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Anotace 

Diplomová práce je zaměřena na metodu ergoterapie a jejího využití u osob 

s mentálním postižením. 

V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy týkající se lidí s mentálním 

postižením. Dále bych do této části chtěla začlenit základní dosavadní poznatky týkající 

se ergoterapie, pracovní terapie, léčby prací a pracovní schopnosti. 

V praktické části jsem otestovala test Dr. Giinzburga a mnou vytvořený test 

ADL na klientech DUSP Tloskov. Zmapovala jsem jejich pracovní aktivity a to jaký 

vliv mají pracovní aktivity na zvýšení kvality jejich života. 

Annotation 

My disertation work is oriented on a menthod of occupational therapy and its 

use in working with adullts with intelectual disabilities. 

In the theoretical partare delimited off basic concepts (fundamental concepts) 

pertaining people with intelectual disabilities. Additionally in the theoretical part I 

would like to take in some rudimentary existing information about an occupational 

therapy. In Additionally part I will audition test Dr. Giinzburg and my own test ADL in 

client DUSP Tloskov, to map their life and their working (occupationally) activities and 

effect (influence) working activities increment in quality their of life. 
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Úvod 

Téma a cíl diplomové práce 

Diplomová práce se zabývá zvyšováním kvality života osob s mentální 

postižením v rámci ergoterapie a praktických činností prováděných u těžce mentálně 

postižených. 

Diplomová práce obsahuje, jak teoretické poznatky, načerpané z odborné 

literatury a studia speciální pedagogiky, tak praktické . Dotýká se poznatků o mentálním 

postižení, o ergoterapii a pracovních činnostech. Ve druhé části své diplomové práce se 

zaměřuji na ústavy sociální péče obecně. Blíže představuji jeden (pro mě), ale i pro 

oblast péče o mentálně retardované, stěžejní ústav a to diagnostický ústav sociální péče 

v Tloskově. Představuji zde blíže klienty (k některým z nich mám nejen profesní, ale i 

osobní a dlouholetý vztah) a jejich život v ústavu. DÚSP Tloskov dokáže vytvořit 

klidné, tvůrčí, podnětné a domov nahrazující zázemí klienta. 



1 Vymezení základních pojmů, člověk s mentální 

retardací 

Zákonitostmi rozvoje, výchovou a vzděláváním mentálně postižených jedinců 

se zabývá psychopedie. Jejím cílem je odhalení všech zákonitostí výchovy na základě 

poznání rozvoje a zvláštností osobnosti mentálně postižených jedinců a na základě 

analýzy speciálního výchovně - vzdělávacího procesu. 

V užším pojetí vymezujeme psychopedii jako speciálně pedagogickou 

disciplínu, která se zabývá edukací osob s mentálním či jiným duševním postižením a 

zkoumáním formativních (výchovných) a informativních (vzdělávacích) vlivů na tyto 

osoby. 

V širším kontextu je možno na psychopedii nahlížet jako na interdisciplinární 

obor zabývající se prevencí (hlavně terciální), prognostikou, mentální retardací se 

zvláštním zřetelem na edukaci, reedukaci, diagnostiku, terapeuticko - formativní 

intervenci, kompenzaci, rehabilitaci, inkluzi (integraci) a socializaci či resocializaci 

klienta s mentálním či jiným duševním postižením. 

Úkolem bylo vymezit některé pojmy, od nichž se odvíjí rozhodování o zařazení 

dítěte do odpovídajícího zařízení, o způsobu výchovy, o jeho společenském a 

pracovním uplatnění. 

Populace osob s mentální retardací tvoří nejpočetnější skupinu osob 

s postižením. Výskyt osob s mentální retardací v populaci se uvádí kolem 3 %, z čehož 

70 % tvoří osoby s lehkou mentální retardací. 
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1.1 Mentální retardace 

Problémy stanovení adekvátní definice mentální retardace, která by 

vyhovovala všem odborným a zároveň různorodým aspektům, nejsou stále vyřešeny, i 

když je v současné době k dispozici velké množství definic. 

A. E. Doll (1941) uvádí (překlad Černá): „Základním kritériem mentální 

retardace je sociální nepřizpůsobivost, vzniká na základě mentální abnormality, 

zaostalého vývoje: je to stav vrozený a v podstatě nevyléčitelný, který brání maturaci 

osobnosti."1 

1.1.1 Definice zdůrazňující inteligenční kvocient 

Nejpoužívanějším kritériem při posuzování kvantitativního standartu mentální 

retardace je výsledek vyšetření, vyjádřený stupněm intelektu, tzv. inteligenční kvocient. 

Mentální retardace s vyjádřeným IQ, vycházející z rozdělení testovaných 

jedinců podle výše IQ do různých skupin. Za průměrný je považován rozsah IQ mezi 

9 0 - 100, v pásmu pod 90 jsou skupiny označeny jako nižší průměr. Za mentálně 

postižené bývají považovány všechny osoby, jejich rozsah IQ je nižší než 80. 

Mysliveček (1957) uvádí, že vedle IQ musíme posoudit v každém konkrétním 

případě také ostatní osobnost, například její přizpůsobivost, zájem, zvídavost, paměť, 

napodobivost.1 

Ještě odmítavěji se staví k metodám kvantitativního zjišťování mentální 

retardace vyčíslením IQ Richterová (1963). Považuje je za nespolehlivé a ukazuje na 

rozpory, kdy se „určité dítě, jehož IQ bylo v pásmu normálu, jevilo jako defektní a 

naopak jiné dítě, jež bylo možno podle stávajících měřítek označit jako téměř debilní, 

dosáhlo během dalšího vývoje normální úrovně."1 

Jak vyplývá ze shora uvedeného, autoři uznávají jednostrannost tohoto přístupu 

a nutnost doplnění definice mentální retardace o další aspekty, aby bylo možno podat 

celkový obrázek mentální retardace a z ní vyplývající prognózu - vývoje osobnosti 

postiženého. 

1 ČERNÁ, M. KOL. Kapitoly zpsychopedie. UK Praha, 1995 
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Langer (1969) doporučuje stanovit a označovat též sociální, motorický a 
t 2 

v případě dětské populace i edukační kvocient. 

1.1.2 Definice zdůrazňující biologické faktory 

V ruské literatuře je zdůrazňován podíl biologických faktorů na vzniku 

mentální retardace. 

Rubinštejnová (1976) považuje mentální retardaci za trvalé snížení poznávací 

činnosti, které vzniklo v důsledku organického poškození mozku, což se projevuje 

t . 2 
v obtížném vytváření nových spojů a v jejich nedostatečne pevnosti. 

1.1.3 Definice se zdůrazněním sociálních faktorů 

V anglosaské literatuře se autoři zabývají sociálními aspekty mentální 

retardace. 

Mercerová (1973) stanovila definici podle tzv. perspektivity sociálního 

systému, v níž je mentálně retardovaný jedinec dosaženým sociálním stavem. Mentální 

retardace je pak role, která s tímto stavem souvisí. To znamená, že jedinec je mentálně 
v r 2 

retardovaný, pokud ho určitý sociální systém takto označí. 

1.1.4 Definice zdůrazňující více hledisek 

Rozmanitý obraz mentální retardace, postihující osobnost jako celek s různou 

intenzitou a hloubkou, zároveň však nerovnoměrně v jednotlivých jejích stránkách, 

nesoucí specifika vývojová, na podkladě rozličné etiologie, s důsledky sociálními 

podala Blehová (1978). Autorka užívá termínu slabomyslnost a rozlišuje oligofrenii a 

demenci. „Oligofrenie je vrozený nebo velmi časně získaný chorobný stav, 

charakterizovaný dysharmonií osobnosti s největším postižením v okruhu rozumových 

schopností, mající za následek neuspokojivé přizpůsobení se požadavkům společnosti. 

Porucha je chronická, ale během doby se zpravidla nezhoršuje. Slabomyslnost postihuje 

celou osobnost." Demence je podle Blehové irevesibilní úbytek inteligence, získaný až 

po dosažení určitého stupně rozumového vývoje, zpravidla po druhém roce věku. Jde o 

ztrátu již rozvinutých intelektových funkcí, která je tím globálnější, čím je dítě mladší. 

U velmi malého dítěte se obtížně rozlišuje oligofrenie od demence. Demence je stav 

2 ČERNÁ, M. KOL. Kapitoly zpsychopedie. UK Praha, 1995 
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získaný. Vzniká na základě onemocnění, nebo organického poškození centrálního 

nervového systému.3 

Je třeba zdůraznit stále častěji a naléhavěji se objevující snahy po sjednocení 

různých pohledů na mentální retardaci, které se v současné době prosazují. Důkazem 

toho je definice, která je uvedena v Terminologickém speciálně pedagogickém 

slovníku, vydaném UNESCO poprvé v roce 1977, znovu pak v roce 1983: „Pod heslem 

Mentální retardace se rozumí celkové snížení intelektuálních schopností osobnosti 

postiženého, které vzniká v průběhu vývoje a je obvykle provázeno nižší schopností 

orientovat se v životě. Nedostatek adaptivního chování se projevuje: 

• ve zpomaleném, zaostávajícím vývoji 

• v ohraničených možnostech vzdělávání 

• v nedostatečné sociální přizpůsobivosti 

přičemž se uvedené příznaky mohou projevovat samostatně nebo v různých 

kombinacích." (1977) 

„Pojem mentální retardace se vztahuje k podprůměrnému obecně 

intelektuálnímu fungování osoby, které se stává zřejmým v průběhu vývoje a je spojeno 

s poruchami adaptačního chování. Poruchy adaptace jsou zřejmě: 

• z pomalého tempa dospívání 

• ze snížené schopnosti učit se 

• z nedostatečné sociální přizpůsobivosti." (1983) 

V současné době je ve světě i u nás užívána definice Světové zdravotnické 

organizace (WHO), která definuje mentální retardaci jako „stav zastaveného či 

neúplného duševního vývoje, který je zvláště charakterizován narušením dovedností, 

projevujících se během vývojového období, přispívajících k povšechné úrovni 

inteligence, tj. poznávajících, řečových, pohybových a sociálních schopností" (s. 162) 

Definice z roku 1994 „mentální retardace je „defektem", který vychází ze 

vzájemné součinnosti člověka s postižením a společnosti". 

Podle DSM IV „základním rysem mentální retardace je podprůměrně obecně 

intelektuální funkce doprovázená omezeními v adaptivním chování alespoň ve dvou 

z následujících oblastí dovedností: komunikace, sebeobsluha, bydlení, interakce, 

využívání komunikačních zdrojů, rozhodování a volba, vzdělávání, práce, volný čas, 

zdraví, bezpečnost. Začátek se musí objevit před 18 rokem. 

3 ČERNÁ, M. KOL. Kapitoly z psychopedie. UK Praha, 1995 
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V odborném prostředí se využívá definice Vágnerové (s. 289): „Mentální 

retardace je souhrnné označení vrozeného postižení rozumových schopností, které se 

projeví neschopností porozumět svému okolí a v požadované míře se mu přizpůsobit. Je 

definována jako neschopnost dosáhnout odpovídajícího stupně intelektového vývoje 

(méně než 70 % normy), přestože jedinec byl přijatelným způsobem výchovně 

stimulován. Hlavními znaky mentální retardace jsou nedostatečný rozvoj myšlení a řeči, 

omezená schopnost učení a z toho vyplývající obtížnější adaptace na běžné životní 

podmínky. Limitovaný rozvoj rozumových schopností bývá spojen s postižením či 

změnou dalších schopností a s odlišnostmi ve struktuře osobnosti." 

Vlastní termín mentální retardace byl použit ve 30. letech 20. století 

Americkou asociací pro mentální retardaci - AAMR. Samostatná organizace byla 

založena roku 1876 a od roku 1908 desetkrát aktualizovala svou definici mentální 

retardace. Poslední definice z roku 2002 zní: „Mentální retardace je snížená 

schopnost charakterizovaná významnými omezeními jak intelektových funkcí, tak 

i v adaptivním chování projevujícím se v komunikačních, společenských a 

praktických adaptivních schopnostech. Začíná před 18. rokem života, mentální 

retardace odpovídá specifickému stavu funkcí, který začíná v dětství, má mnoho 

dimenzí a je pozitivně ovlivnitelný individualizovanou podporou." 

Výše uvedené definice se liší v jednom velice důležitém bodě, a to v časovém 

vymezení, kdy může dojít ke vzniku mentální retardace. Vágnerová uvádí, že jde o 

vrozené postižení nebo postnatálně vzniklé postižení nejpozději do 1 ,5 -2 let věku 

dítěte. M. Černá aj. uvádějí: „Je to stav, který vzniká v různých vývojových obdobích 

života jedince . . . " ( s. 13). V definici AAMR se přímo vymezuje: „Začíná před 

18 rokem života". Z tohoto příkladu vyplývá, že neustále existuje jistá různorodost 

v chápání mentální retardace, což se samozřejmě může projevit i v odlišnostech ve 

způsobech péče o osoby s mentální retardací a ve způsobech jejich podpory. 
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1.2 Podpora osob s mentální retardací 

V definici mentální retardace Americké asociace pro mentální retardaci je 

zmíněno, že mentální retardace je pozitivně ovlivnitelná prostřednictvím 

individualizované podpory jedince s tímto postižením. AAMR uvádí, že koncept 

podpory se poprvé objevil v manuálu AAMR v roce 1992 a od té doby se stal prvkem 

všech manuálů. AAMR uvádí, že právě podpora „spíše než zařazování jedinců do již 

existujících diagnostických kategorií a nucené zařazení do existujících modelů služeb, 

se přibližuje zjištěným speciálním potřebám jedince a navrhne strategie, služby a 

podporu, které přispějí k optimálnímu fungování jedince. Podpora umožňuje poznání 

potřeb jedince a okolnosti, které se časem mění." 

„Podpora je definována jako prostředky a individuální strategie nutné 

k podpoře vývoje, vzdělání, zájmů a osobní spokojenosti osoby s mentální retardací." 

Samozřejmě je nezbytné, aby tato podpora byla individualizovaná, aby tedy 

vycházela ze speciálních potřeb a přání každého jedince. Po zjištění a přání jedince je 

vypracován plán osobní podpory. Podporu provádí každý, kdo může pozitivně ovlivnit 

život osoby s mentální retardací a jeho kvalitu (rodiče, přátelé, lékaři, psychologové, 

učitelé, jiné osoby a organizace). 

AAMR rozčlenila podporu jedince s mentální retardací do devíti oblastí : 

• podpora vývoje jedince (podpora vývoje řeči, motoriky, sebehodnocení 

apod.) 

• podpora ve vyučování a vzdělávání (účastenství ve vzdělávacích 

aktivitách, využívání různých pomůcek apod.) 

• podpora života v domácnosti (užívání toalety, příprava jídla a stolování, 

oblékání, údržba oděvů apod.) 

• podpora života v nejbližší společnosti - komunitě (používání dopravních 

prostředků, účast na rekreaci a volnočasových aktivitách, navštěvování 

přátel a rodiny, nakupování, interakce se členy komunity, využívání 

veřejných budov a zařízení) 

• podpora v zaměstnání (naučení se specifickým pracovním dovednostem, 

interakce se spolupracovníky apod.) 

• podpora v oblasti zdraví a osobní bezpečnosti (užívání medikace, 

vyvarování se nebezpečí, udržování osobní spokojenosti apod.) 
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• podpora v chování (provádění přiměřených rozhodnutí, sebekontrola zlosti 

a agrese apod.) 

• podpora společenského života (socializace v rámci rodiny, účast na 

rekreacích a volnočasových aktivitách, vhodná sexuální rozhodnutí, 

socializace mimo okruh rodiny, vytváření a udržování přátelství apod.) 

• podpora ochrany a sebeobhaj ování (správa peněz a osobních financí, 

ochrana před zneužíváním, využívání práv a dodržování povinností apod.) 

Dle uvedených oblastí se stanoví šíře podpory, která vychází z potřeb a přání 

jedince. Se změnou potřeb a přání jedince se mění i podpora jedince, (s. 14) 

Mezi stanovenými stupni jsou plynulé přechody, hranice bývají málo 

vyznačené především proto, že postižení není rovnoměrné a stejně intenzivní 

v jednotlivých oblastech a posouzení intelektu nemůže vystihnout celou variabilitu 

osobnosti. 

- 16 -



1.3 Klasifikace mentální retardace 

Při klasifikaci mentální retardace je užíváno nejrůznějších hledisek, z nichž 

nejčastější jsou hloubka, vyjadřovaná stupněm postižení, hledisko etiologické a 

symptomatologické. 

Klasifikace, přijatá Světovou zdravotnickou organizací (WHO) v roce 1968, 

rozlišuje čtyři kategorie - hlubokou, těžkou, střední a mírnou mentální retardaci, s nimi 

pak i pásmo lehkého podprůměru, někdy označované jako lehká mentální retardace. 

Zařazování jednotlivců do kategorií se řídí výsledky dosaženými IQ testu, 

přičemž je zdůrazňováno, aby IQ byl měřen standardizovaným testem a aby byl 

vyšetřovanému předkládán vždy v takových podmínkách, v nichž lze získat údaje co 

nejspolehlivější. 

Tabulka č. 1 - Klasifikace mentální retardace podle hloubky postižení 

Mentální retardace IQ 

Hluboká 00-22 

Těžká 23-39 

Střední 40-54 

Mírná 55-69 

Pásmo podprůměru nad 70 

Mezi stanovenými stupni jsou plynulé přechody, hranice bývají málo 

vyznačené především proto, že postižení není rovnoměrné a stejně intenzivní 

v jednotlivých oblastech a posouzení intelektu nemůže vystihnout celou variabilitu 

osobnosti. 

Následující tabulka (č. 2) je přehledem nejfrekventovanějších znaků typických 

pro jednotlivé kategorie mentálního postižení. 
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Tabulka č. 2 - Přehled nejfrekventovanějších znaků typických pro kategorie mentálního postižení 
Hluboká Těžká Střední Mírná 

Neuropsychický 
vývoj 

Celkově omezen 

Minimální kapacita v 
oblasti senzoricko -
motorické 

Značně omezen 

Částečná kapacita v 
oblasti senzoricko -
motorické 

Omezen 

Částečný rozvoj v 
oblasti senzoricko-
motorické 

Částečně omezen, 
případně zpožděn, 
projeví se zvláště 
v náročných životních 
situacích, rozvoj v 
oblasti senzoricko-
motorické 

Somatické vady Časté 
s neurologickými 
příznaky 

Časté Méně časté Ojedinělé 

Poruchy motoriky Časté, nápadné 
stereotypní 
automatické pohyby 

Časté, ménč nápadné, 
značná pohybová 
neobratnost a výrazné 
omezení motorického 
vývoje 

Méně časté, omezení 
motorického vývoje, 
nápadná 
nekoordinovanost 
pohybů 

Ojedinělé, opoždění 
motorického vývoje, 
poruchy jemné 
motoriky a pohybové 
koordinace 

Poruchy psychiky Totální poruchy 
psychických procesů 

Značné omezení 
psychických procesů, 
nápadnosti 
v koncentraci 
pozornosti 

Omezení psychických 
procesů, slabá 
schopnost kombinace 
a usuzování 

Celkově snížená 
aktivita psychických 
procesů, 
nerovnoměrný rozvoj 
psychických funkcí, 
oslabení funkční 
reaktibility, konkrétní, 
názorné a mechanické 
schopnosti rozvinuty 

Komunikace a řeč Komunikace 
nonverbální, 
neartikulované 
výkřiky, grimasování, 
případně echolalické 
opakování 
jednotlivých slov 

Minimální rozvoj 
komunikativních 
dovedností a řeči, 
izolovaná slova, 
značné poruchy 
formální stránky řeči 

Omezený vývoj řeči, 
rozvoj 
komunikativních 
dovedností, 
jednoduchá slovní 
spojení nebo 
jednoduché včty, 
nápadné poruchy 
formální stránky řeči 

Opožděný vývoj řeči, 
rozvoj 
komunikativních 
dovedností, obsahová 
chudost, jednoduchá, 
někdy agramatická 
stavba vět, časté 
poruchy formální 
stránky řeči 

Poruchy citů a vůle Totální porušení 
afektivní sféry, též 
sebepoškozování 

Značné porušení 
afektivní sféry, 
nestálost nálad, 
impulsivity 

Porušení afektivní 
sféry, značná afektivní 
labilita, zkratkové 
jednání 

Afektivní labilita, 
popudlivost, 
inpulsivnost, pasivita, 
úzkostnost, zvýšená 
sugestibilita 

Možnost výchovy a 
socializace 

U jednotlivců 
jednoduché návyky 
sebeobsluhy 

Návyky sebeobsluhy, 
jednoduché pracovní 
činnosti pod stálým 
dohledem, u 
jednotlivců 
elementární školní 
vzdělání 

Zapojení do 
jednoduché pracovní 
činnosti pod 
dohledem, u 
jednotlivců 
elementární školní 
vzdělání 

Omezené základní 
vzdělání za 
předpokladu vytvoření 
specifických 
podmínek, 
společenské a 
pracovní zapojení pod 
vedením 

Zdroj: Č E R N Á , M. KOL. Kapitoly z psychopedie. UK Praha, 1995 

Od roku 1992 (v České republice od r. 1993) platí desátá revize této klasifikace 

(MKN - 10). V této klasifikaci je každá porucha označena písmenem a číslicí, která 

blíže určuje diagnózu. Duševní porucha je značena písmenem F. 
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Příklad: F70.1 = F (duševní porucha) 

= 7 (mentální retardace) 

= 0 (lehká mentální retardace) 

= 1 (výrazná porucha chování vyžadující pozornost či léčbu) 

F70 - F79 Mentální retardace 

Stupeň mentálního postižení je dán orientačně výškou inteligenčného 

kvocientu takto: 

F70 Lehká mentální retardace (mild mental retardation) 

F71 Středně těžká mentální retardace, též střední mentální retardace (moderate mental 

retardation) 

F72 Těžká mentální retardace (severe mental retardation) 

F73 Hluboká mentální retardace (profound mental retardation). 

Kromě stupně mentálního postižení MKN - 10 rozlišuje v kódu i postižené 

chování u těchto klientů (afekty vzteku, sebepoškozování...), a to přidáním další číslice 

za tečku s číslicí vyjadřující stupeň postižení: 

0 - žádné či minimálně postižené chování 

1 - výrazné postižené chování vyžadující intervenci 

Psychopedická terminologie někdy diferencuje chování klienta z hlediska 

typu mentální retardace na: 

• Typ ereticky (hyperaktivní,m verzatilní, neklidný) 

• Typ torpidní (hypoaktivní, apatický, netečný).4 

4 VALENTA, M., MÜLLER, o. Psychopedie. Parta Praha, 2004 
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1.3.1 Klasifikace podle etiologie 

Žádný klasifikační systém není zcela přesný. Nejproblematičtější se jeví 

klasifikace podle etiologie, protože většinou nelze jednoznačně určit, zda je mentální 

retardace způsobena pouze biologickými jevy a do jaké míry se na ní podílejí vlivy 

sociální a životní zkušenosti jedince. 

V literatuře se často uvádí klasifikace etiologických faktorů podle Penrose. 

Tento autor rozděluje příčiny mentální retardace takto: 

Příčiny genetické: 

1. dávné - způsobené spontánní mutací v zárodečných buňkách 

2. čerstvé - spontánní mutace 

Příčiny exogenní: 

1. v raném těhotenství - poškození oplozeného vajíčka 

2. v pozdním těhotenství - infekce, špatná výživa, inkopabilita 

3. intranatální - abnormální porod 

4. postnatální - nemoc, úrazy v dětství, nepříznivý vliv výchovy (Černá) 

1.3.2 Klasifikace podle klinických symptomů 

Tuto klasifikaci rozpracovala Pevzněrová (1959). Autorka dělí mentální 

retardaci (užívá termínu oligofrenie) na následující skupiny: 

A. Skupina se zvýrazněným patologickým převládáním procesu vzruchu nebo 

procesu útlumu jako základního rysu zvláštnosti osobnosti i chování jedince. 

B. Skupina, vyznačující se nedostatečným rozvojem procesů poznávací činnosti bez 

narušení emocionálně - volní sféry a lokálních defektů v jednotlivých 

analyzátorech. 

C. Skupina se zdůrazněným nedostatečným rozvojem psychických procesů a výrazně 

narušeným chováním, s narušením emocionálně volní sféry a s výskytem 

lokálních defektů v jednotlivých analyzátorech (Černá). 
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1.3.3 Klasifikace podle vývojových období 

Ve vývoji mentálního postižení nacházíme jisté znaky a zvláštnosti, které jsou 

značně závislé na charakteru postižení, na jeho hloubce i na příčinách jeho vzniku. 

Obecně lze říci, že jednotlivé funkce - činnosti, které u vyvíjejícího se dítěte můžeme 

pozorovat, se objevují později a jednotlivá vývojová stádia trvají déle než u dětí 

nepostižených.5 

V kojeneckém věku bývají nápadné různé poruchy vegetativní, zaostávají 

pohybové funkce, porušena je senzomotorická koordinace. Motorika zaostává i ve 

stadiu batolecím. Těžko se také v tomto období vytvářejí základní hygienické návyky, 

dítě většinou nedovede samostatně jíst. Řeč se objevuje opožděně a bývá od počátku 

nesprávná. Podobně je tomu i v předškolním věku. Hra mentálně postižených 

v předškolním věku je málo vynalézavá, zájmy jsou roztříštěné.6 

Nejvíce zvláštností se u mentálně postižených objevuje ve školním věku, kdy 

stoupají nároky na funkci myšlení. V této době dochází také ke stále ještě 

praktikovanému diskriminačnímu opatření, tj. k diferenciaci mentálně postižených na 

ty, kteří se mohou vzdělávat, a na ty, kteří jsou vzdělávací povinnosti zbavováni.6 

Důležitým vývojovým obdobím je také dospívání. Na jedné straně dochází 

k opožďování a prodlužování tělesného dospívání, na druhé straně se však setkáváme i 

s dospíváním předčasným. Obě tyto zvláštnosti spolu s řadou nejrůznějších projevů se 

pak promítají do psychické oblasti. Dospívající bývají podráždění, přecitlivělí, citově 

labilní a uzavření. U některých, zvláště u lehčeji postižených, dochází ke zlepšení 

celkového stavu, což je způsobeno především sociálními faktory, výchovou a rozvojem 

pracovní činnosti, v níž většina mentálně postižených má úspěch.6 

Období dospělosti, stárnutí a stáří je nejméně probádanou oblastí. Zřejmě to 

bylo způsobeno skutečností, že osoby s mentální retardací se nedožívaly vyššího věku. 

V poslední době se pozornost soustřeďuje na středně a těžce mentálně postižené 

dospělé.6 

5 K V A P I L Í K , J . , Č E R N Á , M . Zdravý způsob života mentálně postižených. Avicenum Praha, 1990 
6 Č E R N Á , M. K.OL. Kapitoly z psychopedie. UK Praha, 1995 
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1.4 Diagnostika mentální retardace 

Diagnostika osob s mentálním postižením jako „posloupnost činností vedoucí 

k diagnóze"7 by měla probíhat interdisciplinárně. Na určení diagnózy mentální retardace 

se především podílí psycholog a speciální pedagog. 

Včasné rozpoznání mentální retardace ovlivňuje celkový vývoj jedince 

s mentální retardací, neboť čím dříve může být zahájena odpovídající péče a podpora, 

tím je větší šance na zmírnění důsledků mentální retardace, a to v oblasti celé osobnosti 

tohoto jedince. Diagnostika a stanovení diagnózy by mělo vést k určení oblastí podpory 

jedince a míry podpory. 

Včasné stanovení správné diagnózy závisí na stupni postižení. Těžší formy 

mentální retardace se odhalí dříve, neboť opoždění a nerovnoměrnosti ve vývoji jedince 

jsou zřetelnější. Jelikož asi 70 % populace mentálně postižených tvoří osoby s lehkou 

mentální retardací, je většina diagnóz mentální retardace stanovena v mladším školním 

věku, především na počátku školní docházky, kdy se začnou zřetelněji projevovat 

psychické nedostatky osob s lehkou mentální retardací. 

U dnešní populace dospělých osob s mentálním postižením se setkáváme s tím, 

že v dětství jim byla odborníky stanovena diagnóza mentální retardace s určitým 

stupněm postižení. Tato diagnóza byla trvalá (ve shodě s teorií kapacity 

inteligence - Dolejší).x Typickým příkladem pro tuto situaci bylo v minulosti stanovení 

statusu vzdělavatelnosti a vychovatelnosti. Jak uvádí Valenta, „princip dynamiky nám 

říká, že neexistuje diagnóza "jednou provždy".9 Dnes již také víme, že „psychika se 

vyvíjí i při nejtěžších stupních mentálního postižení"10 a že psychický vývoj u osob 

s mentální retardací probíhá pomaleji než u intaktní populace. Z toho vyplývá důležitost 

dlouhodobého pozorování a opakované diagnostiky osob s mentální retardací pro 

stanovení přesné podpory na základě potřeb a přání jedince. 

Na základě psychologické diagnostiky je stanovena i míra mentálního 

postižení, která se projeví kvantitativní klasifikací mentální retardace. Dnes se pro 

potřeby odborníků používá mezinárodní klasifikace nemocí (MKN - 10), která dělí 

7 PRŮCHA, J . Pedagogický slovník. Portal Praha, 2 0 0 3 

( DOLEJŠÍ, M. K otázkám psychopedie mentální retardace. Avicenum Praha, 1973 
VALENTA, M., KREJČÍŘOVÁ, O. Psychopedie (kapitoly z didaktiky mentálně retardovaných). Netopejr 
Olomouc, 1997 
ŠVARCOVÁ, I. Komplexní systém vzdělávání dětí, mládeže a dospělých s těžším mentálním postižením. 
Septima Praha, 1995 
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mentální retardaci do šesti kategorií, z nichž čtyři jsou vyjádřeny kvantitativně - pomocí 

inteligenčního kvocientu (IQ), který je pouze orientační hodnotou při určování 

kategorií. Jedná se o tyto kategorie: lehká mentální retardace, středně těžká mentální 

retardace, těžká mentální retardace, hluboká mentální retardace. Další dvě 

kategorie-jiná mentální retardace a nespecifikovaná mentální retardace - se využívají 

při diagnostických obtížích v souvislosti s jiným postižením či z důvodu nedostatku 

informací. " ( Autorky podrobně vymezují a charakterizují jednotlivé stupně MR . ) 

EPLA, M. Vzdělávání dětí, žáků a dospělých s mentálním postižením. UK Praha, 2003 
k r , ! 1 E R 0 V A ' M- Psych op a tologie pro pomáhající profese. Portál Praha, 2004 

- CIROVA, o. Speciálnípedagogikamentálně retardovaných. UP Olomouc, 2004 
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1.5 Potřeby osob s mentálním postižením a kvalita života 

Kvalita života je spjata s uspokojováním lidských potřeb, které se promítají do 

různých oborů lidské činnosti (volnočasové aktivity, celoživotní vzdělávání, 

sebeobsluha atd.). Potřeba se definuje jako: „nutnost organizmu něco získat nebo se 

něčeho zbavit, potřeba vzniká při jakékoli fyziologické odchylce od ideální hodnoty, na 

rozdíl od přání jsou potřeby určeny životní nutností člověka jako druhu a jejich 

dlouhodobé nenaplnění se nepříznivě odráží ve zdraví a pocitu dobré pohody".12 

Osoby s mentálním postižením mají stejné potřeby jako intaktní populace. 

Často ale ulpívají na uspokojování řádově nižších potřeb (fyziologické potřeby, potřeby 

bezpečí a jistoty, potřeby lásky, někam patřit) než je odpovídající pro intaktní populaci 

(členění potřeb dle Maslowa). 

Základní psychické potřeby osob s mentální retardací mohou být různým 

způsobem modifikovány. Vágnerová uvádí pět základních psychických potřeb, ze 

kterých vychází i autorka: 

• Potřeba stimulace - osoby s mentální retarací preferují stereotypní, 

srozumitelnou, jednoduchou stimulaci 

• Potřeba učení - je vyjádřena snahou porozumět svému okolí 

• Potřeba citové jistoty a bezpečí - je velmi silná, projevuje se ve vztahu 

s blízkým člověkem a v potřebě stability prostředí 

• Potřeba seberealizace - je ovlivněna mírou mentálního postižení a je 

v závislosti na okolí jedince 

• Potřeba životní perspektivy - je závislá na schopnosti mentálně 

retardovaného jedince chápat pojem času, vnímat minulost, přítomnost a 

budoucnost. 

12 
"HARTL, P., HARTLOVÁ, H. Psychologický slovník. Portál Praha:, 2 0 0 0 
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1.6 Pracovní schopnosti mentálně retardovaných 

„Všechny příčiny, které zavinují zakrnělost duševního života, nepůsobí pouze 

na mozek, nýbrž i na ostatní tělo, a z toho si lehce vysvětlíme, proč dítě slabomyslné, 

není jen duševní, nýbrž v řadě případů i mrzákem tělesným, neb alespoň jeví různé 

abnormality tělesné." 

K. I-Ierfort, 1909 

Mentální retardace jako strukturální porucha celé osobnosti ovlivňuje nejen 

psychickou, ale i fyzickou stránku. 

Mentálně retardovaní jedinci mívají problémy s koordinací pohybů. Mají malé 

schopnosti v jemné motorice. Pro zaostávání motoriky je charakteristický mimořádně 

pomalý vývin motoriky rukou. U každého dítěte trvá velmi dlouho, než se 

z nešikovných malých rukou kojence vytvoří zázračně diferencovaný nástroj, kterého 

každý prst bude schopný samostatného pohybu. Možnosti lidských rukou a schopnost 

přizpůsobení je vhodná i na vyjádření psychického obsahu a jako nástroj předstihují i 

nekomplikovanější stroje. Proti tomu nápadně zaostává motorika rukou u mentálně 

retardovaných dětí, protože při globálním používání ruky „jako celku" volná hra prstů 

ani zdaleka nedosahuje potřebnou diferencovanost. 

Krajností u mentálně postižených je hyperaktivita. Vyznačuje se neschopností 

dělat dlouho jednu věc (činnost), mentálně postižení udělají spoustu pohybů 

zbytečných, nefunkčních. 
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2 Co je to pracovní schopnost, ergoterapie, 

pracovní terapie, léčba prací ? 

2.1 Vysvětlení pojmů 

2.1.1 Pracovní schopnost 

Práce je účelná lidská činnost, která je konaná s určitým úsilím. Schopností 

rozumíme individuální možnosti člověka pro provádění určité činnosti v budoucnu. Ty 

se mohou, ale nemusejí uplatnit v závislosti na prostředí, v němž člověk žije, učí se. 

Schopnost se liší od dovednosti, která znamená způsobilost člověka k provádění určité 

činnosti (vyvíjí se na základě vloh, a to učením a výcvikem).13 

2.1.2 Pracovní vyučování 

Je to vyučovací předmět, který zahrnuje technickou výchovu, rodinnou 

výchovu a pěstitelské práce. Směřuje k rozvoji technických znalostí a dovedností 

z pracovní činnosti, schopnosti pracovat ve skupině a působí na celkový vztah k práci, 
1 ̂  

na rozdíl od pracovní výchovy, ve které se jedná o přípravu dětí a mládeže na práci. 

2.1.3 Ergoterapie 

Jedná se o metodu léčby a rehabilitace nemocných pomocí vykonávání 

přiměřené práce, která umožňuje zlepšit jak jejich fyzický, tak psychický stav a umožnit 

jim i sociální uplatnění. 

2.1.4 Pracovní rehabilitace 

Je součást celkové (komprehenzivní) rehabilitace. Po jejím ukončení je 

postižený znovu začleněn do pracovní činnosti. Pracovní rehabilitací se rozumí souvislá 

péče směřující k tomu, aby si lidé se změněnou pracovní schopností udrželi nebo získali 

vhodné a pracovně přiměřené zaměstnání.14 

^ P R Ů C H A , J. Pedagogický slovník. Portal Praha, 2003 
VODÁKOVA, J. A KOL. Speciální pracovní výchova a ergoterapie. UK Praha, 2003 
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2.1.5 Pracovní terapie 

Je termín používaný ve starší literatuře. Je součástí celkové psychoterapie u 

hospitalizovaných psychiatrických pacientů, stejně však i v léčebné rehabilitaci při 

chorobách ortopedických, chirurgických, interních i nervových. Efekt pracovní terapie 

je větší než se předpokládalo. Vede k zisku sebedůvěry, odvedení pozornosti od obtíží, 

přivedení k novým zájmům, k pozitivnímu názoru na svůj stav. Uplatňuje se při ní 

zvláštní forma skupinové psychoterapie, kdy klienti spolu po nějakou dobu žijí a 

pracují. Při skupinové práci se snáze aktivují navyklé patogenní mechanismy a 

reprodukují se dřívější konflikty. Kolektiv se zaměřuje na rozbor chování svých členů, 

tím je nutí k zamyšlení, které může vést k porozumění původu a podstaty svých obtíží. 

Pojem pracovní terapie bývá chápán i širším pojetí. V zařízeních pro osoby s mentální 

retardací je součástí denního programu, plní úkoly výchovné a úkoly, které jsou součástí 

kondiční ergoterapie.15 

2.1.6 Léčba prací 

Podobně jako léčebná tělesná výchova i léčba prací je buď nespecifická a má 

spíše psychologický význam, neboje zaměřena na určitý orgán - jedná se o léčbu prací 

orgánovou. Jde o starší označení kondiční ergoterapie a ergoterapie cílené na postiženou 

oblast. 

2.1.7 Léčba prací psychologická 

Za ni lze považovat každou duševní nebo tělesnou činnost, která dokáže 

myšlenkově upoutat člověka těžce postiženého úrazem nebo nemocí vytlačovat jeho 

pesimistické úvahy a obavy z budoucnosti, zdravotního stavu, existenčních podmínek 

vlastní rodiny. Je důležitou prevencí sebevražedných úvah a podmínkou úspěchu 

léčebné rehabilitace. 

15 EDELSBERGER, F. Defektologický slovník. H+H Jinočany, 2000 
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2.1.8 Léčba prací orgánová 

Je tělesná činnost, která prospěšně zaměstnává postiženou část těla a tím 

zlepšuje její funkci, např. pilováním nebo řezáním pilkou se zvětšuje rozsah pohybu ve 

ztuhlém loketním kloubu. Léčba prací má i ekonomický význam, protože se zrychluje 

návrat pracovních schopností a u těžších pacientů, kteří se nemohou vrátit do původního 

zaměstnání, odhaluje skryté schopnosti. Tím usnadňuje volbu pracovního zařazení. 

Zakladatelem byl R. Jedlička. Léčba prací bývá chápána jako jedna ze složek léčebné 

rehabilitace, není to však přesné označení pro kineziterapeutické složky rehabilitace. 

U nich se jedná spíše o léčbu pohybem. Je významnou složkou komplexní rehabilitační 

péče. Léčba prací má také význam diagnostický.16 

16 HARTL, P., HARTLOVÁ, H. Psychologický slovník. Portal Praha, 2000 
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2.2 Ergoterapie - vymezení pojmu, cíle 

Vymezení pojmu ergoterapie se v průběhu života měnilo současně s rozvojem 

samostatného oboru. Obecně je to souhrnné označení pro různé léčebné metody 

směřující k rozvoji těla i ducha, působící i na pocity, estetické cítění, rozvíjející řeč i 

myšlení. Prostředkem působení je vždy činnost. Ergoterapie ovlivňuje celou osobnost a 
o • v '17 

je použitelná u všech typu postiženi. 

Ergoterapie je lékařem předepsaná léčebná činnost pro tělesně, duševně nebo 

smyslově postižené osoby, kterou vede ergoterapeut. Jde o využití práce nebo různých 

jiných činností přiměřeným způsobem, podle onemocnění a stavu pacienta nebo 

rehabilitanta.18 

Téměř shodněji definuje Pfeiffer, podle definice České asociace ergoterapeutů 

z roku 2001 je ergoterapie zdravotnická disciplína, která nabízí aktivní pomoc lidem 

každého věku, kteří jsou fyzicky nebo psychicky postiženi nebo trpí postižením 

intelektu omezujícím funkční kapacitu a samostatnost.19 Termín vznikl z řeckých slov 

ERGON (práce) a THERAPIA (léčba, terapie). Termín ergoterapie se používá i 

v některých dalších evropských jazycích. V angličtině se používá occupational therapy, 

tedy léčení činností či zaměstnáním. V češtině se také někdy setkáváme s termínem 

Činnostní léčba. 

Hlavním cílem ergoterapie je dosažení maximálně možné samostatnosti 

klienta, jeho způsobilosti k jednání a udržení nebo pokud možno zvýšení kvality jeho 

života. Ergoterapie napomáhá také k začlenění nebo znovuzačlenění do společnosti 

(např. po úrazech, chorobách), k návratu fyziologických, společenských a pracovních 

funkcí. 

Cílem ergoterapie u mentálně postižených je zlepšení kvality života, 

zajištění co nejvyšší míry jejich soběstačnosti a integrace do většinové společnosti. 

Konkrétní cíle ergoterapie a z nich vyplývající úkoly se liší podle hloubky postiženi 

a věku klientů. 

Ergoterapie se používá především v různých medicínských 

oborech - v neurologii a psychiatrii, chirurgii, ortopedii, traumatologii a v interní 

medicíně, ale také v pediatrii a gerontologii. Je součástí léčby buď spolu s fyzioterapií 

'/S VODÁKOVA, J A KOL. Speciální pracovní výchova a ergoterapie. UK Praha, 2003 
KUBÍNKOVÁ, D . , KŘÍŽOVÁ, A. Ergoterapie. Olomouc, 1997 
PFEIFFER, J. Ergoterapie. R E H A L B o.p.s. Praha, 2001 
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nebo v návaznosti na ni. Uplatňuje se tradičně v rehabilitačních zařízeních a při léčbě 

různých závislostí, v poslední době především při léčbě drogové závislosti a dokonce i 

při léčbě různých poruch výživy včetně mentální anorexie a bulimie. V definicích 

uváděných v zahraničí se setkáváme s připomínkou, že k ergoterapii patří i poradenství 

intaktních (nepostižených) osob, např. v ochraně kloubů proti přetížení. 

Ergoterapie bývá také zařazována do programu různých zařízení pro 

znevýhodněné osoby - denních i pobytových. Plní nejen úkoly v oblasti léčebné, ale 

také v oblasti psychosociální a může být prevencí hospitalizačního syndromu. Nejde 

tedy o ergoterapii ve smyslu lékařem předepsané činnosti řízené ergoterapeutem, ale 

spíše o výchovu a smysluplné využití volného času klientů a o jejich přípravu pro 

případnou integraci pod vedením vychovatelů. 
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2.3 Ergoterapeut 

Ergoterapeut je podle charakteristiky ČAE (Česká asociace ergoterapeutů) 

odborně vzdělaný pracovník, který pracuje na základě indikace lékaře. Provádí 

specifické ergoterapeutické postupy jako např. ergoterapeutické vyšetření, analýzu 

poškozených funkcí, analýzu zbylých funkcí aj. Pracuje buď s jednotlivcem nebo se 

skupinou klientů. Stanovuje krátkodobý a dlouhodobý ergoterapeutický program 

v návaznosti na komplexní rehabilitační program. Provádí s klientem cílené praktické 

činnosti a aplikuje postupy, které zvyšují svalovou sílu, koordinaci a rozsah pohybů 

postižených oblastí. Nacvičuje s klienty soběstačnost v nemocničním, ústavním, 

ambulantním, domácím, případně i dalším prostředí. Zacvičuje pro spolupráci 

s klientem i rodinné příslušníky. Navrhuje kompenzační pomůcky a učí klienty, 

případně i členy jeho domácnosti, s nimi zacházet. V součinnosti s dalšími odbornými 

pracovníky - fyzioterapeuty, logopedy aj. se zaměřuje také na výcvik komunikačních 

schopností a rozvoj kognitivních funkcí. Poskytuje poradenské služby na případnou 

úpravu domácího prostředí.20 

Profese ergoterapeuta je zaštítěna vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 39 

z 11. ledna 2005, která stanový minimální požadavky na studijní programy k získání 

odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání.21 

2 ° VODÁKOVA, J A KOL. Speciální pracovní výchova a ergoterapie. UK Praha, 2003 
http://zakon.idnes.cz/index.php3?typ=predpisy&recid_zak= 14432 
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2.4 Hlavní oblasti ergoterapie 

2.4.1 Kondiční ergoterapie 

Cílem kondiční ergoterapie je odpoutat pozornost od sebe sama, udržet duševní 

pohodu klienta. Umožnit mu navázání nových kontaktů a přátelských vztahů. Činnosti 

zařazené do kondiční ergoterapie by měly klienta zajímat, těšit, měl by je dělat s chutí. 

Proto je důležité předem zjistit co ho baví, jaké má zkušenosti atd. Výsledky činnosti by 

měly klienta motivovat k další činnosti, proto je důležité vybrat vhodné činnosti, 

materiál, náměty, promyslet, jak se výrobky využijí. 

2.4.2 Ergoterapie cílená na postiženou oblast 

Cílem této oblasti terapie je zvětšení svalové síly, zlepšení rozsahu hybnosti a 

zlepšení svalové koordinace a taxe. Proto je nezbytná znalost pohybového 

aparátu - kostry, svalů a kineziologie. Pro dosažení určitého cíle musí být vykonávaný 

pohyb přesný, cílený, dávkovaný. Cvičení se provádí pomocí určitých nástrojů a cílem 

není nikdy výrobek, ale zlepšení stavu.22 

2.4.3 Ergoterapie zaměřená na pracovní začlenění 

Cílem je na základě ergodiagnostiky stanovit možnosti opětovného začlenění 

do zaměstnání, do pracovního kolektivu nebo navrhnout vhodné změny zaměstnání. 

Tato oblast terapie je aktuální zvláště po úrazech, dlouhodobé nemoci.22 

Pracovní činnost by měla být připravena podle vzdělání a bývalého pracovního 

zařazení, aby práce nebyla nepřiměřeně náročná, ale také aby nebyla pod důstojnost a 

kvalifikaci pracovníka.23 

Konkrétní práce má velkou psychologickou výhodu, protože si při ní 

rehabilitant uvědomuje svou vlastní hodnotu. 

22 
2 Í VODAKOVÁ, J A KOL. Speciální pracovní výchova a ergoterapie. UK Praha, 2003 
" PFEIFFER, j. Ergoterapie II. Avicenum Praha, 1990 
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2.4.4 Ergoterapie zaměřená na výchovu k soběstačnosti 

Cílem této oblasti terapie je dosažení soběstačnosti v běžných denních 

činnostech. Výchova k soběstačnosti je významnou náplní práce nejen ergoterapeutů, 

ale i vychovatelů, učitelů a všech pracovníků, kteří s osobami různě znevýhodněnými 

pracují. Jde především o soběstačnost hygieny, oblékání a sebesycení. Proto je důležitá 

jejich vzájemná spolupráce.24 

VODÁKOVA, J A KOL. Speciální pracovní výchova a ergoterapie. U K Praha, 2 0 0 3 
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2.5 Nástin dějin ergoterapie 

w 25 

Ergoterapie je stará léčebná metoda, která se uplatňovala již v starém Řecku. 

Asklepius sám doporučoval činnosti pro své pacienty. Roku 172 řecký doktor Galén 

tvrdil, že zaměstnání je nejlepší lékař a je nezbytné k lidskému štěstí.26 O povzbudivém 

vlivu práce na lidské zdraví věděli již starověcí lékaři, ale jako skutečně léčebnou 

metodu ji pravděpodobně jako první použil Dr. Pinel (1745-1826) ve Francii v 

psychiatrických ústavech.27 U nás ji používal zakladatel vodoléčby Vincenz Priessnitz 

(1799-1851) v lázních Jeseník, kdy i bohatí pacienti v zimě odklízeli sníh nebo řezali 

dříví. V 19. století se ergoterapie uplatnila také v psychiatrických léčebnách, kde léčbu 

prací zaváděl prof. MUDr. Čermák. Pacienti pracovali na zahradách a statcích patřící 

k léčebně. 

Od roku 1913 byla ergoterapie zaváděna prof. MUDr. R. Jedličkou v jeho 

ústavu v Praze. Léčily se zde postižené děti pohybem, aktivním a pasivním cvičením, 

sportem a prací. Z Jedličkových spolupracovníků je nutné uvést pedagogy, kteří se 

zabývali ergoterapii v širokém slova smyslu. Byl to František Bakule, A. Bartoš a 

MUDr. Trnka, který publikoval zajímavou ergoterapeutickou práci „Zaměstnání dětí 

jako součást léčby a výchovy". V roce 1915 bylo otevřeno oddělení pro válečné 
25 2 7 

invalidy, kteří se zde přeškolovali na jiná zaměstnání. ' 

Známé jsou metody prováděné MUDr. F. Hamzou, zakladatelem dětské 

tuberkulózní léčebny v Luži - Košumberku. 

Další spojitost ergoterapie je s epidemií dětské obrny, postihoval vždy jen 

některé svaly, nebo svalové skupiny. Vyšetřováním těchto ochrnutých svalů pomocí 

svalového testu bylo možno zjistit, které pohyby jsou nemožné nebo omezené. Podle 

toho je určena pracovní činnost, aby postižené svaly byly cílevědomě přednostně 

zatěžovány. Svalový test byl poprvé publikován v odborné literatuře v Kanadě 

(1916 dr. Lovettem). U nás jej inovoval prof. MUDr. V. Janda, Dr.Sc., prof. MUDr. Jan 

Pfeiffer, Dr.Sc., se zasloužil o výchovu ergoterapeutů u nás. 

25 
DROBNÁ, E. Vzájomná nadvaznosť LTV a ergoterapie v rámci komplexnej liečebnej starostlivosti. 

26 Rehabilitácia, 1992 
2 7 TURNER, A. The philosophy and history of occupational therapy. 1 9 9 6 

7 PFEIFFER, J. Ergoterapie II. Avicenum Praha, 1 9 9 0 

KUBÍNKOVÁ, D., KŘÍŽOVÁ, A. Ergoterapie. Olomouc, 1997 
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Roku 1947 byl otevřen rehabilitační ústav v Kladrubech, roku 1952 

v Chuchelné, v roce 1975 v Hrabyni, roku 1981 rehabilitační ústav v Karviné. Ve všech 

těchto ústavech byla věnována pozornost léčbě prací.28 V roce 1995 vznikla Česká 

asociace ergoterapeutů (ČAE), která má za úkol informovat veřejnost o rozvoji 
• -r w 1 v 29 

ergoterapie a jejím přínosu pro společnost. 

2S DROBNÁ, E. Vzájomná nadvaznosť LTV a ergoterapie v rámci komplexnej liečebnej starostlivosti. 
( Rehabilitácia, 1992 

29 VÍTKOVÁ, M. Význam kognitivní rehabilitace u pacientů s poškozením mozku. Rehabilitace a fyzikální 
lékařství, 2001 

HLUCHNÍKOVÁ O Zpráva o vzniku České asociace ergoterapeutů. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 
1995 
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2.6 Terapie 

Při vybírání činností ergoterapeut vychází nejen z odebrané anamnézy, ale také 

z provedeného vyšetření a testování. Soustředí se nejen na samotnou diagnózu a její 

prognózu, ale také na dosavadní povolání pacienta, na jeho psychický a fyzický stav, na 

zájmy a záliby. 

2.6.1 Ergoterapeutické činnosti 

Ergoterapie je léčba prací, proto jemné a hrubé motoriky rukou využíváme v 

činnostech, ve kterých se ruce zapojují. Musí však pacienta bavit a motivovat ho. 

Pracovní činnosti vybíráme podle věku, takže pro děti to budou činnosti 

formou hry, zatímco pro dospělé vybíráme činnosti podle zájmů a zaměstnání, ikdyž i 

dospělí mohou mít potěšení z hry a existuje řada her léčebných, které v ergoterapii 

využíváme. 

2.6.2 Hry v ergoterapii 

Hraje přirozeným projevem dítěte, její pomocí se dítě učí a získává zkušenosti. 

Rozvíjejí se při ní pohybové, senzorické a psychické schopnosti dítěte, zdokonaluje se 

vnímání sebe i okolí.30 Při hře se vytváří a projevuje osobnost dítěte. V dospělosti je hra 

zatlačena do pozadí. 

Hra se uplatňuje jak v rehabilitaci dětí, tak i dospělých. Hra dospělých má 

charakter individuální a kolektivní. Individuální hrou je například záliba, koníček, 

spojuje specifickou dovednost či znalost a potřebu odreagování se. Kolektivní hry jsou 

sportovní a společenské hry. Dalším typem hry dospělých je jejich hra s dětmi. I dospělí 

dokáží být plně zaujati hrou, vžijí se do ní, najdou si v ní zalíbení, uplatnění a očekávají 

od ní i uznání. Toho bychom měli využít při rehabilitaci. 

Hadraba (1975) je dělí takto: 

Individuální hry- 1. hry manipulační (kostky) 

2.hry destruktivní (vystřihování, modelování, sestavování) 

3. hry destruktivní ( rozebírání) 

4. hry úlohové (hry „na něco" - např. na obchod, poštu) 

31 KLUSOŇOVÁ, E., ŠPIČKOVÁ, J. Ergoterapie I. Avicenum Praha, 1990 
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Klusoňová a Špičková (1990) mezi individuální hry zahrnuje navíc: 

• funkční hry (bez hračky, pohyby těla) 

• napodobovací hry (napodobování mimiky, pohybů i zvuků) 

• pohybové hry (hry s nářadím, tanečky) 

• receptivní hry ( dítě přijímá určité podněty, zpracovává je a rozvíjí své 

duševní schopnosti a vlastnosti) 

• didaktické hry (rozvíjejí poznávací procesy a vědomosti) 

Skupinové hry: 1. bez skutečné spolupráce (na honěnou) 

2. se stejnými úlohami (na schovávanou) 

3. s různými úlohami (na školu, vojáky) 

2.6.3 Kreslení, malování a grafické techniky 

Prvním výtvarným projevem dítěte je kresba. Je to práce tužkami, pastely, 

perem, štětcem, uhly a rudkami provedená pouze liniemi. Základem kresby je tedy čára. 

Malba se provádí štětcem, špachtlí, většinou mokrými materiály. 

Grafické techniky - provádíme tisk z různých struktur. 

Malování můžeme provádět jak v místnosti, tak i venku. Potřebujeme k tomu 

potřebné vybavení, podle techniky, kterou si zvolíme. Jsou to papíry, tužky, pera, uhly, 

rudky, špachtle, suché a voskové pastely, barevné křídy, tuše, různé druhy barev, štětce 

a další.31 

Maluje se v sedě nebo ve stoje. Poloha musí být stabilizovaná. Grafické 

techniky vyžadují větší sílu horní končetiny a ruky. Větší nároky jsou taktéž kladeny na 

jemnou motoriku a koordinaci. Pohyb při kresbě vychází z ramene do lokte, ten je 

mírně ohnutý, zápěstí je nehybné a předloktí se neopírá. Ruka je jen lehce opřena o 

malíček.Tužky a jiné pomůcky držíme druhým a třetím prstem téměř v polovině násady. 

Pokud má pacient křečovitý úchop, prokládáme kreslení relaxací. Při celé práci dbáme 

na vhodný stoj nebo sed pacienta. Dobrý zrak nebo jeho korekce jsou potřebné při 

výtvarných činnostech.31 

Při cílené ergoterapii tyto techniky aplikujeme pro rehabilitaci horní končetiny, 

především ruky. Jde nám o návrat její schopnosti - svalová síla, rozsah pohybu, 

koordinace, taxe, propriocepce. Snažíme se také o výcvik kompenzačních nebo 

31 KLUSOŇOVÁ, E., ŠPIČKOVÁ, J. Ergoterapie I. Avicenum Praha, 1990 
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substitučních funkcí. Malbu a kresbu používáme jako doplňující prvek při nácviku 

písma.32 

Ke kreslení klienta nesmíme nutit. Snažíme začínat lehkými úkoly, které 

pacient zvládne a které ho motivují. Pokud má pacient závažnější poškození funkce 

ruky, musíme mu vysvětlit, že nám nejde o uměleckou činnost, ale o cvičení jemných 

pohybů ruky. 

Hotové práce mají i diagnostický význam. Projeví se na nich zlepšení nebo i 

zhoršení stavu pacienta.32 

V tiskařství při uchopování písmen posilujeme flexi palce. Kreslení podporuje 

addukci palce při držení tužky nebo štětce, také posiluje addukci prstů pohyby při 

malování. Pohyby rukou v zápěstí zlepšují při malování a kreslení flexi a radiální dukci 

zápěstí.33 

2.6.4 Práce s papírem 

Práci s papírem uskutečňujeme jak u dětí, tak i u dospělých. Jako materiál nám 

slouží různé druhy papírů, dále potřebujeme nůžky, nůž, pravítko a lepidlo. Papír 

můžeme skládat do různých tvarů, vystřihovat z něj, provádíme také koláž, kartonáž a 
32 

knihařské práce. 

Výhodou této činnosti je, že můžeme pracovat na jakékoliv pracovišti, aniž 

bychom potřebovali zvláštní zařízení a prostory. Může být prováděna ve všech 

polohách. Je to nenáročná práce a pohybově velmi různorodá.32 

Skládání a vystřihování kladou vyšší nároky na přesnost, nájemnou motoriku i 

čití. Při stříhání nůžkami pracuje dominantní končetina a uplatňuje se při ní pohyb palce 

z repozice do opozici, při volární a dorzální flexi s ulnární dukcí v zápěstí. Druhou ruku 
V r 32 r O 

používáme k přidržování stříhaného papíru. Rozevírání nůžek při stříhání podporuje 

extenzi palce a prstů.33 Skládání a lepení procvičují extenzi a dorzální flexi zápěstí. 

Výhodou je možnost symetrické práce obou rukou. Pohyby předloktí, lokte a ramene 

jsou jen v malých exkurzích.32 

32 KLUSOŇOVÁ, E., ŠPIČKOVÁ, J. Ergoterapie I. Avicenum Praha, 1990 
33 PFEIFFER, j. Ergoterapie II. Avicenum Praha, 1990 
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2.6.5 Modelování 

Modelování v nás podněcuje touhu formovat hmotu podle našich představ. 

Užíváme k tomu hlínu, pracujeme se sádrou, plastelínou, moduritem, můžeme použít i 

těsto, např. perník, vizovické pečivo.34 

Modelujeme především v interiéru. Pracovní polohou je sed či stoj. Hnětení 

mohou provádět i méně obratní pacienti, kteří tak procvičují hrubé pohyby, zapojují 

svou sílu, zvětší i rozsah pohybů. Náročné je zpracování hlíny a vizovického těsta 

hnětením, závisí to i na množství modelovací hmoty. Hnětení menšího množství hmoty 

posiluje svaly ruky, převážně flexory. Válení do plátů a do válečků vyžaduje extenzi 

prstů a dorziflexi zápěstí.Vlastní modelování je fyzicky nenáročné, provádí se totiž jen 

malé pohybové exkurze. Nároky nájemnou motoriku a koordinaci jsou však vyšší. Cím 

jsou tvary menší a jemnější, tím jsou nároky nájemnou motoriku prstů větší. Glazování, 

odlévání a jiné pomocné práce se sádrou vyžadují obratnost, pohotovost, přesnost i 

rychlost. Pokud modelujeme drobné předměty a zdobíme je, potřebujeme dobrý zrak a 

hmat. Při poruchách čití přidáváme písek a šamot do hlíny nebo moduritu, tak dochází 

při zpracování ke dráždění dlaně a ke stimulaci propriocepce. Modelování zapojuje do 

pohybů obě horní končetiny a často jsou úkony prováděny symetricky (hnětení, válení, 

stavění z plátů, z válečků, modelování větších tvarů, práce na hrnčířském kruhu).34 

Flexi palce posilujeme uštipováním hlíny v hrnčířství, opozici palce zase při 

rozevírání hlíny na kruhu při vytváření otvoru do hrnce. Uchopování všeho druhu 

zlepšuje flexi prstů. Válením a vytáčením na kruhu zvětšujeme rozsah zápěstí do flexe a 
' t r v r 35 

válením zapojujeme i extenzory zápěstí. 

2.6.6 Práce s textilním materiálem - ruční práce 

Ruční práce mají dlouhou historii. Mezi tyto tradiční techniky patří pletení, 

vyšívání, háčkování, šití v ruce i na stroji, síťování. Pracuje se s jehlicemi, háčkem, 

jehlou. Druh materiálu volíme podle techniky a řídíme se tím, komu je výrobek určen.34 

3 4 KLUSOŇOVÁ, E „ ŠPIČKOVÁ, J. Ergoterapie I. Avicenum Praha, 1990 
35 PFEIFFER, j. Ergoterapie II. Avicenum Praha, 1990 
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Pracovat lze v lehu, v sedu i ve stoji. Práce s jemným materiálem a drobnými 

pomůckami vyžadují vysoké nároky nájemnou motoriku, dobrý zrak a hmat. Složitější 

vzory naopak vyžadují soustředění a pozornost.36 

Při těchto činnostech se zlepšuje především funkce flexorů. Držením jehly 

zapojujeme ťlexory palce, při protahování jehly látkou abdukci palce, addukci 

posilujeme při úchopu jehly. Opozice palce využíváme při držení háčku a napínání příze 

u háčkování. K flexi prstů dochází při úchopu jehly a oddělování jednotlivých nití u 

vyšívání, naopak k extenzi dochází při napínání nitě. Adduktory prstů se posilují při 

prošívání tuhých látek jehlou, zatímco abduktory při rozplétání a rozdělování vláken pro 
v r , , 37 _ 0 

vyšívaní. Extenze prstů a dorzální flexe zápěstí se uplatňuje např. při strojovém šití. 

Tradiční ruční práce aplikujeme spíše u žen a dívek.36 

Využíváme tkaní, ať již na jednoduchém tkalcovském stavu, tak i tkaní na 

destičce, na kartičkách, dalšími technikami je drhání a koláž. Tkát můžeme 

z jakéhokoliv pevného materiálu, např. z kousků hadříků, vlny, z různých druhů přízí, 

z přírodních provázků, ze stuh a jiných.36 

Mnohé techniky práce s textilem můžeme aplikovat u různých postižení 

s výjimkou postižení zraku. Pracovat můžeme v podepřeném sedu na lůžku, vsedě i 

vestoje. Výhodou těchto technik je možnost zapojení obou horních končetin. Pro 

rehabilitaci ramenního a loketního kloubu je vhodné tkaní na větších rámech, na stavech 

nebo práce na pletacím stroji. 

Pacient provádí velké exkurze horní končetiny, tak jako u navíjení osnovy. 

Skládání textilu na vyvažovanou batiku zapojuje do činnosti především extenzory prstů 

a zápěstí.36 

Obracení kartiček, napínání osnovy a dělání uzlů v tkaní na kartičkách 

provádíme k posílení flexorů palce. Extenzi palce podporuje tkaní na stavu, zvláště 

natahování příze do osnovy a prohazování člunku. Abdukce palce se uplatňuje při 

napínání osnovy, zatímco addukce při posouvání kartiček. Přípravou osnovy 

zapojujeme do funkce opozici palce. Uchopování při tkaní zapojuje flexory prstů, 

rozevírání úchopu zase extenzory.37 

3 7 KLUSOŇOVÁ, E., ŠPIČKOVÁ, J. Ergoterapie I. Avicenum Praha, 1990 
PFEIFFER, j. Ergoterapie II. Avicenum Praha, 1990 
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2.6.7 Práce s přírodními materiály a lidové výtvarné techniky 

Přírodní materiály jsou běžně dostupné, a proto často využívané v ergoterapii. 

Do této oblasti zařazujeme i pěstování květin na zahradě nebo přímo 

v interiéru. 

Sušené květiny, proutí, žaludy, kaštany, slámu používáme k vytváření různých 

výrobků. Do lidových výtvarných technik patří výroba kraslic, vosková a vyvažovaná 

batika a práce s kůží. Proutí zpracováváme v košíkářství, květiny aranžujeme, 

zhotovujeme figurky z lesních plodů a semen, splétáme slámu či orobinec, malujeme 
r 38 

kraslice, z kůže zhotovujeme peněženky, taštičky a pouzdra na brýle. 1 

Putz (2002) uvádí jako součást ergoterapie zahradní terapii, kterou by měl 

provádět vyškolený ergoterapeut. Poukazuje na anglický model, kdy má ergoterapeut 

možnost získat po třech letech studia při zaměstnání diplom zahradního terapeuta. Práce 

v zahradě rozvíjí a zlepšuje motoriku, dávkování síly, trénuje koordinaci, povzbuzuje 

smyslové, tělesné a prostorové vnímání.39 

Pfeiffer (1990) ukazuje příklady činností zlepšující rozsah pohybů a zvyšování 

svalové síly ruky. Flexi palce podporuje ohýbání palce při trhání plevele a při držení 

nářadí. Držení nástrojů zapojuje do funkce adduktory palce, úchop předmětů různého 

průměru zase flexory prstů. Při práci s kůží zapojujeme jak abduktory, tak adduktory 
, , •o 40 

palce - uvolňování uchopených nástrojů (sídla či jehly) x drženi nástrojů. 

Také košíkářství je vhodným prostředkem k léčení postižení horní končetiny. 

Dekorativní práce k vyplétání ucha košíku vyžadují značnou obratnost ruky, 

pohyblivost zápěstí, lokte i ramene. Plést košíky se snadno můžeme naučit na obě 

strany. Když pracujeme zleva doprava, pravá ruka vede, zatímco levá přidržuje proutí. 

Proto tuto činnost můžeme využít při postižení jak levé, tak i pravé ruky.41 Úchopem 

materiálu při pletení košíků dochází k extenzi palce.40 

Při těchto činnostech většinou pacient sedí, ale u některých prací může i stát. 

Jsou to činnosti nenáročné, nutný je však dobrý zrak, hmat a motorika rukou. Přírodní 

39 P U T z ° M ° £ 7 E ' E"' Š 1 > 1 Č K O V Á ' J - Ergoterapie I. Avicenum Praha, 1990 
2002' mcnt příroda v terapii - v zahradněj terapii z ergoterapeutického hl'adiska. Rehabilitácia. 

40 
41 A v i c e n u m Praha, 1990 

' ' Aproach to Occupational Therapy (2nd ed.). London: Butterworths. 1964 
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materiály jsou většinou křehké a drobné, manipulace s nimi je náročná na obratnost a 
i 42 

jemnost pohybů. Proto tyto činnosti využíváme pn ergoterapn ruky. 

2.6.8 Práce se dřevem 

Je to mnohostranná pracovní činnost. Pracujeme s různými druhy dřeva a 

s nástroji a nářadím na jeho opracování. Jsou to měřidla a rýsovací nářadí, upevňovací a 

přidržovací nářadí, obráběcí stroje a pomocné nástroje, jako kladiva, kleště, šroubováky 

apod. Dřevo dělíme na měkké, polotvrdé, tvrdé a velmi tvrdé. Každý druh dřeva má 

vlastní barvu, vůni a strukturu. Podle toho si vybíráme dřevo ke zpracování.4 

Dřevo můžeme řezat, opracovávat hoblováním, rašplováním, vrtáním či 

řezbou. Nakonec výrobek povrchově upravíme, abychom ho chránili před škodlivými 

vlivy. Přeleštíme ho voskem, natřeme lakem, napustí jej lněným olejem nebo ho 

namoříme.42 

Zpracování dřeva musíme provádět v dílně, která je potřebně vybavená. 

Pracovat můžeme vsedě nebo i vestoje. Náročnost a pracovní pohyby při práci 

jsou velmi rozmanité. Záleží na druhu činnosti, na druhu dřeva a na velikosti výrobku. 

Nároky nájemnou motoriku jsou kladeny především při řezbářských pracích, při výrobě 

drobných ozdobných předmětů. K jiným činnostem stačí pacientovi hrubý úchop. Je ale 

zapotřebí dostatek svalové síly.42 

Práce se dřevem posiluje svaly horních končetin, při řezání používáme zvláště 

dominantní ruku. Obě končetiny se zapojují při pilování a hoblování. Při řezbářských 

pracích je nutný dobrý zrak, hmat a fyzická zdatnost. Některé práce kladou nároky na 

přesnost, např. při spojování dřeva. 42 

Extenzory palce zapojujeme zvláště při broušení smirkovým papírem 

připevněným na dřevěném špalíčku, adduktory při držení nástrojů. Flexory prstů 

posilujeme při držení nožů a jiných předmětů, zatímco extenzory při uchopování a 

uvolňování nástrojů, přidržování materiálu. Řezání, broušení a leštění zapojují do 

funkce adduktory prstů. Flexi zápěstí podporujeme při zatloukání kladivem, palicí, 

broušení a natírání, řezání pilou, v řezbářství při práci s nožem a dlátem. Extenze 

zápěstí se uplatňuje při hoblování, pilování a práci s kladivem. Radiální dukci zápěstí 

provádíme při držení dláta i dřeva v řezbářství, ale také při leštění a broušení. Leštění a 

31 KLUSOŇOVÁ, E., ŠPIČKOVÁ, J. Ergoterapie I. Avicenum Praha, 1990 
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smirkování provádíme s ulnárně duktovaným zápěstím.43 Tyto dvě činnosti mohou 

připadat pacientovi monotónní, ale rytmická a opakovaná činnost je vhodná ke zlepšení 

koordinace a kontroly horní končetiny, také posiluje svaly a zvětšuje rozsah pohybů. Je 

vhodné také přizpůsobit rukojeti nářadí, pokud to vyžaduje postižení ruky.44 

2.6.9 Práce s kovem 

Kov se zpracovává do drátů, plechů, pásoviny, tyčoviny, trubek, kulatiny apod. 

Pro práci s kovem musí být dílna dobře vybavena, např. pracovní stůl se svěrákem, 

nástroje pro měření a značení, nástroje na opracování, nůžky na stříhání plechu, kleště, 

kladívka a paličky, kovadlina, nástroje na tepání, sekáče, ruční vrtačka, vrtáky na kov a 

nástroje na spojování kovu.45 

Kov zpracováváme stříháním, řezáním, pilováním, tepáním, plechy a dráty 

ohýbáním. 

Musíme dbát na bezpečnost práce, protože materiál i nástroje jsou často ostré a 

špičaté. Při manipulaci s ostrými plechy a dráty používáme rukavice.45 

V běžných dílnách pracovník převážně stojí, v ergoterapii však přihlížíme 

k postižení osoby, proto využíváme i při těchto pracích sed.45 

Náročnost práce závisí na druhu a síle opracovávaného materiálu a na velikosti 

výrobku. Některé činnosti vyžadují detailní a jemnou práci prstů, např. zhotovování 

drobných výrobků, pájení a leštění. K tepání a stříhání plechů je nutná značná svalová 

síla. Práce s kovem aplikujeme jak v kondiční, tak i funkční ergoterapii. Může být 

fyzicky těžká (kování), středně těžká (pilování, tepání), lehká (pájení). Nevýhodou 

těchto prací je částečně jednostranné zatížení trupu, zvláště při řezání a pilování. 

Dominantní horní končetina se uplatňuje při práci, druhostranná uchopuje a přidržuje 

předměty. Dobrý hmat a koordinaci pohybů vyžaduje měření, rytí, montování drobných 

částí a tvarování malých předmětů. Všechny tyto činnosti provádějí spíše muži, ženy 

spíše zhotovují šperky a ozdobné předměty.45 

41 PFEIFFER, j. Ergoterapie II. Avicenum Praha, 1990 
44 JONES, M S . A n A p r o a c h to Occupational Therapy (2nd ed.). London: Butterworths. 1964 
4 5 KLUSOŇOVÁ, E „ ŠPIČKOVÁ, J. Ergoterapie I. Avicenum Praha, 1990 
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2.6.10 Nácvik psaní 

Psaní je důležité ke zlepšení psychického stavu pacienta, podpoří jeho 

sebedůvěru ve vlastní schopnosti. Psaní začínáme nacvičovat zpočátku v podobě 

různých čar, vlnek, kroužků, oválu, vlnovek, spirál a jiných tvarů, které pacient opisuje 

podle vzoru. Po zvládnutí těchto základních tvarů začínáme s nácvikem písma, nejprve 

tiskacího. Až pacient zvládne i psaní tiskacím písmem teprve se pouštíme do mnohem 

náročnějšího psacího písma. V průběhu cvičení bychom měli dopřát pacientovi 

odpočinek. Můžeme k tomu využít koupel na ruce z písku či hrachu. Psát lze nejen 

ručně, ale také na psacím stroji nebo na klávesnici počítače. Učíme ho v případě zájmu 

pacienta, nezvládnutí psaní rukou nebo pokud nám jde o rekvalifikaci. I psaní na stroji 

využíváme k posilování funkcí některých svalů . 

Při úderu na mezerník zapojujeme jak flexi, tak i extenzi palce. Flexi prstů 

podporujeme při cvičeních psaných těmito prsty, extenzi při uvolňování tlaku na 

klávesy.46 

Výzkum Dennis a Swinth (2001) ukázal významný rozdíl mezi čitelností písma 

při psaní krátkého a dlouhého textu. Zatímco se neprokázal vliv na čitelnost při použití 

dynamické tridigitální špetky a atypických úchopů. Prokázáno nebylo ani vzájemné 

působení mezi úchopem a délkou úkolu. Autoři poukazují na malou vzorkovou skupinu 

46 studentů čtvrtých tříd, proto by tyto výsledky měly být vykládány s opatrností. Je 

potřeba další výzkum psaní a úchopu pera.47 

Habšudová (2000) používá při cvičení jemné motoriku rukou speciální HDG 

šablony. Navrhuje postupovat takto: 

Krouživé pohyby horních končetin, kdy provádíme 

• kroužení dopředu, střídáme pravou a levou horní končetinu 

• kroužení dozadu se střídáním pravé a levé končetiny 

• kroužení dopředu oběma horními končetinami 

• kroužení dozadu oběma horními končetinami 

Poté provádíme krouživé pohyby rukou od zápěstí 

• kroužení dovnitř střídavě pravou a levou rukou 

• kroužení ven opět střídavě pravou a levou rukou 

46 PFEIFFER, J. Ergoterapie II. Avicenum Praha, 1990 
4 7 D E N N I S , J . L . , S W I N T H , Y . Pencil grasp and children's handwriting legibility during different-length 

writing tasks [abstract]. The American Journal of Occupational Therapy, 2001 

- 4 4 -



• kroužení oběma rukama k tělu 

• kroužení oběma rukama od těla 

Nakonec rozviěujeme prsty rukou 

• horní končetiny jsou volně položené, opřené o stůl, popřípadě flektované 

v lokti, 

• prsty pohybujeme ve vzduchu, klepeme do stolu, jako bychom hráli na 

klavír 

• pohyb prstů je cílený od palců po malíčky a naopak 

• prsty pohybujeme na pokyn terapeuta 

• při rozcvičování prstů používáme pomůcky, jako balónky, gumové a 

plastové 

• kroužky a různé hračky na stlačování a uvolnění 

• cvičení a procvičování jemné motoriky nikou pomocí speciální HDG 

šablon 

S pomocí těchto šablon procvičujeme cílené pohyby. Pomůcky jsou uloženy 

v dřevěném obale. Příslušenství tvoří podložka s pevným držákem na papír formátu A4, 

deset různých tvarů šablon, metodická příručka. Jelikož jsou šablony vyrobené z plastu, 

jsou hygienické, mohou se umývat, a proto se dají se tedy použít vícekrát. Na 

procvičování a nácvik slouží šest základních šablon s patnácti tvary. Další čtyři šablony 

jsou k důkladnému procvičování, naučení návyků a zručnosti. Mají především přispět 

k ulehčení orientace na psací ploše s přihlédnutím na kvalitu písma. Při cvičení musí 

tužka nebo pero pevně spočívat v dlani, nesmí tlačit. V případě lepšího a stabilnějšího 

držení pera můžeme použít další pomůcky ve tvaru válečku nebo kuličky nebo 

speciálně upraveného tvarovaného držadla. Podle potřeb pacienta upravíme tempo 

cvičení. Pomocí prvních šesti šablon nacvičujeme tyto tvarové prvky: vodorovné, svislé 

čáry, čáry šikmé směrem doprava a doleva, oblouky, ovály, goniometrické tvary, 

kosočtverec na nácvik písmen A, V, X, Y, šestiúhelník na písmena M, N, Z, 

dokreslování postavičky. Poslední čtyři šablony slouží na nácvik tiskacích písmen různé 

velikosti.48 

HABŠUDOVÁ, M. Špeciálnepomócky naprecvičovanie a zlepšenie jemnej motoriky rúk. Rehabilitácia, 
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2.6.11 Nácvik běžných denních činností 

Nacvičování a hodnocení běžných denních činností (ADL činností - Activities 

of Daily Living) je součástí ergoterapie zaměřené na výchovu soběstačnosti. Zjišťujeme 

stupeň soběstačnosti pacienta pomocí různých testů, které se zaměřují na základní denní 

činnosti, např. příprava a požívání jídla, oblékání, osobní hygiena, úklid a domácí práce, 

cestování a další. 

Postupem choroby dochází i k postupnému zhoršování funkcí. Poškození 

funkce horní končetiny může dělat problémy při uvázání kravaty u mužů, upravování 

límečku, oblékání oděvů, zapínání knoflíků, odemykání dveří klíčem, psaní. 

K usnadnění těchto denních aktivit využíváme kompenzační pomůcky. S jejich pomocí 

pacient dokáže mnohé činnosti provádět sám, aniž by byl závislý na jiné osobě. Někdy 

je nezbytné provést také úpravy bytu, vyměnit dveřní knoflík za kliku, vybavení 

kuchyně, zástrčky, vypínače, tak aby je pacient mohl používat.(Hammond, 1996)49 

Pfeiffer (1990) se zaměřuje především na čtyři nejdůležitější oblasti - osobní 

hygienu, oblékání, jídlo a cestování. Osobní hygiena je zásadní požadavek pro integraci 

pacienta. Snažíme se proto upravit byt tak, aby pacient využíval madel, podložek do 

vany, speciálních zádových kartáčů, mycí houby upevněné na tyči, kleštiček na nehty, 

dávkovače zubní pasty, speciálně upravené rukojeti na hřeben a zubní kartáček, 

upevnění mýdla nebo dávkovače tekutých mýdel, pro úchop upravenou sprchu a další. 

Oblékání je další oblastí, která dělá problémy při poškození funkce ruky, zvláště jemné 

motoriky ruky. Místo knoflíků je lepší použít háčky nebo suchý zip. Zapínač knoflíků 

existuje k usnadnění zapínání knoflíků. Při oblékání punčoch lze využít navlékače 

punčoch, zapínání zipu je jednoduší, pokud se použije háček na něj připevněný. 

Obouvání se dá usnadnit dlouhou lžící, a místo bot se šněrování je lepší si pořídit boty 

na suchý zip. Při nácviku jedení se zaměřujeme jak na přípravu jídla, tak na její 

požívání. Dále se snažíme, aby klient byl soběstačný také v činnostech spojených 

s úklidem bytu, drobnými opravami, nákupem, vedením domácnosti. Poslední oblastí je 

cestování.50 

49 

50 PFEIFFER, j. Ergoterapie II. Avicenum Praha, 1990 
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2.7 Pracovní výchova a užití ergoterapie u osob s mentální 

retardací 

Lidé s mentální retardací bývají ve větší míře závislí na společnosti než lidé 

intaktní. Jejich soběstačnost lze však rozvíjet - nejen v dětství, ale i v dospělosti. 

Jakákoliv zvládnutelná pracovní činnost uchovává a rozvíjí jejich kompetence a dává 

jejich životu náplň.51 Pracovní výchova je proto významnou součástí vzdělávacích 

programů základních škol praktických i základních škol speciálních a programů činnosti 

všech zařízení pro děti i dospělé osoby s mentální retardací. 

Pracovní výchova jako výchova prací a výchova k práci je celkem jasně 

vymezena, určité problémy souvisí s rozhodnutím, kdy se jedná o ergoterapii MR a kdy 

o pracovní výchovu. Pokud vycházíme ze současné definice, lze o ergoterapii hovořit 

jen tehdy, jedná - li se o lékařem předepsanou a ergoterapeutem řízenou činnost. 

V některých zařízeních pro MR klienty, především pro klienty s více vadami, pracují 

školení ergoterapeuti a ergoterapie je součástí komprehenzivní rehabilitace. V ostatních 

případech by se nemělo označení ergoterapie používat. To však nesnižuje zásadní 

význam činností, které zajišťují vychovatelé, instruktoři a další pracovníci v různých 

centrech a stacionářích s denní péčí i v ústavech sociální péče pro mentálně postižené. 

51 ŠVARCOVÁ, i. Mentální retardace. Portal Praha, 2000 
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2.8 Organizace ergoterapie u lidí s mentálním postižením 

Výběr činnosti je ovlivněn především věkem, respektive věkem funkčním a 

specifickými vlastnostmi a schopnostmi klientů. 

2.8.1 Struktura praktických činností a ergoterapie u mentálně 

retardovaných 

Struktura nejčastějších organizačních forem praktických činností bývá podobná 

a je výsledkem zkušeností i pedagogického výzkumu. Podle okolností ji lze různě 

modifikovat. 

• Seznámení s úkolem a motivace činnosti - kromě slovních metod 

(vysvětlování, vyprávění a rozhovoru) se často používá demonstrace 

hotového výrobku, správně ustlané postele, obrázků rostlin, které budou 

klienti pěstovat, aj. Vysvětlení, k čemu se výrobek využije je také velmi 

účinná motivace a motivace slibem výstavy se také dá dobře využít. Ale 

všechny sliby musí být splněny. 

• Demonstrace nářadí a materiálu - spojujeme se správným pojmenováním 

toho, co chceme, aby si klienti zapamatovali. Předměty, které 

demonstrujeme, necháme všem prohlédnout, ohmatat a pokud mají 

charakteristickou vůni i očichat. Usilujeme o senzoriální vnímání, které u 

mentálně retardovaných dává větší pravděpodobnost zapamatování. 

Demonstraci doplňujeme přiměřenými informacemi o účelu a užití. 

• Předvedení činností - terapeut musí sám dobře ovládat nacvičovanou 

pracovní činnost, mít promyšleny detailně úseky, kterým je potřeba 

věnovat zvýšenou pozornost. Vlastní předvedení práce není u MR 

nahraditelné žádným výkladem, obrazem ani zvukovým programem 

prezentovaným počítačem. 

• Nácvik činnosti MR probíhá pod neustálým dohledem terapeuta, který 

okamžitě opravuje chybné hmaty, pohyby. Pokud zjistí, že většina jedinců 

pracuje špatně, vrátí se k předcházejícímu kroku. Tato fáze nácviku je 

velmi důležitá. 
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• Samostatná práce - zpravidla tvoří největší časový úsek. Je nutné průběžně 

sledovat práci členů skupiny, kontrolovat kvalitu výrobků, podle potřeby 

upozorňovat na chyby, pochválit dobrou práci. Důležité je správné držení 

nástrojů, udržování pořádku na pracovišti a hlavní je dodržování pravidel 

bezpečné práce. 

• Závěrečné hodnocení a úklid pracoviště, umytí, případně převléknutí do 

čistého oděvu - do hodnocení zapojujeme klienty, vedeme je k pokusům 

srovnávat výrobky, hledat a hodnotit vlastnosti důležité z hlediska použití 

výrobku.52 

52 

ÁK.OVÁ, j A KOL. Speciální pracovní výchova a ergoterapie. UK Praha, 2003 
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2.9 Diagnostika v ergoterapii 

Pro výběr vhodných metod v ergoterapii je důležité poznání klienta. K poznání 

klienta můžeme dojít několika metodami - anamnéza, rozhovor s klientem i osobami, 

které ho dobře znají, poznání prostředí, ve kterém žije, nebo průběžným pozorováním 

jeho reakcí a činností pomocí využití různých testů. 

Požadavky na testy použitelné v ergoterapii z roku 1990 platí i v současnosti a 

je možné je formulovat tak, že test by měl být: 

• validní, tj. hodnotit to, k čemu je určen 

• reliabilní, tj. spolehlivý 

• dostatečně senzitivní, aby citlivě hodnotil sledovaný jev, široká škála 

hodnocených jevů zpravidla snižuje citlivost uvnitř škály 

• kvalifikovatelný, tj. získané údaje lze převést na číselné hodnoty, 

nejčastější je bodování.53 

Testy můžeme opakovat a záznamy doplňovat. Existuje mnoho druhů testů, např.: 

• hodnocení motorických funkcí horních končetin, jemné motoriky 

• hodnocení primárních úchopů 

• hodnocení běžných denních aktivit spojených s oblékáním, osobní 

hygienou, sycením (personální ADL) 

• hodnocení instrumentálních ADL 

• hodnocení rozumových schopností, Mini - Mental - State (MMS) 

• test Dr. Günzburga, 

ale mnohé si vytvářejí pracovníci pro své konkrétní klienty sami. 

53 
"DIFFER, j. Ergoterapie II. Avicenum Praha, 1990 
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2.10 Ergodiagnostika 

Je jinými slovy nazývána předpracovní rehabilitace, je nejdůležitější součástí 

ergoterapie zaměřené na pracovní začlenění klientů. Zabývá se hodnocením klientů 

z funkčního hlediska, z hlediska možnosti začlenění do pracovního procesu. Jedná se o 

soubor vyšetření dle indikace lékaře, provádí je školení pracovníci. 

Ergodiagnostika je důležitá pro osoby v produktivním věku dlouhodobě či 

trvale nemocné a postižené, které musí změnit dosavadní zaměstnání. Dále je důležitá 

pro lidi s mentálním postižením a kombinovanými vadami, pro lidi s těžším tělesným 

nebo senzorickým postižením. Díky ergodiagnostice a systému péče o handicapované 
54 

občany mohou vstoupit do pracovního procesu. 

Cílem ergodiagnostiky je především posoudit: 

• které činnosti jsou pro klienta vhodné 

• možnost pracovního zařazení a vzdělávání 

• míru závislosti na kompenzačních pomůckách či druhé osobě.55 

Testováním v ergodiagnostice se hodnotí především motorické, senzorické a 

kognitivní funkce. Důležitá je míra soběstačnosti a samostatnosti, protože pro práci 

mimo zařízení je nutná schopnost dopravit se do práce a postarat se o sebe. 

Pfeiffer 1990 uvádí některé náměty, které lze použít i dnes. Např. dětské 

skládací kostky s obrázky - pro dospělého klienta je možné měřit čas potřebný pro 

sestavení obrázku podle předlohy nebo bez ní (je nutné pochopit z jednotlivých dílů, co 

obrázek představuje, jeho koncepci), hovořit o představách, které obrázek vyvolává. 

Dále je možné použít kostky pro stavění na sebe - pozoruje se koordinace 

ruka - oko, práce oběma nebo jen jednou rukou, cvičení úchopu kostky a jeho uvolnění. 

Srovnává se práce na zemi, na stole, vsedě, vestoje.56 

" Zákon č. 474/2001 Sb. O zaměstnanosti 
56 VODÁKOVÁ, J A KOL. Speciální pracovní výchova a ergoterapie. UK Praha, 2003 

6 PFEIFFER, j. Ergoterapie II. Avicenum Praha, 1990 
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3 Ústavní péče pro lidi s mentálním postižením 

Postoje společnosti k ústavům sociální péče v poslední době procházejí 

vývojem plným různých peripetií. Ještě v předcházejícím desetiletí se za standardní 

považoval názor, že člověk s mentálním postižením „patří" do ústavu. Rodiče takto 

postižených dětí, kteří se rozhodli, že si své dítě ponechají doma a budou o ně pečovat 

sami, byli nezřídka svým okolím považováni za podivíny, kteří jsou ochotni kvalitu 

svého života obětovat mentálně postiženému dítěti, z něhož „stejně nikdy nic nebude". 

Tyto předsudky se tradovaly velmi často a byly zdrojem velkých nedorozumění uvnitř 

rodin dětí s mentálním postižením. Vedly často k tomu, že rodiče své postižené děti 

skrývali, jednak před nepochopením svého okolí, jednak ze strachu, aby je „nemuseli 

dát do ústavu". 

Ústavy sociální péče jsou podle vyhlášky č. 182/1998 Sb., kterou se provádí 

zákon o sociálním zabezpečení, určeny pro občany postižené mentálním postižením 

těžšího stupně a pro občany postižené vedle mentálního postižení těžšího stupně také 

tělesnou a smyslovou vadou, kteří potřebují ústavní péči. Občané s mentálním 

postižením lehčího stupně mohou být do ústavu přijati jen tehdy, jestliže nezbytně 

potřebují ústavní péči. Ústavní péče je poskytována jednak v ústavech pro mládež, kam 

jsou zařazovány děti od tří let do skončení povinné školní docházky, eventuelně do 

ukončení přípravy na povolání, nejvýše však do 26 let, a jednak v ústavech pro 

dospělé.57 Toto ustanovení se v praxi nedodržuje a rozdíly mezi ústavy pro mládež a pro 

dospělé se postupně stírají, což je vzhledem k mentálnímu věku svěřenců zcela 

logické.58 

57 HUTAŘ, J. Sociálně - právní minimum pro zdravotně postižené. Sdružení zdravotně postižených 
v České republice Praha, 1999 

SVARCOVÁ, 1. Mentální retardace, Portál Praha, 2001 
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3.1 Ústavy podle typu pobytu 

Zřizují se ústavy s denním, týdenním a celoročním pobytem. 

Denní ústavy (stacionáře) pečují o děti, mládež i dospělé v době, kdy jsou jejich rodiče 

v zaměstnání. Někdy suplují práci škol a mateřských škol, kam by děti s mentální 

retardací měly být zařazovány. 

Týdenní zařízení představují jakýsi kompromis mezi domácí a ústavní péčí. Dčti 

(klienti) v týdenních zařízeních zpravidla žijí velmi spokojeným životem, protože se 

mají stále na co těšit. V průběhu týdne se těší na rodiče a o víkendu vzpomínají na 

kamarády v zařízení. 

Umístění dítěte do ústavu sociální péče s celoročním pobytem znamená velmi 

vážné rozhodnutí, které rodičům často přináší výčitky svědomí z pocitu selhání. Péče o 

některé děti či dospělé s mentálním postižením je však natolik náročná, že někdy není 

v silách rodičů, zejména matky, na níž zpravidla leží největší část tohoto úkolu, potřeby 

postiženého člověka dlouhodobě uspokojovat. Její vyčerpání se pak promítá do výchovy 

sourozenců dítěte, do partnerského soužití a často dochází k rozpadu rodiny nebo její 

izolaci od ostatní společnosti. 

Podle zákona č. 100/1998 Sb. o sociálním zabezpečení se v ústavech sociální péče pro 

mentálně postižené poskytuje zejména bydlení, zaopatření, zdravotní péče, rehabilitace, 

kulturní a rekreační péče. V ústavech pro děti a mládež se má poskytovat také výchova 

a vzdělávání. 

Ústavy sociální péče mají dosud v péči o lidi s mentálním postižením ničím 

nezastupitelné poslání a plní úkoly, na jejichž plnění není v současné době připravena 

žádná jiná instituce ani žádný subjekt.5 ; 

5J ŠVARCOVÁ, I. Mentální retardace, Portál Praha, 2001 
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3.2 Normalizace v ústavní péči 

Normalizace v ústavní péči znamená, že i postižení lidé mají šanci žít 

normálním životem. Mohou chodit do školy a v dospělém věku do zaměstnání, mohou 

mít své přátele a blízké lidi, mohou mít své zájmy a koníčky, mohou mít i svůj majetek 

a věci, které jim zpříjemňují život.60 

Ke zvyšování kvality života v ústavní péči přispívá právě i pracovní činnost a 

ergoterapie, které jsou prováděny již téměř ve všech ústavech sociální péče. 

3.3 Humanizace v ústavní péči 

Humanizace souvisí s výše uvedenými trendy, a to nejen humanizace péče o 

postižené, ale humanizace celé společnosti, která ve svých postižených spoluobčanech 

uvidí a bude respektovat rovnoprávné členy vyžadující ve srovnání s ostatními více 

pozornosti a péče a jež jim pomůže do určité míry kompenzovat jejich odlišnost. 

Humanizace společnosti se projevuje nejen ve verbálně vyjadřovaných postojích 

k postiženým lidem, ale zejména v jednání a zacházení s nimi a ve vytváření podmínek 

pro jejich život. 

Každé zařízení, denní, týdenní i celoroční, by se mělo snažit o zlepšování 

kvality života každého jedince. 

• Rozvíjet možnosti a schopnosti každého klienta a posilovat jeho sebevědomí. 

• Snažit se o integraci a o co nejmorálnější přístup ke klientům. 

• Přejmenovat zařízení, aby to nebyl ústav, ale třeba „Dům V Aleji", „Domov 

Dana" apod. 

• Kultivovat bydlení: snížit počet osob v jedné místnosti na maximálně tři klienty, 

umožňovat klientům všude, kde to podmínky dovolí, žit v samostatném pokoji, 

pro klienty s lehčím postižením zřizovat chráněné bydlení. 

• Ložnice změnit na obývací pokoje, minimalizovat ležení na lůžku. 

• Umožnit dětem (klientům) s těžkým postižením pohyb na zemi, na kobercích a 

na speciálním nábytku. 

6(1 ŠVARCOVÁ, I. Mentální retardace, Portál Praha, 2001 
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• Minimalizovat zdravotnický personál (ne zcela zrušit, neboť i lidé s mentálním 

postižením potřebují zdravotní péči) a nahradit ho pedagogickými pracovníky. 

Pokud k tomu nedojde, bude se s klienty jednat stále jako s pacienty a možnosti 

jejich psychického vývoje se nezlepší. 

• Otevřít dům pro všechny návštěvy. 

• Provádět nácvik zvládání sebeobslužných činností za účelem dosažení co 

nejvyšší možné míry samostatnosti klientů a jejich nezávislost na péči. 

• V zařízeních zřídit školy. 

• Prosadit zavedení pracovní terapie, zřízení chráněných dílen. 

• Pořádání výstav výrobků, zřízení krámků s výrobky. 

• Práce mimo ústav.61 

3.4 Demokratizace života v ústavech 

• Klient má právo na určité soukromí. 

• Klient si nemusí denně ráno měřit teplotu. 

• Klient má právo na správné a slušné oslovování. 

• Klient má právo vyslovit své názory, sdělit své skutečné pocity. 

• Když nemá hlad, nemusí jíst. Nikdy nemusí jíst to, co mu nechutná. 

• Má právo převléci si šaty. 

• Má právo jít na procházku i sám. 

• Klient se může podle svých schopností podílet na chodu ústavu. 

• Je třeba hledat smysluplný způsob existence. 

• Klient by se měl účastnit práce v chráněné dílně, k níž by měl být motivován 

finanční odměnou. 

• Organizovat zajímavé aktivity - společné čtení časopisů, společenské a 

pohybové hry ... 

• Věřícím klientům umožnit účast na mších v kostele. 

• Přestat tabuizovat sex v ústavech, ženy v případech potřeby chránit 

antikoncepcí.51 

ŠVARCOVÁ, I. Mentální retardace, Portál Praha, 2001 
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Na všechny lidi se vztahují lidská práva, stejně tak i na lidi s mentálním 

postižením se vztahují veškerá lidská práva. Lidskými právy rozumíme možnost 

rozvíjet osobnost, využívat veškerých možností a schopností jedince. 

Existuje několik dokumentů, které lidská práva zaštiťují. 

• Všeobecná charita lidských práv z roku 1948 

• Úmluva o právech dítěte z roku 1991 

• Evropská úmluva o ochraně lidských práv a svobod 

• Deklarace OSN o právech mentálně postižených osob z roku 1971 

• Sundbergova deklarace z roku 1981 

• Deklarace ze Salamanky pro speciální vzdělávací potřeby z roku 1994 

• Deklarace z Delhi o právech a potřebách osob s mentálním postižením a jejich 

rodin z roku 1994 

• Standardní pravidla pro vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním 

postiřžením 1993, 1997 

• Berlínský manifest ke vzdělávání dospělých s postižením z roku 1995 

• Ústava ČR - Ústavní zákon ČNR ze dne 16.12. 1992 č. 1/ 1993 Sb. O usnesení 

předsednictva ČNR č. 2/ 1993 Sb. o vyhlášení Listiny základních práv a svobod 

jako součásti ústavního pořádku ČR 
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4 Diagnostický ústav sociální péče Tloskov 

DÚSP v Tloskově leží v v malebné průmyslem nezničené krajině v západní 

části středního Povltaví na okrese Benešov, nedaleko od obce Neveklov . Zdejší oblast 

patří k tzv. Středočeské žulové vrchovině, ke krajině mírně zvlněného reliéfu 

charakterizovaného četnými zalesněnými pahorky a menšími údolími. Ústavní budovy 

jsou v klidném prostředí, obklopeny parkem a nedalekým lesem, a přesto je zachována 

snadná, několika minutová pěší i motorová dostupnost obce, kde mohou klienti sami či 

se svými asistenty využívat další služby. 

DÚSP v Tloskově je centrem pro osoby s mentálním postižením. Zajišťuje pro 

své klienty ve věku od tří let speciálně pedagogické, psychologické, lékařské a sociální 

služby, a v neposlední řadě i poradenské a další služby pro jejich rodiče či 

opatrovníky. Většina klientů trpí i poruchami hybnosti, smyslovými vadami a dalšími 

zdravotními handicapy. Z tohoto důvodu je nedílnou součástí podpory i aktivní 

rehabilitace, pracovní terapie, muzikoterapie, zooterapie apod. Současná koncepce 

ústavu se zaměřuje na co největší možnou integraci svých klientů do běžného života. 

Prvním konkrétním krokem bylo založení alternativní školy. V ní žáci získávají 

nezbytné vědomosti, praktické a sociální dovednosti, které nyní již někteří využívají 

v plnohodnotném pracovním procesu. Prvořadým cílem je nabídnout klientovi 

harmonické a přátelské prostředí a důrazem na zachování soukromí každého jedince a 

využití jeho práva plně se podílet na utváření svého budoucího života, včetně 

zaměstnání, partnerských vztahů, vybavenost osobních pokojů a výběr osobního 

asistenta partnera apod.62 

D r " h y pobytů: 

Denní: Klient dochází čerpat některé služby do ústavu během dne, kmenovým 

zázemím zůstává plně původní rodina. 

Týdenní: Klient čerpá služby - včetně ubytování - během pracovního týdne, 

víkendy tráví se svou přirozenou rodinou. 
P^chodný: Klient čerpá služby v ústavu - včetně ubytování, po dobu určitou, 

zpravidla v řádu několika týdnů či měsíců. 

h«P://www.tloskov. cz 
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Trvalý* Klient je umístěn v ústavu eeloročně na neomezenou dobu. 

Rooming ta: Služba pro klienta za přítomnosti ělena rodiny - další popis v,z dále 

• 63 rooming-in. 

Jednotlivé domy mají název: 

• Zámek - imobilní klienti 

• Na Prádle - imobilní klienti 

• Třesňovka - imobilní klienti 

• Velín 

• Fontána 

• Špejchar - rodiny (4 klienti a teta) + samostatné byty 

• Na chaloupce - samostatné byty 

• Včelín 

• Na Růžku - samostatné byty + rodiny 

• Pivovar - rodiny,samostatné byty + jídelna 
. Dvůr Skalka - patří k ústavu, klienti se zde sam, starají o hospodářská zvířata 

http://www.tloskov.cz/pobyty.htm 
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4.1 Historie ústavu 

H,stone ústavu začíná dnem 1. listopadu 1959, kdy byl zámek Tloskov u 

Neveklova přidělen ústavu sociální péče pro dět, a mládež a začal sloužit 70 mentálně 

postiženým dětem. Ústav sociální péče azylového typu pro děti a mládež s mentálním 

postižením, situovaný přímo v objektu zámku Tloskov, byl zřízen koncem roku 1959 

rozhodnutím Středočeského KNV, jehož prvním ředitelem byl pan František 

Vavroušek. V průběhu 60. a 70. let se orientoval na rozvoj a zkvalitňování komplexní 

péče o 253 obyvatel, kteří zde trvale žili. Pečovali o ně řádové sestry i civilní 

zaměstnanci různých profesí. 

Podobná instituce sídlí pod názvem Diagnostický ústav sociální péče dodnes. 

V polovině 80. let došlo k určitému zlepšení situace, a to zejména díky snížení 

kapacity ústavu, různým vnitřním úpravám, adaptacím a především díky vybudování 

diagnostického oddělení s celorepublikovou působností. Diagnostikováním klienta v 

oblastech úrovně sebeobsluhy, komunikace, socializace i zaměstnání byla snaha 

orientovat další výchovnou, pracovní a zájmovou činnost. Bohaté sportovní aktivity 

(1. sportovní hry se konaly v Tloskově v roce 1975), úspěchy v různých disciplínách 

Mezinárodního speciálně olympijského hnutí či koncerty hudební skupiny Kabrňáci, 

složenou výhradně z hudebně nadaných klientů, umožnily první větší kontakty ústavu s 

tuzemskem i zahraničím. 
Koncem 80. let se postupně uvolňovaly přilehlé zchátralé hospodářské budovy, 

které pamatovaly majitele z 18. století, později první traktorovou stanici v republice a 

nakonec státní statky. Vzhledem k nevyhovujícím prostorám k bydlení klientů, k 

Prostorám pro aktivity a k obslužným prostorám se logicky nabízely úvahy o jejich 

využití a od této doby byla zahájená cílená koncepční činnost zaměřená i na rozšíření 

zařízení a zkvalitnění diagnostické i poradenské činnosti. 

Současnost - od roku 1991se stává ústav samostatným právním subjektem, 

ústavem diagnostickým s celorepublikovou působností. Jeho zřizovatelem je 

ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.64 

64 
ht tP://tloskov.cz/hislorie zamku.hlm 
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4.2 Bydlení 

Domov klientů je v několika nově zrekonstruovaných budovách s moderním 

vybavením. Domy mají své obytné jednotky (byty - rodiny cca. po 6 klientech), které 

jsou koncipovány, aby maximálně nahrazovaly rodinné prostředí a atmosféru. Kromě 

vlastního obývacího pokoje a kuchyně mají klienti k dispozici osobní pokoje 

1 - 2 lůžkové s možností vybavení osobním nábytkem či drobnostmi. Také stravování 

je přizpůsobeno tak, aby klienti využívali vlastní rodinné zázemí, nemusí přecházet do 

ústavní jídelny v ranních či večerních hodinách, a nejsou tak odkázáni na striktní 

dodržení času výdeje jídla, pokud mají jiné osobní zájmy a potřeby. 

Rodiny jsou heterogenní, klientům, kteří žijí v páru, ústav vychází vstříc ve 

společném bydlení.65 

http://tloskov.cz/historie zamku.htm 
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4.3 Zdravotní služby: 

Ústav má vlastního praktického lékaře s každodenní ordinací. Klienti mohou 

využívat služeb tohoto lékaře, případně na vlastní přání volit jakéhoko-li jiného lékaře, 

tak jak je obvyklá praxe. Do ústavu dochází dále ortoped a psychiatr na konzultační 

ordinace a lx v týdnu stomatolog. Specializovaná odborná ošetření jsou zajišťována ve 

specializovaných ordinacích a s doprovodem personálu, pokud si klient nepřeje jinak. 

Do zdravotních služeb patří i rehabilitační oddělení při ústavu s komplexní 

péčí. Do programu fyzioterapie patří: fyzikální terapie (elektroléčba, ultrazvuk, 

magnetoterapie), hydroterapie - Hubbardová vana, rehabilitační bazén s teplou vodou a 

posuvným dnem, dále skupinové cvičení, cvičení na přístrojích (motoped), polohování, 

individuální cvičení (využívá prostředků léčebné rehabilitace ILTV). Cílem rehabilitace 

je rozvíjení motorických schopností klienta a tím celkové zlepšení kvality života. 

Léčba prací a u dětí hrou je důležitou součástí fyzioterapie. Zaměřuje se na 

nácvik samostatnosti a soběstačnosti v aktivitách denního života, využívá řadu 

kompenzačních pomůcek. Rozvíjí osobnost klienta, všeobecné zájmy a dovednosti. 

Pomocí her a technik z některých řemeslných oborů (práce s papírem, textilem, barvami 

atd.) se cvičí jemná motorika, úchop, obratnost cílené pohyby a koordinace. Jde o 

Propracovaný systém se spoluprací klienta.66 

http://www.tloskov.czyzdravotni.htm 

- 6 2 -

http://www.tloskov.czyzdravotni.htm


4.4 Denní aktivity: 

Převážná většina denních aktivit je formou alternativních spec. pedagogických 

tříd, které nenahrazují povinnou školní docházku, ale jsou jejím navazujícím 

doplňkovým programem. Klienti se zde zdokonalují v základech trivia či se učí pomocí 

alternativních metod a pomůcek lépe komunikovat sokolím, navštěvují kulturní 

zařízení a akce, využívají programy muzikoterapie, sportovní aktivity včetně rozvoje 

individuální i kolektivních sportů. 

Ústav pro své stávající klienty řeší i otázku povinné školní docházky v rámci 

základní školy - v současné době mají jednu třídu základní školy speciální (detašované 

pracoviště), do budoucna plánují rozšíření spolupráce se Základní školou v Neveklově a 

zajištění vzdělávání dětí s mentálním postižením v přirozených podmínkách běžné 

školní podoby, samozřejmě dle individuálně upravených výchovně-vzdělávacích plánů 

a s asistenční podporou. 
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4.5 Aktivity volného času: 

Klienti tráví volný čas podobně jako ostatní občané - navštěvují kamarády, 

volí si program na rodině(což je typ pobytu kde žijí klienti s tetou -vychovatelkou-) dle 

vlastního uvážení nebo se zapojí do navržené aktivity ze strany personálu, zajišťují si 

osobní nákupy, návštěvy známých v obci, nebo se účastní programů zájmových aktivit: 

• hudební kroužek (pro muzikanty začátečníky a individuální výuku) 

• kapela Kabrňáci (pro pokročilé a skupin, hraní - blíže viz kapela Kabrňáci) 

• sport (viz sportovní aktivity) 

• relaxační vnitřní bazén (přímo v ústavu) s možností doplňkových 

audiovizuálních technik (světelné efekty na vodní hladině a relaxační hudba) 

• zooterapie 

• hipoterapie 

• kavárna 

• arteterapie 

• služby v obci - restaurace, knihovna, kino, obchody, koncerty apod. 

• individuálně pořádané výlety na rodinách 

• tuzemské i zahraniční rekreace 

• četné kulturní akce mimo obec, včetně prestižních pozvání, jako např. koncerty 

na Žofíně, setkání s předními českými umělci aj.67 

67 http://www.tloskov.cz/volny_cas.htm 

- 6 4 -

http://www.tloskov.cz/volny_cas.htm


4.6 Pracovní aktivity: 

Klienti mají možnost aktivního zapojení do pracovní činnosti v rámci ústavu 

nebo mimo ústav. Pracují na základě: „Dohod o pracovní činnosti" či pracovní smlouvě. 

Ustav nabízí činnost v dílně textilní, přípravné, truhlářské, 

kamenicko - dřevařské, keramické, svíčkařské, kovodílně, ústavní farmě, zahradnictví, 

kavárně, v pracovní četě zajišťující sezónní udržovací práce v areálu ústavu nebo obci, 

případně dojednává spolupráci s jinými zájemci, o práci klientů. Klient má možnost 

výběru činností.68 

4.6.1 Dvůr Skalka 

V rámci ergoterapie pracuje na farmě skupina klientů pod vedením čtyř 

pracovníků. Podílejí se na zajištění chodu farmy a zároveň se zúčastňují dalších aktivit 

na tomto pracovišti. Hiporehabilitace je na úrovni rekreačního a pedagogického ježdění 

Pro klienty v trvalém, přechodném i denním pobytu. Program zooterapie je využíván 

v rámci programů alternativní školy a v průběhu odpočinkových aktivit. Pro imobilní 

klienty zajišťují přítomnost zvířat přímo v prostotách jejich bydlení.V současné době 

Připravují v rámci farmy další činnost - příprava koní do zápřahu, aby si klienti mohli 

svůj zdejší domov, umístěný v zámeckém areálu, prohlížet z kočáru, tak jako kdysi 

jejich předchůdci. 

Nedávno byla dokončena krytá jízdárna a k dispozici bude i nově zřízená 

místnost pro zooterapii s interiérovou minizoo - akvária s rybičkami, drobnými 

kožešinovými hlodavci a ptáky, popř. plazi - želvy a ještěři, klienti zde budou moci 

Pozorovat a blíže poznávat zvířata. 

h uP://tloskov.cz/pracovni_akt.htm 
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4.7 Testování v ergoterapii 

4.7.1 Test - hodnocení běžných denních aktivit ADL 

Test, který jsem vytvořila má, 10 bodů: 

1) jízda dopravním prostředkem 

2) nákup potravin 

3) vaření čaje ..., příprava jednoduchých pokrmů 

4) domácí práce - jednoduchý úklid (pokoje, bytu) 

5) telefonování 

6) oblékání 

7) osobní hygiena 

8) orientace v prostorách ústavu 

9) časová orientace 

10) schopnost samostatné přípravy na další zaměstnání 

Hodnocení: zcela sám (a) 10 bodů 

s dopomocí 5 bodů 

neschopen/neschopna 0 bodů 

0 - 3 0 bodů zcela závislý ve všech bodech na dopomoci 

31 - 50 bodů závislý v nadpoloviční většině na dopomoci 

51 - 89 bodů částečně závislý 

9 0 - 1 0 0 bodů nezávislý 
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Tabulka č. 3 - Záznamový arch k testu 

Pořadí Ukon Zcela sama S dopomocí Neschopna 

1. Jízda dopravním 
prostředkem 

2. Nákup potravin 

3. Vaření čaje, příprava 
jednoho pokrmu 

4. Domácí práce - úklid 
pokoje, bytu 

5. Telefonování 
6. Oblékání 
7. Osobní hygiena 

8. Orientace v prostorách 
ústavu 

9. Časová orientace 

10. 
Schopnost samostatné 
přípravy na další 
zaměstnání 
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4.7.2 Test Dr. Günzburga 

SEBEOBSLUHA 

Stolování 

1. Jí lžící - jí bez pomoci 

2. Pije bez bryndání - uchopí jednou rukou ouško hrnku a napije se 

18. Jí vidličkou - napichuje nakrájené pokrmy 

19. Obstará si nápoj - načepuje si z hrnce pití, nalije do hrnku 

34. Nají se bez pomoci - používá lžíci a vidličku na určené pokrmy, zvládne 

brambory, zeleninu, dovede vyčkat, až na něj přijde řada 

51. Namaže si chleba - zda to, co má na chlebě, umí rozetřít - př. džem, pomazánka 

69. Používá stolní nůž - krájet jídlo na talíři příborovým nožem 

92. Jí vidličkou a nožem - držet příbor správně v obou rukách 

93. Nalévá si tekutiny - nalít nápoj z lahve 

109. Ukrojí si chleba - pomocí malého kuchyňského nože 

Motorika 

3. Chodí do chodů - alespoň 4 schody vyjít sám, nemusí střídat nohy 

4. Chodí ze schodů - alespoň 4 schody sejde sám, nemusí střídat nohy 

20. Umí na vozítku - umí užívat koloběžku, tříkolku, kolo, šlapací auto (jedno 

z nich) 

35. Střídá nohy na schodech 

36. Střídá nohy při chůzi se schodů 

52. Chodí do blízkého sousedství - zda může opouštět prostor domu, může si hrát u 

sousedů, může být v dohledu/ doslechu 

70. Hraje si mimo dům - může být s ostatními dětmi déle než 1 hodinu 

71. Chodí po okolí 

94. Chodí sám do sousedství bez přecházení ulice - najde cestu ke 2 - 3 kamarádům 

110. Chodí do sousedství, přechází ulici - dovede se pohybovat na ulici, vše bez 

dozoru. 
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Osobní hygiena 

5. Udrží čistotu 

21. Řekne si na WC - předvídá potřebu, řekne si předem 

22. Utře si ruce - otře si ruce i mezi prsty 

37. Otře se na WC - a spláchne WC, utře si zadek 

38. Umyje si ruce mýdlem 

53. Umyje si obličej 

54. Čistí si zuby - ovládá pohyby kartáčkem, nemusí umět mačkat pastu na kartáček 

72. Češe se - chápe to jako samozřejmost 

95. Celý se umyje - umí se namydlit, umýt pod sprchou, ve vaně 

111. Připraví si vše na mytí - nachystá pyžamo, vodu (bez slovního napovídání) 

Oblékání 

6. Stáhne si ponožky 

7. Pomáhá při oblékání - podává ruce při oblékání 

23. Svléká se a obléká se 

24. Rozepne si knoflíky vpředu 

39. Zapne se - alespoň 3 knoflíky nebo zip 

55. Svlékne se na noc - chápe to jako samozřejmost 

73. Ráno se oblékne - bez pomoci s určitým dohledem 

74. Oblékne se bez dozoru 

96. Zaváže si tkaničky - aniž se to musí opravovat 

112. Zaváže kravatu, mašli 

KOMUNIKACE 

Řeč 

8. Reaguje na instrukce - pokyn př. Zavři dveře. 

9. Rozumí předložkám na, v, do, za, pod, nad, před 

25. Vypráví - umí vyprávět o činnosti, události souvisle v jednoduchých větách 

26. Užívá plurál, minulý čas, , já", předložky - rozpozná jednotné a množné číslo a 

správně je užívá 
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40. Chápe otázky, odpovídá - př. Co nosíš na nohou? Boty. 

56. „Definuje" jednoduchá slova - př. K čemu je židle? Na sezení. 

57. Používá „protože", „ale" - př. Nejdeme ven, protože prší. 

75. Vykonává trojnásobný příkaz 

97. Rozumí příkazu směru - př. Dej kostku vpravo na stůl. 

113. Opakuje příběh - řekne stručný příběh v 10 větách 

Rozlišování 

10. Chlapec x dívka - rozliší své pohlaví 

27. Barvy přiřazováním 

41. Význam slov malý - velký, tlustý - tenký, krátký - dlouhý 

58. Pojmenování barev 

59. Ráno - odpoledne - orientace ve dne 

76. Levý - pravý - umět ukázat pravou ruku, levé ucho 

77. Dny v týdnu - nemusí znát přesné pořadí 

78. Den, týden, minuta, hodina - rozpozná rozdíly mezi těmito pojmy 

98. Čas na čtvrt hodiny 

114. Čas přesně - řekne dle hodinek 

Práce s čísly 

11. Jedna a více - poznat 

28. Dvě a mnoho - poznat 

42. Napočítat deset věcí - mechanicky počítat do 10 

43. Počítání v oboru 4 - sčítání a odčítání 

60. Seřadit předměty podle velikosti 

79. Napočítat 30 a více předmětů - mechanicky napočítat 

80. Počítání do 13 

81. Rozlišuje peníze do 5,- Kč 

99. Počítání s mincemi do 10,- Kč 

115. Rozmění 10,- Kč 
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Práce s tužkou a papírem 

12. Napodobí vertikální čáry a kruhy - napodobit předkreslením 

29. Umí kruh 

44. Umí člověka - i hlavonožec 

61. Nakreslí člověka a dům - člověk s hlavou, trupem, končetinami; dům - čtverec 

s komínem či čtverec a trojúhelník 

82. Své jméno tiskacím písmem - stačí jméno 

83. Rozpozná 40 běžných slov - ve škole čtení z kartiček 

100. Napíše své jméno - čitelně bez chyb 

101. Přečte jednoduchou instrukci 

102. Nadepíše obálku 

116. Čte jednoduché tištěné texty 

SOCIALIZACE 

Aktivita při hře 

13. Hraje si s ostatními - dětem nepřekáží, zapojí se do hry 

30. Počká, rozdělí se - počká, až na něj přijde řada 

45. Spolupracuje při hře - doplňuje a spolupracuje s ostatními 

46. Baví ostatní děti - básní, písní, zatančí, zazpívá, napodobuje ostatní 

62. Hraje soutěživé hry - pochopí pravidla hry 

63. Vypráví příběhy - dovede reprodukovat příběh, který slyšel 

64. Zpívá, tančí, poslouchá desky - vnímá rytmus, hudbu 

84. Hraje stolní hry - př. Člověče, nezlob se 

103. Hraje míčové hry - přihrává, podává míč, hází, chytá 

117. Hraje týmové hry - účast na soutěžích, př. vybíjená 

Aktivita pomáhat 

14. Přinese věc - reakce na jednoduchý příkaz, př. podej mi sešit 

31. Pomáhá - při domácích procesech, př. prostírá 

47. Vyřizuje vzkazy - př. dojít k sousedce pro sůl 
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65. Jde do obchodu - může být poslán do obchodu, aby něco koupil, a počkat na r 

venku 

85. Lze mu svěřit peníze se vzkazem - nakoupit a přinést peníze zpět 

86. Sám bezpečně koupí jednu věc - bez instrukcí, př. dojdi pro chleba 

87. Bere na sebe zodpovědnost - má v rodině svěřen úkol, který musí nutně 

pravidelně dělat 

104. Chodí nakupovat - zvládne koupit 3-4 věci 

105. Plní bez dozoru jednoduché úkoly - bez dozoru, př. utře nádobí 

118. Vykonává bez dozoru obtížnější úkoly - př. mytí nádobí, stlaní postele 

ZAMĚSTNÁNÍ 

Zručnost 

15. Navléká korále - na provázek, tkaničku 

16. Odšroubuje víčko točivým pohybem 

32. Přestřihne papír - nůžkami na určeném místě 

48. Vytváří z plastelíny,kostek, stavebnice 

49. Vystřihne obrázek 

66. Navine nit na cívku 

67. Staví z materiálu, stavebnic - něco z vlastní představivosti a pojmenuje to 

88. Stříhá látku - př. pruh 10 cm 

106. Srovná noviny, hrací karty - dle určitého pořádku, př. noviny dle stránek 

119. Stříhá přesně podle okrajové čáry - rovné, ale i oblé části, záhyby 

Obratnost 

17. Hodí míč 

33. Skáče snožmo bez upadnutí 

50. Stojí na špičkách - postojí minimálně 10 vteřin 

68. Skáče snožmo přes švihadlo - alespoň 3x 

89. Dovede použít kladivo (chlapci), jehlu (dívky) - př. zatlouct do dřeva hřebík 

90. Míčem trefí terč - na vzdálenost 135 cm ze 4 pokusů se trefí do terče 20x30 cm 

91. Hraje si na hřišti - zda může být sám na hřišti bez doprovodu rodičů 
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107. Používá nářadí- jak dovede používat běžné nářadí a pomůcky pro domácnost 

př. mop, kladívko, vrtačku 

108. Balancuje na špičkách - stát na špičkách a přitom se předklonit/ zaklonit 

120. Balancuje ve dřepu na špičkách 

Komentář k testu 

„Kruh" se skládá ze 120 položek uspořádaných do příslušných částí. Každá 

položka je specifikována (viz výše uvedeno). Zpracování testuje velmi jednoduché 

- provádí se je vybarvováním políček jednou barvou v různé sytosti a to takto : 

tmavá barva (modrá barva) - klient činí úkon bez problému 

světlá barva (žlutá barva) - klient úkon zvládá jen napůl 

prázdné pole - klient úkon nezvládá 
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4.8 Kazuistiky 

4.8.1 Kazuistika Natálie, 28 let 

• Rodinná anamnéza 

Matka - H.T. nar.1952 

Otec matky - M.T. 

Matka matky - M.K. 

Sourozenci matky - neznámy 

Otec - E.R. nar.1942 (zemřel) 

Otec otce - F.R. 

Matka otce- A.R. 

Sourozenci otce - neznámy 

• Heredita 

-v rodině nejsou známy žádné dědičné vady 

• Anamnéza prenatální 

-těhotenství- bez komplikací 

-sociální poměry v době těhotenství - otec a matka žili jako druh, družka 

• Anamnéza natální 

- průběh porodu - bez komplikací, normální 

-matka po porodu dítě opustila, otec se odmítl o dítě starat 

-nařízena ústavní výchova 

• Novorozenec 

- hmotnost - 2,5kg 

- délka - 42cm 

• Anamnéza postnatální 

- vývoj normální, duševní vývoj při roční prohlídce opožděn, proto doporučena 

k vyšetření pro mentální retardaci 
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• Další vývoj 

psychomotorický vývoj - opožděn, jemná motorika, tremor, 

susp. LMD - útlumová forma, v kontaktu lehce zvladatelné, těžkopádné dítě 

- negativně je celkový vývoj ovlivněn anamnézou dítěte a ústavním prostředím 

• Onemocnění 

- běžná dětská onemocnění 

• Školní zralost 

- verbální projev primitivní, těžko srozumitelný 

- porucha koncentrace pozornosti 

- nesamostatnost 

- LMD - pasivní typ 

- rozumové schopnosti nevyrovnané 

• Výchova 

1)kojenecký ústav - Zbraslav 

2) Z M Š I - R a c e k 

3) PŠI - Prčice 

4) DÚSP - Tloskov 

• Psychologické vyšetření z r.1997 

- licidní, orientovaná místem, osobou, kontakt navazuje, spolupracuje 

- pracovní tempo pomalejší, v dobré náladě 

- mimika je bez nápadností 

- řeč se zbytky dyslálie, srozumitelná, odpovědi bez latence, jednoduché, chudá 

slovní zásoba 

- intelekt orientačně podprůměrný 

- mentální retardace je evidentní 

- zvládá sebeobsluhu 
- pomůže s jednoduchou činností, není schopna samostatné práce 

- nutný trvalý dohled 

- bez výchovných problémů 

závěr - středně těžká mentální retardace 
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4.8.2 Kazuistika D.M., 36 let 

• Rodinná anamnéza 

Matka - I. M. nar. 1950 

Otec matky - J. L. 

Matka matky - 1 . L. 

Otec - L. M. nar. 1947 

Otec otce - P. M. 

Matka otce- J. M. 

Sourozenci klienta - 1 bratr 

• Heredita 

-v rodině nejsou známy žádné dědičné vady 

• Anamnéza prenatální 

-těhotenství- bez komplikací 

-sociální poměry v době těhotenství - otec a matka - manželé 

• Anamnéza natální 

- průběh porodu - císařský řez 

-matka po porodu dítě opustila, otec se odmítl o dítě starat 

-nařízena ústavní výchova 

• Novorozenec 

- hmotnost - 4, 1 Okg 

- délka - 52cm 

• Anamnéza postnatální 

vývoj v normě 

- sociální prostředí nepodmětné - sociální vývoj opožděn 
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• Další vývoj 

- v 6 letech těžký úraz - pád z velké výšky )blíže neuvedeno) -) poškození bederní 

páteře -) narušena funkce míchy -) následné ochrnutí dolních končetin (vylučovací 

funkce nebyly narušeny) 

• Onemocnění 

- běžná dětská onemocnění 

• Školní zralost 

vzhledem k úrazu nenastoupil klient v řádném termínu do školy 

vzhledem ke špatnému sociálnímu prostředí docházku vůbec nenastoupil - byl 

umístěn do ÚSP ve veku 10 let 

• Výchova 

1)rodina 

2) rehabilitační zařízení (blíže neuvedeno) 

3) Ú S P - S . J. 

4) DÚSP - Tloskov 
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4.8.3 Kazuistika J. D., 24 let 

• Rodinná anamnéza 

Matka - R. D. nar. 1947 

Otec matkv - O. T. 

Matka matkv - R. T. 

Sourozenci matkv - neuvedeno 

Otec - E. D. nar. 1940 

Otec otce - F. D. 

Matka otce- E. D. 

Sourozenci otce - neuvedeno 

Sourozenci klienta - 5 sourozenců - 2 bratři a 3 sestry 

• Heredita 

• Anamnéza prenatální 

-těhotenství- matka v celém průběhu těhotenství kouřila, pila alkohol a užívala léky 

na bolest zad bez vědomí lékařů 

-sociální poměry v době těhotenství - otec a matka rozvedeni 

• Anamnéza natální 

- průběh porodu - bez komplikací, normální 

-matka po porodu dítě opustila dítě ve třech letech 

-nařízena ústavní výchova 

• Novorozenec 

-hmotnost - 1,8 kg 

- délka - 42 cm 

Anamnéza postnatální 

' duševní vývoj opožděn - doporučena k vyšetření pro mentální retardaci 
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• Další vývoj 

- psychomotorický vývoj - v normálu 

• Onemocnění 

- běžná dětská onemocnění 

v 

• Školní zralost 

verbální projev v průměru až podprůměru 

samostatnost 

rozumové schopnosti v podprůměru 

• Výchova 

1)rodina 

2) DD Racek 

3) PŠI - Prčice 

4) DÚSP - Tloskov 

• Psychologické vyšetření 
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5 Testování 
5.1 Testy Natálie 

Test, který jsem vytvořila má, 10 bodů: 

1 )jízda dopravním prostředkem 

2)nákup potravin 

3)vaření čaje příprava jednoduchých pokrmů 

4)domácí práce - jednoduchý úklid (pokoje, bytu) 

5)telefonování 

6)oblékání 

7)osobní hygiena 

8)orientace v prostorách ústavu 

9)časová orientace 

10)schopnost samostatné přípravy na další zaměstnání 

Hodnocení: zcela sám (a) 10 bodů 

s dopomoci 5 bodů 

neschopen/neschopna 0 bodů 

0 - 3 0 bodů zcela závislý ve všech bodech na dopomoci 

3 1 - 5 0 bodů závislý v nadpoloviční většině na dopomoci 

5 1 - 8 9 bodů částečně závislý 

9 0 - 1 0 0 bodů nezávislý 
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Tabulka č. 4 - Záznamový arch k testu 
Pořadí Ukon Zcela sama S dopomocí Neschopna 

1. Jízda dopravním 
prostředkem 10b 

2. Nákup potravin 10b 

3. Vaření čaje, příprava 
jednoho pokrmu 10b 

4. Domácí práce - úklid 
pokoje, bytu 10b 

5. Telefonování 10b 
6. Oblékání 10b 
7. Osobní hygiena 10b 

8. Orientace v prostorách 
ústavu 10b 

9. Časová orientace 5b 

10. 
Schopnost samostatné 
přípravy na další 
zaměstnání 

10b 

Výsledky ukazují, že je Nataša s počtem 95 bodů nezávislá na pomoci. 

Nataša je romské národnosti. Známe se již 17 let díky zaměstnání mé matky (učitelka 
v PŠI Prčice), dalo by se říci, že jsme spolu vyrůstaly. Poznala jsem ji v Pomocné škole 

mternátní v Prčici, kam přišla z mateřské školy na Racku. Byla odebrána rodině pro její 

nefunkčnost v jejich 3 letech a od té doby svou rodinu neviděla. Nikdo z rodiny ji ani nikdy 

zkontaktoval. 

Náhradní rodinou jsme ji byli my, můj dědeček s babičkou jsou pro ni také dědečkem 
a babičkou a stejně tak i ostatní členové naší rodiny. 

Při přechodu z pomocné školy do Tloskova byla nešťastná, měla strach, že už se 

neuvidíme. Měla strach z nových lidí, ale postupem času si zvykla a je ráda, že je právě tam, 

^ e je. Je spokojena s prací, kterou v Tloskově vykonává. 

Pracuje u imobilních klientů, pomáhá s koupáním a dalšími hygienickými potřebami, 

^ále pracuje v textilní dílně. 

Rok chodila s mladým mužem, také klientem Tloskova, ale psychicky i fyzicky ji 

sbližoval. Nataša je velice hodný a důvěřivý člověk. 

Bydlí ve svém bytě sama s nynějším přítelem (má svůj pokoj, kuchyňku,koupelnu), 

krásně naklizené. 

Je stydlivá - na otázku, zda si náš rozhovor mohu nahrát, reagovala : „To je blbý, já se 

tydím." - smích. 
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Umí číst, psát, počítat, ale pod „dohledem". Je velice zručná, což je vidět i na krásně 

upraveném bytě. 

V době absolvování PŠI v období puberty se naučila plavat a teď jezdí i na soutěže. 

Dalším jejím velkým úspěchem bylo, když se naučila datum svého narození, a to tím 

způsobem, že jej měla napsané na ruce a stále si ho opakovala. Pomůckou jí také bylo to, že 

ve stejném dni a měsíci je narozen můj dědeček. V Tloskově má spoustu přátel, asi největším 

kamarádem je přítel Max. 

07 
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5.2 Testy M. 
Tabulka č. 5 - Záznamový arch k testu 
Pořadí Ukon Zcela sám S dopomocí Neschopen 

1. Jízda dopravním 
prostředkem 5b 

2. Nákup potravin 10b 

3. Vaření čaje, příprava 
jednoho pokrmu 10b 

4. Domácí práce - úklid 
pokoje, bytu 5b 

5. Telefonování 10b 
6. Oblékání 10b 
7. Osobní hygiena 5b 

8. Orientace v prostorách 
ústavu 10b 

9. Časová orientace 5b 

10. 
Schopnost samostatné 
přípravy na další 
zaměstnání 

10b 

Výsledky při tomto testu ukazují 80 bodů, což je v rozmezí - částečně závislý na pomoci. 
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Záznamový arch k testu Dr. Günzburga 
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5.3 Testy J. 
Tabulka č. 6 - Záznamový arch k testu 
Pořadí Ukon Zcela sama S dopomoci Neschopna 

1. Jízda dopravním 
prostředkem 5b 

2. Nákup potravin 5b 

3. Vaření čaje, příprava 
jednoho pokrmu 10b 

4. Domácí práce - úklid 
pokoje, bytu 

10b 

5. Telefonování 
6. Oblékání 10b 
7. Osobní hygiena 10b 

8. Orientace v prostorách 
ústavu 

10b 

9. Časová orientace 5b 

10. 
Schopnost samostatné 
přípravy na další 
zaměstnání 

5b 

Tento test ukázal výsledek 70 bodů, klientka je částečně závislá na dopomoci. 
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Záznamový arch k testu Dr. Günzburga 

- 8 8 -



5.4 Testování dalších klientů 

Testováním dále prošlo 17 klientů. Viz přílohy, které obsahují i komentář ke každému 

testu. 

5.4.1 Závěry k testu Dr. Günzburga 

Vybrala jsem pro testování 20 respondentů (klientů) DÚSP . Tři klienty hodnotím 

podrobněji, z hodnocení dalších 17 přikládám vyplněné testy a krátké interpretace výsledků. 

( viz přílohy) 

V této části bych chtěla provést celkové zhodnocení jednotlivých oblastí. 

SEBEOBSLUHA 
Stolování 

ČÍSLO ÚKOLU USPECH PRUMER NEUSPECH 

1. 20 0 0 

2. 18 2 0 

18. 20 0 0 

19. 16 4 0 

34. 20 0 0 

51. 18 2 0 

69. 16 4 0 

92. 16 4 0 

93. 20 0 0 

109. 11 8 1 
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Motorika - pohyblivost 

ČÍSLO ÚKOLU USPECH PRUMER NEUSPECH 

3. 19 0 1 

4. 19 0 1 

20. 19 1 0 

35. 15 3 2 

36. 12 6 2 

52. 17 3 0 

70. 17 3 0 

71. 16 3 1 

94. 12 7 1 

110. 12 4 4 

Osobní hygiena 

-v-,—_ 
CISLO ÚKOLU ÚSPĚCH PRŮMĚR NEÚSPĚCH 

5. 20 0 0 

21. 20 0 0 

22. 15 5 0 

37. 17 3 0 

38. 17 3 0 

53. 20 0 0 

54. 16 4 0 

72. 16 4 0 

95. 14 6 0 

111. 14 4 2 
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Oblékání 

ČÍSLO ÚKOLU USPECH PRUMER NEUSPECH 

6. 20 0 0 

7. 20 0 0 

23. 19 1 0 

24. 18 2 0 

39. 17 3 0 

55. 16 4 0 

73. 17 3 0 

74. 15 2 3 

96. 12 8 0 

112. 11 3 6 

V oblasti sebeobsluhy byla většina klientů velmi úspěšná, u některých se jednalo o téměř 

100% uspesnost. 

KOMUNIKACE 
Sec 

C lSLO ÚKOLU USPECH PRŮMĚR NEÚSPĚCH 

8. 19 1 0 

9. 16 4 0 

25. 3 13 4 

8 9 3 
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40. 17 3 0 

56. 15 5 0 

57. 11 4 5 

75. 6 10 4 

97. 7 10 3 

113. 4 4 12 

Rozlišování 

ČÍSLO ÚKOLU USPECH PRUMER NEUSPECH 

10. 14 6 0 

27. 13 7 0 

41. 13 7 0 

58. 11 7 2 

59. 10 5 5 

76. 11 9 0 

77. 8 10 2 

78. 1 9 10 

98. 1 5 14 

114. 2 7 11 

Práce s čísly 

CISLO UKOLU USPECH PRUMER NEUSPECH 

11. 16 3 1 

28. 16 3 1 

42. 14 5 1 

43. 14 5 1 

60. 16 4 0 

79. 3 10 7 

80. 8 4 8 
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81. 14 5 1 

99. 9 6 5 

115. 7 7 6 

Práce s tužkou a papírem 

ČÍSLO ÚKOLU USPECH PRUMER NEUSPECH 

12. 18 2 0 

29. 16 4 0 

44. 18 2 0 

61. 10 7 3 

82. 17 2 1 

83. 5 8 1 

100. 14 5 1 

101. 1 11 8 

102. 1 7 12 

116. 1 4 15 

V oblasti komunikace bylo dosahováno průměrných výsledků. 

SOCIALIZACE 

Aktivita při hře 

C lSLO ÚKOLU ÚSPĚCH TRÜMER NEÚSPĚCH 

13. 17 3 0 

30. 18 2 0 
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45. 13 7 0 

46. 5 13 2 

62. 12 7 1 

63. 1 6 13 

84. 16 3 1 

103. 17 2 1 

117. 9 8 3 

Aktivita pomáhat 

ČÍSLO ÚKOLU USPECH PRUMER NEUSPECH 

14. 20 0 0 

31. 16 4 0 

47. 17 3 0 

65. 12 7 1 

85. 10 9 1 

86. 12 3 5 

87. 14 2 4 

104. 4 9 7 

105. 15 4 1 

118. 11 6 3 

^ oblasti socializace byly také v celkovém hodnocení spíše průměrné výsledky. 
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ZAMĚSTNANÍ 

Zručnost 

ČÍSLO ÚKOLU USPECH PRUMER NEUSPECH 

15. 20 0 0 

16. 20 0 0 

32. 20 0 0 

48. 19 1 0 

49. 12 8 0 

66. 14 6 0 

67. 15 4 1 

88. 11 9 0 

106. 7 11 2 

119. 7 9 4 

Obratnost 

CISLO ÚKOLU USPECH PRŮMĚR NEÚSPĚCH 

17. 20 0 0 

33. 18 3 1 

50. 16 3 1 

68. 6 12 2 

89. 7 5 8 

90. 14 6 0 

91. 14 6 0 

107. 9 8 3 

108. 8 5 7 

120. 3 6 11 
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Zaměstnání patřilo k nadprůměrným oblastem. U některých klientů byla úspěšnost téměř 

100%. Tato oblast se ve výsledcích velmi blížila oblasti sebeobsluhy. 

Celkovým vyhodnocením testů je možné říci, že klienti DÚSP jsou velmi dobře 

vedeni v oblasti sebeobsluhy. Tomu odpovídá i odraz schopností klientů v oblasti zaměstnání 

- pro mou práci stěžejní oblast - ergoterapie. Toto je velmi dobrým řešením především pro 

klienty, kteří jsou omezeni v komunikaci a socializaci (mají jakoukoli bariéru ať už 

vyplývající z postižení samotného nebo z nedostatku vyjadřovacích schopností nebo ostychu). 
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6 Závěr 

Můj zájem o ergoterapii u mentálně postižených, nebyl omezen jen mou diplomovou 

prací. O tuto problematiku jsem se zajímala již před vstupem na vysokou školu a celou dobu 

mého studia. Proto mohu říci, že dobrá práce v ústavech sociální péče není založena na 

profesionální rutině, ale na schopnosti empatie, trpělivosti, umění naslouchat a respektovat 

jeden druhého, na pozitivním myšlení a na jeho předávání dál a dál. 

V diplomové práci samozřejmě nejde úplně do nejmenších detailů zachytit celou 

práci v DUSP Tloskov, ale doufám, že má práce napoví mnoho o humanistickém přístupu 

zaměstnanců, možná i přesvědčí o tom, že dochází k výraznému zvyšování kvality života 

osob s mentálním postižením. Je jasné, že není možné ustrnout na tomto bodě (spokojit se 

s dosavadními výsledky). Je třeba stále se zabývat zvyšováním kvality života osob 

s mentálním postižením a přispívat k tomuto svým přičiněním. Tito lidé musí žít s námi, i 

když to bude v takovém zařízení, jako je DUSP Tloskov, který je stále v kontaktu nejen 

s nejbližším okolím, ale svým klientům umožňuje prezentovat se před širokou společností. 

Lidé s jakýmkoli postižením by neměli být někde na okraji společnosti, kde je „nikdo 

neuvidí". To, že můžeme být s těmito klienty v kontaktu , posiluje naši osobnost, učí nás 

lidským hodnotám, na které občas zapomínáme. Je jen na nás, jestli dokážeme „otevřít" dveře 

takovéhoto zařízení a najdeme si cestu k těmto lidem. 

„ Budeme si muset uvědomit, že do našeho světa nepatří jen ti nejzdatnější a ti, co 

'nají nejostřejší lokty, dobráci a géniové, ale že do našeho světa patří tak ti nemohoucí a 

Postižení. I postižení lační po radosti ze života tak jako ti zdraví. I postižení by chtěli lásku 
nejen přijímat, ale také ji rozdávat, i když mnozí Z nich to jsou schopni vyjádřit jen stěží 
Sr°zumitelným způsobem. " 

J. M. Simmel „Nikdo není ostrov" 
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Přílohy - fotografie : 

1) Klienti DÚSP Tloskov 

2) Práce klientů 

3) Obchůdek kde je možné zakoupit si výrobky klientů 
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« 

HPlVyity 
S r o i . 0 , V 

V 

Interpretace výsledků N.K. 

Socializace a zaměstnání. Drobnější obtíže jsou 
schopnost klientky. 



hterpretace výsledků E.V. 

^ e n t k a dosáhla výborných výsledků v sebeobsluze. Velmi dobrých výsledků dosáhla i 
l S last i z 2 t t S b y . a y v e l m i úspěšná v oblasti 

°sáhla i v oblasti komunikace. Jedná se o velmi schopnou a do značné muy velmi 
J^ostatnou 

klientku. 



Interpretace výsledků K.T. 

Dívka dosáhla výborných výsledků v oblasti sebeobsluhy a též v oblasti zaméstnám.Je si 
velmi bl iká s klientkou předchozí (E.V.). Jedna druhé pomáhá a tun se t navzájem podporuj, 
a zvládají obdobné věci. 



k 

Interpretace výsledků L.F. 

klient byl velmi slabý v téměř všech oblastech. Nejslabší byla oblast komunikace (velmi 
špatné vyjadřování mu brání v úspěších) a v oblasti socializace. Tyto dvě oblasti spolu velmi 
tece souvisí. 



Interpretace výsledků S.S. 

Klient dosahoval průměrných výsledků ve všech oblastech Celkově se í^a « v 
R o v n a n é h o klienta, ve,mi mírného, PHjemného. Ač o b , a s k o m S ^ K 
®azi se i v této oblasti zlepšovat své schopnosti. ' n e J h u r e . 



» 

interpretace výsledků T.S. 

Průměrný klient - průměrné schopnosti. Velmi málo komunikativní, což se potvrdilo 

v š e c h č e n ý C h ^ S l e d c í c h V o b l a S t i k o m u n i k a c e a v o b l a s t i socializace. Nerad se zapojuje do 



I I 

Inte; ipretace výsledků M.S. 

^elmi schopný klient, kteiý dosáhl úspěchu téměř ve všech oblastech. Velmi snaživý. 
j e

 o b l a s t i sebeobsluhy neměl žádnou slabší oblast. Obdobně tomu bylo i v oblasti zaměstnání 
e velmi pracovitý, snaživý. I v oblasti socializace má výborné výsledky. Je velmi 

K°munikativní. 



) 11 

O T I M . o o P > • i» »- T- i • "'-j • -w . L n n in• rvu««—w 
3 * 0 » O O IT! 71 O 

Interpretace výsledků L.K. 

rv i • , • ux . x - nhi^t sebeobsluhy a zaměstnání dopadla výborně. Je velmi 
Dívka je velím soběstaěna. ^ H e n t ů m . V oblasti komunikace nebylo větších 
společenská, komunikativní, pomáhá ostatním K I I C I H 

obtíží. 



Interpretace výsledků K.K. 

Klientka je velmi soběstačná. Oblast sebeobsluhy byla 100%, dobrých výsledků dosáhla i 
y oblasti zaměstnání - je to dáno její chutí do práce (neúspěch vyvažuje snaha). Menší obtíže 
Jsou v komunikační oblasti. 



« 

<1 — - . 

P V * . ^ 

interpretace výsledků D.H. 

Samostatný klient, který v oblasti sebeobsluhy nepotřebuje žádnou pomoc. Velmi snaživý 
Průměrnými výsledky je i v oblasti zaměstnání. Oblast komunikace a socializace lze 

vyhodnotit jako průměrnou. 



,1 

Interpretace výsledků D.F. 

Klient potřebuje drobnou dopomoc v oblasti sebeobsluhy. Velmi úspěšný je i v oblasti 
zaměstnání. Je i velmi komunikativní a socializace schopný. 



V ' 

Interpretace výsledků J.D. 

Jedná se o méně schopného ^^^^^jg^^rií^v^ledfc^d^wÉww^v^oW^^^ 

Spěšností - nízkým scbcvčdomím. 



Interpretace výsledků R.D. 

Dívka je velmi samostatná a v zaměstnání přímo výborná. Drobné obtíže jsou v komunikaci a 
socializaci, ale celkově se jedná o velmi úspěšnou klientku. 



Interpretace výsledků K.Č. 

Taktéž velmi úspěšná klientka. V oblasti sebeobsluhy a zaměstnání je výborná jak podle testu, 
tak podle informací získaných přímo v DÚ. V komunikaci a socializaci dosáhla též velmi 
uspokojivých výsledků. 



O TI W . O O P > > to o o m TT o 

Interpretace výsledků K.B. 

Dívka je celkem soběstačná co se týká sebeobsluhy, až na drobné nedostatky. Úspěšná je i 
v oblasti socializace - velmi dobře se zapojuje. V oblasti zaměstnání má průměrné výsledky, 
aleje to dáno nejen sníženými schopnostmi, ale i její nechutí pro práci. 



Interpretace výsledků M.B. 

• Chlapec je téměř 100% schopný sebeobsluhy. Obdobně je tomu v oblasti socializace 
V oblasti komunikace a zaměstnání jsou jen drobné výkyvy. Celkově se jedná o velmi 
schopného klienta. 



j' 

Interpretace výsledků J.B. 

Klientka s průměrnými schopnostmi ve všech oblastech. V každé oblasti se najde alespoň 
jeden bod, který nezvládá. Je ale snaživá a toto vyvažuje její neúspěchy. 

UPiVy^y 


