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Anotace 
 

Bakalářská práce obsahuje osm témat činností s keramickou hlínou zaměřených na 

postupný rozvoj osobnosti lidí s mentálním postižením. V práci vycházím z poznatků 

odborné literatury, z pedagogických a psycho-logických poznatků i z vlastních zkušeností. 

Práce s keramickou hmotou rozvíjí manuální dovednosti, smyslové vnímání, praktické, 

komunikační dovednosti a přispívá k rozvoji jemné motoriky. 

Postupy činností u konkrétních témat uvádím ve čtvrté kapitole a praxí ověřené 

výsledky vyvozuji v závěru bakalářské práce. Ve strukturovaném rozhovoru s 18 uživateli 

navštěvujícími různé dílny jsem zjistila, že polovina z nich nejraději pracuje v keramické 

dílně. Pozorování nových 5 uživatelů při práci v keramické dílně v průběhu 8 týdnů 

potvrdilo vhodnost zvoleného programu. Získané poznatky budou využity při zpracování 

programu práce v keramické dílně našeho Domova v dalším období. 

 

Klíčová slova 

mentální postižení, sociální služby, ergoterapie, keramika 

 

Abstract 
 

This bachelor’s thesis includes eight subjects of activities carried out with ceramic 

clay which are focused on gradual development of the mentally disturbed people’s 

personality. The thesis is based on pieces of knowledge acquired by reading expert 

literature as well as on my own pedagogical and psychological experiences. The work with 

ceramic material contributes to the progress of manual dexterity, sense-perception, 

practical and communicative skills and also basic motoric powers. 

 The procedures concerning the particular subjects of activities are listed in the 

fourth chapter and at the end of my thesis I have drawn the conclusions tried-and-true by 

practice. The structured interview accomplished with 18 respondents attending various 

workshops revealed that half of them prefer the work in a ceramic one. Observation of 5 

users during their work in such a ceramic workshop through 8 weeks proved the suitability 

of selected program. Acquired pieces of information will be exploited in favour of our 

Home during composing work schedule in our ceramic workshop. 
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ÚVOD 
 

K práci s mentálně postiženými lidmi mne v mém případě zásadně motivovala 

moje vlastní sestra, která před lety nenašla uplatnění ve své původní profesi a nastoupila 

jako sanitární sestra do Ústavu sociální péče ve Zbůchu. Sestru jsem v zaměstnání 

několikrát navštívila a zúčastňovala se akcí pořádaných ústavem. S postiženými dětmi 

jsem se velice rychle spřátelila. Po určité době jsem se rozhodla následovat sestru, změnit 

profesi a ucházet se v ústavu o pracovní místo. V té době však do tohoto zařízení žádné 

nové pracovní síly nepřijímali. Proto jsem se pokoušela najít uplatnění v podobných zaří-

zeních v okolí.  

Dnes jsem již deset let zaměstnána v Domově pro osoby se zdravotním postižením 

ve Stodě. Původně jsem působila rok a půl jako vychovatelka na výchovném oddělení. 

Později mi vedení našeho zařízení umožnilo pracovat na oddělení pracovní rehabilitace 

v keramické dílně a následně v dílně textilní. Zde pracuji doposud.  

Funkce vychovatele byla v říjnu 2009 v našem zařízení zrušena a byla nahrazena 

funkcí nazvanou instruktor sociální péče. Osoby, s nimiž v našem zařízení pracujeme, 

označujeme v současnosti „uživatel sociálních služeb“. Ve své práci budu používat ozna-

čení „uživatelé služeb“ nebo „uživatelé“. V Domově pro osoby se zdravotním postižením 

ve Stodě (dále jen DOZP Stod) používáme pro oddělení pracovní rehabilitace rovněž výraz 

„ergoterapie“. Ve skutečnosti se ale v tomto zařízení jedná spíše o činnost výchovnou, 

dopolední zaměstnání uživatelů či o smysluplné využití jejich volného času. 

Zásadní motivací pro volbu tématu mojí bakalářské práce je můj zájem o praktické 

činnosti, keramiku, ergoterapii a osoby s mentálním postižením. 

Cílem mojí bakalářské práce je analyzovat využívání praktických činností uživateli 

v našem zařízení a navrhnout výchovný program pracovní činnosti v keramické dílně. Po 

prostudování odborné literatury a na základě vlastní praxe jsem vytvořila program 

praktických činností v keramické dílně pro mentálně postižené jedince. Do keramické 

dílny v našem zařízení dochází každý pracovní den několik již zkušených uživatelů. 

Výchovný program je vytvořen pro nové uživatele služeb Domova, za účelem získat je pro 

práci v keramické dílně, motivovat k tvorbě z keramické hlíny, a tím přispět ke zkvalitnění 

využití jejich volného času. Praktické činnosti v keramické dílně dávají člověku 

s mentálním postižením pocit užitečnosti a radost z dobře vykonané práce. Tvoření 

z keramické hlíny má na mentálně postižené lidi pozitivní vliv, působí psychicky na 

citovou oblast a rozvoj smyslů, rozvíjí jejich samostatnost, vlastní iniciativu i sebekázeň a 



napomáhá k rozvoji a zlepšování jejich narušené jemné motoriky, proto má i rehabilitační 

význam. Uživatelé se při práci učí rovněž sebeovládání a upevňují si správné pracovní 

návyky.  

Teoretická část bakalářské práce obsahuje základní informace o ergoterapii, cha-

rakteristice lidí s mentálním postižením a o keramice. Druhá kapitola obsahuje cíl práce, 

její úkoly, v další kapitole se zmiňuji o pracovních podmínkách, cílové skupině a metodice 

práce. Vlastní realizace výchovného programu pro keramickou dílnu a jeho hodnocení je 

zpracováno ve čtvrté kapitole. Program jsem se snažila sestavit tak, aby přispěl k rozvoji 

dílčích schopností a dovedností uživatelů služeb Domova. 

Na závěr jsem zařadila celkové hodnocení, jehož výsledky jsem získala pomocí 

metody strukturovaného rozhovoru a metody zúčastněného strukturovaného pozorování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEORETICKÁ ČÁST 
 

1  LIDÉ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM  

1.1  Charakteristika lidí s mentálním postižením 

 

1.1.1  Projevy mentálního postižení 

 
Mentální retardace se projevuje např. zvýšenou závislostí na rodičích a druhých 

lidech, nedostatky v osobní identifikaci a ve vývoji svého „já“ a v opožděném 

psychosexuálním vývoji. Mentálně postižení jedinci mají rovněž zvýšenou potřebu 

uspokojení a jistoty a trpí poruchami v meziosobních vztazích a komunikaci. Mezi další 

projevy patří snížená přizpůsobivost k sociálním a školním požadavkům, primitivnost, 

konkrétnost úsudků, ulpívání na detailech a také snížení mechanické a logické paměti. 

Tyto osoby mohou zároveň trpět poruchami pohybové koordinace a poruchami 

poznávacích procesů (Renotiérová, 2006). 

   

1.1.2  Příčiny mentálního postižení 

 

Mezi lidmi s mentálním postižením existuje obrovská variabilita týkající se příčin 

vzniku mentálního postižení a jeho možných kombinací. U každého jedince nelze většinou 

jednoznačně určit, zda je jeho mentální postižení způsobeno pouze vlivy biologickými, 

nebo do jaké míry se na jeho aktuálním stavu podílejí vlivy sociální. Přes všechny pokroky 

biologických věd a zpřesňující se možnosti diagnostiky mentálního postižení zůstává 

většina příčin mentálního postižení dosud neznámých (Černá a kol., 2009). 

 

Mezi nejčastější příčiny vzniku mentálního postižení bychom mohli zařadit tyto: 

Infekce a intoxikace - následek infekčního onemocnění, např. zarděnky, virové infekce, 

které matka či dítě brzy po porodu prodělaly, otrava olovem, důsledek nadměrného 

požívání alkoholu matkou v době těhotenství (fetální alkoholový syndrom) 

 

Trauma a fyzikální faktory - zranění při porodu nebo v období raného dětství (nejčastěji 

se jedná o úrazy dopravní, tonutí) 



 

Metabolismus a výživa - chorobný stav vyvolaný sníženou nebo zaniklou činností štítné 

žlázy či poruchy metabolismu 

 

Nemoci mozku - vlivem genetických faktorů (růst určitých částí mozku) jde nečastěji   

o nádory a nemoci, jejichž příčiny nejsou známy (tuberkulózní skleróza) 

 

Neznámé prenatální vlivy 

příčiny, které působí před porodem (anomálie hlavy – nápadně malá hlava, nadměrně velká 

hlava, vodnatost mozku či mozek nevyvinutý)  

 

Chromozomální aberace 

Downův syndrom (ve většině případů způsobený trisomií 21. chromosomu) 

Klinefelterův syndrom (vztahující se  k nadbytečnému X chromozomu) 

 

Ostatní okolnosti prenatálního období - příčiny vznikající krátce před porodem a při 

něm (předčasný a protahovaný porod), malá nebo naopak velká porodní hmotnost 

 

Psychiatrické poruchy - duševní onemocnění, zvláště ta, která trvají velmi dlouho, a 

jedinec ztrácí již dříve získané dovednosti 

 

Vlivy prostředí - stavy spojené s tzv. psychosociálním znevýhodněním, jímž je deprivo-

vané, málo podnětné, až nepodnětné prostředí nebo smyslová a psychická deprivace jako 

následek nedostatku sociálního kontaktu nebo sociální izolace 

 

Ostatní okolnosti - všechny neznámé příčiny a mentální postižení spojená se smyslovým 

postižením, tzv. kombinované vady (Grossmann in Černá a kol., 2009). 

1.1.3  Výchovná a vzdělávací péče o lidi s mentálním postižením 

 
Každý sebemenší pokrok v rozvoji mentálně postižených jedinců představuje 

zlepšení kvality jejich života. Velmi dlouho se pomoc hluboce mentálně postiženým 

osobám redukovala jen na tělesnou péči (ubytování, jídlo, hygiena) a vůbec se nepo-

mýšlelo na jejich rozvíjení a vzdělávání (Švarcová, 2008). 



Výchova a vzdělávání osob s mentálním postižením se nikdy neobejde bez velmi 

náročného pedagogického vedení ze strany rodičů, vychovatelů a učitelů. Donedávna bylo 

především lidem s těžkými formami mentálního postižení vzdělávání odpíráno pod 

rouškou „osvobození od povinností vzdělávat se“. Ve skutečnosti nešlo o úlevu, ale o po-

rušení práva na vzdělávání, na které má právo každý člověk bez rozdílu. Označit někoho za 

„nevzdělavatelného“ znamená omezit možnost jeho osobního rozvoje a také vědomě snížit 

jeho lidskou důstojnost. Otázka míry vzdělavatelnosti zvláště osob s těžkou a hlubokou 

mentální retardací není v odborné rovině dodnes uspokojivě vyřešena, alespoň minimální 

možnost rozvíjet takto postiženého člověka ovšem předpokládá většina odborníků. 

Existují různé speciální přístupy, jako např. metoda bazální stimulace a bazální 

komunikace (souhrnně metoda bazálního dialogu), které jsou dobře využitelné při rozvoji 

schopností a dovedností v jejich nejjednodušší podobě u jedinců s hlubokou mentální 

retardací (Vítková in Slowík, 2007). 

Z hlediska rozvoje mentálně postiženého dítěte je třeba co nejdříve začít s ranou 

intervencí. Na rané intervenci se podílejí různé služby – zdravotnické, sociální, psycho-

logické a speciálně pedagogické, které by měly vytvářet soubory komplexní podpory. 

Často vznikají a zavádějí se různé přístupy, metody a programy. Vzdělávání mentálně 

postižených dětí se realizuje v domácím prostředí, ve speciálních třídách mateřských škol 

či ve speciálních mateřských školách. Na základě diagnostiky každého jedince se vytváří 

individuální vzdělávací plány. Tyto plány obsahují konkrétní zaměření na jednotlivé 

oblasti rozvoje osobnosti dítěte. 

K předškolnímu a školnímu vzdělávání dětí s mentálním postižením se vztahuje 

zákon číslo 563/2005 Sb., o pedagogických pracovnících, vyhláška MŠMT č. 14/2004 Sb.  

o předškolním vzdělávání a vyhláška MŠMT č.73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a stu-

dentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 

(Černá a kol., 2009). 

Žáci s těžkým mentálním postižením, autisté, či žáci s více vadami mají právo 

vzdělávat se v základní škole speciální, nejsou-li vzděláváni jinak. Takto postiženým 

žákům s ohledem na rozsah speciálních vzdělávacích potřeb náleží nejvyšší míra pod-

půrných opatření. Ředitel školského zařízení může se souhlasem krajského úřadu ve třídě 

nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě se speciálními potřebami, zřídit funkci 

asistenta pedagoga (Hutař, 2009). Děti s mentálním postižením mají speciální vzdělávací 

potřeby, které je nutno v procesu vzdělávání respektovat a naplňovat. Nejde jen o vzdě-



lávací potřeby v období po-vinné školní docházky, ale o celoživotní vzdělávání lidí se 

speciálními potřebami.  

Ve vzdělávacím procesu mohou mentálně postižení jedinci získávat potřebné 

sociální zkušenosti, které jim pomohou snadněji se přizpůsobovat požadavkům svého okolí 

a stávat se samostatnějšími a méně závislými na pomoci druhých osob. Obsah vzdělávání 

jedinců považovaných v minulosti za nevzdělavatelné zdůrazňuje především sociální 

aspekty vzdělávání a jejich praktickou využitelnost, lepšení samostatnosti a adaptace na 

životní podmínky. Vzdělávání většiny osob s mentálním postižením je třeba chápat jako 

proces celoživotní. V období počátku školní docházky jsou tito jedinci školsky značně 

nezralí. V průběhu svého vývoje však mohou někteří z nich hranice školní vzdělavatelnosti 

dosáhnout, nebo je i překročit, třebaže se tak stane ve věku pozdějším. Vzdělávání 

obohacuje každého člověka s mentálním postižením a zkvalitňuje jeho život tím, že 

podporuje jeho samostatnost a nezávislost, vybavuje jej potřebnými znalostmi a sociálními 

dovednostmi a usnadňuje mu orientaci v životním prostředí. Vzdělávání mentálně 

postižených osob by mělo být zaměřeno na dosažení co nejvyššího stupně jejich 

soběstačnosti. 

Tradiční koncept vzdělávání se postupně mění. Obsah, formy i metody se skutečně 

přizpůsobují potřebám každého jedince. Upravuje se školní prostředí (budovy a interiéry), 

a především přístup pedagoga k dítěti. Školy se vybavují potřebnými kompenzačními 

pomůckami. To všechno vytváří možnosti plně respektovat individualitu jedince i vzhle-

dem k jeho vzdělávacím potřebám (Černá a kol., 2009). 

Aktivity podporující rozvoj a vzdělávání dospělých osob s mentálním postižením 

jsou u nás závislé především na činnosti nestátních neziskových organizací, které dnes 

existují a pracují převážně díky nezištnému přístupu dobrovolníků, rodičů a přátel 

mentálně handicapovaných lidí (Slowík, 2007). 

1.1.4  Klasifikace mentálního postižení 

 
 Mentální postižení představuje snížení úrovně rozumových schopností v psycholo- 

gii označovaných jako inteligence. Tento velmi často užívaný pojem se však doposud ne-

podařilo uspokojivě definovat a psychologové se již velmi dlouhou dobu pokoušejí o jeho 

přesnější vymezení. Inteligence je schopnost učit se z minulé zkušenosti, přizpůsobovat se 

novým životním podmínkám a situacím.  



 Psychologové se nedokážou shodnout ani v tom, zda inteligence je jednotná 

vlastnost, kterou již nelze dále analyzovat, či zda se jedná o komplex jednodušších 

schopností. Nejznámějším, a zároveň nejpoužívanějším vyjádřením úrovně inteligence je 

inteligenční kvocient, zavedený W. Sternem. Vyjadřuje vztah mezi dosaženým výkonem v 

úlohách odpovídajících mentálnímu věku a mezi chronologickým věkem (Vágnerová, 

2008). Od devadesátých let se u nás v teorii i praxi využívá klasifikace mentální retardace 

10. revize WHO, která při vymezení rozlišuje čtyři kategorie (Renotiérová, 2006). 

 

Lehká mentální retardace (IQ 50 – 69) 

- jedinci mají za předpokladu specifických podmínek možnost základního vzdělání 

v základní škole praktické 

- většinou mají schopnost užívat řeč, dokážou udržovat konverzaci 

- tito lidé jsou většinou nezávislí v osobní péči (hygienické návyky, jídlo, oblékání), 

v praktických domácích dovednostech, i když je vývoj proti normě mnohem 

pomalejší 

- mají problémy se čtením a psaním 

- většinu jedinců lze zaměstnat prací, která vyžaduje praktické schopnosti, včetně 

málo kvalifikované či nekvalifikované manuální práce 

- u těchto osob se mohou individuálně v různé míře projevit i přidružené chorobné 

stavy (epilepsie, poruchy chování, tělesné postižení, autismus a další vývojové 

poruchy) 

 

Středně těžká mentální retardace (IQ 35 – 49) 

- tito klienti mají značně opožděný vývoj chápání a omezené užívání řeči 

- je u nich omezena schopnost sebeobsluhy a zručnost 

- pokroky ve škole jsou limitované (jen někteří si osvojí základy čtení, psaní a po-

čítání) 

- v dospělosti jsou schopni se pod odborným dohledem zapojit do jednoduchých 

manuálních činností 

- zpravidla bývají tito jedinci plně mobilní a fyzicky aktivní 

- jsou schopni navazovat kontakt 

- podílí se na jednoduchých sociálních aktivitách 

- u značné části těchto jedinců je přítomen dětský autismus nebo jiné poruchy 

- často se vyskytují tělesná postižení a neurologická onemocnění, zejména epilepsie 



Těžká mentální retardace (IQ 20 – 34) 

- tato kategorie osob je v mnohém podobná jedincům se středně těžkou mentální 

retardací 

- většina jedinců trpí značným stupněm poruchy motoriky (nebo jinými vadami)  

- možnosti výchovy a vzdělávání těchto osob jsou značně omezené, zkušenosti však 

ukazují, že včasná rehabilitační, výchovná a vzdělávací péče může významně 

přispět k rozvoji jejich motoriky, rozumových schopností, komunikačních do-

vedností, soběstačnosti a celkovému zlepšení kvality jejich života 

  

Hluboká mentální retardace (IQ pod 20) 

- postižení jedinci jen těžko porozumí požadavkům či instrukcím 

- většina osob z této kategorie je imobilní nebo výrazně omezená v pohybu 

- takto postižení lidé bývají inkontinentní 

- mají nepatrnou či žádnou schopnost pečovat o své základní potřeby 

- vyžadují stálou pomoc a stálý dohled 

- běžné jsou těžké neurologické nebo jiné tělesné nedostatky postihující hybnost, 

epilepsie, poškození zraku či sluchu 

- časté jsou nejtěžší formy vývojových poruch, zvláště atypický autismus 

(Švarcová, 2006) 

1.1.5  Specifika osobnosti lidí  s mentálním postižením 

 

„Každý jedinec je samostatnou osobností, která je uvnitř skupiny odpovídající jeho 

postižení jedinečným představitelem svého typu a která se vztahy k prostředí odlišuje od 

každého druhého jedince“ (Jankovichová - In Černá aj., s. 13). Přesto se však u těchto osob 

s mentálním postižením projevují určité společné zvláštnosti, které závisí na hloubce posti-

žení, věku a na geneticky i společensky podmíněných vlastnostech konkrétních osob.  

V diagnostických zprávách psychologů či psychiatrů se u osob s mentálním 

postižením často objevuje zjištění časové, prostorové i osobní dezorientace. Tímto slovem 

by se dala ve stručnosti popsat situace mentálně postiženého jedince v sociálním prostředí 

majoritní společnosti. Dospělý člověk s mentálním handicapem může u neznámých lidí 

snadno vyvolat rozpaky svým poněkud zvláštním chováním (Vágnerová in Slowík, 2007). 

 

 



Vnímání lidí s mentálním postižením 

Vnímání jedinců s mentálním postižením je omezené a zpomalené, takže se 

nedokážou orientovat v postupu práce a nacházet vhodná řešení. Omezení pozorovací 

schopnosti  a myšlenkové  činnosti jim neumožňuje  využít  svých  dosavadních zkušeností  

a poznatků k řešení konkrétních situací. Při hodnocení určitého objektu nacházejí méně 

vlastností a znaků charakteristických pro tento objekt než  jejich vrstevníci  bez mentálního 

postižení. Většinou sami nedokážou odlišit podstatné a nepodstatné znaky pozorovaných 

objektů a mají velké problémy při srovnávání různých objektů a hledání shody a rozdílu. 

   

Paměť a logické zapamatování 

Lidé s mentálním postižením trpí poruchami ve vývoji paměti a vyznačují se 

zvláštnostmi logického zapamatování. Převládá u nich paměť mechanická, těžko si 

vybavují to, co už znají. Nevybavují si své předchozí zkušenosti a právě to ztěžuje v pra-

covní výchově volbu vhodných postupů, nářadí, materiálu nebo předcházení úrazům. 

Pracovní postup a základní informace proto musíme mnohonásobně opakovat a soustavně 

kontrolovat. 

 

Motorika lidí s mentálním postižením 

Vytváření pracovních dovedností má pro lidi s mentálním postižením zásadní 

význam zejména pro zvláštnosti jejich motoriky, zvláště jemné motoriky rukou. Poruchy 

pohybového rozvoje závisí na stupni postižení, etiologických faktorech i sociálních 

vlivech. Mentálně postižení lidé bývají motoricky neobratní, zaostávají v motorickém 

vývoji, zvláště pokud jde o jemnou motoriku a nesprávné držení těla. Jejich chůze je ne-

jistá a disharmonická, jsou tzv. pohybově chudí nebo naopak nadměrně pohybliví. Při 

opakovaném procvičování dochází k pomalému zkvalitňování pohybových návyků. Osoby 

s mentálním postižením nesnadno skládají jednotlivé pohyby do jednoho komplexního 

pohybu, jenž je základem pohybového návyku. Rozhodující ve všech etapách vytváření 

pohybových návyků se zdá být zraková kontrola, při té však lidé s mentálním postižením 

nedovedou sledovat vše potřebné. Úspěch při vytváření pohybových návyků závisí na 

odlišnosti prováděných úkonů, na podmínkách, ve kterých pracovní činnost probíhá, i na 

úrovni poskytnuté speciální pomoci. Ta spočívá v tom, že se jedincům s mentálním 

postižením snažíme ujasnit cíl každého nacvičovaného pohybového úkonu a ihned 

napravovat vzniklé chyby a nepřesnosti.   



Je velice důležité získat zájem lidí s mentálním postižením, neboť oni sami jej 

většinou nemají, ani dost silnou vůli, aby setrvali u práce a pohyby, hmaty opakovali tak 

dlouho, až pohybový návyk získají. Proto musíme pro jedince s mentálním postižením 

volit vhodné pracovní náměty a k činnosti je motivovat (Vodáková a kol., 2007). 

 

Další zvláštnosti lidí s mentálním postižením 

U mentálně postižených jedinců častěji převládají afekty nad rozumovým řešením, 

nedaří-li se jim při plnění zadaných úkolů. Od započaté práce snadno odcházejí k jiné 

činnosti, nebo přestanou pracovat úplně. To však souvisí s nezralostí osobnosti. S věkem 

může vhodným speciálním působením dojít ke zlepšení volních vlastností a rozvoji 

samostatnosti. 

Někteří jedinci s mentálním postižením působí neklidně a jsou hyperaktivní. Může 

se jednat o eretiky. Tyto jedince je nutné mít pod stálou kontrolou, nejsou pro ně vhodné 

práce s nástroji, mohli by ublížit sobě nebo poranit druhé osoby.  Problémem jsou i jedinci 

hypoaktivní, ti jsou naopak neschopní se čímkoli zaujmout, musí se hledat možnosti jejich 

vhodné aktivace. 

Pro pracovní výchovu jsou důležité i zvláštnosti tělesného vývoje jedinců 

s mentálním postižením. Bývají totiž opožděni v růstu, ve hmotnosti těla, mají slaběji 

vyvinuté svalstvo a zhoršenou motoriku rukou. To je důvodem jejich rychlejší unavi-

telnosti při práci a narušení složitých pohybových činností. Pracovní činnost je proto nutné 

vhodně organizovat. Důležité je zařazování přestávek, úprava pracovního prostředí a výběr 

vhodných činností podle individuálních zvláštností (Černá a kol., 1995). 

Mentální postižení postihuje nejenom psychické schopnosti, ale celou lidskou osobnost ve 

všech jejích složkách. Má tedy rozhodující vliv nejenom na vývoj a úroveň rozumových 

schopností, ale týká se rovněž komunikačních schopností, emocí, úrovně sociálních vztahů 

i možností společenského a pracovního uplatnění (Slowík, 2007). 

1.1.6  Zásady při práci s lidmi s mentálním postižením 

 
Vychovatel, instruktor nebo terapeut si musí pracovní činnost řádně zorganizovat 

dle určitých zásad. Měl by rovněž znát vhodné pracovní postupy, aplikovat je a promýšlet 

s ohledem na možnosti a schopnosti jedince. Zařazováním jednoduchých pracovních úko-

nů má cíleně působit na rozvoj určitých schopností, pracovních dovedností i návyků. 

 

 



Při práci s těmito lidmi platí určité zásady, zvláště důležité jsou: 

 

Jasně vymezit cíl a prostředky k jeho dosažení. Lidé s mentálním postižením mají narušeny 

poznávací činnosti i cílevědomost jednání. Veškerou činnost proto musíme promyšleně 

plánovat a rozčlenit ji do přiměřeně dlouhých etap s jasně vymezenými úkoly a cíli. U člo-

věka s mentálním postižením nelze předpokládat schopnost spontánně plnit úkoly či hledat 

řešení odpovídající stanoveným cílům. 

 

Maximální názornost při předvádění činností, popisu postupů, výběru materiálu a nářadí. U 

lidí s mentálním postižením převládá konkrétní myšlení, nelze spoléhat na používání 

minulé zkušenosti. 

 

Přiměřenost věkovým zvláštnostem jedinců a především hloubce jejich postižení. 

Požadavky musí být přiměřené mentální úrovni osob, se kterými pracujeme, měly by je 

však nutit k využití všech možností, které mají a odpovídat horním hranicím jejich 

možností. Musí se však přihlédnout ke zvláštnostem tělesného vývoje. 

 

Postup od jednodušších činností ke složitějším a od jednodušších pracovních postupů 

k postupům složitějším. Vychovatel by neměl obcházet vznikající potíže zjednodušováním 

způsobu práce a u těchto jednoduchých způsobů zůstávat a přizpůsobovat se mentální 

úrovni jedince. Je nutné začít s jednoduchými postupy a postupně jedince do dalších 

činností zapojovat, využívat různých pomůcek. Postupně je však vhodné, aby se před 

zahájením práce jedinci sami pokusili samostatně plánovat, co budou při práci potřebovat a 

jak budou postupovat. Výsledek jednoduché činnosti se u osob se středním a  těžkým 

mentálním postižením často dostaví až po mnohonásobném opakování, nebo se nedostaví 

vůbec a tito jedinci pak ztrácí zájem o další činnost. 

 

Soustavně opakovat základní pracovní úkony, vytvářet dovednosti mnohonásobným 

procvičováním určitých činností za stejných i změněných podmínek, a tím dosahovat 

trvalosti základních poznatků a dovedností jedince. Počet opakování určitých úkonů 

potřebných k dosažení jejich trvalého osvojení je několikrát vyšší než u duševně zdravých 

jedinců. 

 



Individuální přístup je stejně důležitý jak k lidem s mentálním postižením, tak i k osobám 

s jiným druhem postižením, nebo k jedincům nepostiženým. U jedinců s mentálním 

postižením je potřeba na základě individuálního přístupu využít jejich maximálních 

možností. Současně se uplatňuje i zásada výchovy ke spolupráci s ostatními členy skupiny.  

 

Zásada aktivity znamená získání člověka s mentálním postižením ke spolupráci, usilovat o 

jeho radostné a aktivní zapojení do práce. Pro lidi s mentálním postižením nejsou vzdálené 

cíle dostatečně podnětné, motivací je konkrétní a použitelný výsledek. Aktivitu nesmíme 

vzbudit strachem ani trestem. Možnost aktivizace konkrétního jedince závisí na jeho 

okamžitém zdravotním stavu a na prožitcích z minulých zaměstnání. Velkou roli hraje také 

temperament vychovatele, instruktora i ergoterapeuta a jeho přístup k jedinci. 

 

Zajištění bezpečnosti práce a hygienické nezávadnosti prostředí, materiálů, pomůcek i pra-

covních postupů je třeba prostudovat ze zákonů a vyhlášek, je nutné je respektovat 

(Vodáková a kol., 2007). 

                                                                                                    

1.1.7  Organizace zaměstnávání osob s mentálním postižením 

 
Pro zájmovou činnost jedinců v zařízeních pro mentálně postižené osoby je výběr 

materiálů a činností ovlivněn především věkem, respektive funkčním věkem a speci-

fickými vlastnostmi a schopnostmi jedinců.  

 

Nejčastější organizační formy praktických činností v naší organizaci jsou: 

 

Seznámit s úkolem a motivovat k činnosti. Kromě vysvětlování je vhodné také de-

monstrovat hotový výrobek. Velmi účinnou motivací je vysvětlení, k čemu se výrobek 

použije. Pokud je možné použít výrobek jako dárek, spolupůsobí motivačně i citové 

zaujetí. Tuto funkci plní také slib, že výrobek bude vystaven na výstavce. Je ovšem 

nezbytné všechny sliby dodržet. 

 

Předvedení nářadí a materiálu. Je velmi důležité, abychom správně pojmenovali to, co 

chceme, aby si jedinci zapamatovali. Všem necháme prohlédnout a ohmatat předměty, 

které demonstrujeme. Usilujeme o vnímání všemi smysly, to dává lidem s mentálním 



postižením větší pravděpodobnost zapamatování. Přitom by uživatelé měli názvy opa-

kovat. Demonstraci doplňujeme informacemi o účelu a užití výrobku. 

 

Předvedení činnosti. Vychovatel musí sám dobře ovládat nacvičovanou pracovní činnost, 

mít důkladně promyšlený postup práce a detailně úseky, kterým je potřeba věnovat zvý-

šenou pozornost. Vlastní předvedení práce se u lidí s mentálním postižením nedá nahradit 

žádným výkladem. Další metody mohou vlastní instruktáž vhodně doplňovat, nikdy ne 

však nahradit. Při předvádění činnosti je nutné, aby všichni jedinci viděli ruce toho, kdo 

činnost předvádí, nástroj i pracovní předmět a všichni dobře slyšeli. Pracovní postup je 

často nutné opakovat těm jedincům, kteří jej nepochopili. 

 

Nacvičovat činnost s lidmi s mentálním postižením pod neustálým dohledem vychovatele, 

který ihned opravuje chybné hmaty, pohyby a úkony. Pokud většina jedinců pracuje 

špatně, je nutné vrátit se k předcházejícímu kroku. Je to velmi důležité, aby se činnosti 

nenacvičily chybně, bylo by pak velmi obtížné chyby napravovat. 

 

Samostatná práce zpravidla tvoří největší časový úsek. Je třeba průběžně sledovat práci 

jednotlivců ve skupině a kontrolovat kvalitu výrobku, podle potřeby upozornit na chyby či 

pochválit dobrou práci. Je potřeba, aby všichni správně drželi nástroje, udržovali pořádek  

na pracovišti a dodržovali pravidla bezpečné práce. Někteří jedinci s mentálním postižením 

nemusí pochopit postup práce ani při opakované instruktáži i při zřejmém úsilí vyhovět 

požadavkům. Potom je zapotřebí zadat jim jinou práci a nenechat je zahálet. Mohou konat 

jiné potřebné, i když třeba jen pomocné práce, např. připravovat materiál pro ostatní. 

 

Zakončení práce. Na závěr zhodnotíme vykonanou práci, uklidíme pracoviště, uživatelé se 

umyjí a převléknou do čistého oděvu. Vyvarujeme se ostrých výtek a trestů, protože se pak 

uživatelé bojí příště pracovat, aby nebyli káráni. Málo pečlivou práci však nelze nechat bez 

povšimnutí. Uživatele rovněž zapojujeme do hodnocení, vedeme je k pokusům srovnávat 

výrobky, hledat a hodnotit vlastnosti důležité z hlediska použití výrobku (Vodáková a kol., 

2007). 

 

 



1.2  Ergoterapie a ergoterapeut 
 

1.2.1  Historie ergoterapie 

 

 Ergoterapie v ČR sahá do 19. století, tehdy se zaváděla zejména v psychiatrii. 

Podobný vývoj probíhal i v Evropě a ve světě. V rámci ergoterapie byly využívány 

zejména tradiční rukodělné techniky. Součástí rehabilitace se ergoterapie stala po druhé 

světové válce. Význam ergoterapie v poslední době vzrůstá, přestože její vývoj jako 

samostatné zdravotnické profese v ČR za posledních 40 let ustrnul na aplikaci tradičních 

terapeutických technik jako např. na tkalcovství, košíkářství, kresbě a malbě (Votava a 

kol., 2005).  

1.2.2  Pojem ergoterapie a ergoterapeut 

 
Ergoterapie je stará léčebná metoda. O povzbudivém vlivu práce, sportu a dalších 

aktivit na lidské zdraví věděli již starověcí lékaři. Výraz ergoterapie pochází ze dvou 

řeckých slov. Ergon – práce a therapia – léčení, terapie. Ergoterapii bychom tedy mohli 

definovat jako léčbu prací nebo pracovní rehabilitací. V praxi se můžeme setkat 

s termínem činnostní léčba. Jedná se o zaměstnání jedince prací, hrou i zábavou, využívá 

se u všech typů postižení (mentální, duševní, tělesné) a u lidí každého věku. Základem 

léčby je jakákoli pro jedince vhodně zvolená činnost odvádějící jeho pozornost od 

postižení, onemocnění a pesimistických nálad. 

Léčba prací má tedy léčebnou hodnotu, zabraňuje zhoršení a umožňuje zlepšení 

celkového stavu klienta. Tato léčebná činnost pozitivně ovlivňuje celou osobnost, posiluje 

tělo i duši, napomáhá k získání ztracené sebedůvěry a znovuzapojení do plnohodnotného 

života. Vhodnou pracovní činnost případně určí na základě vyšetření lékař. Může se jednat 

například o jednoduché manuální a pomocné práce nebo různé výtvarné činnosti, 

individuálně přizpůsobené stavu jedince. Ergoterapii zajišťují zejména ergoterapeuti 

sdružení v profesní organizaci s názvem Česká asociace ergoterapeutů (ČAE). Podle 

charakteristiky ČAE je ergoterapeut odborně vzdělaný pracovník, který pracuje na základě 

pokynů lékaře. Provádí ergoterapeutické vyšetření, analýzu poškozených funkcí, analýzu 

zbylých funkcí aj. Pracuje buď s jedincem, nebo se skupinou klientů, sestavuje krátkodobé 

a dlouhodobé programy v návaznosti na komplexní rehabilitační program. Dále s klienty 

provádí cílené praktické činnosti a aplikuje postupy, které by měly zvyšovat svalovou sílu, 



koordinaci a rozsah postižených oblastí. S klienty rovněž nacvičuje soběstačnost 

v nemocničním, ústavním, ambulantním případně domácím nebo jiném prostředí. Za 

účelem spolupráce ergoterapeut zacvičuje i rodinné příslušníky klienta, navrhuje pro něj 

kompenzační pomůcky, učí ho, případně i členy domácnosti s nimi zacházet. Ergoterapeut 

spolupracuje s dalšími odbornými pracovníky, např. s fyzioterapeuty a logopedy. Zaměřuje 

se rovněž na výcvik komunikačních schopností a rozvoj kognitivních funkcí. Zároveň 

poskytuje poradenské služby na případnou úpravu domácího prostředí klienta (Vodáková a 

kol., 2007). 

Práce ergoterapeuta je velmi náročná. Ergoterapeut by měl mít dobré znalosti 

z oblasti lékařských oborů, kineziologie, psychologie, široké teoretické znalosti a praktické 

dovednosti z různých oblastí pracovních činností a v průběhu své praxe musí tyto znalosti 

a dovednosti rozvíjet a prohlubovat, aby u klienta dokázal aplikovat přiměřenou činnost, 

která by kladně ovlivňovala jeho fyzický psychický stav (Klusoňová, Špičková, 1990).  

V současné době lze obor diplomovaný ergoterapeut studovat formou denního 

tříletého studia na zdravotnických školách v Mostě, Teplicích, Ostravě a Plzni. Jediné 

vysokoškolské studium ergoterapie se studuje na 1. lékařské fakultě UK. Pro rovnoprávné 

postavení oboru ergoterapie v rámci všech zdravotnických disciplin je nezbytně nutný 

vznik magisterského studia, které v ČR zatím neexistuje (Votava a kol. 2005).                       

Ergoterapie je rovněž zařazena do denních i pobytových programů různých zařízení pro 

znevýhodněné osoby. Pak plní úkoly nejen v oblasti léčebné, ale i v oblasti psychosociální. 

V tomto případě se nejedná o ergoterapii předepsanou lékařem, ale spíše o výchovu a smy-

sluplné využití volného času klientů pod vedením vychovatelů (Vodáková a kol., 2007). 

 

„Souhrnně lze uvést, že ergoterapie je profese, která: 

 

- se specificky zaměřuje na provádění činností, jež osoba považuje za užitečné nebo 

smysluplné 

- považuje činnost za cíl i prostředek terapie 

- je založena na přístupu zaměřeném na klienta 

- v léčbě vychází ze sociálních rolí osoby  

- zajímá se o prostředí, v němž osoba žije a pracuje, protože provádění činnosti je 

ovlivněno vzájemnou interakcí mezi jedincem a prostředím“ (Jelínková a kol., 2009, s. 

14). 



„Česká asociace ergoterapeutů ve své Koncepci oboru ergoterapie z roku 2007 cíle 

oboru více rozvádí a definuje následovně: 

- podporovat zdraví a duševní pohodu osoby prostřednictvím smysluplné 

aktivity/zaměstnávání 

- pomáhat zlepšovat schopnosti, které osoba potřebuje pro zvládání běžných denních 

činností, pracovních činností a aktivit volného času                                                 

- umožnit osobě naplňovat její sociální role 

- napomáhat k plnému zapojení osoby do aktivit jejího sociálního prostředí a komunity 

- uplatňovat terapii zacílenou na klienta/pacienta, který je aktivním účastníkem terapie, 

podílí se na plánování a procesu terapie 

- posilovat osobu v udržení, obnovení či získání kompetencí potřebných pro plánování, 

realizaci jejích každodenních činností v interakci s prostředím (zvládání nároků jak 

sociálního, tak fyzického prostředí) 

- usilovat o zachování příležitosti účastnit se aktivit každodenního života všem osobám  

- bez ohledu na jejich zdravotní postižení či znevýhodnění“ (Jelínková a kol., 2009, s. 17). 

1.2.3  Hlavní oblasti ergoterapie  

 
Kondiční ergoterapie 

Cílem kondiční ergoterapie je odpoutání pozornosti klienta od sebe sama, snaha 

udržet jeho duševní pohodu a napomáhat mu k navázání nových přátelství. Klient by měl 

dělat činnosti, které jej těší, baví, zajímají a měl by je dělat s chutí. Proto je nutné předem 

zjistit, co klienta zajímá, baví a jaké jsou jeho zkušenosti. Výsledky činnosti by klienta mě-

ly motivovat k dalším aktivitám. Je důležité zvolit vhodné činnosti, náměty a materiály, 

promyslet, jak se výrobky využijí. 

 

Ergoterapie cílená na pracovní začlenění 

Hlavní náplní této oblasti ergoterapie je v rámci možností zařadit klienta (po úrazu 

či dlouhodobé nemoci) zpět do zaměstnání, do pracovního kolektivu nebo navrhnout 

vhodné změny zaměstnání. V tomto případě je nutné zjistit, jaké následky onemocnění (či 

úraz) zanechalo a jaké jsou možnosti zapojení do práce. Pracovní činnost jedince by měla 

být v souladu s jeho vzděláním a předchozím pracovním zařazením. Neměla by být příliš 

náročná nebo pod úroveň jeho schopností.  

 

 



Ergoterapie zaměřená na výchovu k soběstačnosti 

Hlavním cílem této oblasti je vychování jedince k soběstačnosti v běžných denních 

činnostech jako například oblékání, osobní hygiena a sebeobsluha. Tato výchova k sobě-

stačnosti není významnou náplní práce jen ergoterapeutů, ale i vychovatelů, učitelů, 

ostatních pracovníků, kteří s osobami různě znevýhodněnými pracují. 

 

Ergoterapie cílená na postiženou oblast 

Tato forma terapie by měla u klienta zvýšit svalovou sílu, koordinaci a zlepšit 

rozsah hybnosti. Proto je v této oblasti ergoterapie nezbytná znalost pohybového aparátu 

(kostry a svalů) a kineziologie (nauky studující zákonitosti mechaniky pohybu lidského 

těla). Pro dosažení vytyčeného cíle musí být vykonávaný pohyb cílený, přesný a správně 

dávkovaný. Klient cvičí pomocí určitých nástrojů a cílem není nikdy výrobek, nýbrž 

zlepšení stavu (Vodáková a kol., 2007). 

 

Vlivy působící na cíle ergoterapie 

Při volbě vhodného postupu terapie je východiskem lékařská zpráva. Jak je známo, 

kromě vhodných metod, činností, pomůcek a materiálu se musí brát zřetel zejména na 

osobnost a cíle jedince. Velkou roli hraje rovněž jeho věk, pohlaví a také osobnostní rysy. 

Terapeut by měl vědět, z jakého prostředí klient přichází, s kým se přátelí, co už se naučil 

doma, ve škole, či jiném zařízení, jaké má zájmy, vzory a osobní cíle (Pfeifer, 1990). 

1.2.4  Pracovní výchova a ergoterapie osob mentálně postižených 

 
Lidé s mentálním postižením jsou z větší míry závislí na svém okolí. Jejich 

soběstačnost se však dá do jisté míry ovlivnit, a to nejen v dětství, ale i v dospělosti. 

Veškerá pracovní činnost naplňuje život mentálně postižených jedinců a rozvíjí jejich 

možnosti. Proto je pracovní výchova významnou součástí vzdělávacích programů 

speciálních škol a programů činnosti všech zařízení pro děti i dospělé osoby s mentálním 

postižením. 

Měli bychom rozlišovat pojem ergoterapie a pracovní výchova. Pracovní výchova 

je výchova prací a výchova k práci, je celkem jasně vymezena, ergoterapie je předepsána 

lékařem a je řízena ergoterapeutem. V některých zařízeních pro mentálně postižené osoby 

se jedná spíše o činnost výchovnou, využití volného času uživatelů služeb zařízení pod 

vedením vychovatele či instruktora. V tomto případě by se však označení ergoterapie 

nemělo používat. 



1.2.5  Cíle a úkoly pracovní výchovy a ergoterapie osob s mentálním 

postižením 

 
Hlavním úkolem pracovní výchovy a ergoterapie je zlepšení kvality života 

mentálně postižených lidí, zajištění co nejvyšší míry jejich soběstačnosti a integrace do 

většinové společnosti. Úkoly a konkrétní cíle rozlišujeme podle hloubky mentálního 

postižení jedinců. 

Pracovní výchova umožňuje u osob s mentálním postižením zmírnění motorických 

nedostatků zařazováním činností důležitých zejména z hlediska rehabilitace, směřujících 

na zlepšení jemné i hrubé motoriky. Prostřednictvím praktických činností se rovněž 

zdokonalují kognitivní funkce, stimuluje se řeč i myšlení a snižují se nedostatky prostorové 

orientace. 

 Cíle a úkoly pracovní výchovy mentálně postižených jedinců se v různých zařízeních 

zaměřují také na utváření návyků potřebných pro případné uplatnění na trhu práce, jako 

jsou např. vstát v určitou dobu, vykonat osobní hygienu, přiměřeně se obléknout, odejít na 

určité místo, vydržet u zadaného úkolu, či být po určitou dobu v kolektivu (Vodáková a 

kol., 2007). 

 Dlouhodobým cílem ergoterapie osob s mentálním postižením je pomoci těmto osobám 

řešit praktické otázky související se snížením či ztrátou soběstačnosti v činnostech, které 

jsou pro život nepostradatelné, napomáhat jejich aktivnímu začlenění do společnosti a za-

chování optimální kvality života. Jedním z cílů pracovní výchovy je dosáhnout u jedinců  

s mentálním postižením uspokojivé úrovně a rovnováhy při provádění sebeobslužných, 

pracovních činností a aktivit volného času, které zlepší pocit jejich osobní pohody 

(Jelínková a kol., 2009).  

 Souhrnně je cílem ergoterapie: „umožnit osobě dosáhnout kompetentní úrovně 

provádění jakýchkoli činností, aktivit nebo úkonů, které jsou pro ni důležité, smysluplné 

nebo nezbytné, v odpovídajícím prostředí a v rozsahu, který osoba pokládá za uspokojivý, 

za předpokladu splnění nezbytných sociálních a kulturních norem“ (Hagedornová in 

Jelínková a kol., 2009. s. 17). 

 

 
 



1.3  Keramika, techniky práce s keramickou hmotou 
 

1.3.1  Charakteristika a druhy keramiky 

 
Slovo keramika je řeckého původu, vzniklo ze slova keramos, což bylo ve starém 

Řecku označení pro hlínu a hrnčířské výrobky. Dnes se kromě hrnčířských výrobků pod 

pojmem keramika rozumí všechny předměty vytvořené a vypálené z hlíny. Jedná se o 

cihly, porcelánové figurky, izolátory elektrického vedení, ale i brusné karborundové 

kotouče. Existuje velké množství druhů keramiky z velmi rozdílného materiálu. 

V literatuře se pro zjednodušení keramika dělí na hrubou a jemnou. Hrubou keramikou se 

rozumí předměty určené ke stavební a průmyslové výrobě, například cihly, střešní krytina, 

kanalizační roury, žáruvzdorné a kyselinovzdorné předměty apod. Jemnou keramiku 

představují užitkové a ozdobné předměty, obkladačky, zdravotní keramika a další 

předměty vyrobené z porcelánu a ostatní jemné keramiky. 

 

Jemnou keramiku dělíme na podskupiny dle použité keramické hmoty, glazury a 

podle vypalovací teploty: 

Hrnčířské zboží nazývané rovněž hrnčina jsou jednoduché keramické výrobky glazované 

i neglazované, některé druhy s velmi nízkou vypalovací teplotou pod 900 °C. Jedná se  

o hliněné nádobí, formy na pečení, květníky, krmítka a hračky. 

 

Zakuřovaná keramika se vypaluje v primitivní polní peci a je neglazovaná. Po dosažení 

teploty do 1000 °C se na oheň přihodí látky vyvolávající silný kouř (vlhké větve, piliny 

s olejem apod.) V pórech střepu se usadí saze a nádoba se stane částečně nepropustnou.  

Před pálením se může suchý střep vyleštit. Po vypálení je výrobek matný, šedý až černý 

s lesklým dekorem. 

 

Výrazem Terra sigillata neboli razítkovaná hlína se označují římské červenohnědé nádoby 

zdobené figurálními reliéfy. Hrnčíři v Římě vtlačovali reliéfy do měkkého střepu razítky 

z pálené hlíny. Na tento druh keramiky se používá hlinitá glazura, připravená z koloidního 

roztoku železitého jílu. 

 

Rakujaki je druh keramiky používaný v 16. století zejména k pití čaje. Slovo raku 

v japonštině znamená radost, požitek, blaženost. Protože výrobek musí snést velké změny 



teploty, přidává se do základní hmoty minimálně 1/3 šamotu. Před ochlazením ve vodě 

obvykle ještě výrobek redukujeme vložením do dřevěných hoblin, pilin s olejem nebo 

zaolejovaných hadrů, čímž se docílí zajímavých barevných odstínů a efektů. 

 

Majolika a fajáns – oba názvy patří keramice s průlinčivým střepem pokrytým 

neprůhlednou, většinou bílou glazurou, na kterou se ještě před vypálením maluje. Teplota 

vypálení se pohybuje kolem 1000 °C. 

 

Pórovina (bělina) je keramika s bílým střepem, pokrytá průsvitnou glazurou. Tvrdá 

pórovina se někdy složením a hutností podobá kamenině. Kromě nádobí na jídlo se 

používá i při výrobě obkladaček a zdravotní keramiky. Pórovina pochází z Anglie, kde 

byla prvně namíchána v první polovině 17. století.  

 

Mezi pórovinu patří i kameninová hrnčina neboli varná kamenina. Je značně ohnivzdorná 

a vařívalo se v ní na otevřeném ohni. Vyznačuje se hlinitou glazurou, tzv. šlemovkou. 

 

Kamenina pochází pravděpodobně z Číny, zde byla glazovaná kamenina nalezena 

v hrobkách již v 15. století před Kristem. Základní surovinou tohoto druhu keramiky jsou 

kameninové jíly, které se míchají s dalšími přísadami (živcem, křemenem a šamotem). 

Vypalována je dle složení střepu při teplotě 1200 °C – 1280 °C. 

 

Porcelán se poprvé objevuje koncem 6. století v Číně. Dělí se na tvrdý – evropský, měkký 

- asijské porcelány. Porcelán je v tenkém střepu průsvitný a na rozdíl od kameniny má 

střep slinutý (Rada, 2007). 

 

Bucherro (Bucherro nero) je technika vyznačující se grafitově lesklým povrchem. 

Vzhledem i postupem výroby je podobná keramice zakuřované. Řemeslným zpracováním 

a kvalitou střepu ji však obvykle převyšuje. Pro zvýšení konečného efektu se do hlíny 

přidává rašelina. 

 

Varný střep představuje špičkový materiál, z něhož jsou výrobky určené k použití 

v elektrických či mikrovlnných troubách. Má-li hmota speciální složení, umožňují dokonce 

i pečení na nízkém otevřeném ohni, např. na dřevěném uhlí. Velice důležitá je vysoká 

teplota výpalu. Kvalitní materiály tohoto typu patří k těm nejdražším (Žíla, 2005). 



Papírová hlína je jednou z nedávno vyvinutých hlín. Lze k ní přidávat různé přísady, 

používat ji potom jako lepidlo nebo se může používat samotná. Z papírové hlíny můžeme 

vyrobit rozměrné dílo, které je neobyčejně pevné v syrovém i vypáleném stavu a váží jen 

zlomek toho, co by vážil výtvor z jiné hlíny. Papírová kaše obsahuje malá dutá vlákna 

celulosy, která fungují jako kapiláry, do nichž se vlhká hlína vsákne a pevně se s nimi 

spojí. Papír při vypalování shoří a zanechá po sobě ve střepu splet' kanálků, které snižují 

jeho hmotnost. 

 

Kostní porcelán umožňuje keramikům zhotovovat neobyčejně tenká, až téměř 

transparentní díla. Po vypálení se vyznačuje bělostí, průsvitností a mimořádnou pevností. 

Hmota na kostní porcelán byla vyvinuta k výrobě předmětů s vlastnostmi porcelánu, ale za 

nižší náklady. Používá se především ve formě licí hmoty, s níž lze odlít velmi tenké stěny. 

Díky čistotě střepu a bělosti je ideální ke zdobení naglazurovanými barvami a obtisky 

(Mattison, 2004). 

1.3.2  Suroviny pro výrobu keramiky 

 
Keramické materiály vznikají v přírodě kaolinizací, což je zvětrávání živcových 

hornin. Můžeme hovořit o primárních a sekundárních surovinách. Primární suroviny jsou 

suroviny, které zůstaly uloženy přibližně v místě vzniku, většinou se jedná o kaoliny. Jsou 

čistší, ale hrubší a málo plastické. Sekundární suroviny byly z místa svého vzniku pře-

plaveny do míst, kde se nachází. Především se jedná o hlíny a jíly. Jsou plastičtější, 

jemnější, ale zároveň znečištěny různými sloučeninami. Základními surovinami pro pří-

pravu keramických hmot jsou plastické jíly, hlíny, kaolin a další suroviny jako příklad 

neplastická ostřiva, taviva, a organické přísady. 

 

Kaolin je měkká, bílá zemina. Je žáruvzdorný a svou bílou barvu si zachovává i po 

vypálení. Vznikl zvětráváním živcových hornin a jeho základní složkou je nerost kaolinit. 

Kaolin se musí plavit, neboť je znečištěn nerozloženými zbytky matečné horniny. Pla-

vením se odstraní hrubozrnné části. Jemný křemenný písek, živec a slída zůstanou a při 

sestavování hmoty se s nimi musí počítat. Chceme-li získat plastickou a při sušení pevnou,  

po vypálení bílou pracovní hmotu, musíme většinou smíchat několik druhů kaolinů a jílů. 

Česká republika je bohatá na kaoliny, mezi nejlepší patří sedlecký z Karlovarska. 

 



Hlíny a jíly vznikly zvětráním a přeplavením živcových hornin. Jíly obsahují minimálně 

50% jíloviny (velmi jemných částic jednoho nerostu, např. kaolinu). Hlíny jsou na rozdíl 

od jílů složeny z jemně rozptýlených částic různých nerostů i látek organických a často 

bývají zabarveny žlutě až hnědě od většího množství železitých sloučenin. 

 

Ostřiva zvyšují tepelnou odolnost a snižují smrštění. V keramické tvorbě jsou velmi 

důležitá, neboť ovlivňují vlastnosti plastických materiálů. Ostřiva rovněž zabraňují 

deformacím během sušení a pálení, mnohdy pomáhají materiál držet pohromadě i během 

vytváření. Mezi ostřiva řadíme např. šamot, živce, křemen či vápenec. 

 

Taviva způsobují snížení bodu slinutí a zvyšují procento smrštění. Nejlepším tavivem  

pro kameninové a porcelánové materiály je živec a pro keramické hmoty vápenec (ten se 

pro sklony k odprýskávání využívá jako uhličitan vápenatý nebo plavená křída). 

 

Organické přísady jsou látky organického původu, které se někdy přidávají do 

keramických hmot. Lehčiva odlehčují daný materiál a zvyšují jeho poréznost. Vhodné jsou 

suroviny, které v žáru vyhoří, třeba piliny, rašelina, korková drť, otruby apod. Střep pak 

získá kromě vylehčení i zajímavou strukturu, čehož lze případně využít i výtvarně. 

 

K tomu, abychom mohli z keramické hlíny vytvářet předměty, musí hlína splňovat 

určité předpoklady. Jejími základními vlastnostmi musí být: 

- zpracovatelnost (plastičnost), zaručuje snadné modelování a vytáčení na kruhu 

- malé smrštění (velké smrštění způsobuje deformaci výrobku a komplikuje glazurování), 

optimální smrštění je 8-10 % po vypálení 

- přídržnost glazury – glazura by se neměla odlupovat ani se vsakovat. 

- stálost v ohni – předmět si při pálení musí zachovat svůj tvar, nesmí se bortit ani 

deformovat 

- čistota surovin – hmota nesmí obsahovat nečistoty, které by znehodnotily střep 

- nasákavost – zjistí se povařením vypáleného střepu ve vodě. Suchý úlomek se musí 

zvážit a tři hodiny vařit. Pak střep vyjmeme, osušíme, opět zvážíme a z rozdílu 

vypočteme nasákavost 

 

Pouze některé jíly a hlíny mají všechny požadované vlastnosti. Proto se základní 

surovina upravuje přidáním jiných hlín a materiálů. Průmyslově vyráběná keramická hmo-



ta se dodává buď vlhká, vakuovaná a lze ji hned použít k práci bez dalšího zpracování, 

nebo suchá, kterou musíme nejprve rozmočit ve vodě. Není-li mletá, větší kusy rozbijeme, 

aby se rychleji rozmočila. Kaši dobře rozmícháme, nalijeme do sádrových forem a ne-

cháme zatuhnout na potřebnou hustotu. Čistá a jemná hmota je vhodná na výrobu 

drobnějších předmětů. Na větší nádoby či figury je vhodnější použít hlínu s přídavkem 

jemného až hrubého šamotu (Rada, 1997).  

1.3.3  Vytváření z keramické hmoty 

 
„Každá tvárná hmota podněcuje v člověku touhu ztvárnit ji podle vlastních 

představ. Připomeňme si sníh a vlhký písek, který láká k tvarování nejen děti, ale mnohdy  

i dospělé. Také těsto dostává v rukách hospodyněk různé zajímavé a hezké tvary. Ruce 

jsou nástrojem, který proměňuje hmotu nejen pro radost, ale především pro užitek. Ze 

spojených dlaní, kterými člověk nabíral potravu a vodu, se zrodil tvar misky a džbánu. 

Válením a ohýbáním vznikají různé tvary, které lidské ruce zdobí rytím, vtlačováním 

tvořítek, zástřihy či kresbou. 

Zájem o výtvarnou činnost, o modelování přispívá k rozvoji osobnosti člověka, 

ovlivňuje jeho vkus, estetické vnímání a formuje jeho životní styl“ (Klusoňová, Špičková, 

1999, s. 147). 

 

Slepování kuliček  - vytvoří se kuličky z hlíny, propíchnou se špejlí, a tím se vyrobí ko-

rálky a různě se zdobí. Kuličky můžeme i slepovat k sobě a vytvářet jednoduchá zvířátka, 

nádobky i jiné výrobky dle fantazie jedince.  

 

Výroba z válečků - dalším způsobem tvoření z keramické hlíny je stavění z hliněných 

válečků, silných asi jako tužka. Postupným přikládáním válečků vytvoříme nádobku nebo 

figurku. Stěny můžeme při dokončování vyhladit nebo stopy po spojování válečků využít 

jako přirozené dekorace.  

 

Modelování z hroudy hlíny  - nejjednodušší metodou vytváření nádob bez hrnčířského 

kruhu je modelování z hroudy hlíny. Do hroudy měkké hlíny vymáčkneme palci jamku a 

tu rozšíříme. Tím vznikne jednoduchá nádoba, které rukou, špachtlemi a jinými 

pomůckami dáme tvar i tloušťku střepu. 

 

 



Tvarování z hliněných plátů - válečkem na těsto rozválíme plát silný 8 až 10 milimetrů. 

Stejnoměrnou sílu plátu nám případně určují pomocné vodící lišty. Z plátu vyřezáváme 

tvary, které jsou stavebními prvky různých předmětů. 

 

Modelování postav - protože nám způsob modelování určuje i keramická hmota, kterou 

k práci potřebujeme, použijeme na výrobu figurky s mnoha detaily jemnější materiál. 

Figurky lidské nebo zvířecí modelujeme duté, pracujeme zároveň zevnitř i z vnějšku. 

Tento způsob práce vyžaduje značnou zkušenost jedince.  

 

Vytáčení na hrnčířském kruhu - z dobře propracované hlíny oddělíme potřebně velký 

kus a zformujeme jej do zaoblené hrudky. Hrudku nahodíme do středu talíře a kruh 

roztočíme. Roztočenou hrudku stlačujeme oběma rukama přesně do středu kruhu 

(zcentrujeme). Výrobek vytáhneme do základního tvaru, ze kterého se stlačením a rozta-

žením vychází při vytáčení talířů a mis. Ruce si při práci musíme stále namáčet v misce 

s vodou. Při vytáčení na kruhu přinese úspěch pouze neustálé zkoušení. Hotový výrobek 

z kruhu odřízneme strunou.  

 

Lití do forem - tekutou hlínu naléváme do čisté sádrové formy z malé výšky, snažíme se 

tím zabránit tvoření vzduchových bublin. Hladina tekuté hlíny po nalití do formy klesá, 

neboť sádra vodu odsává. Hlínu stále doléváme. Když se na stěně formy vytvoří dostatečně 

silná vrstva ztuhlé hlíny, zbytek tekuté hlíny vylijeme zpět do nádoby, ze které jsme hlínu 

nalévali. Okraj výrobku ořízneme podle formy (Rada, 1997).                                              

1.3.4  Dekorační techniky v keramice 

 
Keramiku můžeme dekorovat bud' zdobením vypáleného nebo nevypáleného 

střepu. V prvním případě se jedná o způsoby plastického dotváření výrobku – domodelo-

váním, nalepováním, razítkováním atd. V druhém případě se jedná o malbu, kresbu, rytí, 

tisk a další způsoby plošného zdobení. Existuje spousta možností zdobení keramiky. 

Jednotlivé techniky můžeme kombinovat a doplňovat dle vlastní fantazie. 

 

Techniky plastického dekorování : 

Tvarování – jednou z možných výzdob je zformování ještě měkké, právě vyrobené 

nádoby. Jako nářadí nejlépe poslouží navlhčené ruce a jemná mořská nebo molitanová 



houbička. Zavadlý, ještě tvárný výrobek můžeme dále tvarovat a různými způsoby 

můžeme docílit zajímavého povrchu. Nalepování je jednou z nejstarších technik, jejíž škála 

je velmi bohatá. Od prostě přilepeného dle fantazie upraveného hliněného válečku 

přilepeného prstem na nádobu, až po jemný reliéf na porcelánové váze. Reliéfy se nalepují 

modelované z volné ruky nebo vytlačené do formy. Použitý výlisek však musí být 

přibližně tuhý jako podklad, aby smršťování obou částí bylo stejnoměrné a nevznikaly 

praskliny. Podklad i rub přilepované části musíme zdrsnit a řídkou hlínou (šlikrem) slepit. 

Srst zvířátkům zhotovíme protlačením řídké hmoty sítkem na nudličky a nalepíme na 

příslušná místa figurky. 

 

Plastické razítkování – jedná se o velmi starou techniku vtlačování negativních reliéfů do 

hlíny. Použijeme razítka z kovu, sádry nebo dřeva. Razítkujeme do měkčí hlíny, aby střep 

nepraskal. Hlína nesmí být příliš tuhá, aby se razítko dobře odlepovalo a stěny nádoby 

tlakem nedeformovaly.  

 

Rytí, rýhování a žlábkování - hojně se užívá ke zdobení nevypáleného keramického 

výrobku. Hlína musí být čistá, bez šamotu nebo jiných hrubých příměsí. Pracovat můžeme 

s nejrůznějšími nástroji podle výtvarného záměru a vynalézavosti autora. Pro suchý nebo 

zatvrdlý střep zvolíme spíše ostré kovové hroty. Pro hlínu vláčnou zvolíme nástroje 

s dlátovým koncem – dřevěné, bambusové nebo z umělých hmot, neboť ji vybírají měkčeji 

a nezanechávají ostré, roztřepané rýhy. Zajímavou stopu zanechá například kuličkové pero, 

vidlička, či část starého hřebenu. 

 

Inkrustace – jsou negativní otisky po razítkování, rýhování nebo rytí. Prohlubeniny, které 

vzniknou ve výrobku se pečlivě vyplní měkkými barevnými nástřepími a po zaschnutí se 

povrch vložené engoby seřízne do roviny podkladu ostrým nožíkem nebo žiletkou. 

 

Prořezávání a seřezávání – polotuhý střep prořezáváme ostrým, tenkým nožíkem a po 

zaschnutí začistíme ostré hrany jemným skelným papírem a změkčíme vlhkou houbou. 

Místa, ve kterých chceme vyřezávat, ponecháme při vytváření výrobku silnější. 

 

Malířské techniky: 

Engobování – postup zdobení nástřepím (engobami) je stejný jako při práci s glazurou. 

Musíme však pracovat rychle a přesně, aby se nerozmáčel základní střep. Engobami 



můžeme také malovat štětcem nebo kukačkou. Kukačka je velmi starý hrnčířský nástroj, 

opatřen otvorem nálevním a výtokovým. 

 

Trasakování a mramorování – Engoba se nakapává na okraj nádoby a nechá se stékat 

dolů. Potom se barevné potůčky trháním a škubáním smísí do žádaného ornamentu. 

Mramorovat můžeme více způsoby. Místo engob můžeme také nakapávat barvítka nebo 

podglazurní barvy. Velmi zajímavých efektů se docílí některými přídavky do barvy či 

engoby. 

 

Vybírání nástřepí hřebenem – Vlhkou engobu můžeme lehce vybírat měkkým gumovým 

nebo koženým hřebenem se zakulacenými zuby nebo plochým vytvarovaným štětcem, 

získáme tak mělkou reliéfní stopu (Rada, 1997). 

 

Leštění - neboli technika kovového lesku se provádí na střepu v koženém stavu. Je to 

tradiční technika, která se používala ještě před vynálezem glazování.  Dává předmětům 

slabý lesk a nepropustnost tím, že způsobuje zhutnění částic hlíny. Keramika ošetřena 

leštěním by se měla vypalovat při teplotě nad 1000 °C, jinak lesk zmizí (Mattison, 2004). 

1.3.5  Glazování 

 
Glazury – používají se k zušlechtění a zdobení keramického výrobku. Už název (glas - 

sklo) napovídá, že mají příbuznost se sklem. Jedná se o sklovité povlaky keramického 

střepu, díky kterému se výrobky stávají neprosákavé, jsou lépe čistitelné a zároveň výrobek 

zdobí. 

Glazury dělíme: 

- podle barvy - na barevné a bezbarvé 

- podle průsvitnosti - na průhledné a krycí 

- podle tavitelnosti - na těžce tavitelné, tvrdé (výpal nad 1200 °C) a lehce tavitelné, 

měkké (do 1200 °C).  

- dle způsobu zpracování - na surové a fritované  

- podle chemického složení - na olovnaté, borité, živcové, solné, hlinité atd.  

- podle vzhledu a zdobných vlastností - na krystalické, stékavé, trhlinkové, listrované 

a jiné  

 



Základní složkou glazur tvoří křemen, který se s přídavkem různých kovových 

kysličníků taví ve sloučeniny zvané silikáty neboli křemičitany. Téměř všechny glazury 

jsou vzhledem k obsahu těžkých kovů zdravotně závadné, proto je nutné dodržovat 

pravidla ochrany zdraví. Měli bychom se snažit snížit prašnost na minimum, v případě 

potřeby používat respirátor a při práci nejíst, nepít ani nekouřit. Glazury a barvy obsahující 

jedovaté olovo nesmíme používat na výrobky určené pro jídlo, jako jsou talíře, džbány, 

hrnky aj. (Rada, 1997). 

 

Glazování 

Práškovou glazuru nejprve necháme rozmočit na hustou kaši, tu pak rozmícháme, 

několikrát přecedíme přes síto a rozředíme na potřebnou hustotu. Hustota glazurového 

mléka závisí na savosti a tloušťce střepu. Pórovitý střep saje více vodu a potřebuje řidší 

glazuru než střep hutný, který by vodu nestačil vstřebat. Hustotu glazurového mléka 

vyzkoušíme na kousku střepu, který namočíme do glazury. Škrábnutím pak zjistíme sílu 

nánosu a porovnáme. Glazurový roztok by měl mít přibližně hustotu smetany a nános 

střepu 1 až 2 mm. Aby se glazura v nádobě neusazovala, zkusíme přidat lžičku kyseliny 

octové, trochu kaolinu nebo škrobové moučky. Nejlepší je na míchání glazury použít 

nádoby porcelánové nebo smaltované. Chceme-li, aby nám glazura na střepu lépe držela, 

přidáme do ní trochu lepidla (např. Arabskou gumu). Musíme si dát pozor na to, aby 

lepidla nebylo moc, pak by se nám glazura mohla odlepovat. Je lepší připravit si pouze 

množství, které můžeme v několika dnech zpracovat, protože po delší době by lepidlo 

snížilo kvalitu glazury. Výrobek musíme před glazováním pečlivě očistit od prachu 

proudem vzduchu nebo vlhkou houbou. Předmět nesmí být zamaštěn, protože by glazura 

nepřichytla. Výrobek můžeme naglazovat buď namáčením, poléváním, nanášením štětcem 

nebo stříkáním. Při namáčení si můžeme pomoci kleštěmi, zanechají na výrobku jen malé 

body, které snadno zaretušujeme. Větší předměty je vhodnější glazovat poléváním nebo 

stříkáním.  V případě, že nechceme jednolitý povrch, můžeme glazury nanášet měkkým 

plochým štětcem tak, abychom vytvořili jednolitý povlak bez neglazovaných míst. 

Případné silnější nánosy lze jemně seškrábnout a uhladit. Velmi vhodným způsobem 

glazování je postřik rozprašovací pistolí. Ke stříkání použijeme glazuru o něco řidší než 

k na-máčení, proceděnou velmi jemným sítkem, abychom zabránili ucpání trysky pistole. 

Snažíme se stříkat rovnoměrně, aby nebyly některé části předmětu glazovány silněji (Rada, 

1997). 



1.3.6  Sušení a pálení 

 
Každý výrobek z keramické hlíny musí být důkladně vysušen a zpracován tak, aby 

neobsahoval vzduchové bubliny a vodu, jinak by při vypalování mohl prasknout. V naší 

keramické dílně necháváme výrobky schnout asi týden. Suché výrobky pak začistíme 

skelným papírem a zahladíme vlhkou houbou. Očištěné výrobky pak naskládáme do 

elektrické pece (při přežahu se mohou i dotýkat nebo být naskládány na sobě). Potom 

teplotu nastavíme na 850 °C a po dosažení této teploty pec vypneme a necháme uzavřenou 

chladnout asi 24 hodin. Křehké hlíny se vypalováním zpevní a změní barvu. Výrobky musí 

chladnout velmi pomalu. Hmota se při sušení nejvíce smršťuje, proto je třeba, aby se při 

zasychání povrchu póry, jimiž se voda může odpařovat, nezavřely příliš rychle. Musíme 

myslet na to, že proces sušení vlhké keramiky je pomalý. Většina keramických materiálů 

se sušením smrští asi o 5 % a vysoce plastické materiály o více než 8 %. Jemné suroviny 

s minimem pórů vysychají mnohem déle než suroviny hrubozrnné, které se smršťují málo 

a voda může prostupovat na povrch kanálky mezi částicemi hmoty. Je vhodné zpomalit 

vysychání jemných materiálů. Toho docílíme tím, že výrobky sušíme v místnosti s větší 

vlhkostí nebo přikrytím předmětu vlhkou tkaninou, tím dosáhneme stejnoměrného 

vysychání. Pálením se křehký hliněný střep zpevní a prášek (glazura), kterým je pokryt, se 

změní ve sklovitý povlak. Tímto chemickým procesem se hlína mění v keramiku. Při 

teplotě 650 °C z hlíny uniká chemicky vázaná voda, ale hlína ještě zůstává velmi křehká, 

své mechanické a chemické vlastnosti mění při teplotě 800 až 1000 °C (Rada, 1997). 

Vypalovací pec je nejdůležitějším zařízením každé keramické dílny, a proto bychom při 

jejím pořizování neměli šetřit. Vše, co opomeneme, se nám časem může vymstít a tak 

místo úspory povede ke ztrátě (Žíla, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRAKTICKÁ ČÁST 
 

2  CÍL PRAKTICKÉ ČÁSTI PRÁCE A ÚKOLY 
 

2.1  Cíl práce 
 

Cílem práce je analyzovat využívání praktických činností klienty v Domově pro 

osoby se zdravotním postižením ve Stodě a vytvořit a ověřit vhodnost programu činností 

pro keramickou dílnu v tomto zařízení za účelem získání a motivování dalších uživatelů 

k práci s keramickou hlínou.  

2.2  Úkoly 
 

Pro splnění cíle jsem si stanovila tyto úkoly:  

- analyzovat využívání praktických činností uživateli služeb Domova 

- navrhnout program pracovních činností v keramické dílně pro nové uživatele 

- navržený program realizovat a zhodnotit práci uživatelů služeb Domova 

- posoudit vhodnost a účinnost programu z hlediska využití činností pro rozvoj 

motoriky, zvýšení samostatnosti uživatelů a jejich rozvoj v oblasti rozumového  

      a smyslového poznávání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3  CHARAKTERISTIKA PODMÍNEK A METODIKA PRÁCE 

3.1  Charakteristika Domova pro osoby se zdravotním 

postižením ve Stodě 
 

Areál zařízení sestává z pěti bohatě a moderně vybavených budov, ve kterých se 

nachází sedm pobytových oddělení. Uživatelé služeb žijí v buňkách rodinného typu či ve 

vlastních pokojích a bytech se sociálním zařízením. V budovách se kromě ubytovacích 

kapacit nacházejí výtvarné ateliéry a dílny pro pracovní rehabilitaci, tělocvična a místnosti  

pro fyzioterapii. K dispozici je též volně přístupná čajovna s počítači a připojením 

k internetu. Areál Domova se nachází v rozlehlé zahradě určené ke sportu, relaxaci i práci. 

V zadní části zahrady najdeme malou farmu s hospodářským zvířectvem. V části areálu 

byly v roce 2010 dokončeny terénní práce a výsadby vedoucí k realizaci parkové výsadby. 

 

Areál Domova tvoří pět moderně vybavených budov: 

 

Hlavní budova - zde jsou vybudována tři pobytová oddělení. V každém patře (oddělení) 

jsou tři domácnosti pro osm mužů se zvýšenou potřebou podpory s převahou 

ošetřovatelské činnosti. Podpora se poskytuje 24 hodin denně. V půdní nástavbě 

nalezneme čtyři terapeutické dílny, které jsou součástí pracovní rehabilitace. V přízemí 

budovy se nachází provoz kuchyně, jídelna s možností společného stravování a kanceláře 

vedení Domova. V suterénu budovy sídlí oddělení technické podpory – údržba Domova a 

kotelna. 

 

Penzión - v další třípatrové budově areálu Domova je zrealizováno 13 bytových jednotek  

pro 17 mužů s minimální potřebou podpory. Služba je koncipována jako Výcvikové chrá-

něné bydlení. Asistence uživatelům se poskytuje pouze v organizačních záležitostech. 

Jedna asistentka pro všechny osoby je přítomna osm hodin denně každý pracovní den 

týdne. V suterénu budovy se nachází dílny pracovní rehabilitace – dílna keramická, 

svíčkárna. 

 

Vila - pavilón pro 20 nejstarších uživatelů služeb Domova. Podpora s převahou ošetřo-

vatelské činnosti se poskytuje 24 hodin denně. 

 



Pavilón B - zde se nacházejí dvě pobytová oddělení. V přízemí budovy žije 25 mužů 

s vysokou potřebou podpory s převahou ošetřovatelské činnosti a zdravotních úkonů. 

Podpora se poskytuje 24 hodin denně. V tomto pavilonu se nacházejí rovněž místnosti 

zdravotnického servisu, který zajišťuje případnou zdravotní pomoc pro celou organizaci. 

První patro této budovy obývá ve 13 bytových jednotkách 25 mužů s nízkou potřebou 

podpory a s převahou asistence poskytované 14 hodin denně. V suterénu budovy se 

nachází malá tělocvična, místnost pro muzikoterapii a relaxaci, zkušebna naší vlastní 

kapely a dílna pro aktivizační činnost. 

 

Pavilón C - v přízemí této budovy se nachází fyzioterapie a čajovna sloužící zároveň jako 

místnost pro výuku používání počítačů. V oddělené části se nachází prádelna. První 

nadzemní podlaží této budovy obývá v 11 bytových jednotkách 26 mužů, kterým je 

poskytována střední podpora s převahou asistence s dohledem poskytované 24 hodin 

denně. 

3.1.1  Vznik a minulost Domova 

 
Objekty dnešního DOZP ve Stodě nesloužily vždy k tomuto účelu. Před druhou 

světovou válkou zde byla porodnice, která se postupem času změnila na chudobinec. Po 

roce 1945 byla v prostorách dnešního Domova přechodně umístěna kasárna a poté zde 

sídlily tehdejší orgány národní bezpečnosti. Až v roce 1961 byl ve starých objektech zřízen 

Ústav sociální péče. Původně zde působily řádové sestry. Ty z ústavu odešly v roce 1971. 

Rozpočtovou organizací byl Ústav sociální péče ve Stodě do roku 1993. Od 1. července 

téhož roku fungoval na základě zřizovací listiny, vydané přednostou Okresního úřadu 

Plzeň-jih, jako samostatná příspěvková organizace. 

3.1.2  Současný stav Domova 

 
Domov pro osoby se zdravotním postižením je následovníkem přejmenovaného 

Ústavu sociální péče pro mentálně postižené a v současnosti poskytuje široké spektrum 

sociálních služeb lidem s mentálním postižením v celoročním domově pro osoby se zdra-

votním postižením.  

V roce 2008 k tomuto typu sociální služby přibyly ještě služby chráněného bydlení, 

sociálně – aktivizačních činností pro seniory a zdravotně postižené a odborného sociálního 



poradenství. Tyto nově vzniklé služby byly registrovány dne 25. 6. 2008 rozhodnutím 

Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Plzeňského kraje. 

 

3.1.3  Možnosti využití pracovních činností v programu práce s uživateli 

 
V ergoterapeutických dílnách v hlavní budově Domova jsou uživatelé zapojováni  

do pracovních činností dle druhu jejich postižení. Zaměstnání uživatelů zde probíhá  

pod dohledem instruktorů. Tuto pracovní činnost uživatelé služeb Domova vykonávají 

během dopoledne. Většina svěřenců navštěvuje ergoterapeutické dílny s nadšením, jsou 

snaživí a někteří velice zruční.  

Oddělení ergoterapie nazýváme rovněž oddělením pracovní rehabilitace. V našem 

zařízení se ovšem nejedná o ergoterapii předepsanou lékařem, ale spíše o výchovu a smy-

sluplné využití volného času uživatelů služeb Domova pod vedením instruktorů sociální 

péče. Termínem ergoterapie označují pracovní rehabilitaci uživatelů služeb rovněž 

v dalších zařízeních pro osoby se zdravotním postižením, např. v Domově pro osoby se 

zdravotním postižením Osek [1] a Domov Kovářská [2]. Dílnu pracovní rehabilitace 

můžeme navštívit v Domově pro osoby se zdravotním postižením v Bystřici nad Úhlavou 

[3]. S prací v chráněných dílnách se můžeme setkat třeba v DOZP Zběšičky [4] a pracovní 

terapii poskytují v DOZP Všebořice [5]. 

Pomocí internetu jsem porovnávala pracovní terapii a praktické činnosti v ostatních 

Domovech pro osoby se zdravotním postižením. Nejvíce mne zaujala pestrá nabídka 

pracovních činností pro uživatele v DOZP Osek. Kromě dílny keramické zde nalezneme 

dílnu dřevozpracující, ve které jsou výsledkem společné práce instruktora s uživateli 

praktické výrobky pro každodenní používání – police, skříňky, rámečky na obrázky, 

závěsné schránky na dokumenty, podložky pro malbu, krabičky na pastelky nebo křídy, 

dekorační předměty pro suché vazby a nástěnky. V této dílně se uživatelé učí také ručnímu 

vyřezávání a podílejí se na drobných opravách nábytku, dveří a oken. 

V rámci pracovní činnosti v tomto zařízení vzniká mnoho dalších zajímavých 

výrobků, na jejichž výrobě se uživatelé podílejí. V rámci pracovní rehabilitace mají 

možnost seznámit se s celou řadou dalších materiálů, jako je textil, kůže, plech, vlna, 

přírodniny, papír a věnovat se různým oborům. Uživatelé si mohou vyzkoušet ruční šití, 

šití na šicím stroji, vyšívání, pletení, tkaní, aranžování, výrobu figurek z netradičních 



materiálů či obrazů z přírodnin. Zajímavé jsou i šály, které někteří uživatelé pletou na 

speciálních dřívkách s hřebíčky. 

Oblíbenou činností v tomto zařízení je tkaní, které zahrnuje celou řadu příprav, 

třeba navazování materiálu, natáčení do klubek a natažení osnovy tkaní. Výsledky práce na 

tkalcovských stavech jsou rohožky, koberečky a předložky. 

  Uživatelé služeb DOZP v Oseku mají rovněž možnost věnovat se v rámci artetera-

pie výtvarné výchově, která patří v Domově k jejich nejoblíbenějším činnostem. Zde mají 

možnost za asistence grafika vyzkoušet různé techniky, jako třeba kresbu tužkou, pastelka-

mi, křídou, uhlem, či malbu akvarelovými, temperovými nebo akrylovými barvami. Uživa-

telé mohou malovat v i přírodě, na přírodniny -  kameny, dřevo, nebo prázdné šnečí ulity.  

V ateliéru pak vznikají zajímavé koláže vyráběné různými technikami a obrázky vytvářené 

kombinovanými technikami, např. malba doplněná nalepenými přírodninami i dalšími 

materiály, - šiškami, dřívky, peřím, kousky koberců, semeny plodů nebo drobnou keramiku 

[1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Oddělení pracovní rehabilitace - DÍLNY DOZP STOD: 

 

Keramická dílna - výroba jednoduchých výrobků z keramické hlíny 

Svíčkárna - asistence při výrobě svíček 

Dílna Lída - úprava květináčů a obrázků - ubrouskovou technikou 

Dílna Jana - cupování molitanu 

Tkalcovna - tkaní koberečků 

Dílna Věra - malování na textilie 

 

Několik uživatelů služeb Domova pomáhá v kuchyni umývat nádobí, střídají se 

v ranních a odpoledních službách. V rámci dohody s pečovatelskou službou ve Stodě 

roznášejí obědy důchodcům a nemocným občanům. 

Uživatelé z chráněného bydlení pečují o zahradu, vepře a drůbež. Produkty z této 

činnosti zpracovává kuchyně Domova. Uživatelé z ostatních výchovných oddělení pravidelně 

pracují na zahradě pod dohledem instruktorů a další vypomáhají při každodenních úklidech 

oddělení, společných prostor Domova nebo v prádelně.  V rámci pracovní činnosti Domov 

spolupracuje se stodskými podniky, ve kterých jsou někteří uživatelé z chráněného bydlení 

Domova v rámci svých možností zaměstnáni. Šest uživatelů dojíždí do Keramických závodů 

v Chlumčanech, kde pod dohledem instruktora vykonávají pomocné úklidové práce. 

Pracovníci podniku jsou s našimi uživateli velice spokojeni.  

 

3.2  Charakteristika uživatelů Domova a cílové skupiny 
 

3.2.1  Charakteristika uživatelů 

 
Domov pro osoby se zdravotním postižením ve Stodě poskytuje služby mentálně postiženým 

mužům ve věku od 18. let. Z celkového počtu 185 uživatelů služeb Domova je pouze 8 

uživatelů mladších 26 let. Věkový průměr všech uživatelů je 44 let. 

3.2.2  Kazuistika nových uživatelů navštěvujících keramickou dílnu 

 

(Uživatelům služeb byla pozměněna křestní jména.) 



K zapojení se do programu činností v keramické dílně jsem si vytipovala osm 

uživatelů služeb Domova, o nichž jsem se domnívala, že by práci s keramickou hmotou 

zvládli. Z tohoto počtu se mi pro program činností podařilo získat celkem pět uživatelů. 

 

KAREL (1959) 

Karel se narodil rodičům jako šesté dítě. Jeho sourozenci jsou živi a zdrávi. 

V dokumentaci je uvedeno, že chlapcova matka byla chudokrevná, v domácnosti. Otec 

pracoval jako topič. Jinak byli rodiče zdrávi. Karel se narodil také zdráv. V osmi měsících 

však prodělal zánět mozkových blan, byl kříšen a v důsledku toho došlo k DMO. Od tohoto 

okamžiku se chlapec začal opožďovat ve vývoji. V sedmi letech rodičům utekl k vlakovému 

přejezdu a srazil jej vlak. Chlapcovi byla poté provedena amputace pravého bérce. Po zhojení 

rány se chlapec naučil chodit na protéze (chodí bez dalších pomůcek). Po pěti letech od úrazu 

byla provedena reoperace pro nevyhovující pahýl a chlapec si musel opět zvykat na novou 

protézu. Ta se v budoucnu obměnila ještě několikrát, tak aby byla přiměřená chlapcově 

vzrůstu. Karlova chůze se dnes vyznačuje napadáním na pravou dolní končetinu, hlava je 

ukloněna k pravé straně. Karel byl zbaven povinnosti školní docházky a do deseti let věku 

pobýval v domácím prostředí. V roce 1962 byl chlapec přijat do ÚSP Bystřice. Zde byla dle 

psychologického vyšetření stanovena diagnóza střední mentální retardace – eretický typ. Ze 

záznamů z tohoto zařízení vyplývá, že chlapec býval neklidný, napadal své vrstevníky, ničil 

výzdobu na oddělení a osobní věci ostatních chlapců. Dnes je Karlovi 53 let a patří 

k nejstarším uživatelům služeb našeho Domova. Je snaživý, sa-mostatný v obslužných 

činnostech, ovládá základní hygienické návyky. Karlova řeč je sro-zumitelná, vyjadřuje se 

v celých větách. Rozlišuje základní barvy a číslice, ovládá počítání do deseti. Při činnostech 

se snaží aktivně zapojovat, dobře spolupracuje. K jeho nej-oblíbenějším činnostem patří 

poslech a zpěv lidových písní. Velmi rád poslouchá rádio. Dnes je Karel klidný, vyrovnaný, 

kamarádský i snaživý a se svým tělesným handicapem se dobře vyrovnal. Rád chodí na 

vycházky, zvládne i chůzi v obtížnějším terénu, dokonce si i rád zatancuje. 

Karlovi rodiče již zemřeli, sourozenci jej nenavštěvují. Jeho opatrovníkem je DOZP Stod.  

 

IVAN (1973) 

Ivan se narodil jako nemanželské dítě. Vychováván byl matkou a babičkou. V sedmi 

letech nastoupil do zvláštní školy, kterou navštěvoval pouze jeden rok. Pokus o vzdělání ve 

zvláštní škole selhal. Po objevení poruch začal navštěvovat denní stacionář v Plzni. Dle 

zdravotní dokumentace trpěl od dětství epileptickými záchvaty. V raném dětství se epileptické 



záchvaty opakovaly velmi často, nyní se objevují jen zřídka. Do puberty byl Ivan velmi 

citlivý, měl velmi kladný vztah k matce. Později se jeho chování změnilo v agresivní, začal 

být neklidný, hádavý a střídavě plačtivý. Pro tyto poruchy chování byl Ivan hospitalizován na 

psychiatrii. V roce 1988 byl chlapec přijat do našeho zařízení. Dle psychiatrického vyšetření 

byla stanovena diagnóza středně těžká mentální retardace s poruchami chování. Chlapec je 

samostatný v sebeobsluze. Zvládá základní hygienické návyky. Sám se obleče a nají, zvládá 

použití celého příboru. Jeho řeč je srozumitelná, tvoří jednoduché věty. Již v prvních dnech 

pobytu v našem zařízení se Ivan projevoval agresivním chováním. Je zlostný, křičí, odmítá 

léky, je hrubý k personálu, bije ostatní svěřence. Zřídkakdy se po domluvě zklidní. Ivan byl 

pro své nezvladatelné chování několikrát hospitalizován v PL Dobřany. Absolvoval několik 

psychologických vyšetření, po nichž následovala změna nebo navýšení medikace. Poruchy 

jeho chování stále přetrvá-vají, i když nejsou již takové intenzity jako v minulých letech. Do 

pracovní činnosti na oddělení se zapojuje dle nálady (někdy vynáší odpadkové koše, uklízí 

svůj pokoj, utírá stoly v jídelně). V oblasti pracovní činnosti nelze v budoucnosti očekávat 

velké pokroky. Záleží však na Ivanově náladě, pokud je dobře naladěn, je šikovný a pečlivý. 

Našim hlavním výchovným úkolem je zvládnout jeho agresivní chování a zlepšovat jeho 

vztahy s ostatními chlapci. 

 

HONZA (1983) 

Honza se narodil jako třetí dítě císařským řezem. Po porodu se nenadechl, byl kříšen. 

Dokumentace uvádí, že chlapcova matka je mentálně retardována, pracuje jako dělnice. Otec 

je alkoholik, též zaměstnán jako dělník. Jeden z chlapcových sourozenců je rovněž umístěn 

v našem zařízení. Od narození chlapec pobýval v kojeneckém ústavu v Plzni. Ve dvou letech 

byl přeložen do Dětského domova v Trnové u Plzně. O jeho pobytu v DD nemáme žádné 

záznamy. Do zařízení ve Stodě byl přijat v září 1997. Psychologickým vyšetřením byla 

stanovena diagnóza střední mentální retardace.  Honza je samostatný v sebeobslužných 

činnostech, má základní hygienické návyky. Jeho řeč bývá většinou srozumitelná, někdy se 

stává, že komolí slova nebo je jeho řeč drmolivá (většinou, když se snaží něco rychle sdělit). 

Při výchovné činnosti dobře spolupracuje s vychovatelkou, je aktivní. Honza navštěvuje jednu 

ze tříd pomocné školy v našem zařízení. Paní učitelka si chlapce velmi chválí. Honza dělá 

veliké pokroky v psaní, čtení, zlepšil se také v počítání. Ve škole se již naučil psát dokonce i 

číst některá písmenka, rozlišuje číslice a učí se počítat. Do školy chodí moc rád, úkoly plní 

svědomitě, nezapomíná. Má základní znalosti v oblasti rozumové a smyslové výchovy. Honza 

je velice snaživý, pracovitý a šikovný. Patří mezi nejschopnější uživatele služeb našeho 



Domova, aktivně se zapojuje do všech činností, pomáhá ostatním méně šikovným uživatelům, 

zapojuje se do úklidu oddělení a rád pracuje na zahradě. Honza je velmi učenlivý. K jeho 

nejoblíbenějším činnostem patří vyšívání, kterému se naučil sám, také rád maluje. Chlapcovi 

rodiče žijí ve Stodě. Pravidelně si chlapce brávali vždy o víkendech odpoledne domů. Zde 

musel chlapec tvrdě pracovat (mýt okna, skládat uhlí), vracel se do Domova špinavý a 

unavený. Po čase začal návštěvy svých rodičů odmítat. V současné době rodiče chlapce již 

nenavštěvují. 

  

MILAN (1963) 

Milan se narodil jako třinácté dítě. Pochází z rodiny, kde byla většina sourozenců 

umístěna v dětském domově. Oba rodiče jsou romského původu, rovněž mentálně postižení, o 

děti se nestarali, neposílali je do školy. Sami vysedávali celé dny po restauracích. Děti byly 

zanedbané, hladové a špinavé. Milan od narození vyrůstal v kojeneckém ústavu v Plzni 

později v Dětském domově v Trpístech. Během pobytu v dětském domově byl poslán do PL 

Dobřany k provedení neuropsychického vyšetření. Zde byla Milanovi stanovena diagnóza 

střední mentální retardace - eretický typ. Milan byl poté doporučen k přemístění do ústavu 

sociální péče. Nejprve byl v roce 1968 přijat do ÚSP Přeštice a o rok později přemístěn do 

ÚSP Bystřice. O Milanově pobytu v těchto zařízeních nemáme žádné záznamy. V roce 1980, 

ve svých sedmnácti letech, nastoupil do našeho zařízení. Milan je samostatný v sebeobsluze, 

má základní hygienické návyky. Jeho řeč je srozumitelná, dyslálická, tvoří jednoduché věty. 

Dobře vychází s ostatními uživateli služeb i s personálem Domova. Milan má částečně 

omezenou jemnou motoriku, při výchovné práci dobře spolupracuje. Rozlišuje základní 

barvy, číslice, počítá do deseti, zná mnoho krásných básniček a písniček. Do pracovních 

činností se aktivně zapojuje. Pomáhá s úklidem na oddělení a rád pracuje na zahradě. Je 

snaživý, šikovný, svěřené úkoly plní svědomitě. K jeho největším zájmům patří hudby, rád 

zpívá a tancuje. Velice rád se účastní různých sportovních soutěží. Milan je kamarádský, 

ochotně pomáhá svým méně šikovným vrstevníkům. V současné době nemá žádné výchovné 

problémy. Občas se chová hlučně, ale stačí jej napomenout a hned se zklidní. Milan od 

narození pobývá v různých ústavních zařízeních. Rodiče ani sourozenci s ním neudržují žádný 

kontakt.  

 

JOSEF (1967) 

Josef se narodil do úplné rodiny jako mladší ze dvou dětí. Byl vychováván oběma 

rodiči, má jednu sestru. Otec zemřel v roce 2004, matka zemřela v listopadu 2007, o sestře 



nemáme žádné záznamy. Do DOZP Stod byl Josef umístěn v září 2008, byla u něho 

diagnostikována středě těžká mentální retardace. V kontaktu je Josef zcela pasivní, obtížně 

reaguje na běžné dotazy, neví, kolik tříd vychodil, základní hygienické návyky zvládá, 

potřebuje jen minimální podporu ze strany personálu Domova. Číst ani psát neumí, zvládá 

početní řadu mechanicky do 10, rozeznává základní barvy. K jeho oblíbeným činnostem patří 

prohlížení časopisů a letáků, kreslení, poslech rádia a sledování televize. Do pra-covních 

činností na oddělení se Josef moc nezapojuje, přestože je celkem šikovný a ma-nuálně zručný. 

Na oddělení pracovní rehabilitace navštěvuje každý pracovní den textilní dílnu, ve které 

zažehluje pomalované textilie. Tato práce jej velmi baví, každý den dělá to samé, má rád své 

malé rituály, nemá rád změny. Josef patří mezi nejschopnější uživatele Domova, chodí na 

vycházky mimo areál Domova a zvládne si sám nakoupit. 

3.2.3  Keramická dílna, organizace činností v dílně 

 
Jednou z možností pro pracovní činnost uživatelů v našem zařízení je keramická dílna. 

Ta se nachází v suterénu chráněného bydlení. Uživatelé, kteří mají o tuto činnost zájem, 

vytvářejí nejrůznější výrobky. Produkty keramické dílny zdobí samotný Domov, darují se 

sponzorům nebo se prodávají na různých akcích. Část výrobků se prodává v plzeňském 

Baumaxu. 

Zaměstnání v keramické dílně Domova je uživateli velmi oblíbenou pracovní činností. 

Uživatelé bývají při práci v dílně rozděleni do dvou skupin. Jednu skupinu tvoří čtyři 

uživatelé, kteří dílnu navštěvují každý pracovní den a keramická tvorba je jejich hlavní 

pracovní činností. Druhou skupinu tvoří méně šikovní uživatelé Domova. Podle rozvrhu 

dochází do dílny každý den skupina z jiného oddělení.  

Dopoledne uživatelé pracují na základě pokynů, v rámci svých možností plní zadané 

úkoly. Mají-li o keramickou tvorbu zájem i v odpoledních hodinách, mohou pokračovat 

v započaté práci nebo si vytvoří, co sami chtějí. Někteří uživatelé si chodí do dílny velice rádi 

jen tak popovídat s kamarády nebo instruktorem, aniž by zde byli zaměstnáni.  

V keramické dílně pracuje společně maximálně osm svěřenců. Raději však pracujeme 

v menších skupinách. Uživatelé jsou zaměstnáni dle doporučení lékaře a zá-koníku práce na 

dvě až čtyři hodiny denně. Pracovní doba je spíše volná. Uživatele se snažíme k práci 

povzbudit, nikoli je však nutit. Nemá-li jedinec právě chuť či náladu do práce s hlínou, buď 

sleduje své kolegy při práci, nebo se věnuje jiné činnosti. Zaměstnání v keramické dílně je 

dobrovolné, nikoli povinné. 



Práce s keramickou hlínou je u uživatelů služeb našeho zařízení jednou 

z nejoblíbenějších pracovních terapií. Někteří jedinci dosahují většího úspěchu při spontánní 

činnosti, ostatní raději pracují podle pokynů. Při práci jsou požadavky různě odstupňovány 

podle hloubky postižení jedince i dle jeho dovedností, schopností a zku-šeností. V naší 

keramické dílně používáme k práci průmyslově vyráběnou keramickou hmotu, která je 

dodávána vlhká, vakuovaná, po rozbalení bez dalšího zpracování ihned použitelná k práci. 

Máme zde umístěny dvě vypalovací pece. Teplota jedné pece je naří-zena na přežah, druhá na 

ostrý výpal.  

3.3  Metodika práce  

3.3.1  Postup při analýze současného stavu využívání praktických činností 

v dílnách DOZP Stod 

 

Pro analýzu současného stavu využívání praktických činností uživateli služeb 

v Domově jsem zvolila metodu strukturovaného rozhovoru. Navštívila jsem všechny dílny 

oddělení pracovní rehabilitace a položila pět otázek osmnácti náhodně vybraným uživatelům. 

Odpovědi na dané otázky jsem si zaznamenávala do předem připraveného záznamového 

archu.  

 

Pomocí strukturovaného rozhovoru jsem se snažila zjistit: 

1. ve které dílně uživatelé nejraději pracují 

2. proč nejraději pracují právě v této dílně 

3. čím se nejraději zabývají ve svém volném čase 

4. jestli jsou uživatelé v zaměstnání poskytovaném Domovem spokojeni 

5. co by v dílnách chtěli změnit 

 

3.3.2  Metodika vytvoření a hodnocení programu praktických činností 

v keramické dílně 

 

Metodika vytvoření programu praktických činností v keramické dílně: 

Při vytváření programu praktických činností v keramické dílně jsem vycházela 

z vlastních zkušeností i z odborných publikací. K výběru výrobků jsem se nechala inspirovat 

knihami od Aleny Kýrové, „ Keramika pro malé i větší umělce“ (Kýrová, 2003). 



Při sestavování tohoto programu jsem se snažila postupovat od nejjednodušších pracovních 

postupů k postupům složitějším. 

Uživatelé byli v úvodu každého bloku nejprve poučeni o bezpečnosti práce. Pro 

motivaci uživatelů k práci jsem na počátku každé činnosti v keramické dílně nejprve 

používala praktické ukázky hotových výrobků. Při výrobě každého výrobku z keramické 

hlíny jsem použila metodu živé instruktáže. Všechny požadované pracovní úkony jsem 

uživatelům nejprve sama ukázala na svém rozpracovaném výrobku. 

Program činností je sestaven na osm týdnů. S uživateli jsme se v keramické dílně 

scházeli každý pracovní den na jednu až dvě hodiny. Hlavní metodou hodnocení bylo 

pozorování zúčastněných uživatelů. Výsledky pozorování jsem si průběžně zaznamenávala do 

předem připravených pozorovacích archů, na konci každého týdne jsem je shrnula a vy-

hodnotila. 

 

Při pozorování klientů při práci v keramické dílně jsem se zaměřila na: 

- schopnost vyrobit daný výrobek 

- samostatnost při práci 

- jak klienty činnost zaujala  

- manuální dovednost 

- míru trpělivosti při práci 

- snahu učit se nové věci 

 

Pro zjednodušení záznamu průběhu práce uživatelů jsem v pozorovacím archu použila 

třístupňové hodnocení od 1 do 3:  

1 - velmi dobře 

2 - průměrně 

3 - nedostatečně 

 

Závěrem každého pracovního týdne jsem celkově ohodnotila práci uživatelů: 

- činnost zvládl a pracoval velmi dobře 

- činnost zvládl a pracoval dobře 

- činnost zvládl 

- činnost zvládl s pomocí 

- činnost nezvládl 

 



4  VÝSLEDKY PRÁCE A JEJICH HODNOCENÍ 

4.1  Výsledky strukturovaného rozhovoru - odpovědi uživatelů  na 

jednotlivé otázky 

 
1) Ve které dílně nejraději pracuješ? 

9 uživatelů na tuto otázku odpovědělo, že v keramické dílně 

2 uživatelé odpověděli, že ve svíčkárně 

3 uživatelé odpověděli, že v dílně Věra (malování na textilie) 

2 uživatelé odpověděli, že ve tkalcovně 

2 uživatelé odpověděli, že v dílně Lída (úprava květináčů a obrázků  ubrouskovou technikou) 

 

2) Proč nejraději pracuješ právě v této dílně? 

4 uživatelé odpověděli, že je těší to, že si mohou v keramické dílně vyrobit, co chtějí 

3 uživatelé v keramické dílně rádi pobývají kvůli svým kamarádům 

2 uživatelé nejraději pracují v keramické dílně, protože je práce s hlínou baví 

2 uživatelé nejraději pracují ve svíčkárně, protože mají rádi paní instruktorku 

1 uživatel pracuje nejraději v dílně textilní, neboť rád zažehluje 

1 uživatel pracuje nejraději v dílně textilní, protože má rád pestré barvy, kterými kreslíme na 

textilie 

1 uživatel nejraději dochází do dílny textilní, protože se rád projde (tato dílna se nachází ve 

městě, mimo areál DOZP) 

1 uživatel má nejraději tkaní koberců, - je to činnost, u které nemusí moc přemýšlet 

1 uživatel má nejraději tkaní koberců, neboť jej tato práce baví 

1 uživatel uvedl dílnu s květináči, protože rád květináče natírá 

1 uživatel uvedl dílnu s květináči, neboť se mu tato dílna líbí 

 

3) Čím se nejraději zabýváš ve volném čase? 

3 uživatelé nejraději odpočívají ve svém pokoji 

4 uživatelé se nejraději dívají na televizi 

1 uživatel jde na vycházku do města 

2 uživatelé nejraději vyšívají 

2 uživatelé nejraději něco vyrábí z keramické hlíny 

1 uživatel si nejraději prohlíží noviny a fotografie 



3 uživatelé jdou do keramické dílny za kamarády 

1 uživatel nejraději uklízí 

1 uživatel nejraději jezdí na kole 

 

4) Jsi v zaměstnání v Domově spokojen? 

všech 18 uživatelů služeb uvedlo, že jsou s nabídkou činností v Domově spokojeni 

 

5) Co bys v dílnách změnil? 

15 uživatelů by neměnilo nic 

  1 uživatel by chtěl mít v dílně televizi 

  1 uživatel by rád pracoval až od 9 hodin, aby se vyspal 

  1 uživatel by chtěl mít v dílně kávovar 

 

Pomocí strukturovaného rozhovoru se mi podařilo zjistit, že uživatelé služeb DOZP ve 

Stodě jsou s poskytovanými pracovními a praktickými činnostmi, které jim toto zařízení 

poskytuje, celkem spokojeni. Většina uživatelů se dopoledního zaměstnání a praktických 

činností účastní s nadšením, někteří dílny sami od sebe navštěvují i v odpoledních hodi-nách. 

Nejoblíbenější pracovní činností uživatelů našeho zařízení je práce v keramické dílně.  

 

4. 2  Program činností v keramické dílně a jeho hodnocení  
 

4.2.1 První týden  - seznámení s materiálem a vybavením dílny, výroba kypřítka  

                                   (na kypření hlíny v květináči) 

4.2.2  Druhý týden - výroba housenek z hliněných kuliček 

4.2.3  Třetí týden  - miska z hliněných kuliček 

4.2.4  Čtvrtý týden  - technika obtiskování, výroba obrázku 

4.2.5  Pátý týden  - výroba svícnu  

4.2.6  Šestý týden  - výroba z hliněných válečků, včelí úl 

4.2.7  Sedmý týden  - výroba hrnečku 

4.2.8  Osmý týden  - výroba květníku s miskou 

 



4.2.1  První týden – seznámení s materiálem a vybavením dílny, výroba 

kypřítka 

 

Prostředky potřebné k práci:  

- pracovní stoly (překryté starými prostěradly) 

- sololitová deska o rozměrech 30 x 40 cm (použijeme ji jako pracovní podložku) 

- keramická hlína (v našem zařízení používáme červenou, bílou a černou) 

- misky s vodou 

- příborový nůž, sbroušený do špičky, používá se k vykrajování i jako škrabka 

- kovové a dřevěné špachtle k modelování 

- oka k vybírání hlíny 

- štětce k nanášení likru a retušování při lepení 

- tenký vázací drátek k odřezávání 

- molitanová houba k vlhčení spojovaných ploch a zamývání 

- drátěné cedítko (protlačením hlíny získáme třeba vlasy, vousy, potřebné u lidských 

postav) 

- váleček na těsto 

- odstřižky záclon (na obtisknutí dekoru do hlíny) 

- různé pomůcky k dozdobení výrobku, dá se použít prakticky cokoli, co se dá 

obtisknout do hlíny, záleží na fantazii výrobce 

- vykrajovátka (např. vánoční nebo velikonoční) 

- šablony (z kartonu, ze čtvrtky) 

- skelný papír 

- špejle 

 

Seznámení s hlínou: 

- seznámení uživatelů s keramickou hlínou a s nejjednoduššími pracovními úkony, 

(odštipování a mačkání hlíny) 

- propracování, hnětení hlíny, vytlačení vzduchových bublin, 

- odstranění případných nečistot, hrudek a nerovností   

- vytváření nejjednodušších tvarů (kuliček, válečků, placiček) 

- stáčení válečků do šneků, propichování kuliček špejlí (výroba korálů) 

- možnost tvorby dle vlastní fantazie 

 



Výroba kypřítka - pracovní postup : 

- propracování, prohnětení, příprava hlíny a šlikru 

- vyrobíme asi 15 cm dlouhý váleček o průměru přibližně 1,5 cm 

- jeden konec válečku zúžíme do špičky 

- druhý konec přehneme a vymodeluje do tvaru obličeje, nožem nařízneme ústa 

- dle vlastní fantazie můžeme dozdobit - vyrobíme šátek či klobouk a přilepíme na 

hlavu kypřítka  

 

Hodnocení prvního týdne: 

uživatel Karel  

Schopnost Samostatnost Zaujetí Dovednost Trpělivost Snaha učit se 

2 2 2 2 1 1 

Výsledek      - základní pracovní úkony zvládl 

 

uživatel Ivan 

Schopnost Samostatnost Zaujetí Dovednost Trpělivost Snaha učit se 

2 2 1 2 1 1 

Výsledek        - základní pracovní úkony zvládl a pracoval dobře 

 

uživatel Honza 

Schopnost Samostatnost Zaujetí Dovednost Trpělivost Snaha učit se 

2 2 1 1 1 1 

Výsledek       - zvládl základní pracovní úkony a pracoval velmi dobře  

 

uživatel Milan 

Schopnost Samostatnost Zaujetí Dovednost Trpělivost Snaha učit se 

2 3 2 2 3 3 

Výsledek       - základní pracovní úkony zvládl s pomocí 

 

uživatel Josef 

Schopnost Samostatnost Zaujetí Dovednost Trpělivost Snaha učit se 

2 3 2 2 2 3 

Výsledek       - základní pracovní úkony zvládl s pomocí 



 Uživatelé služeb se seznámili s keramickou hmotou, pomůckami potřebnými k práci a 

osvojili si základní techniky zpracování hlíny. Tři z uživatelů zvládli práci s hlínou velmi 

dobře, dva uživatelé byli méně úspěšní. Na závěr hodnocení práce prvního týdne jsem 

uživatelům prezentovala již hotové výrobky jejich kolegů z keramické dílny za úče-lem 

motivace a chuti do další práce. 

4.2.2  Druhý týden – housenky z hliněných kuliček 

 
Výroba hliněné housenky – pracovní postup: 

- propracování, prohnětení, příprava hlíny 

- modelování různě velkých kuliček z hlíny 

- příprava šlikru na slepování jednotlivých kuliček (smícháním vody s hlínou vznikne 

řídká kaše, kterou slepujeme jednotlivé části výrobku) 

- z hlíny vyrobíme různě velké kuličky 

- šlikrem k sobě slepíme pět různě velkých kuliček podle velikosti od největší po 

nejmenší (místo spoje nezapomeneme zdrsnit) 

- největší kulička bude hlava housenky, k té přilepíme ještě dvě malé kuličky jako oči a 

dotvoříme je např. vmáčknutím obráceným fixem.  

- podobně můžeme vyrobit třeba brouka nebo berušku 

- z kuliček vyrobíme např. knoflíky či korále (propíchnout špejlí), které můžeme 

nejrůznějším způsobem dozdobit 

- uživatelé měli po splnění zadaného úkolu rovněž možnost zhotovit si z hliněných 

kuliček výrobek dle své fantazie 

 

Hodnocení druhého týdne: 

uživatel Karel  

Schopnost Samostatnost Zaujetí Dovednost Trpělivost Snaha učit se 

2 2 1 2 1 1 

Výsledek      - výrobu housenky z hliněných kuliček zvládl  

 

uživatel Ivan 

Schopnost Samostatnost Zaujetí Dovednost Trpělivost Snaha učit se 

2 2 1 2 1 1 

Výsledek        - výrobu housenky z hliněných kuliček zvládl a pracoval dobře 



 

uživatel Honza 

Schopnost Samostatnost Zaujetí Dovednost Trpělivost Snaha učit se 

1 1 1 1 1 1 

Výsledek       - zvládl výrobu housenky z hliněných kuliček velmi dobře  

 

uživatel Milan 

Schopnost Samostatnost Zaujetí Dovednost Trpělivost Snaha učit se 

2 2 2 2 3 3 

Výsledek       - výrobu housenky zvládl s pomocí 

 

uživatel Josef 

Schopnost Samostatnost Zaujetí Dovednost Trpělivost Snaha učit se 

2 2 2 2 2 2 

Výsledek       - zvládl výrobu housenky s pomocí 

 

Všichni uživatelé zvládli výrobu housenky z hliněných kuliček. Dva z uživatelů vyžadovali 

pomoc, ale na konci týdne již výrobek zhotovili sami. Dle mého názoru všechny uživatele 

práce s hlínou těší. 

 

4.2.3  Třetí týden - výroba misky z hliněných kuliček  

 
Výroba misky – pracovní postup: 

- propracování, prohnětení, příprava hlíny a šlikru 

- výroba kuliček (pokud možno stejné velikosti) 

- Jednotlivé kuličky z hlíny slepujeme šlikrem přímo v misce z umělé hmoty 

- první kuličku položíme do středu misky a postupně k ní směrem k okrajům 

přilepujeme další kuličky  

- když je miska plná kuliček, prsty kuličky lehce rozmačkáme, čímž sjednotíme povrch 

nádoby 

- pak vnitřní stranu misky vyhladíme vlhkou houbou, začistíme a necháme řádně 

proschnout 



- miska z keramických kuliček se uschnutím smrští a bez problémů se vyjme z umě-

lohmotné misky 

- výrobek začistíme a umístíme do keramické pece na přežah  

- po vypálení je možno misku naglazovat barvami dle vlastní fantazie (v případě 

glazování následuje ostrý výpal) 

 

Hodnocení  třetího týdne: 

uživatel Karel 

Schopnost Samostatnost Zaujetí Dovednost Trpělivost Snaha učit se 

2 2 2 2 1 1 

Výsledek      - základní pracovní úkony zvládl 

 

uživatel Ivan 

Schopnost Samostatnost Zaujetí Dovednost Trpělivost Snaha učit se 

2 2 1 2 1 1 

Výsledek        - základní pracovní úkony zvládl a pracoval dobře 

 

uživatel Honza 

Schopnost Samostatnost Zaujetí Dovednost Trpělivost Snaha učit se 

2 2 1 1 1 1 

Výsledek       - zvládl základní pracovní úkony a pracoval velmi dobře  

 

uživatel Milan 

Schopnost Samostatnost Zaujetí Dovednost Trpělivost Snaha učit se 

2 3 2 2 3 3 

Výsledek       - základní pracovní úkony zvládl s pomocí 

 

uživatel Josef 

Schopnost Samostatnost Zaujetí Dovednost Trpělivost Snaha učit se 

2 3 2 2 2 3 

Výsledek       - základní pracovní úkony zvládl s pomocí 

 



 Uživatelé služeb začínají nalézat zalíbení v práci s keramickou hmotou. Seznámili se s 

tvárností hmoty a možnostmi využití vlastní fantazie. Všichni zúčastnění výrobu misky z 

hliněných kuliček zvládli, dva uživatelé s pomocí. 

 

4.2.4  Čtvrtý týden - technika obtiskování, výroba obrázku 

 
Výroba obrázků – pracovní postup: 

- příprava hlíny, různých druhů přírodnin (listů, ozdobné trávy, suchých květin), zbytků 

záclon a všech možných předmětů, které je možno obtisknout do hlíny 

- vyválíme z hlíny plát silný asi 1 cm 

- z plátu si vykrojíme libovolný tvar obrázku (okraje začistíme) 

- obrázek můžeme nechat bez rámu, nebo rám vytvoříme přilepením válečku šlikrem na 

okraj obrázku (budeme-li přilepovat rámeček, nesmíme zapomenout zdrsnit slepované 

plochy). Rámeček můžeme případně rovněž ozdobit obtisknutím zdobítka (knoflík 

nebo jiné zdobítko vyrobené ze sádry apod.) 

- vyválíme si z hlíny další plát, silný cca 0,5 cm. Do tohoto plátu obtiskneme 

požadované předměty (listy, zbytky záclon, knoflíky), vykrojíme a šlikrem přilepíme 

na obrázek 

- přírodniny i ostatní předměty můžeme rovněž obtisknout přímo na obrázek 

- obrázek začistíme vyždímanou houbičkou a necháme řádně vyschnout 

- po prvním výpalu můžeme obrázek naglazurovat 

- následuje druhý výpal 

 

Hodnocení čtvrtého týdne: 

uživatel Karel 

Schopnost Samostatnost Zaujetí Dovednost Trpělivost Snaha učit se 

1 2 1 1 1 1 

Výsledek      - výrobu obrázku a techniku obtiskování zvládl velmi dobře 

 

uživatel Ivan 

Schopnost Samostatnost Zaujetí Dovednost Trpělivost Snaha učit se 

1 2 1 2 1 1 

Výsledek        - výrobu obrázku a techniku obtiskování zvládl velmi dobře  



uživatel Honza 

Schopnost Samostatnost Zaujetí Dovednost Trpělivost Snaha učit se 

1 1 1 1 1 1 

Výsledek       - výrobu obrázku a techniku obtiskování zvládl velmi dobře 

 

uživatel Milan 

Schopnost Samostatnost Zaujetí Dovednost Trpělivost Snaha učit se 

2 2 2 2 2 2 

Výsledek       - s pomocí zvládl výrobu obrázku a techniku obtiskování 

 

uživatel Josef 

Schopnost Samostatnost Zaujetí Dovednost Trpělivost Snaha učit se 

2 2 2 2 2 2 

Výsledek       - s pomocí zvládl výrobu obrázku a techniku obtiskování 

 

 Technika obtiskování je velmi jednoduchá a zároveň efektní. Obrázky byly velmi 

zdařilé, všichni uživatelé byli při práci úspěšní. Dva uživatelé vyžadovali při práci pomoc. 

4.2.5  Pátý týden - výroba svícnu 

 
Výroba svícnu - pracovní postup: 

- propracování a příprava hlíny a pomůcek 

- vyválení plátu širokého asi 0,5 cm  

- na připravený plát zaválíme kus krajky a odlepíme ji 

- podle šablony vykrojíme kruh (nebo jiný tvar) 

- na víčko od zavařeniny dáme kus novin a položíme vykrojený tvar 

- okraje výrobku ohneme tak, aby se dotýkaly podložky 

- z menší kuličky vymačkáme placičku (nebo vykrojíme z plátu kulatým 

vykrajovátkem) 

- okraje placičky ohneme nahoru 

- vyrobenou mističku šlikrem přilepíme ke spodní části svícnu 

- na držátko svícnu vyrobíme váleček (na obou koncích ztenčíme) 

- oba ztenčené konce válečku stočíme do malých šnečků a prostředek vytvarujeme do 

obloučku 



- po zavadnutí potřeme oba šnečky šlikrem a přilepíme na svícen tak, aby se držátko 

dotýkalo 

- misky a spodního okraje 

- svícen sundáme z víčka (aby při schnutí nepraskl) 

 

Hodnocení pátého  týdne: 

uživatel Karel  

Schopnost Samostatnost Zaujetí Dovednost Trpělivost Snaha učit se 

2 2 1 2 1 1 

Výsledek      - výrobu svícnu zvládl a pracoval dobře 

 

uživatel Ivan 

Schopnost Samostatnost Zaujetí Dovednost Trpělivost Snaha učit se 

2 2 1 3 1 1 

Výsledek        - výrobu svícnu zvládl 

 

uživatel Honza 

Schopnost Samostatnost Zaujetí Dovednost Trpělivost Snaha učit se 

1 1 2 1 1 1 

Výsledek       - výrobu svícnu zvládl velmi dobře 

 

uživatel Milan 

Schopnost Samostatnost Zaujetí Dovednost Trpělivost Snaha učit se 

2 2 2 2 2 2 

Výsledek       - výrobu svícnu zvládl s pomocí 

 

uživatel Josef 

Schopnost Samostatnost Zaujetí Dovednost Trpělivost Snaha učit se 

2 2 2 2 2 2 

Výsledek       - výrobu svícnu zvládl s pomocí 

 

            Výroba svícnu byla pro uživatele již poněkud náročnější a ne každému se napoprvé 

zdařila. Největší problém jim dělalo přilepení držátka ke svícnu a udržení čistoty výrobku.  



4.2.6  Šestý týden - výroba včelího úlu 

 

Výroba včelího úlu - pracovní postup: 

- propracování, prohnětení, příprava hlíny 

- vyválíme šňůrku silnou asi jako tužka 

- šňůrku stočíme do spirály 

- při stáčení musíme jednotlivé vrstvy pevně tisknout k sobě, aby byla stavba pevná 

- konec spirály přimázneme prstem 

- když máme hotové dno úlu (velikost dle vlastní potřeby), začneme stavět válečky do 

výšky 

- další šňůrku napojíme vždy tam, kde předchozí skončila 

- každý konec válečku opět přimázneme 

- vždy po pěti vrstvách vznikající stavbu mírně stlačíme, aby se ucpaly případné škvíry, 

zároveň upravíme tvar dokulata 

- před uzavřením úlu musíme válečky pokládat více dovnitř, otvor se bude postupně 

zmenšovat, až se úplně uzavře 

- nožem vyřízneme otvor - vchod do úlu 

- opatrně vyklopíme vykrojený oblouk a uhladíme strany, vytvoříme česno, na které 

můžeme posadit včelku 

- tělo včely vyrobíme z větší kapky, (na širší straně vypíchneme tužkou otvor na 

zasunutí hlavičky), hlavičku vyrobíme z menší slzičky a k tělu přilepíme šlikrem 

- na hlavě včely vyznačíme oči a do těla včely vsuneme kousek dřívka. Dřívko při 

vypálení vyhoří a vznikne otvor na zasunutí křídel. (Křídla vyrobíme po výpalu z 

celofánu) 

- hotovou včelku přilepíme šlikrem na úl nebo na česno 

- výrobek začistíme a necháme schnout 

- úl i včelku můžeme po prvním výpalu naglazovat 

- podobným způsobem můžeme z hliněných válečků silných asi jako tužka vyrobit např. 

misku, popelník nebo talíř 

 

 

 

 

 



Hodnocení šestého týdne: 

uživatel Karel:  

Schopnost Samostatnost Zaujetí Dovednost Trpělivost Snaha učit se 

2 2 1 2 1 1 

Výsledek      - výrobu úlu z hliněných válečků zvládl 

 

uživatel Ivan 

Schopnost Samostatnost Zaujetí Dovednost Trpělivost Snaha učit se 

2 2 1 2 1 1 

Výsledek        - výrobu úlu z hliněných válečků zvládl 

 

uživatel Honza 

Schopnost Samostatnost Zaujetí Dovednost Trpělivost Snaha učit se 

2 1 1 1 1 1 

Výsledek       - zvládl výrobu úlu z válečků velmi dobře 

 

uživatel Milan 

Schopnost Samostatnost Zaujetí Dovednost Trpělivost Snaha učit se 

2 2 2 2 2 2 

Výsledek       - s pomocí zvládl výrobu úlu z hliněných válečků 

 

uživatel Josef 

Schopnost Samostatnost Zaujetí Dovednost Trpělivost Snaha učit se 

2 2 2 2 2 2 

Výsledek       - s pomocí zvládl výrobu úlu z hliněných válečků 

 

 Výrobu včelího úlu z hliněných válečků většina uživatelů zvládla velmi dobře. Bylo 

by potřeba, aby uživatelé nadále nacvičovali válení válečků a učili se je vyrábět 

stejnoměrnější. 

4.2.7  Sedmý týden – výroba hrnečků 

 
Výroba hrnečků – pracovní postup: 

- propracování a příprava hlíny a pomůcek 



- vyválení plátu širokého asi 0,5 cm  

- pomocí pravítka a nožíku vyřízneme pás (jeho šíře bude výška hrnku) 

- vytvořený obdélník stočíme do válce, okraje spojovaných krajů zdrsníme a slepíme 

šlikrem 

- spoj dobře uhladíme zevnitř i zvenku 

- válec přemístíme na další plát a vykrojíme dno hrnku (dno dobře zahladíme, aby nebyl 

spoj vidět) 

- vytvoříme si váleček a vytvarujeme ouško 

- místa, kde na hrnku bude ouško, zdrsníme, naneseme šlikr a přitiskneme nejprve horní 

část ouška, pak spodní 

- na zavadlém hrnku uhladíme hrany 

- po vypálení glazujeme 

 

Hodnocení sedmého týdne: 

uživatel Karel:  

Schopnost Samostatnost Zaujetí Dovednost Trpělivost Snaha učit se 

2 2 2 2 1 1 

Výsledek          - výrobu hrnečků zvládl  

 

uživatel Ivan 

Schopnost Samostatnost Zaujetí Dovednost Trpělivost Snaha učit se 

2 2 1 3 1 1 

Výsledek        - s pomocí výrobu hrnečků zvládl  

 

uživatel Honza 

Schopnost Samostatnost Zaujetí Dovednost Trpělivost Snaha učit se 

2 2 1 1 1 1 

Výsledek       - výrobu hrnečků zvládl a pracoval velmi dobře 

 

uživatel Milan 

Schopnost Samostatnost Zaujetí Dovednost Trpělivost Snaha učit se 

2 2 2 3 2 2 

Výsledek       - s pomocí zvládl výrobu hrnečků 



 

uživatel Josef 

Schopnost Samostatnost Zaujetí Dovednost Trpělivost Snaha učit se 

3 2 2 2 2 2 

Výsledek       - s pomocí zvládl výrobu hrnečků 

 

 Tuto techniku uživatelé nezvládli napoprvé. Všichni se však postupně 

zlepšovali a na konci pracovního týdne byli schopni hrneček vyrobit. Dva uživatelé 

potřebovali pomoc. 

4.2.8  Osmý týden – výroba květníku s miskou 

 

Výroba květníku s miskou – pracovní potup: 

- propracování a příprava hlíny a pomůcek 

- z plátu hlíny asi 0,7 cm silného vyřízneme obdélník na stěnu květináče o rozměrech 

přibližně 28 x 9 cm (vyřízneme raději větší plochu než menší, přebytečnou část 

můžeme případně odříznout) 

- ze stejně silného plátu vyřízneme proužek na stěnu misky o délce asi 41 cm, široký 

zhruba 3 cm 

-  ze silnějšího plátu (asi 1 cm) vyřízneme dle šablony dno květináče ve tvaru kruhu o 

průměru asi 9 cm a dno misky o průměru přibližně 12 cm (dno je ze silnějšího plátu 

hlíny, neboť se po zaschnutí bude brousit skelným papírem, a tím se tloušťka dna 

zmenší) 

- obvod dna květináče zdrsníme nožem a pomocí šlikru přilepíme stěnu květináče 

-  v místě středu dna květináče vypíchneme dírku hřebíkem nebo špičkou nože 

- stejným způsobem jako květináč sestavíme i misku. Spoj na dně misky však navíc 

vyplníme válečkem z hlíny, pro jistotu, aby nám hotová miska nepropouštěla vodu 

- zatuhlý květináč můžeme dozdobit dle vlastní fantazie 

 

Hodnocení osmého týdne: 

uživatel Karel:  

Schopnost Samostatnost Zaujetí Dovednost Trpělivost Snaha učit se 

2 2 1 2 1 1 

Výsledek      - s pomocí výrobu květníku s miskou zvládl a pracoval dobře 



uživatel Ivan 

Schopnost Samostatnost Zaujetí Dovednost Trpělivost Snaha učit se 

3 3 1 3 1 1 

Výsledek        - s pomocí výrobu květníku s miskou zvládl 

 

uživatel Honza 

Schopnost Samostatnost Zaujetí Dovednost Trpělivost Snaha učit se 

2 2 1 1 1 1 

Výsledek       - výrobu květníku s miskou zvládl velmi dobře 

 

uživatel Milan 

Schopnost Samostatnost Zaujetí Dovednost Trpělivost Snaha učit se 

3 3 2 3 2 2 

Výsledek       - výrobu květníku s miskou nezvládl 

 

uživatel Josef 

Schopnost Samostatnost Zaujetí Dovednost Trpělivost Snaha učit se 

3 3 2 3 2 2 

Výsledek       - výrobu květníku s miskou nezvládl 

 

          Tato technika vyžadovala určité manuální dovednosti a ne všichni uživatelé ji zvládli. 

Všichni potřebovali při práci pomoci. Většina uživatelů měla problém s udržením čistoty 

výrobků při práci. Dle mého názoru je stavění nádob z kusů plátů pro uživatele ještě příliš 

náročné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5  CELKOVÉ HODNOCENÍ 
 

          Navržený výchovný program je sestaven převážně pro uživatele s diagnózou střední 

mentální retardace. Na začátku výchovného programu v keramické dílně byli všichni 

uživatelé poněkud rozpačití a nejistí. Nejprve si zkusili provést jednoduchá cvičení na různé 

možnosti manipulace s hlínou jako odtrhávání hlíny, zpracování oběma rukama a modelování 

nejjednodušších tvarů. Později se naučili vyválet pláty z hlíny i složitější pracovní postupy. 

Při každé práci s uživateli jsem použila nejprve skupinovou instruktáž a pak i instruktáž 

individuální, ta je při práci s lidmi s mentálním postižením nutností.  

          V průběhu programu jsem se snažila zaměřit na rozvoj kreativity, komunikačních 

schopností, jemné motoriky, vůle a sebeovládání uživatelů. Nekladla jsem nároky na výkon, 

dala jsem uživatelům prostor pro zažití úspěchu a pro radost z tvorby. Od počátku programu 

jsem sledovala práci, chování a vzájemnou spolupráci uživatelů a jejich postupně se měnící 

vztah ke keramické hmotě. Snažila jsem se v uživatelích probudit zájem o práci v keramické 

dílně, a tím přispět k rozvoji jejich osobnosti. Předpokládám, že se mi to podařilo, alespoň 

částečně. Dle mého názoru všem uživatelům služeb Domova práce s keramickou hlínou velmi 

prospěla, i když činnost v keramické dílně není pro všechny z nich tou nejvhodnější. Možnost 

využít při práci vlastní fantazii těšilo všechny uživatele, kteří se realizace programu zúčastnili. 

          Při reflektivním dialogu jsem se účastníků programu zeptala na pocity z práce s 

keramickou hlínou. Pocity uživatelů byly libé, i když se ne všem z nich v průběhu programu 

vše podařilo tak, jak by si představovali. Potěšilo mne, že v průběhu celého programu 

uživatelé získávali o činnost s keramickou hlínou stále větší zájem. Na základě toho jsem 

usoudila, že je tato práce upoutala nejen po stránce poznávací, ale i citové.  

 Na závěr programu jsem se jednoduchými otázkami uživatelů zeptala, co se jim na 

práci v keramické dílně líbilo nejvíce. Stručně dokázali popsat svoje pocity, ale i úskalí, které 

bylo zjevné hlavně v počátku programu. Uživatelé služeb Domova se programu zúčastnili 

dobrovolně. Snažila jsem se jim vycházet vstříc jak při jejich vedení, tak při časové organizaci 

programu. Uživatelé při práci v keramické dílně byli pozitivně naladěni. Měli radost ze 

samotné tvorby a viditelného výsledku, který může posloužit k výzdobě dílny, vlastního 

pokoje či jako dárek.  

          V našem zařízení se snažíme každý výchovný program přizpůsobit individuálním 

možnostem uživatelů, neboť ne všichni zvládnou všechny jeho části. Myslím si, že výchovný 

program má při práci s mentálně postiženými osobami své místo. Pokud má instruktor či 

vychovatel výchovný program předem připravený a pracuje podle něho, je zajištěno, že práce 



a výchova bude systematická. Velký význam má výchovný program pro začínající a nové 

zaměstnance, pro které jsou programy určitým vodítkem v jejich práci.   

5.1  Hodnocení nových uživatelů 

 
Uživatel Karel byl při práci od počátku celkem samostatný, uměl zacházet s pracovními 

nástroji. Většinou pracoval se zaujetím a uměl uplatnit vlastní fantazii. Jednotlivé postupy  

při činnostech jsem Karlovi opakovala několikrát. Když si s nějakým úkonem nevěděl rady, 

sám si dokázal říci o pomoc. V průběhu výchovného programu udělal velké pokroky.  

Na konci každého týdne byl schopen vyrobit zadaný výrobek sám nebo s minimální pomocí. 

Při práci byl trpělivý a snaživý a do budoucna by nadále velmi rád navštěvoval keramickou 

dílnu. 

 

Uživatel Ivan se při činnostech s keramickou hlínou snažil pracovat co nejlépe, ale měl 

problémy s jemnou motorikou. Na začátku výchovného programu neuměl zacházet 

s pracovními nástroji, což se postupem času naučil. Přesto bych v případě další práce 

v keramické dílně doporučila pracovat raději pod dohledem, aby neublížil sobě nebo ostatním. 

Uživatel byl při práci s keramickou hlínou trpělivý a pracoval se zaujetím, i když se mu příliš 

nedařilo. Díky své trpělivosti a snaze, zvládl většinu použitých technik práce. Ivan by chtěl 

v  budoucnu nadále pracovat v keramické dílně, zdokonalovat se a učit se vytvářet nové 

výrobky. 

 

Uživatel Honza pracoval po celou dobu programu v keramické dílně nejlépe ze všech 

uživatelů. Bez větších problémů dokázal za krátkou dobu sestavit všechny výrobky. Správně 

používal pracovní nástroje, uměl využít vlastní fantazii a byl s prací vždy hotov jako první. 

Honzovi jsem v průběhu práce nabízela možnosti vytvořit další výrobek nebo pomoci svým 

kolegům, aby se nenudil. Práce s hlínou jej skutečně těší a rád by keramickou dílnu 

navštěvoval i nadále. 

 

Uživatel Milan zpočátku práci s hlínou nezvládal a neuměl zacházet s pracovními nástroji. 

V průběhu programu se však s některými nástroji pracovat naučil. Na začátku programu se  

při nezdaru vztekal, později se stal trpělivějším. Práce v keramické dílně jej dle vlastních slov 

příliš nezaujala, v budoucnu by se raději věnoval jiným činnostem. Milan se kromě nových 

pracovních postupů učil i sebeovládání a trpělivosti.  



 

Uživatel Josef rovněž neměl v prvních týdnech příliš trpělivosti při práci s hlínou. Zpočátku 

neuměl používat pracovní nástroje a nechtěl se příliš učit něco nového. V průběhu programu 

však našel v práci s keramickou hlínou zalíbení. Tento uživatel nemá rád změny a v budoucnu 

by raději nadále navštěvoval dílnu textilní a věnoval se práci, kterou vykonával doposud. 

Přesto jej jeho výrobky z keramiky potěšily. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



SOUHRN 
 

           Cílem mojí práce byla analýza využívání praktických činností klienty v Domově pro 

osoby se zdravotním postižením ve Stodě a dále vytvoření a ověření programu činností pro 

keramickou dílnu v tomto zařízení. 

Teoretická část bakalářské práce je členěna do tří kapitol. Obsahem první kapitoly jsou 

informace o mentálním postižení, jeho etiologii, výskytu a klasifikaci. Dále jsou zde uvedena 

specifika osobnosti lidí s mentálním postižením. V této části se rovněž zmiňuji o zásadách 

práce s mentálně postiženými jedinci a o organizaci jejich zaměstnávání. Druhá kapitola se 

věnuje pojmům ergoterapeut a ergoterapie, oblastem ergoterapie a pracovní výchově osob 

s mentálním postižením. Také jsou zde rozpracovány základní informace o ergoterapii 

mentálně postižených jedinců. Třetí kapitola je zaměřena na keramiku a techniky práce 

s keramickou hmotou. Popsala jsem zde druhy keramiky a suroviny pro její výrobu. V této 

části práce se zmiňuji o způsobech tvoření z keramické hmoty, dekoračních technikách 

v keramice a informacím o sušení, pálení a glazování keramiky. 

V první kapitole praktické části práce je věnován prostor informacím o Domově pro 

osoby se zdravotním postižením ve Stodě, konkrétně o jeho vzniku, minulosti a současném 

stavu. Podrobněji je zde popsáno oddělení pracovní rehabilitace a možnosti pracovních 

činností uživatelů služeb Domova. V další kapitole charakterizuji keramickou dílnu a 

uživatele služeb Domova. Podrobněji jsem se věnovala osudům uživatelů, kteří se zúčastnili 

programu činností v keramické dílně.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZÁVĚR 
 

Mým hlavním úkolem bylo vytvořit program činností s keramickou hlínou za účelem 

získání a motivování dalších uživatelů k činnostem v keramické dílně a zhodnotit jeho 

vhodnost. 

Za tímto účelem bylo stanoveno osm témat činností s keramickou hmotou. Při 

sestavování programu jsem se snažila postupovat podle náročnosti, od seznámení se 

s materiálem přes jednodušší techniky až k technikám složitějším. V celé realizaci programu 

byla důležitá motivace uživatelů k práci. Pro uživatele se zdravotním postižením měla činnost 

s keramickou hlínou velký rehabilitační význam. Ukázalo se, že práce s tímto materiálem 

působila blahodárně na všechny uživatele, včetně uživatele s poruchou jemné motoriky. 

Uživatelé si při práci s keramickou hlínou procvičovali svalstvo rukou, prostorovou 

představivost, jemnou motoriku a naučili se nové techniky práce. Tím získali nejen nové 

poznatky, ale také zkušenosti a dovednosti. V průběhu celého výchovného programu se 

uplatňovalo sociální učení – společná komunikace, sociální role, ale také utváření volních a 

mravních vlastností a charakteru. U uživatelů se rozvíjela tvořivá činnost, která jim poskytla 

nové zážitky a současně je učila spolupráci. To je u lidí s mentálním postižením 

a komunikačním handicapem obzvláště důležité.  

            Zaměstnání v keramické dílně poskytuje uživatelům sociální prostředí a atmosféru, ve 

které se jedinec alespoň zčásti začlení do společnosti. V tomto případě nejde jen o pra-covní 

výkon uživatelů, ale především o zvýšení jejich důvěry ve vlastní schopnosti, které vedou ke 

správným mezilidským vztahům. V naší keramické dílně se snažíme dát mentálně 

postiženému jedinci pocit užitečnosti a radost z dobře vykonané práce. 

 Naším cílem je dokázat, že postiženým lidem právem náleží místo v lidském 

společenství, nabídnout jim pomocnou ruku a ze vztahu k nim načerpat sílu k řešení vlastních 

problémů, které se nám pak nebudou zdát tak nepřekonatelné. 
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