak dlouho se to otevíralo. 
Ty jsi tady od začátku? 
Od začátku,no. 
Jak často sem docházíš? 
Tak docházím sem pondělí, středa a pátek. 
A bylo to vždycky takhle? 
Jo bylo. 
A co děláš v úterý a čtvrtek? 
Chodím do práce, do Salesiánského střediska pro děti a mládež v Kobylisích 
A co tam děláš? 
Uklízím. 
Jak se ti tady pracuje? 
Dobře, líbí se mi to tady 
Co všechno tady děláš? 
No z vlny, z ovčí vlny ty, jak se tomu říká, dredy, dredy, ty kuličky a míčky, to se mi líbí 
Ještě něco? 
Už nic. 
Co jste třeba dělali ted? 
Jo cupuju z ovčí vlny 
A jak se ti ta práce líbí? 
Velmi se tady líbí. 
Co nejvíc se ti tady líbí? 
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Nejvíc se mi tady líbí dredy a výroba dětských míčků. 
Aha takže výrobky pro děti? 
Ano. 
Co se ti tady naopak nelíbí? 
Nelíbí se mi tady jako ty, přestávky. 
Takže by si radši pracovala? 
No radši pracovala. 
Přestávky nejsou, Dášo, povinné, můžeš klidně dál pracovat. 
Jo. 
Co bys tady změnila? 
Já nevim. 
Jsi tady se vším spokojená? 
Jo jsem tady s tím divadlem spokojená. 
Ty jsi teď byla dlouho nemocná, takže jsi nehrála... 
No. 
Mrzelo tě to? 
Mrzelo. 
Takže se těšíš na další pololetí, na divadlo? 
Jo. 
Co nového jsi se tady naučila? 
Cupovat, ty kytičky, taky takový ty kytičky do vlasů. 
Chodíš někdy na trhy? 
Jo, jo chodim. 
Baví tě to? 
Baví, v Českým Krumlově jsem byla na trhách, baví mě to, no. 
A co tě na tom nejvíc baví? 
To, ta předváděčka jak češeme tu vlnu, jak filcujeme a cupujeme. 
Takže spíš to předvádění řemesla než to prodávání? 
Jo to předvádění. 
Máš radost, že si lidi kupují vaše výrobky? 
Mám. 
Dostáváš za práci v dílně peníze? 
Ne a mrzí mě to. 
Byla bys radši kdybyste je dostávali? 
Jo. 
Už jste někdy tady v dílně dostávali výplatu? 
Jo, dostávali. 
A proč jí teď nedostáváte? 
Protože nejsou od státu peníze. 
Měla už jsi někdy nějakou jinou práci než tady v dílně? 
Chodila jsem do Duhy a hlavně taky uklízet do mateřské školky. Já mám ráda děti. 
Ještě jsi měla nějakou jinou práci? 
Jo, chodila jsem pořád do mateřský školky v Petrovicích a jinak jsem byla u dětí v Sulický 
v Krči. 
A co jsi tam dělala? 
Uklízela jsem jako v pracovní četě, pomáhala jsem tam s dětmi a povídala jsem si s dětmi a 
hrála jsem si s nima. 
A proč už to neděláš tuhle práci? 
Protože jsem jako byla v Duze a moc se mi tam nelíbilo, protože jsem tam byla jako v ústavě 
Ty jsi tam i bydlela? 
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Hm. A musela jsem tam být už v pět hodin, to se mi nelíbilo, protože jsem nemohla chodit 
nikam ven, do města na kroužek a tak dále. Jo jinak jsem byla v ústavě slepců, tam se mi taky 
moc nelíbilo. 
A kde? 
Na Hřebenkách na Palatě. 
A proč se ti tam nelíbilo? 
Protože tam byly samí starý lidi a umírali tam, to se bylo smutný 
Sháníš si dnes nějakou jinou práci? 
Ne. 
A co bys chtěla dělat do budoucna? 
Tak to nevím, malování, bych chtěla kreslit, na nějakou malířskou školu bych chtěla chodit, 
ale to nevím, jestli něco je tady. 
Hospodaříš sama se svými penězi? 
Ne asistence mi pomáhá. 
A co si za peníze, které si vyděláš koupíš? 
No za jídlo, za knížky někdy taky občas, když mám narozeniny. Jsem si koupila knížku 
pohádky Boženy Němcový, ale měla jsem to přečtený už, půjčila jsem si jí z knihovny. 
Takže sis jí koupila, protože se ti líbila? 
Ne poradila mi to Alča (asistentka),a prostě jsem to nevěděla, že už je to řešený, že sem si to 
pučila. 
A co děláš ráda ve svém volném čase? 
Kreslím, jako vybarvuju omalovánky a píšu si svůj deník a čtu, Martinovi a čtu panenkám 
pohádky, jako svejm dětem 
Jaká je tvá oblíbená knížka? 
Encyklopedie Řekni mě proč a oblíbené knížky dívčí románky a ze školy takový jakoby, ze 
školy. 
A co teď čteš? 
Divocha, to je od jedný polský spisovatelky. Je to holka měla zápal mozkových blan a potom 
byla v různých těch a pak se rozhodli sanatoria, že jela do rajského za strejdou, tam si 
povídala, že ten její strýček byl plukovníkem a partyzánem. 
A to už jsi tuhla knížku přečetla? 
Ještě to čtu. Ještě si to čtu a ta holka byla prostě v tom rajským u toho strýčka a si tam 
povídala a jeden kluk se tam oženil. 
Co bys mi ještě o sobě řekla, něco, co jsme ještě neprobírali? 
Chodím cvičit na Strosmaerovo náměstí. Chodila jsem. Mám pupeční kýlu, nevím, jestli budu 
cvičit nebo ne. 
Taky chodíš do večerní školy? 
Chodim. 
A co se tam všechno učíte? 
Matematiku, Český jazyk, Němčinu, povídali jsme si o druhý světový válce, o květnu a tak 
dále, dějepis jsme měli, chemii taky tam máme. 
Jak často tu školu máte? 
Každý pondělí. 
Jak dlouho? 
No, od půl třetí do čtvrt na šest. 
A kolik míváte předmětů? 
No, povídáme si, matematiku, Češtinu, Němčinu. 
Jaké jsi měla vysvědčení v pololetí? 
Samé jedničky. 
A co myslíš že budeš mít teď? 
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Nevím. 
Psali jste nějaké testy nebo jste měli nějaké zkoušení? 
Zatím ne. 
A budete něco takového mít? 
Budem. 
A připravuješ se na to doma? 
Jo připravuju. Učím se, každý den se na to připravuju učím se matematiku, Český jazyk, píšu 
si z mluvnice a chci se pokusit ze základní školy něco. 
Jak dlouho jste spolu s Martinem? 
Hm pět let, šest let, sedm, osm, devět 
Tak jak dlouho? 
Devět let 
Takhle dlouho spolu bydlíte? 
No, kamarád, spolužák, to bylo tak, já jsem měla spolužáka a bydlel v Modřanech. Viktor, 
jak o něm vyprávěl Verča (vedoucí dílny) a on umřel tak jsem si vzala Martina. 
Ty sis ho vybrala? 

Líbil se ti? 
Jo. 
Kde jsi ho potkala? 
V Modřanech a v Duze. 
A jsi s Martinem spokojená? 
Jsem. 
A pomáhá ti doma? 
No moc ne, že to mám za trest říká. 
A proč myslíš? 
Martin mi říkal, no ty jsi zničila lavičku, pode mnou rupla lavička v sobotu. A nevim jestli ji 
zaplatím nebo ne prostě. 
Jedeš někam v létě na dovolenou? 
No do Jánských lázní a do Lukova a Martin taky jede, a na Moravu taky, ke kamarádce. 
A jak se tam těšíš? 
No výborně se tam těším, tam bude bazén a všechno v Janských lázních a na Moravě se těším 
na kamarádku a na pejska na bernského salašníka a na děti. 
A za kým jezdíš na Moravu? 
No za kamarádčinými dětmi a za kamarádkou, ona taky študovala v Olomouci speciální 
pedagogiku. 
A jak jste se poznali? 
Já jsem jezdila za babičkou a byla jsem venku s ní, jsem si hrála, jsem si hrála s ní. 
A máš tam ještě nějakou rodinu? 
No mám tam strýčka a tetičku. 
A s těmi se vídáš? 
Jo. Tetičku Lidušku, to je její máma. 
Je ještě něco, co bys chtěla říct? 
Mrzím mě, že nemůžeme jet s Duhou na víkendy a mrzelo mě taky, že jsem nemohla jet, 
nejela do Nový vsi. 
A co se dělo v Nový vsi? 
No právě to divadlo, že jsem s nima nemohla jet a taky mě mrzí, že každý den nemůžu jet 
z Prahy ven. S asistencí. 
Ale tak někdy si uděláte nějaký výlet? 
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Ale Honza řikal že přej to nejde, že je to jako soukromý a tohle. Ten mě nemůže prostě vzít, 
ten má babičku, osmdesátiletou. 
Jak tady vycházíš s ostatními? 
Jo dobrý. 
Máš tady nějakého kamaráda? 
Olinu, Karla a Katku. 
Ty jsou ti nejblíž? 
No, a Martina, hlavně Martina a ještě Karla P. tam mám. 
A co zaměstnanci, vedoucí dílny? 
Jo dobrý. 
Jsi spokojená? 
Hm. 
Něco by jsi chtěla změnit? 
To právě nevim. Nevim. 

Kateřina 
Kačenko, nejdřív se tě zeptám jak dlouho jsi tady v dílně, pamatuješ si to? 

5 let. 

Jak často sem chodíš, jak často jsi tady v dílně? 

Každý den. 

Těch pět let sem chodíš každý den nebo to bylo někdy jinak? 

Každý den. 

A ty jsi sem začala chodit na praxi jako studentka? 
Ano. 
Jakou školu jsi studovala? 
Praktickou. 
A když jsi sem chodila jako praktikantka na praxi, takjsi sem chodila každý den? 
Ne. 
A jak jsi sem chodila? 
V pátek. 
Co jsi se všechno učila ve škole? 
Matiku, Češtinu. 
Něco praktického? 
Rodinku. 
Co ještě? 
Učili jste se třeba uklízet nebo vařit? 
Vařit. 
Jak jsi se, Kačenko, dozvěděla o téhle dílně? Kdo ti to řekl? 
Ve škole. 
Tebe to zaujalo, tak jsi sem přišla? 
Jo. 
A jak se ti tady líbilo? 
Dobře. 
Co se ti tady nejvíc líbilo, že tě to přimělo, abys chodila každý den? 
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Nevím. 
Co jsi tady všechno tenkrát dělala, když jsi sem chodila jako praktikantka? Vzpomeneš si? 
Hádky. 
Co ještě? 
Míčky. 
Ještě něco? Chodila jsi v pátek, tak co jste tady tak běžně v pátek dělali? 
Prali vlnu. Uklízela. 
Pomáhala jsi s úklidem? 
Jo. 
Jaká je tvá oblíbená činnost v dílně? 
Míčky. 
Ještě něco? 
Hádky. 
To se všechno filcuje, děláš i něco, co se nefilcuje? 
Tkám na kolíčkovém stavu. 
A to ti jde to umíš? 

A co ještě? 
Nevím. 
Pro mě byla novinka, že jsem se dneska dozvěděla, že ty tady dokonce zaléváš květiny? 

Jak často to děláš? 
Každý čtvrtek. 
Takže jednou týdně? 
Hmm. 
Jak se ti tady v dílně líbí? 
Dobře. 
Co nejvíc se ti tady líbí? 
Asistenti. 
Takže, vedoucí dílny ti vyhovují? 
Jo. 
Takže se ti tady líbí, že je tady hezká atmosféra? 

Máš nějakou činnost, kterou bys chtěla dělat? 
Vyšívat. 
To už jsi dělala někdy? 
Nedělala. 
Chtěla by ses to naučit? 
Jo. 
Co ještě děláš kromě dílny? 
Koukám na televizi, chodím se psama ven. 
Co ještě ráda děláš odpoledne, když přijdeš z dílny? 
přemýšlí... 
Já jsem slyšela, že chodíte s Kájou (bratr, rovněž uživatel služby) tancovat... 

Baví tě tancování? 
Jo. 
Jak často chodíte tancovat? 
V pondělí. 
Chtěla by jsi v tom pokračovat? 
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Jo. 
Co ti dělá radost? Co tě potěší, rozesměje? 
Máma. 
Co tě naopak unavuje, co se ti nelíbí? 
Strejda. 
Proč? 
Nevím. 
Co se ti nelíbí se strejdou? 
Říká, že mám uklízet. 
A co se ti nelíbí, že máš uklízet? 
Nádobí. 
To děláš nerada? Nerada uklízíš nádobí? 
Jo. 
A myješ ho ráda? 
Jo. 
Takže ráda ho myješ, ale nerada ho uklízíš? 
Jo. 
Co ještě ráda děláš, například z úklidu? 
přemýšlí 
Je něco co tě nebaví? 
Utírání prachu. 
Co třeba luxování. 
To mám ráda. 
Zametání a vytírání? 
Taky. 
A co třeba vynášení koše? 
Líbí, můžu jít ven 
Co všechno děláš ve svém volném čase? 
Tančím, chodím do Gawainu. 
Co ještě tě napadne? 
Chození se psem. 
Co ještě? 
Chodím ven. 
A co tam děláš? 
Kopu do balonu. 
Ským? 
S bráchou. 
Ještě tě něco napadne? 
Ne. 
Chodíš ještě třeba do školy? 
Ne. 
Chodíš někam s mámou nebo se strejdou? 
Ne. 
S babičkou? 
Ne. 
Kdo jsou tví přátelé, kamarádi? Ze školy, z dílny? 
Tomáš. 
Kdo to je? 
Kamarád z tanečních. 
Kdo ještě je tvůj kamarád? Třeba tady z dílny? 
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Máťa. Zdeněk, Olinka. 
Ještě si na někoho vzpomeneš? 
S kamarády ze školy se nestýkáš? 
Včera. 
Včera jsi tam byla? 
Jo. 
Máš tam nějaké kamarády? 
Kamarádku. 
A jak se jmenuje? 
Marcela. 
Můžeš mi říct jaké placené služby využíváš? Kosmetika, kadeřník, manikúra... 
Kadeřník. 
K jakým doktorům chodíš? 
K zubaři. 
Ještě někam chodíš? 
K Tatrmanovi. 
Ten dělá co? 
Píše mi léky. 
A jaké léky, víš to? 
Na rozčilování. 
Jak často je užíváš? 
Ráno a odpoledne. 
Koho by jsi zahrnula do svojí rodiny? 
Mámu, strejdu, psi, babičku, Káju. 
Co dědečka? 
Ne. 
Máte druhou babičku? 
Máme. 
Patři do rodiny? 

Máš svého osobního asistenta? 
Ne. 
Teď ti řeknu nějaké činnosti a ty mi řekneš, jestli to zvládáš sama nebo potřebuješ pomoct: 
Příprava pomůcek na práci? 
Sama. 
Praní ovčí vlny? 
Pomoct. 
Česání ovčí vlny? 
Sama. 
Cupování vlny? 
Sama. 
Filcování mokrou metodou? 
Sama. 
Filcování sucho metodou, filcovací jehlou? 
Vyzkoušet. 
Nalévání horké vody do filcovací flašky pomocí trychtýře? 
Sama. 
Vylévání tácku? 
Sama. 
Předení? 
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Nezkoušela. 
Lákalo by tě to? 
Jo. 
Tkaní na stavu, už jsi to dělala? 
Ne. 
Chtěla bys to vyzkoušet? 
Jo. 
Tkaní na kolíčkovém stavu? 
Sama. 
Šití? 
Ne, vyzkoušet. 
Barvení vlny? 
Chci se naučit. 
Navíjení upředené vlny do klubíčka? Už jsi to někdy dělala? 
Ne. 
Chtěla bys to vyzkoušet? 
Jo. 
Včasný příchod do práce, jde ti to? 
Dobře. 
Sama nebo s pomocí? 
S bráchou. 
Brácha hlídá čas? 
No. 
Úklid po práci? 
Sama. 
Stříhání vizitek? 
Nezkoušela, vyzkoušet. 
Umíš stříhat? 
Jo. 

Sama? 
Sama. 
Zametání podlahy? 
Sama. 
Vytírání podlahy? 
Sama. 
Zalévání květin? 
S pomocí. 
Kdo ti pomáhá? 
Petra nebo Jirka (vedoucí dílny). 
Obsluha pračky? 
Nezkoušela, chtěla. 
Věšení vypraného prádla? 
Sama. 
Žehlení? 
Chci vyzkoušet. 
Čtení? 
S pomocí. 
Psaní? 
S pomocí. 
Používání rychlovazné konve? 
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Sama. 
Dojít pro obědy? 
S pomocí. 
Mazání chleba? 
Sama. 
Krájení chleba? 
Ne. 
Čištění zeleniny? 
Sama. 
Příprava na stůl? 
Jo. 
Nalévání polévky? 
Sama. 
Umývání nádobí? 
Sama. 
Utírání nádobí? 
S pomocí. 
Utírání stolu? 
Sama. 
Účastníš se integračního kroužku ve čtvrtek odpoledne? 
Ano. 
Jak se ti tam líbí? 
Dobře. 
Co tam všechno děláte? 
přemýšlí... 
Co jste dělali minulý týden? Byli jste někde? 
Byli v botanické zahradě . 
A co tam bylo? 
Motýli. 
Co tě nejvíc zaujalo? 
Lítali, sedli si mi na ruku. 
A byly hodně barevní? 
Jo. 
A co ještě jste dělali na kroužku, třeba před velikonocemi? 
Kuřátka. 
A to si můžete odnést domů, ten výrobek? 
Jo. 
A jak se to doma líbí? 
Hezky. 
Integrační divadlo ve středu, chodíš hrát se studenty akademie? 
Jo. 
Co tam všechno děláte? Nacvičujete hru? 
Jo. 
Co se ti na tom líbí? 
Hraj u. 
Zvládneš se naučit text? 
Jo. 
Máš při vystoupení trému? 
Mám. 
Chodíš někdy prodávat na trhy? 
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Jo. 
Chodíš tam ráda? 
Jo. 
Proč tam chodíš ráda? 
Něco prodávat. 
Líbí se ti, že ty výrobky, co jste vyrobili, si někdo koupi? 
Jo. 
Byla jsi někdy na letním pobytu v Lukově? 
Ne. 
Chtěla bys tam někdy jet? 
Hm. 
Co třeba tohle léto? 
Jo. 

Olga 
Jak se jmenuješ? 
Olga Š. 
Kde bydlíš? 
Na Velké Ohradě. 
S kým bydlíš? 
S kamarádkou Dášou. 
A ten byt je tvůj? 
Chráněný bydlení. 
A od koho, kdo vám ho poskytuje? 
Od Duhy. 
Kolik je ti let? 
32. 
A jak dlouho už tady pracuješ? 
Asi dlouho. 
Jak dlouho myslíš? 
Asi deset. 
Jak často sem chodíš? 
Každý den až do pátku. 
Jak se ti tady líbí? 
Dobře. 
Co tady děláš za práci? 
Hádky, kuličky. 
A ještě něco? 
Na kolíčkovým stavu. 
Co tě nejvíc baví? 
Hádky. 
Ještě něco? 
Ty kuličky 
Co tě naopak nebaví? 
Nevim. 
Co nového jsi se tady naučila, když jsi sem přišla, co jsi neuměla? 
Ty hádky. 
Ještě něco? 
Která z těch prací si myslíš, že ti nejvíc jde? 
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Asi ty hádky jdou. 
Chodíš někdy prodávat na trhy? 
Ne. 
A chtěla bys někdy? 
Ano. 
A co bys tam chtěla dělat? Prodávat nebo předvádět? 
Předvádět. 
Chodila jsi někdy do nějaké jiné práce? 
Na úklid v Komořanech. 
A proč už tam nepracuješ? 
Jsem měla problém, tak mě vyhodili. 
Co se stalo? 
Měla jsem záchvaty. 
Ještě si pracovala někde jinde? 
V Duze jsem byla v keramice. 
A proč už tam nejsi? 
Se mi líbí tady. 
Dostávala jsi nějaké peníze? 
Ano. 
Tady dostáváš nějaké peníze? 
Ne. 
A mrzí tě to nebo jsi takhle spokojená? 
Trošku. 
Chtěla by jsi za to nějaké peníze? 
Ano. 
A proč žádné nedostáváš? 
Nevím. 
Hospodaříš sama se svými penězi? 
Učím se to. 
Kdo ti pomáhá? 
Asistenti. 
Sháníš nějakou jinou práci? 
Chtěla bych dělat na zahradě. 
Do budoucna bys chtěla odejít z dílny? 
Ano, eště rok. 
Takže bys do budoucna chtěla dělat celý týden v zahradnictví? 
Dva dny tam a zbytek tady. 
Jaké jsou tvé koníčky? 
Doma poslouchám rádio. 
A ještě něco? 
Chodím do tanečních. 
A s kým? 
S kamarádama. 
Jak se ti tam líbí? 
Líbí. 
Co tam všechno tančíte? 
Rumbu, čaču. 
Budeme mít ples? 
Šestadvacátého. 
A těšíš se na něj? 
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Jo. 
Kam pojedeš na dovolenou? 
Na Slůně, na ten Lukov a pak do Řecka v září. 
Co to je Slůně? 
Na tábor. 
Těšíš se? 
Jo. 
Kam se těšíš nejvíc? 
Asi do Řecka. 
Hraješ divadlo? 
Ano. 
Jak se ti to líbí? 
Jo líbí. 
Měli jste představení? 
Ano. 
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PŘÍLOHA 3 
Seznam činností a služeb poskytovaných Textilní dílnou Gawain v rámci 

sociální služby sociální rehabilitace 

Nabídka činností Textilní dílny Gawain 

Podpora vytváření základních pracovních návyků, zvyšování a zdokonalování 
pracovních schopností a dovedností. 

Ovládá činnost 
Chce se 
naučit 

Případné 
bližší určení 

činnosti sám 
s 

připome-
nutím 

s 
pomoci neovládá 

Chce se 
naučit 

Případné 
bližší určení 

činnosti 

l 
Příprava pomůcek na 
práci 

2 Praní ovčí vlny 

3 Česání ovčí vlny 

4 Cupování ovčí vlny 

5 
Filcování mokrou 
metodou 

6 
Filcování suchou 
metodou 

7 

Nalévání horké vody do 
filcovací flašky 
trychtýřem 

8 
Vylévám táců s vodou do 
kbelíku 

9 Předení 

10 Tkaní na stavu 

11 
Tkaní na kolíčkovém 
stavu 

12 Šití 

13 Barvení vlny 

14 
Navíjení upředené vlny 
do klubka 
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15 Včasný příchod do práce 

16 Úklid po práci 

17 Stříhání vizitek 

Nácvik dovedností péče o vlastní osobu a dalších činností vedoucích k zvyšování 
sobžstačností. 

Ovládá činnost 
Chce se 
naučit 

Případné 
bližší určení 

činností sám 
s 

připome-
nutím 

s 
pomocí neovládá 

Chce se 
naučit 

Případné 
bližší určení 

činností 

1 Zametání podlahy 

2 Vytírání podlahy 

3 Zalévám kytek 

4 Obsluha pračky 

5 Věšení vypraného prádla 

6 Žehlení 

7 Čtení 

8 Psaní 

9 Používání varné konve 

10 Chození pro obědy 

11 
Příprava svačiny: mazání 
chleba, krájení nožem 

12 

Příprava na stůl: příprava 
příborů, talířů, misek, 
hrníčků 
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13 Umývání nádobí 

14 Utírám nádobí 

15 Utírání stolů 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostřec 
aktivity, výchovné, vzdělávací a akt 

lim skrze integrační a společenské 
tivizační činnosti 

Účastní se Chce se účastnit 
Případné 

bližSí určení 
činnosti 

1 
Integrační odpolední 
kroužek 

2 Integrační divadlo 

3 

Účast na předvádění 
řemesla, při prodeji na 
trzích 

4 
Účast na letním 
uměleckém pobytu 
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PŘÍLOHA 4 
Fotodokumentace 

Práce v dílně 

Obrázek číslo 1 
Na obrázku číslo 1 je zachyceno dopolední filcování. Můžeme vidět výrobu hádků, 

míčků a na velkém tácu vznik klobouku. V pozadí lze vidět uspořádání materiálu a malý 

tkalcovský stav. Obrázek č. 2 je detail začátku filcování plátu. 

Obrázek číslo 2 
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Obrázek č. 3 

Na obrázku č. 3 je zachyceno společné stolování, rituál přání dobré chuti, kdy se 

všichni drží za ruce a zpívají píseň. 

Integrační divadlo 

Obrázek č. 4 

Obrázek č. 4 zobrazuje scénu z velikonoční hry Rimóni. 
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Prodej na trzích 

Obrázek č. 5 
Na obrázku je znázorněno předvádění řemesla (předení, cupování a česání na kartáčích) 

na trzích v Českém Krumlově. Na obrázku č. 6 je prodejní stánek s výrobky ze stejné akce. 

Obrázek č. 6 
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Pracovně-umělecký pobyt na statku v Lukově 

Obrázek č. 7 
Na fotografii (obrázku č. 6) je zachycen postup praní ovčí vlny. Špinavá ovčí vlna se 

postupně předává po malých kouscích z jednoho lavoru do dalšího, v posledním je jen čistá 

voda, kde se vlna propláchne od pracího prášku a dá se sušit. 
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Výrobky 

Obrázek č. 8 Obrázek č. 9 

Obrázek č. 10 

Obrázek č. 12 Obrázek č. 13 

Obrázek č. 8 - kytičky do vlasů na gumičce 

Obrázek č. 9 - dětské chrastící míčky 

Obrázek č. 10 - klobouk 

Obrázek č. 11 - dredaté gumičky do vlasů 

Obrázek č. 14 

Obrázek č. 12 - víla 

Obrázek č. 13 - pelikán, šitá hračka 

Obrázek č. 14 - klíčenky 
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