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Anotace 

Tématem bakalářské práce je vývoj stavby z kostek dospělých žen s mentálním 

postižením. 

V teoretické části se zabývá problematikou osob s mentálním postižením a základy 

předmatematické výchovy, zejména pak stavbou z kostek a jejím vývojem. 

V praktické části se jedná o charakteristiku stavby z kostek dospělých žen 

s mentálním postižením, posouzení schopnosti postavit stavbu podle vzoru i samostatné 

konstrukce.  Výzkumné šetření probíhalo po dobu šesti měsíců a zúčastnily se ho tři 

klientky DSSV Domova Vlašská. Pro ověření schopnosti konstrukce a případné použití 

nově naučených prvků proběhlo ještě další sezení v časovém odstupu jeden rok od 

ukončení výzkumného šetření. 

Výsledky této práce dokazují, že při individuální péči a častém opakování se 

všechny klientky, které se tohoto šetření zúčastnily, dokázaly nejen naučit několik 

nových prvků, ale použít je v samostatné konstrukci. 

Klíčová slova: 

 mentální postižení, 

 vývoj stavby 

 stavby podle vzoru 

 samostatná konstrukce 
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Annotation 

The topic of this bachelor thesis is the development of block building of adult 

women with mental disability. 

The theoretic part focuses on the issues of mentally disabled persons and basics of 

pre-mathematical education, especially block building and its development. 

The practical part deals with the characteristics of block building of adult women 

with mental disability, the assessment of the ability to build a structure according to a 

schematic and independent building as well. The research took six months and had three 

participants – clients of the Social Service Facility Vlašská. After the assessment of the 

building skill and the use of newly gained knowledge another session took place one 

year after the research’s end.  

The results of this thesis prove that with individual care and frequent repetitions all 

participants managed not only to learn several new things, but also to use them in 

independent construction. 

Keywords: 

 mental disability 

 block building development 

 construction according to a schematic 

 independent construction 
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ÚVOD 

Od roku 2003 pracuji v Domově sociálních služeb Vlašská (dříve ÚSP), kde žijí 

dospělé ženy s mentálním postižením. Tyto ženy se narodily v době, která nebyla lidem 

s mentálním postižením příliš nakloněna. Děti byly brzy po narození svěřovány ústavní 

péči, kde vyrůstaly v péči vychovatelů nebo zdravotnického personálu. 

Ženy, kterým se při své práci věnuji, vyrůstaly nejprve s rodiči a do zařízení se 

dostaly až později. Často až poté, kdy byly po nástupu do základní školy označeny za 

nevzdělatelné a byly osvobozeny od školní docházky. Některým z nich se podařilo 

dokončit několik ročníků zvláštní školy. 

Lidé s mentálním postižením mají mechanickou paměť, naučí se nazpaměť věty, ti 

schopnější i delší text, naučí se i některé činnosti, každý dle svých schopností a 

možností. Základem tohoto učení je opakování a dostatek času. 

S předmatematickou výchovou a vývojem stavby jsem se setkala v rámci 

volitelných předmětů víceméně náhodou, ale přednášky mě velmi zaujaly a rozhodla 

jsem se získané informace vyzkoušet v praxi a poté jsem se rozhodla tomuto tématu 

věnovat i ve své bakalářské práci. 

Smyslem této práce je zjistit, zda i u dospělých žen s mentálním postižením lze 

dosáhnout určitých změn v myšlenkových operacích, souvisejících s manipulací s 

drobnými předměty a s prostorovou představivostí.  
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1   Teoretická část 

1.1 Mentální retardace 

Mentální retardace je souhrnné označení vrozeného defektu rozumových schopností. 

„Dospělý člověk s mentálním postižením může u neznámých lidí snadno vyvolat rozpaky 

svým poněkud zvláštním chováním.“ (Slowik, J. 2007, s. 117.) Tato skutečnost je 

důsledkem toho, že ještě v nedávné době byli tito lidé umístěni za zamčenými dveřmi v 

různých zařízeních a lidé bez postižení mnohdy nevědí, jak s nimi komunikovat. S 

případy mentální retardace se však setkáváme již v historii. Trpěl jí např. rakouský císař 

Ferdinand V. Habsburský. 

Hlavní znaky 

Nízká úroveň rozumových schopností se projevuje především nedostatečným 

rozvojem myšlení, omezenou schopností učení a obtížnější adaptací na běžné životní 

podmínky, proto člověk s mentálním postižením potřebuje určitou míru dopomoci, 

podpory nebo i péče. Charakteristickým znakem je také zvýšená emocionalita, 

spontánnost a otevřenost, proto jsou tito lidé snadněji zneužitelní a je tu i vysoké riziko 

manipulace.( Slowik, J. 2007, s. 118.) 

Přes všechna omezení a zvláštnosti jsou to především lidé a mají prakticky stejné 

potřeby jako všichni ostatní. Mnozí z nich mohou žít relativně samostatným a 

nezávislým způsobem života. 
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1.1.1  Etiologie 

Prenatální 

Příčiny vzniku mentálního postižení jsou různé, vždy však jde o závažné poškození 

mozku. Podrobněji se budu zabývat jen těmi poruchami, které byly diagnostikovány 

osobám, v zařízení, kde působím.  

Genetické poruchy (genové mutace, chromozomální odchylky) 

Downův syndrom (trizomie 21) 

Je nejznámějším a také nejčastěji popisovaným syndromem. Je způsoben zvýšeným 

počtem chromozomů v buněčných jádrech. Hloubka mentálního postižení je různá, 

většinou se jedná o lehkou a středně těžkou mentální retardaci, častý je i výskyt jiných 

zdravotních komplikací (vrozené srdeční vady, žaludeční a střevní abnormality, 

nedoslýchavost, poruchy štítné žlázy, zvýšená citlivost na respirační infekce). 

Lidé s Downovým syndromem bývají odlišní na první pohled. Mezi nejznámější 

znaky patří malá postava, zploštělá lebka a plochý obličej, šikmé oči s kožními záhyby 

ve vnitřních koutcích, mohutná šíje, krátké ruce se zakřivenými prsty, opičí rýha na 

dlani. Tito lidé bývají také těžkopádní a ulpívaví, mívají snížený svalový tonus a 

nadměrně pohyblivé klouby. (Černá, M. 2008, s. 89, 90) 

 Většina dětí s DS má zdravé rodiče, výchovné prostředí bývá dostatečně nebo 

nadměrně stimulující. Nemívají vážné problémy v chování, učí se pomalu, ale v 

dospělosti jsou často schopni pod dohledem pracovat  

Turnerův syndrom 

Ženy s touto chromozomální poruchou jsou malého vzrůstu, na krku mají nápadnou 

kožní řasu. V pohybovém vývoji jsou opožděné, objevuje se u nich dysfunkce jemné i 

hrubé motoriky, řečové poruchy a strabismus. Turnerův syndrom je provázen také 

poruchami v oblasti sexuální (nedochází k vývoji pohlavních orgánů ani prsů). Mentální 

úroveň je většinou v pásmu mírné retardace. (Černá, M. 2008, s. 93) 

Metabolické poruchy (fenylketonurie, Prader-Williho syndrom) 

Podmínky prostředí (FAS, užívání drog) 
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Infekce matky (zarděnky, syfilis, HIV, toxoplasmóza,…) 

Neznámé (anencefalie, hydrocefalus) 

DMO 

Dětská mozková obrna je závažným centrálním postižením. Patří mezi tělesná 

postižení, ale často se zde vyskytuje mentální postižení jako přidružená porucha. Vývoj 

dětí s DMO ovlivňuje celá řada faktorů, mezi nejdůležitější patří především rozsah a 

závažnost postižení. Typickým znakem pro tento typ postižení je tělesná neobratnost, 

především v jemné motorice, nerovnoměrný vývoj, zvýšená pohyblivost a neklid, 

nesoustředěnost, těkavost, nedokonalost vnímaní a nedostatečná představivost, překotné 

a impulzivní reakce, střídání nálad a výkyvy v psychické výkonnosti, opožděný vývoj a 

vady řeči. Celková vývojová úroveň je závislá i na vhodné péči a stimulaci dítěte 

prostředím. 

Perinatální 

Příčinou mentální retardace může být nízká porodní hmotnost dítěte nebo 

komplikovaný porod. Jedná se o porod překotný nebo příliš dlouhý, klešťový porod, 

respirační nouze během porodu nebo porodní úraz.  

Postnatální 

Nejčastější příčiny mentální retardace v tomto období jsou různá infekční 

onemocnění (encefalitida, meningitida), nádorová onemocnění a úrazy hlavy. K 

mentální retardaci může dojít i vlivem vnějšího prostředí a špatným zacházením s 

dítětem (podvýživa, deprivace, nepodnětné prostředí). (Černá, M. 2008, s. 88,89) 

Shrnutí 

V mnoha případech nelze příčinu jasně určit. Snížení již dosažené mentální úrovně 

často souvisí s následky úrazů hlavy, nemocí, popřípadě nezbytných operačních 

zákroků. Největší množství případů demence souvisí s degenerativními změnami 

mozku zejména u starších osob (Alzheimerova choroba). Projevy tohoto onemocnění 

jsou často mylně připisovány stárnutí. (Slowik, J. 2007, s. 112) 
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1.1.2  Diagnostika 

 Na procesu určování diagnosy by se měl vždy podílet tým složený z odborníků z 

oblasti medicíny, psychologie, speciální pedagogiky a sociální práce. Ve skutečnosti se 

provádí psychologické vyšetření na doporučení pediatra, který zaznamená výrazné 

odchylky ve vývoji dítěte. Ve srovnání s případy dětí s postižením smyslů, je u nás 

systém rané péče o děti s mentálním postižením stále nedostatečně propracovaný. 

Některá postižení (Downův syndrom) lze diagnostikovat již v prenatálním období a 

rodina by měla mít možnost se za pomoci odborníků na vzniklou situaci připravit.  

(Slowik, J. 2007, s. 112) 

 Klasifikace mentálního postižení 

Klasifikace mentálního postižení podle stupně (IQ), v platnosti od roku 1992, 

schváleno Světovou zdravotnickou organizací (WHO), 10. revize: 

● IQ 69 – 50 lehká mentální retardace 

● IQ 49 – 35 středně těžká mentální retardace 

● IQ 34 – 20 těžká mentální retardace 

● IQ 20 a méně hluboká mentální retardace 

Lehká mentální retardace - charakteristika 

Lidé s lehkou mentální retardací si zpravidla osvojují základy řeči opožděně, ale v 

dospělosti jsou většinou schopni užívat řeč v každodenním životě a udržovat běžnou 

konverzaci. Největší potíže se projevují ve škole, děti mívají specifické potíže v učení. 

Výchova a vzdělání by měla být zaměřena převážně na rozvoj praktických dovedností a 

kompenzaci nedostatků.  

Jemná motorika bývá lehce opožděna. V citové oblasti se projevuje popudlivost, 

úzkostnost a impulsivnost.  

V dospělém věku jsou lidé s lehkým mentálním postižením často úplně soběstační v 

sebeobsluze, jsou schopni jednoduché manuální práce (většinou s dohledem), ale mají 

problémy v udržování norem a často neumí řešit běžné problémy. Ideální řešení je, 
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pokud mohou v dospělosti žít v chráněném nebo podporovaném bydlení, kde za 

podpory a dohledu asistenta žijí téměř samostatně. (Švarcová, I. 2003, s. 29) 

Střední mentální retardace - charakteristika 

U lidí této kategorii je výrazně opožděn rozvoj chápání a užívání řeči. Tyto 

schopnosti jsou i později značně omezené. Úroveň rozvoje řeči je různá, někteří lidé 

jsou schopni jednoduché konverzace, jiní se domluví pouze na základních potřebách. 

Lidé se střední mentální retardací, kteří nemluví, obvykle chápou jednoduché instrukce 

a mohou se dorozumět neverbálně. Někteří žáci si při kvalifikovaném vedení mohou 

osvojit základy psaní, čtení a počítání. Zpomalený bývá i vývoj jemné i hrubé motoriky 

a nekoordinované pohyby.  

V citové oblasti se projevuje značná labilita a zkratkovité jednání. Zručnost a 

schopnost sebeobsluhy bývá omezená. V dospělosti jsou schopni jednoduché manuální 

práce pod odborným dohledem. (Švarcová, I. 2003, s. 30) 

Těžká mentální retardace - charakteristika 

U osob s těžkou mentální retardací je výrazně snížená úroveň schopností a 

dovedností, vyskytují se zde motorické poruchy a neobratnost. Možnosti vzdělávání a 

výchovy jsou značně omezené. Pro rozvoj motoriky, rozumových a komunikačních 

schopností je nutná systematická a kvalifikovaná péče. Tito lidé mívají problémy se 

soustředěním a často se u nich střídají nálady. 

Hluboká mentální retardace - charakteristika  

Lidé spadající do této skupiny mají velká omezení při snaze o pochopení požadavků. 

Reagují pouze na zcela jednoduché pokyny a při vhodném dohledu a podpoře se mohou 

podílet na sebeobslužných úkonech. Vyskytují se u nich nápadné stereotypní 

automatické pohyby. Řeč nebývá rozvinuta. Častá jsou i různá omezení v pohybu. 

Nezbytná je stálá dopomoc a také dohled. Lidé s tímto postižením mívají často sklony k 

sebepoškozování. (Švarcová, I. 2003, s. 31) 
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Jiná mentální retardace - charakteristika 

Do této skupiny lze zařadit pouze osoby, u nichž nelze prokázat stupeň intelektové 

retardace, zpravidla z důvodu jiného postižení (nevidomí, neslyšící, nemluvící, těžké 

poruchy chování, autismus). 

Nespecifikovaná mentální retardace  

Mentální retardace je u těchto lidí prokázána, ale není možné je zařadit ani do jedné 

z předcházejících kategorií. (Švarcová, I. 2003, s.32) 

1.1.3  Výchova a vzdělávání dětí s mentálním postižením 

„Výchova a vzdělávání jedinců s mentálním postižením se nikdy neobejde bez velmi 

náročného pedagogického vedení ze strany učitelů, vychovatelů, ale také rodičů.“ 

(Slowik, J. 2007, s. 115) 

Ještě v nedávné byly tyto děti označeny za nevzdělatelné, nebo nevychovatelné a 

byly osvobozeny od povinnosti školní docházky. 

Ani dnes není otázka míry vzdělanosti u lidí s mentálním postižením zcela vyřešena, 

ale dnes má každý jedinec právo na vzdělání dle svých schopností. I zdánlivě minimální 

úspěch má velký vliv na zkvalitnění života. Od roku 2005 je možné zařadit žáka s 

lehkým nebo středním stupněm mentálního postižení do běžné třídy základní školy.  

1.1.4  Člověk s mentálním postižením v dospělosti 

 Ještě v polovině dvacátého století umírali lidé s mentálním postižením poměrně 

mladí. V současné době se délka života těchto lidí značně prodloužila, ale stále ještě 

nemáme tolik vědomostí a zkušeností s procesem jejich stárnutí. Tento proces do jisté 

míry souvisí s etiologií jejich postižení. Například osoby s Downovým syndromem 

začínají stárnout již mezi 40 a 50 rokem. (Vágnerová, M, 2004) Častěji se také 

setkáváme s výskytem Alzheimerovy choroby.  

Lidé s mentálním postižením potřebují celoživotní vedení a podporu v učení a ve 

zvládání běžných situací, proto často využívají nabídky různých pobytových služeb, kde 

mohou využít podpory a dopomoci asistentů.  
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Vzdělávání dospělých osob s mentálním postižením 

V Evropské unii určuje vzdělávací politiku koncept celoživotního vzdělávání, jehož 

základním cílem je zvyšovat kvalitu života každého jedince. Dospělý člověk s 

mentálním postižením potřebuje celoživotní vedení a podporu v učení, jinak své 

schopnosti a dovednosti rychle ztrácí. Vzdělávání poskytuje novou životní náplň, 

otevírá nové možnosti a cíle, posiluje sebedůvěru a dává tím prostor pro nové sociální 

role. 

Lidé s mentálním postižením se potýkají s nedostatkem pracovních míst, proto by 

vzdělávání těchto osob mělo být zaměřeno více na orientaci v běžném prostředí, 

porozumění jeho nárokům a dosažení co největšího stupně soběstačnosti. (Černá, M. 

2008, s. 195) 

Pobytové služby 

„Člověk s mentálním postižením zpravidla potřebuje podporu ve zvládání nároků 

samostatného bydlení. Je žádoucí, aby obsah takové podpory vycházel z jeho 

individuální situace v oblasti bydlení a potřebné podpory v sebeobsluze. Zpravidla se 

jedná o: podporu v běžných denních činnostech – stravování, oblékání, osobní hygiena, 

doprava, nákupy, obstarávání domácnosti apod.“ ( Černá, M. 2008, s. 183). 

Asistence – podpora v běžných činnostech, v případě potřeby i podpora při vybavování 

a udržování domácnosti, vyřizování finančních a administrativních záležitostí, pomoc 

při orientaci v okolí bydliště, zapojení do společenského života a plnění vlastních přání 

a tužeb. 

Domovy sociálních služeb (dříve Ústavy sociální péče) 

První „ústav pro choromyslné“ u nás založil roku 1871 v Praze na Hradčanech český 

lékař, filosof a pedagog Karel Amerling.  

Domovy sociálních služeb jsou stejně jako dříve Ústavy sociálních služeb často 

terčem kritiky. Ve společnosti stále ještě převládá názor, že lidé zde žijí „za zdí“. V 

posledních letech ovšem i tato zařízení prošla mnoha změnami a je kladem mnohem 

větší důraz na začlenění klientů do běžného společenského života.  
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Služba poskytuje ubytování, stravu a podporu při zvládání běžných úkonů osobám s 

mentálním postižením v celoroční péči. Péče je zajišťována odborným personálem a 

klade velký důraz na individuální potřeby klienta. (Černá, M. 2008, s. 182, stránky 

http://www.dssv-vlasska.cz/) 

V současné době je trend co nejvíce klientů umístit do chráněných bytů, ne vždy se 

ale přihlíží k možnostem a schopnostem klienta. Podle mého názoru zde bude vždy 

určitá skupina lidí, pro které bude Domov ideálním řešením.  

Chráněné bydlení  

Chráněné bydlení je služba poskytovaná nejčastěji při velkých zařízeních a 

poskytuje se lidem se zdravotním postižením, kteří potřebují podporu jiné osoby. 

Zajišťuje základní činnosti v rozsahu výchovných, vzdělávacích a aktivizačních 

činností, dopomoc při zajištění chodu domácnosti, poskytuje ubytování a stravu nebo 

dopomoc při zajištění stravy v celoročním provozu.  Posláním chráněného bydlení je 

poskytovat dospělým lidem s mentálním postižením takovou podporu, kterou potřebují 

k tomu, aby mohli žít v běžných bytech či domech způsobem života srovnatelným se 

životem běžné populace. 

Cílem této služby je snaha umožnit klientům, aby se co nejvíce začlenili do 

společnosti, podpora samostatnosti a nezávislosti včetně možnosti uplatnění se na trhu 

práce. Chráněné bydlení respektuje názory a individuální přání klientů, včetně nároku 

na soukromí a vytváření podmínek pro partnerský život. (Černá, M. 2008, s. 182, 

stránky http://www.dssv-vlasska.cz/) 

http://www.dssv-vlasska.cz/
http://www.dssv-vlasska.cz/
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Podporované bydlení  

Podporované bydlení je sociální služba poskytovaná za úplatu lidem se zdravotním 

postižením. Cílem této služby je snaha zabránit sociálnímu vyloučení a umožnit lidem s 

mentálním postižením žít život srovnatelný s vrstevníkem bez postižení. Uživatelé této 

služby se postupně učí sociálním dovednostem, nejprve za podpory asistenta a postupně 

přebírají odpovědnost za svůj život. Principem služby je snaha o co největší 

samostatnost (Černá, M. 2008, s. 182) 
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1.2 Vývojová psychologie 

1.2.1  Poznávací procesy 

Vnímání  

Vnímání je proces bezprostředního odrazu skutečnosti. V raném věku je vnímání 

spojeno s emocemi a s náladou dítěte, ale hlavně s rozvojem podmíněných reflexů. U 

dětí s poškozenou nervovou soustavou se počitky a vjemy vytvářejí pomalu a je zde 

mnoho nedostatků. 

Rozsah vnímaného materiálu je zúžený, děti nevidí pozorovanou skutečnost jako 

celek, ale postupně, proto špatně vnímají souvislosti a nesprávně chápou perspektivní 

vztahy. Mívají potíže i s rozpoznáním drobných rozdílů. Omezená schopnost vnímání 

má vliv na celý další průběh psychického vývoje. ( Rubinštejnová, S. J. 1986, s. 120) 

Myšlení  

Myšlení je složitý poznávací proces, který „umožňuje poznat podstatu předmětů a 

jevů“ a zároveň „předvídat výsledky určitého jednání, tvořivě a cílevědomě pracovat.“ 

(Rubinštejn, S. 1986, s. 139) 

Jean Piaget rozdělil stádia vývoje myšlení do několika kategorií: 

Senzomotorické myšlení (0 – 2 roky) 

Prvotním zdrojem jsou vrozené reflexy, dítě se cítí být středem světa a jeho myšlení 

se váže k uspokojení vlastních potřeb. Ke konci tohoto období již začíná chápat, že jeho 

jednání má nějaký následek a dokáže si stanovit cíl. 

Předoperační myšlení (2 – 6 let) 

V tomto stadiu probíhá vývoj řeči, tvoření představ a jednodušší myšlení. Dítě je 

stále egocentrické a problémy řeší v závislosti na tom, co vnímá. V první část tohoto 

období (do čtyř let) jde o myšlení symbolické, kdy dítě začíná používat zástupná slova. 

Umí si již představit předmět nebo činnost aniž je vidí, tato představa je však vázána na 

konkrétní vlastnosti. Dítě také začíná hrát fiktivní hry. 
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V období názorného myšlení (do šesti let) uvažuje dítě v závislosti na názoru, 

nerespektuje podstatné znaky reality, všímá si jen jedné, nejnápadnější vlastnosti. 

Konkrétní myšlení (6 let  - začátek puberty) 

Dítě již respektuje realitu, je přesnější a objektivnější. Pro děti mladšího školního 

věku jsou již typické konkrétní logické operace. Dítě již chápe svou vlastní identitu a 

je schopno pochopit i odlišnost jiných lidí. Rozvíjí se schopnost podívat se na problém 

z více úhlů a také umí zachovat podstatu objektu. 

Formální logické operace 

K této proměně dochází v době dospívání. Dítě chápe abstraktní pojmy, uvažuje 

hypoteticky, nezávisle na obsahu, času a prostoru. Přichází velký rozvoj fantazie, 

tvořivosti a denního snění. Dítě si dokáže poradit i v nové situaci. 

Myšlení osob s mentálním postižením 

U dětí s mentálním postižením pozorujeme velmi nízkou úroveň rozvoje myšlení. V 

důsledku poruch vnímání mají i velmi omezenou zásobu představ. Myšlení bývá značně 

stereotypní a ulpívá na určitém způsobu řešení. Jsou závislí na realitě a omezují se na 

konkrétní souvislosti mezi předměty a jevy. Mají problémy s analýzou a syntézou a 

menší schopnost zapamatovat si. 

Slabá řídící úloha myšlení způsobuje, že děti v případě potřeby nedovedou účelně 

využít již osvojené rozumové operace. Myšlení je nekritické, děti zřídka zpozorují své 

chyby a většinou ani nepředpokládají, že by se chyb mohly dopustit. Zároveň 

nepromýšlejí své jednání a nepředvídají výsledek. 

Přístup k problémům bývá spíše pasivní. Orientace v běžném prostředí bývá špatná, 

proto jsou často závislí na jiných lidech. (Rubinštejnová, S. J. 1986, s. 139 -150).  
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Řeč 

Řeč obvykle považujeme za nástroj myšlení, sloužící především k vyjádření 

myšlenek, pocitů a přání a také ke komunikaci a dorozumívání. (Rubinštejnová, S. J. 

1986, s. 131.) 

„Průměrně vyvinuté dítě ve věku jednoho roku zná obyčejně jen několik málo slůvek, 

které užívá aktivně“ o půl roku déle je to asi 20 až 30 slov, která obvykle znamenají 

celou větu. Od tohoto věku se však slovní zásoba rychle zvětšuje a dítě brzy začíná 

slova spojovat. Kolem dvou let zná dítě již 200 až 300 slov. Během předškolního 

období se tyto schopnosti dále vyvíjí a zdokonalují. Dítě začíná mluvit v souvětích. 

(Langmeier, L. M., Krejčířová, D. 1998 s. 62) 

U lidí s mentálním postižením dochází ke sluchovému rozlišení i k vyslovování 

slov značně později. Postižení řeči bývá obsahové i formální. Výslovnost je často méně 

přesná a slovní zásoba omezená. Mluvnická stavba je velmi nedokonalá. Typickým 

znakem je jazyková necitlivost (agramatismy) a jednoduchost projevu (krátké věty, 

konkrétní pojmy, echolálie). U lidí se závažnějším stupněm postižení se řeč nerozvíjí. 

Pozornost  

Pozornost je poznávací proces, který je úzce spojen s vůlí. Vyjadřuje schopnost 

soustředit se na jednu věc, která je v popředí zájmu (představy, city, myšlenky a vjemy) 

a ignorovat přitom věci jiné. 

Vlastnosti pozornosti (Třesohlavá, Z. 1999 s. 32) 

 soustředěnost – výběrovost pozornosti na určité jevy v daném okruhu, u dětí s 

LMD nebo s mentálním postižením je tato vlastnost oslabena 

 rozsah pozornosti – počet prvků, které může jedinec najednou pojmout 

 stálost pozornosti – setrvání u daného podnětu určitou dobu, odolnost vůči 

rušivým vlivům okolí 

V předškolním věku se objevuje pouze v náznacích a třeba ji vhodně stimulovat a 

rozvíjet. Nabízená činnost musí být pro dítě zajímavá. 
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Děti s nedostatečným rozsahem pozornosti mívají často potíže s řešením úkolů, ale 

pokud se rozsah práce zmenší, zvýší se její kvalita (Rubinštejnová, S. J. 1986, s. 94) 

Paměť a učení  

Pro dítě předškolního věku je paměť důležitou psychickou funkcí. Citové zážitky z 

tohoto období zůstávají uloženy až do dospělosti a myslet znamená hlavně vzpomínat. 

Vyhledávanou oblastí v tomto období je vyprávění pohádek a příběhů. Děti doplňují 

pohádky a říkadla a ověřují si tak své paměťové schopnosti (Třesohlavá, Z. 1990, s. 31). 

Učení je proces získávání a předávání zkušeností, návyků, dovedností, znalostí a 

hodnot, při kterém se u člověka rozvíjejí a proměňují vrozené schopnosti a vzorce 

chování. 

Schopnost učení u lidí s mentálním postižením je omezena v důsledku 

nedostatečného porozumění, poruch koncentrace i paměti. Děti rychle zapomínají a 

nepřesně si vybavují již osvojené vědomosti. Je nutné častější opakování. Kvalitu 

paměti výrazně snižuje i neschopnost vyčlenit podstatné prvky od nepodstatných. Pro 

děti je snadnější si zapamatovat vnější znaky předmětů a jevů než vnitřní logické 

souvislosti a cíle. (Rubinštejnová, S. J. 1986, s. 166) 

Převažuje učení mechanické s minimální efektivitou. Děti s mentálním postižením 

bývají málo zvídavé, ale jsou schopné se učit za podpory člověka, k němuž mají 

pozitivní vztah. 

Rozvoj osobnosti a sebehodnocení 

Rozvinutou lidskou osobností rozumíme osobnost, která má určitý světový názor, 

své místo ve společnosti a své životní cíle. Rozvoj osobnosti dítěte určují společenské 

podmínky jeho výchovy a prostředí, ve kterém se dítě vyvíjí (Rubinštejnová, S. J. 1986, 

s. 180). 

Děti s mentálním postižením se během svého života vyvíjejí jako všechny ostatní 

děti. Psychika se vyvíjí dokonce i při nejtěžším stupni postižení. Proti ostatním dětem 

ale začínají poměrně pozdě chápat pojmy morálky a etiky. I přesto, že pravidla znají, 

mnohdy podle nich nedovedou jednat a snadněji podléhají špatným vlivům. 
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Sebehodnocení je značně ovlivněno způsobem uvažování, není objektivní, je 

nekritické a emocionální. Lidé s mentálním postižením jsou ovlivnitelní a i jejich 

sebehodnocení závisí na názorech ostatních.  Často špatně odhadnou své možnosti. 

1.2.2  Motorika 

Motorika je souhrn všech pohybů lidského těla. Ke zjištění vývojové úrovně v 

jemné i hrubé motorice slouží diagnostika motorických dovedností. Obecně jsou 

chápány hrubá a jemné motorika následovně: 

Hrubá motorika – pohybová aktivita velkých svalových skupin, koordinace pohybů, 

lokomoce 

Jemná motorika – pohyby drobných svalových skupin a jejich koordinace v 

součinnosti se především zrakovým vnímáním, pohyby ruky, grafomotorika
1
, 

oromotorika
2
, logomotorika

3
, mimika, senzomotorika

4
 

Motoriku tvoří pohyby: 

 reflexní – reakce na podnět 

 spontánní – vlastní popud 

 záměrné – za určitým účelem 

 výrazové – vyjádření nálad, emocí 

 mluvidel – řeč 

K výraznému posunu v hrubé motorice dochází u dětí již v předškolním věku. Pohyby 

jsou stále přesnější, rychlejší a účelnější. Dítě s vývojovou vadou se začíná za svými 

vrstevníky opožďovat, jeho pohyby bývají neohrabané až neobratné a často není 

schopno provádět více úkonů současně. 

Nedostatky v jemné motorice se projevují především v kresbě, která je nepřesná a 

přerušovaná. Dítě obtížně spojuje čáry a mívá problémy i s rozvržením kresby na ploše. 

(Třesohlavá, Z. 1990, s. 99) 

                                                            
1 způsobilost pro psaní, kreslení, obkreslování a rýsování 

2 pohyby mluvidel a jazyka 

3 pohybová činnost mluvních orgánů při artikulované řeči 

4 spojení smyslových a motorických procesů 
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1.3 Úchopy 

1.3.1  Vývoj úchopu 

„V průběhu prvního roku života si dítě osvojuje několik typů úchopu. Postupuje od 

úchopu dlaňového k úchopu mezi prsty. Jedná se sice o vývoj, ale to neznamená, že v 

pozdější době dítě používá jen ten nejvýše dosažený typ (stupeň)“ (Škopková, J. 2007 s. 

17.) 

Novorozenec má v klidu dlaně otevřené, ale při křiku a strachu se objevují pěstičky. 

Již krátce po narození se u dítěte objevuje vrozený uchopovací reflex, dítě má palec 

sevřený v dlani. Zhruba ve dvou měsících má dítě již dlaně převážně otevřené a palec 

již volný. O měsíc později si dítě začíná s rukama hrát. V tomto měsíci také pomalu 

mizí vrozené reflexy. Ve čtyřech měsících začíná brát do rukou předměty. Předměty 

uchopuje nejistě, mimovolně a neupřednostňuje žádnou ruku. V pátém měsíci dítě 

dokáže přendávat předměty z ruky do ruky, s oblibou si je také strká do úst. V šestém 

měsíci již dítě třese chrastítkem, nebo hračkou o podložku. Snaží se do úchopu zapojit 

palec, po menších předmětech však stále sahá celou dlaní, což se změní asi o měsíc 

později. V osmém měsíci si již dítě samo drží láhev, začíná samo jíst. Tluče kostkami o 

sebe a dokáže vzpažit ruce a uchopit předmět nad hlavou. Začíná více uchopovat 

předměty palcem a ukazovákem a v dalších měsících tento úchop zdokonaluje. V 

jednom roce dítě uchopí kuličku palcem a ukazovákem, dokáže uchopit i menší 

předměty a začíná jíst lžičkou. 

Proto je během prvního roku života velmi důležité zajistit dítěti dostatek podnětů.  

To jak se dítě v tomto období vyvíjí, má vliv nejen na manipulaci s předměty, ale i na 

rozvoj jemné motoriky (Škopková, J. 2007). 

1.3.2  Klasifikace úchopů 

(podle Jany Škopkové) 

Ulnární dlaňový úchop  

 Tento úchop používají děti od 1 – 6 měsíců. Dítě cíleně otvírá ruku a uchopuje 

předmět z ulnární strany. 
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Radiální dlaňový úchop 

Úchop charakteristický pro 6 – 7 měsíc, mezi dlaň a prsty.  Palec se dostává do 

opozice a zapojuje do úchopu. 

Prstový úchop radiální a nůžkový úchop radiální 

Úchopy používané od 8 měsíce. Posunuje se od dlaně ke špičkám prstů, více se 

používá palec a ukazováček. 

Spodní klešťový úchop 

Dítě bere drobné předměty mezi palec a ukazovák, palec je přitom v opozici. 

Předmět je uchopen zespodu tak, že palec je na vrchní a ostatní prsty na spodní části 

předmětu. Jde o úchop typický pro 10 měsíc. 

Vrchní klešťový úchop – pinzetový 

V 11 měsících již dítě předmět uchopí mezi špičku ukazováku a palce. U lidí 

s problémy s jemnou motorikou se objevují i náhradní úchopy – bočný úchop, kdy 

bývá předmět uchopen mezi palec a boční stranu ukazováku nebo jiné prstu. 

Úchop špetkou  

Úchop špetkou dítě používá kolem třetího roku života a je velmi důležitý pro 

pozdější nácvik psaní. Vychází z vrchního klešťového úchopu a od pinzetového se liší 

počtem prstů, které jsou v opozici s palcem 

1.4 Geometrie 

„Geometrie je svět tvarů, pohybů a velikostí. Je to svět, v němž se odráží příroda a 

civilizace.“ (Kuřina, F. 2009, s. 69.) Geometrie je matematická disciplína, která 

vyrůstala z problémů praxe lidské společnosti (geografie, astronomie, kultivace půdy) a 

brzy se změnila v teoretickou disciplínu. 

Geometrie byla jako první věda deduktivně zpracována již ve 3. století před naším 

letopočtem v Euklidově díle Základy, jehož český překlad vyšel v roce 1907. Geometrie 

je úzce spjata s názornými představami, logiku provází intuice a na mnoha úlohách lze 

rozvíjet tvořivost. 
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Geometrická představivost do značné míry podmiňuje technickou tvořivost a je 

nepostradatelná pro řadu profesí. 

1.4.1  Matematická představivost 

Mezi rodiči předškolních dětí převládá názor, že matematika je především počítání a 

schopnost odříkat čísla. Mezi matematické schopnosti však patří i schopnost uvažování, 

usuzování, přiřazování, třídění, dělení a uspořádání. 

Uspořádání 

S pojmem uspořádání se setkáváme nejen v matematice, ale i v každodenním životě 

a to nejen při řešení konkrétních problémů, ale i abstraktní rovině. V předškolním věku 

se jedná především o ostré lineární uspořádání, které dětem umožňuje zpřehlednění 

situace, lepší orientaci a usnadňuje zapamatování. Ostré lineární uspořádání určuje 

jednoznačně každému prvku jeho speciální umístění. 

prostorové uspořádání – charakterizuje vzájemnou polohu prvků v prostoru (nad, pod, 

za, před, vpravo od, vlevo od, výš než, níž než, blíž k) 

časové uspořádání – charakterizuje uspořádání jednotlivých dějů (dřív než, později 

než) 

časoprostorové uspořádání – zahrnuje dva pohledy na tutéž situaci (přijít před, přijít 

za). Děti raději používají vyprávění, než popis obrázku 

kvantitativní uspořádání – porovnávání množství nebo počtu 

Uvažování  - hodnocení, porovnávání, uvědomění si možností. Matematické uvažování 

je nadčasové a abstraktní. 

Usuzování – je specifickým typem uvažování. Předpokladem je chápání souvětí, paměť 

a celkové vnímání. Úsudek může probíhat i na úrovni konkrétního myšlení. (přednáška 

Kaslová, M. 2009, Předmatematická výchova) 
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1.4.2  Vývoj stavby 

Dětská stavba prochází několika vývojovými fázemi. Jednotlivé fáze trvají u 

různých dětí různou dobu, dítě však nemůže žádnou z nich přeskočit. Potřebuje získat 

zkušenosti, aby se mohlo dále rozvíjet. Jednotlivé fáze se překrývají. 

1. fáze - nultá 

Dítě se seznamuje s materiálem. Může se v kostkách přehrabovat, bere je do ruky, 

okusuje a také s nimi hází. Dobrým materiálem jsou dřevěné kostky. 

2. fáze - kompaktní stavby 

Dítě staví jednoduché, souměrné stavby. Tyto stavby bývají kompaktní, z jedné 

stěny kostek a bez mezer. Do této fáze patří i stavění kostek na sebe nebo řazení vedle 

sebe a jednoduché podstavce a ohrádky kolem stavby. Pokud dítě stále jen staví kostky 

a boří a přitom nekomunikuje, může se jednat o některou z forem autismu. 

3. fáze - objevení mezery 

V této fázi dítě objevuje pravidelnou mezeru, která není větší než půlka hrany. 

Stavba již přestává být symetrická a pravidelná. Začíná zde trojvrstevní s jednou 

dominantou. 

4. fáze – trojrozměrné stavby 

Mezera se zvětšuje, nyní již je větší než polovina hrany, objevují se i nové typy 

mezer. Dítě již staví nerovnovážné, nestandardní stavby a šikmé plochy. 

(přednáška,Kaslová, M. 2009,  Předmatematická výchova) 
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1.4.3  Celek a jeho části 

Dítě mívá zpočátku problém pochopit, že celek se skládá z částí. Tuto skutečnost si 

uvědomí až na základě vlastních zkušeností (půlka jablka, plátek sýra). Při práci 

s celkem a jeho částmi se objevují převážně tyto aktivity: 

Rozklad celku 

 dekompozice – primární rozklad (rozebrání stavebnice), je složitelné 

 destrukce – ničení (není vratné) 

 likvidace – limitní destrukce (úplné zničení) 

kompozice 

Dítě ve svém přirozeném vývoji prochází nejprve stadiem dekompozice, teprve 

později přichází na řadu složení celku – kompozice. Kompozice může být volná 

(kostky), nebo vázaná. 

korekce – ke korekci dochází v době, kdy dítě již umí vyhodnotit situaci, zná 

správné řešení problému (odebrání, přidání, změna polohy, výměna). Korekce je spojení 

kompozice a dekompozice. 
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1.5 Hra a její význam 

Hravá činnost je důležitá zejména pro děti předškolního věku. Každá činnost by 

měla mít určitý obsah, představivost, aktivní pohyb i slovní doprovod. Hra má 

mimořádný význam pro duševní, sociální i etický vývoj. 

Rysy hry (Třesohlavá, Z. Černá, M. Kňourková, M. 1990 s. 43) 

 symboličnost – spojení s představami, předměty se stávají symboly 

 spontánnost – činnost vyrůstá z vnitřních potřeb dítěte a je málo závislá na 

vnějších okolnostech 

 citová účast – prožívání citových stavů ostatních lidí, přejímání rolí 

Stavebnice 

Většina hraček napodobuje skutečnost. Dítě rádo napodobuje práci dospělých, klade 

si opravdové cíle a přitom se učí soustředěně plnit své úkoly. (Jirásek, J. 1983, s. 7) 

 Hra se stavebnicí poskytuje možnosti výchovného působení na dítě. Rozvíjí 

psychické funkce, vnímání, paměť, představivost a myšlení. Podporuje uvědomění si 

tvaru, velikosti a vztahu jednoho prvku k druhému. Dítě získává nové poznatky, dostává 

podnět ke konstrukci modelu, přičemž zdokonaluje a rozvíjí motorické a konstrukční 

schopnosti. Při hře je dítě nuceno přemýšlet, využívat již dříve získané poznatky, učí se 

tvořit a hodnotit. Hra se stavebnicí rozvíjí rovněž schopnost spolupráce a komunikaci. 

Dřevěné kostky jsou vhodné zhruba od jednoho roku dítěte. Děti si procvičují jemnou 

motoriku a koordinaci obou rukou. 
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2 Cíle, metody 

Ženy, kterým se při své práci věnuji, se narodily v době, která nebyla lidem s 

mentálním postižením příliš nakloněna. Ve většině případů byly označeny za 

nevzdělatelné a byly osvobozeny od povinné školní docházky. 

Cílem mé práce bylo: 

1) Charakterizovat stavbu z kostek dospělých žen s mentálním postižením, 

posoudit schopnost konstrukce podle vzoru se zachováním počtu kostek, jejich 

polohy a celkové struktury stavby. 

2) Posoudit schopnost samostatné konstrukce, její charakteristika a vývoj. 

3) Ověřit schopnost konstrukce a případně použití nově naučených prvků v 

časovém odstupu jednoho roku po skončení experimentu. 

2.1 Popis práce 

Výzkumné šetření probíhalo dvakrát týdně po dobu šesti měsíců (září 2010 – únor 

2011) v samostatné místnosti, nebo alespoň v oddělené části společenské místnosti. 

K pozorování, zkoumání a posuzování jednotlivých staveb byla sestavena tabulka, 

kde jsou zaznamenány nejen jednotlivé stavby, ale i způsob, jakým vznikaly. Tabulky 

T1, T2, a T3 jsou umístěny v příloze. 

Pro práci byly použity barevné dřevěné kostky o velikosti hrany tři centimetry. 

Klientka převzala košík s kostkami a stavěla nejdříve libovolně podle svého. Poté 

postavila čtyři stavby podle vzoru. Tyto vzory slouží také k posuzování vývoje 

základních schopností a dovedností u předškolních dětí. (Langmeier, L. M., Krejčířová, 

D. 1998 s. 71.) 

Po dokončení stavby podle vzoru dostala ještě klientka zadání postavit něco jen tak 

„pro radost“.  Účelem tohoto úkolu byli zjistit, zda po ukázání a zařazení nových prvků 

do stavby bude klientka schopna tyto prvky přijmout, zapamatovat si je a použít i při 

samostatné konstrukci. 
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Poslední sezení proběhla v časovém odstupu jeden rok (v březnu 2012), kdy každá z 

klientek dostala opět stejné zadání. Pro získání přesnějších informací se tato sezení 

opakovala celkem třikrát v rozmezí deseti dnů. 

Předmětem zkoumání bylo nejen porovnat jednotlivé stavby, ale i osvojení si 

nových stavebních prvků a použití v praxi. 
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2.2 Metody práce  

Při posuzování jednotlivých staveb byly uplatněny následující metody: 

 pozorování  

 analýza výsledků činnosti 

 rozhovor 

Další výzkumné techniky: 

 rozbor odborné literatury 

 analýza dokumentace o klientkách 

Předmět sledování a evidence: 

 čas stavby 

 pracovní postup 

 dominance 

 směr rozvoje stavby 

 úpravy stavby 

 stavba podle vzoru – postup a přesnost 

 soustředěnost na práci 

 komunikace během stavby, komentář 
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3 Praktická část 

3.1 Seznámení s prostředím 

3.1.1  Domov sociálních služeb Vlašská 

Domov sociálních služeb Vlašská je příspěvková organizace, která poskytuje 

pobytové a ambulantní sociální služby dle zákona 108/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 

o sociálních službách. (stránky http://www.dssv-vlasska.cz/) 

Původně bylo zařízení určeno pouze pro mládež, nyní již zde věkové omezení není. 

Zařízení je rozděleno do čtyř menších středisek a několika chráněných bytů. 

Vzhledem k nižšímu počtu klientů na jednotlivých střediscích je možné poskytovat 

individuální péči. V posledních několika letech došlo v zařízení k mnoha zásadním 

změnám. 

Středisko Doubravčany je jediné středisko sídlící mimo území Prahy, poskytuje 

klientům celoroční a týdenní péči. Ubytování je poskytováno mužům i ženám. 

Středisko Vilová poskytuje klientům centrum denních služeb, které využívají muži i 

ženy a týdenní stacionář, kde jsou od pondělí do pátku ubytovány pouze ženy. 

Středisko Papírenská nabízí celoroční pobyt pro muže i ženy. 

Středisko Vlašská umožňuje celoroční pobyt pro ženy a Centrum denních služeb pro 

muže i ženy.  Ve středisku se nachází i tréninková kavárna. 

Chráněné bydlení Dubeč, Rajská Zahrada a Háje – celoroční pobyt a péče pro muže 

i ženy 

Informační centrum se nachází na Palackého náměstí, jeho cílem je informovat 

veřejnost o životě lidí s postižením, stará se o kulturní vyžití klientů a pořádá různé 

propagační akce. (stránky http://www.dssv-vlasska.cz/) 

http://www.dssv-vlasska.cz/
http://www.dssv-vlasska.cz/
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3.1.2  Středisko Vlašská 

Domov Vlašská se nachází v ulici Vlašská 25 v zahradě nedaleko Petřína. Budova 

není bezbariérová. 

Zařízení v posledních době prošlo výraznými změnami. Ještě před několika lety zde 

byl týdenní stacionář, kde trávilo vždy pět dní v týdnu třicet klientek. V roce 2005 byly 

v podkroví vybudovány pokoje, kde je v současné době ubytováno 12 klientek v 

celoroční péči. Ostatní klientky odešly do jiných středisek a chráněných bytů. 

Prostory bývalého týdenního stacionáře nyní obývá Centrum denních služeb, kam 

docházejí klienti na ambulantní služby. Pod centrum denních služeb spadá i tréninková 

kavárna, která se nachází na venkovní terase a je v provozu od dubna do září. Jsou zde 

zaměstnáni klienti, kteří se za podpory asistentů učí práci v kavárně. 

3.1.3  Domov Vlašská 

Služba zajišťuje celoroční péči dospělým ženám s mentálním postižením. V 

podkroví se nacházejí dvou až třílůžkové ložnice. Kromě podkroví využívají klientky 

Domova i druhé patro, kde se nachází společenská místnost a dílny pro praktické a 

aktivizační činnosti. 

 keramická a výtvarná dílna – slouží k práci s keramickou hlínou, probíhají tu 

výtvarné činnosti a malba na textil, tato dílna slouží i k aranžování 

 textilní dílna – tkaní, šití, výroba textilních hraček 

 cvičná kuchyňka – klientky se zde učí základům vaření a pečení, v letních 

měsících zde probíhá pečení závinů do kavárny 

Samozřejmou součástí praktických činností jsou pomocné práce v rámci provozu 

střediska, jako je žehlení, úklid, mytí nádobí v kuchyňce, prostírání a práce na zahradě. 

Klientky také mohou docházet na vybrané kurzy do Centra denních služeb, kde 

dvakrát v měsíci probíhá i canisterapie. Jednou týdně probíhá dramatický kurz v divadle 

v Londýnské ulici. 

Snížením počtu klientek v zařízení došlo ke zlepšení péče. Klade se větší důraz na 

individuální péči a je větší možnost k uspokojení individuálních potřeb. Každá klientka 



 

 

36 

má svého klíčového pracovníka, který má přehled o jejích přáních a potřebách, 

doprovází ji na nákupy a snaží se o individuální přístup. Klíčový pracovník se zároveň 

se zdravotníkem podílí na tvorbě individuálního plánu a zároveň posuzuje a hodnotí 

schopnosti a dovednosti klientky. 

Oblíbené jsou zejména klientské dny, kdy se klientka sama rozhodne, jak si přeje 

část dne strávit. Klíčový pracovník se snaží jejímu přání přizpůsobit. Často jde o 

návštěvu nějaké výstavy nebo výlet, ale mezi nejoblíbenější patří posezení v kavárně. 

Posláním Domova je mimo jiné i zprostředkovat uživatelkám kulturní vyžití, proto 

se zde často pořádají různé akce. Mezi oblíbené akce pořádané zařízením patří například 

ples, jarmark, masopust, zahradní slavnost a sportovní den. V letních měsících se v 

kavárně pořádají koncerty další oblíbené slavnosti (řecký, španělský, slovenský den….). 

Klientky také pravidelně jezdí na různé výlety, navštěvují výstavy, divadlo a kino. 

(dokumentace střediska Vlašská) 
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3.2 Seznámení s klientkami  - kazuistiky 

Jména klientek byla v této práci záměrně pozměněna. 

3.2.1  Kamila 

Kamila se narodila v roce 1968. Její diagnóza je střední mentální retardace s 

neurotickými rysy a perinatální encefalopatií a ranou dětskou mozkovou obrnou, což se 

zde projevuje zejména ve výkyvech psychické výkonnosti a střídání nálad. Je velmi 

impulsivní a některé její reakce jsou překotné a nečekané. Pohybová omezení ani 

problémy s jemnou motorikou nemá. 

Po absolvování středního stupně pomocné školy nastoupila do Domova sociálních 

služeb Vlašská (dříve Ústav sociální péče), kde žije dodnes. Ze školy má zbytkové 

vědomosti, které se snaží využívat v rámci svých schopností, počítá do deseti, umí se 

podepsat a napíše i některá jednotlivá písmena. Číst neumí. Má krátkodobou 

mechanickou paměť a orientuje se v času i prostoru. 

Kamila má rozvinuté komunikační schopnosti, má dobrou slovní zásobu i 

gramatický projev. 

V péči o svoji osobu je samostatná, o své věci sama pečuje, ráda se hezky obléká a 

dokáže si sama vybrat oblečení. 

Je silně fixovaná na svoji rodinu, často mluví o neteři a synovci. Je velmi 

společenská, má výborné společenské vystupování, aktivně se zajímá o život a dění ve 

středisku, ráda chodí do divadla, na různé společenské akce a zejména do kaváren a 

restaurací. 

V Domově je díky své impulsivní povaze přijímána jen některými klientkami. Touží 

po uplatnění a uznání. Má velmi dobrý vztah zejména se svou klíčovou pracovnicí. 

Z nabízených aktivizačních činností si dokáže sama vybrat, ráda pracuje ve výtvarné 

i keramické dílně, občas se zapojí do práce ve cvičné kuchyňce. Umí zpívat, zná 

spoustu lidových písní, aktivně se zapojuje do muzikoterapie a hraje divadlo. 

Je velmi šikovná, ale často se stává, že pracovat nechce. Zvládá i některé domácí 

práce, ale je třeba dohled a zejména vhodná motivace. 
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V okolí zařízení se orientuje dobře, ale je nejistá. Nezná hodnotu peněz, proto 

aktivity jako je cestování a nakupování zvládá pouze s doprovodem. Ve volném čase 

nejraději odpočívá nebo povídá u kávy.(dokumentace klientek střediska Vlašská) 

3.2.2  Anna 

Anna se narodila v roce 1947. V ÚSP Vlašská byla umístěna již v dětském věku, ale 

z důvodu tehdejšího věkového omezení musela kolem roku 1965 odejít a žila s matkou 

až do roku 2004, kdy matka vážně onemocněla a Anna byla znovu přijata do Domova. 

Její diagnóza je střední mentální retardace. Neumí číst ani psát. Má problémy s 

jemnou motorikou. 

Má velmi dobrý vztah s bratrem, navštěvuje ho pravidelně dvakrát v měsíci. 

Anna dobře rozumí mluvenému slovu, trpí však poruchou artikulace, proto se špatně 

verbálně vyjadřuje. Po snížení počtu klientek v zařízení bylo možné se jednotlivým 

klientkám věnovat individuálně, proto pozorujeme určité změny i v Annině mluveném 

projevu. Rozšířila si slovní zásobu, ale stále vyslovuje jednotlivá slova s velkými 

problémy, proto je pro ni snazší neverbální komunikace, zejména když se tímto 

způsobem bez problémů domluví. I přes tyto bariéry dokáže být i velmi vtipná. 

Samostatně pečuje o svoji osobu i své věci. Oblečení si vybírá sama, občas ale 

potřebuje poradit. 

V prostorách Domova se velmi dobře orientuje a pohybuje se samostatně. V okolí 

střediska se orientuje také dobře, ale z důvodu problémů s komunikací zde pohybuje 

pouze s doprovodem. Hodnotu peněz nezná, proto je při nákupech nutný dohled. 

Z aktivizačních činností nejraději pracuje v kuchyňce, kde již vykonává řadu věcí 

samostatně, pouze s dohledem. Je velmi pracovitá. Uklízí nejen ve svém pokoji, ale 

snaží se pomáhat i ostatním klientkám. Pokud ji někdo požádá o pomoc, jde vždy 

ochotně a ráda. Práci si často vyhledá i sama. Ovládá většinu domácích prací. 

Samostatně vytírá, myje nádobí, utírá prach. V kuchyňce dokáže vykonávat i jemné 

práce (loupání, krájení, mazání), malovat ale neumí a proto práci ve výtvarné dílně 

nevyhledává. 
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Je velmi společenská, má ráda různé akce, aktivně se zúčastňuje muzikoterapie a 

hraje divadlo. Ráda zpívá. Nezvládá slova, ale zná melodie známých lidových písniček. 

Je k ostatním pozorná a pro svou milou a nekonfliktní povahu je mezi klientkami 

oblíbená. 

Odpočívat příliš neumí, ale ráda se večer podívá na televizi. Oblíbené jsou starší 

české filmy, zejména komedie (dokumentace klientek střediska Vlašská). 

3.2.3  Eva 

Eva se narodila v roce 1971 a do Domova nastoupila v roce 1983, po absolvování 

první třídy zvláštní školy. Její diagnóza je střední mentální retardace, DMO, spastická 

pravostranná hemiparesa
5
, psychomotorická retardace, porucha statiky a dynamiky celé 

páteře, mikrocefalie
6
, sekundární epilepsie, dysartrie

7
.  

Eva má rodiče a tři sourozence. Na návštěvy jezdí k rodičům několikrát do roka. 

Nejčastěji mluví o matce, která ji často o víkendech navštěvuje v Domově. 

Je velmi zvědavá, motoricky neklidná a často nedokáže odhadnout své schopnosti. 

Má výbornou paměť a bez problémů rozumí mluvenému slovu, ale vzhledem ke špatné 

artikulaci má velké problémy s verbální komunikací. Lidé, kteří Evu příliš neznají, 

nerozumí jejím slovům a často podceňují její schopnosti i inteligenci. 

I přes problémy s pohybem, které souvisí s typem postižení, je samostatná, s mírnou 

podporou dokáže sama pečovat o svoji osobu i o své věci. Oblečení si vybírá sama a 

ráda se hezky obléká. Při nakupování si dokáže vybrat, co se jí líbí, své názory si umí 

prosadit. Nezná hodnotu peněz, proto vždy nakupuje s doprovodem.  

Je velmi přecitlivělá a negativně reaguje na tón hlasu, dokáže jít až do agrese. Její 

reakce jsou občas prudké a nečekané a ostatními klientkami je často odmítána i pro své 

manipulativní chování (dokumentace klientek střediska Vlašská). 

Pokud má Eva dobrou náladu, je milá a ochotná a aktivně se zapojuje do všech 

činností v zařízení. Je velmi společenská, s oblibou navštěvuje různé kulturní akce 

                                                            
5  lehké ochrnutí pravé strany těla 

6 vývojová porucha projevující se předčasným ukončením růstu mozku 

7 porucha výslovnosti 
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(kino, divadlo, ples, výstavy) ale i pracovitá. Nejčastěji pracuje ve cvičné kuchyňce a v 

textilní dílně. Pravidelně se zapojuje do muzikoterapie, ráda zpívá a hraje divadlo. 

V době práce na tomto výzkumu byla Eva zhruba tři týdny hospitalizována v 

psychiatrické léčebně v Bohnicích pro nezvladatelné záchvaty agrese. Protože se však 

domnívám, že právě Eva patří ke klientkám, které by při včasném a odborném vedení 

mohly žít zcela jiný život, rozhodla jsem se po jejím návratu pokračovat a práci s Evou 

dokončit. 
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3.3 Rozbor stavby 

Při rozboru stavby je vždy popsána práce jedné klientky. Pro zjednodušení práce 

jsou použity následující termíny. 

Komín: Stavba komínu patří do druhé fáze vývoje stavby. Dítě se s 

kostkami seznamuje, začíná je řadit vedle sebe a na sebe. V této fázi se 

nachází dítě zhruba ve dvou letech (Kaslová, M. CIEAEM 58 – Srní 

2006) 

 Most: Most postaví dítě asi ve třech letech. Při této 

stavbě dítě již objevilo mezeru a dokáže ji do své 

stavby zařadit. 

 Brána: Stavba brány je již náročnější, odpovídá 

stavbě čtyřletého dítěte. Je zde důležité nejen 

zachování mezery, ale i cílená manipulace s 

prostřední kostkou. 

 Schody: Schody staví dítě kolem pátého roku. 

Stavba není symetrická a dítě již častěji zapojuje 

logické myšlení. 
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3.3.1  Kamila 

Když jsem Kamile nabídla, že bych ji zařadila do tohoto výzkumu, přijala to s 

nadšením. Vzhledem k časté změně nálad se v průběhu času několikrát stalo, že stavbu 

nedokončila a odešla, ale i toto k práci s lidmi s postižením patří. 

Zpočátku byly její samostatné stavby jednoduché, souměrné a kompaktní. Při stavbě 

podle vzoru přistoupila na šikmé vrstvení, ale zatím se jí nepodařilo zachovat počet 

kostek ani respektovat mezery. 

Kamila během práce neustále komunikovala, šlo však o vyprávění a otázky, které se 

netýkaly stavby. Pokud byla požádána, aby se soustředila na práci, znervózněla a nebyla 

schopna pracovat. Pokud mohla Kamila mluvit, její stavby přitom vznikaly jakoby 

mimochodem. S tímto jevem jsem se setkala i na přednáškách PhDr Kaslové. Nejde o 

jev související s mentálním postižením, ale vyskytuje se i u osob s nadprůměrnou 

inteligencí a souvisí s drážděním v mozkovém centru. 

Září 2010 

Na začátku našich sezení byly stavby jednoduché a kompaktní. Na konci září už 

byla Kamila natolik ovlivněna předchozími zkušenostmi, že dokázala i při stavbě beze 

vzoru umístit do poslední vrstvy jiný počet kostek, než ve spodních vrstvách. Byl zde 

velký rozdíl mezi samostatnou konstrukcí na začátku a na konci stavby. Zatímco první 

stavba byla stále ještě souměrná, stavby, které vznikaly na konci sezení, již souměrnost 

postrádaly (T1, 29.9 a 30.9). 

Stavby podle vzoru 

 komín: Komín postavila Kamila bez problémů již při prvním sezení. Počet 

kostek zůstal zachován, proto se touto stavbou nebudu dále zabývat. 

 most: Zpočátku Kamila nerespektovala tvar stavby ani počet kostek, vrstvení 

bylo již od prvních pokusů šikmé, což znamená, že vnímala tvar vzoru, ale zatím 

nedokázala stavbu napodobit. Postupně v dalších týdnech Kamila ubrala počet 

kostek a stavba se stále více podobala vzoru. Na konci září již zůstal počet 

kostek zachován, ale stále ještě nedošlo k zachování mezery (T1, 30.9.) 
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 brána: Při této konstrukci bylo pro všechny klientky náročné zvládnout 

především problémy s motorikou. U Kamily nešlo ani tak o problémy s 

manipulací s prostřední kostkou, ale díky své impulsivní povaze s nedostatkem 

trpělivosti pokus o umístění této kostky vzdávala po prvním neúspěchu. Tyto 

problémy však nastaly až mnohem později. V prvních dnech se její stavby vzoru 

nepodobaly a to ani počtem kostek ani tvarem (příloha č. 1, obr. 1). Na konci 

září již Kamila zaregistrovala tvar vzoru, ale zatím nebyla schopna jej 

napodobit. Nezůstal zachován ani počet kostek. 

 schody: Tato stavba není pravidelná ani symetrická a proto byla pro klientky 

velmi složitá. Stavba se proto vzoru nepodobala, nezůstal zachován ani počet 

kostek (příloha č. 1, obr. 2) 

Říjen 2010 

Stavby, které vznikaly bez předlohy, byly většinou souměrné, ale stále častěji se zde 

objevovaly nepravidelné prvky a šikmé vrstvení, což je prvek, který v září Kamila 

používala pouze při stavbách podle vzoru (příloha č. 1, obr. 3). 

Stavby podle vzoru 

 most: Nedošlo k žádné změně, Kamila stále respektovala počet kostek a šikmé 

vrstvení, ale mezera se v její stavbě dosud neobjevila. Na otázku, jestli je tato 

stavba stejná jako vzor, reagovala podrážděně a odmítala odpovídat (příloha č. 

1, obr. 4). 

 brána: Počet kostek stále nebyl zachován, ale již došlo k jeho snížení. Kamila 

začala více sledovat tvar předlohy a i když výsledná stavba stále neodpovídala 

vzoru, je zde možno zaznamenat jistou podobnost.(T1, 28.10.) 

 schody: Při těchto stavbách se občas objevily prvky nepravidelné a nesouměrné 

konstrukce, ale vše záleželo na momentální náladě. Pokud nebyla dobře 

naladěna, pospíchala a její stavba byla opět kompaktní a podobala se stavbám na 

začátku experimentu (T1, 28.10.) 
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Listopad 2010  

Stavby bez předlohy byly stále souměrné, ale začaly se zde objevovat nové prvky. 

Kamila zkoušela stavět nové tvary a v jejích stavbách se objevil nový prvek – mezera. 

Mezeru zařadila nejprve do staveb podle vzoru, ale již v dalších dnech se mezera stala 

součástí i v samostatných konstrukcích (T1, 29.11, příloha č. 1, obr. 5) 

Stavby podle vzoru 

 most: Během listopadu probíhala stavba podle tohoto vzoru stále beze změn. 

Počet kostek i šikmé vrstvení zůstalo zachováno, ale stále chyběla mezera. K 

výrazné změně došlo ke konci listopadu, kdy Kamila konečně mezeru objevila a 

zařadila do svých staveb (T1, 26.11.). 

 brána: Kamila začala pečlivěji sledovat prostřední kostku. U své stavby si 

nechala větší prostor ve vrchní vrstvě a prostřední kostku posunovala, přetáčela 

a snažila se ji umístit podle vzoru. Věděla, že její stavba neodpovídá vzoru, ale 

nedokázala svoji práci dokončit (T1, 18.11.). Na konci měsíce už se stavba více 

podobala vzoru, ale s prostřední kostkou měla Kamila stále problémy. Snažila se 

ji přetáčet a umístit na své místo, ale stále ještě nepřišla na to, proč kostka stále 

padá (T,1 29.11). 

 schody: Kamila se snažila postavit schody podle vzoru, zatím nebyl zachován 

počet kostek ani tvar, ale v její stavbě již bylo možno nalézt podobné prvky, 

zejména nepravidelnost a soustředěnost kostek k jedné straně (příloha č. 1, obr. 

6). V jednom případě byl počet kostek shodný se vzorem, ale stále ještě nebylo 

možné určit, zda nešlo pouze o náhodu (T1, 29.11.). 

Prosinec 2010 

Po třech měsících stavění si již Kamila osvojila některé prvky. Mezeru již do svých 

staveb zařazovala automaticky a také zvýšila jejich počet. Mezery byly většinou menší 

než polovina hrany, ale občas zařadila i větší mezeru. Vzhledem k netrpělivému 

chování Kamily při této činnosti a časté nepozornosti usuzuji, že větší mezera nebyla 

vytvořena úmyslně, ale náhodně. V této době se taky častěji začala u Kamily projevovat 

nechuť v pokračování v této práci. 



 

 

45 

Stavby podle vzoru 

 most: Kamila postavila bez problémů most podle vzoru a občas ho 

postavila i v rámci samostatné práce. 

 brána: Při stavbě brány se Kamila doposud snažila vystihnout celkovou 

podobnost vzoru, nezvládla však manipulaci s prostřední kostkou a po chvíli 

svoji snahu vzdala. Po necelých čtyřech měsících od začátku naší práce Kamila 

zkusila tento úkol rozložit. Nejprve mezi dvě kostky umístila třetí kostku přesně 

podle vzoru a potom opatrně postavila strany stavby, které raději nechala ve 

větší vzdálenosti od středu. ( T1, 16.12.). 

 schody:  Kamila již dokázal vystihnout směr stavby a snažila se zachovat 

tvar. Počet kostek zachován nezůstal, ale k dokončení úkolu zbývalo jen 

správně umístit poslední kostku (T1, 16.12) 

Leden 

Stavby bez předlohy byly většinou souměrné, pravidelně se zde objevovaly mezery. 

Při zkoumání staveb z různých dní je patrné, že se jednotlivé vzory opakují. 

Pravidelným opakováním se Kamila naučila několik dalších prvků, které nadále do 

svých staveb zařazovala. 

 brána: Kamila stále přibližovala jednotlivé části stavby a stavba se již 

stala kompaktní, stále však nebyl zachován správný počet kostek (T1, 24.1. 

příloha č. 1, obr. 7). Později již Kamila přebývající kostky odstranila a úkol byl 

splněn ( T1, 26.1.) 

 schody: Při stavbě schodů se Kamila držela stále svého nově naučeného 

vzoru (příloha č. 1, obr. 8). 

Únor 

Samostatné stavby byly většinou souměrné, ve většině případů nechyběla mezera 

ani šikmé vrstvení. 

 schody: Při sezení na začátku února se Kamile podařilo postavit schody 

podle vzoru. 
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3.3.2  Anna 

Anna se ráda a ochotně zapojí do každé činnosti a stejně přijala i nabídku 

spolupracovat na této práci. Její stavby byly zpočátku velmi podobné, vždy zachovávala 

stejný počet kostek ve všech vrstvách, stavby byly kompaktní, pravidelné a souměrné. 

Předlohy sice sledovala, ale nenechala se jimi ovlivnit a několik týdnů tvrdila, že její 

stavba je stejná jako vzor. Později se její stavby začaly postupně měnit. 

Anna špatně artikuluje, proto nekomentovala svoji práci ve větách, ale gesty i 

jednoslovnými výrazy vždy vyjádřila svůj názor. Zpočátku ji má přítomnost nezajímala, 

ale později, kdy se její stavba začínala měnit, stále častěji čekala na moji reakci a 

ujišťovala se, zda staví správně. 

Září 2010 

Zpočátku nebyl rozdíl mezi stavbami podle vzoru a samostatnou konstrukcí. 

Usuzuji, že Anna měla tento vzor naučený z dětství a proto jej neustále opakovala. 

Měnil se jen počet kostek.(příloha č. 2, obr. 10) 

Stavby podle vzoru 

 komín: Postavit komín Anna dokázala již první den, zpočátku kladla kostky na 

sebe tak dlouho, dokud stavba stála. Později již začínala být opatrnější a 

zkoumala, zda se podaří přidat další kostku. 

 most: Během září Anna nerespektovala tvar vzoru ani počet kostek (příloha č. 2, 

obr. 9), na konci měsíce již ubrala jednu kostku z vrchní řady ( T2, 29.9, příloha 

č. 2, obr. 11) 

 brána, schody: Stavby podle těchto vzorů byly ve výsledku velmi podobné. 

Anna pečlivě rovnala kostky do pravidelných tvarů. Brána byla sestavena ze 

dvou vrstev po čtyřech kostkách a schody ze tří vrstev po třech kostkách. 

Vzhledem k tomu, že se tento vzor opakoval několik týdnů (T2,září, říjen), 

usuzuji, že se Anna snažila zachytit alespoň rozměry stavby. 
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Říjen 2010 

Samostatné stavby byly stále pravidelné a kompaktní. Anna vždy postavila spodní 

vrstvu a potom přidávala další vrstvy. Vždy přidala stejný počet kostek. Výsledná 

konstrukce tedy závisela na počtu kostek ve spodní vrstvě. Také zde byla velmi znát 

nálada. Stavby na začátku našeho sezení bývaly větší. Po stavbách podle vzoru již byla 

Anna netrpělivá, snažila se práci rychle dokončit a nezřídka odešla bez dokončení práce. 

I přesto, že při stavbách podle vzoru v této době již zvládla šikmé vrstvení, ve vlastní 

konstrukci tento prvek nepoužila. 

Stavby podle vzoru 

 komín: Komín již Anna postavila se zachováním počtu kostek, proto se jím 

nebudu dále zabývat. 

 most: Při stavbě mostu již Anna dokázala zachovat počet kostek a zároveň 

přistoupila na šikmé vrstvení. Mezeru ještě stále nezaregistrovala (příloha č. 

2, obr. 12) 

 brána: Při stavbě brány podle vzoru si Anna již všimla kostky položené 

šikmo uprostřed stavby, ale zatím nedokázala tento prvek napodobit. Počet 

kostek stále neodpovídal vzoru. Anna se snažila s prostřední kostkou 

manipulovat, pak ale tuto snahu vzdala a výsledná stavba byla stejná jako 

stavby předchozí (T2, 14.10.). 

 schody: Stavba schodů probíhala stejně jako minulý měsíc. Počet kostek ve 

spodní vrstvě odpovídal vzoru, ovšem další vrstvy již Anna doplňovala podle 

spodní řady (T2, 11.10, 14.10.). 

Listopad 2010 

Stavby bez předlohy byly stále pravidelné a souměrné, oproti minulým měsícům je 

tvoří větší počet kostek (příloha č. 2, obr. 13). Stavby, které by měly vznikat na konci 

sezení a pro „radost“ již Anna většinou odmítá a odchází. Na konci měsíce došlo k 

porušení stereotypu – Anna nezachovala počet kostek a do vrchní řady umístila pouze 

jednu kostku. 
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Stavby podle vzoru 

 most: Při stavbě mostu se Anně již podařilo vytvořit mezeru. Stejný prvek ihned 

poté použila při plnění dalšího úkolu (T2, 15.11.). 

 brána: Bránu Anna stavěla se stále stejným výsledkem, ovšem prodloužil se čas 

manipulace s prostřední kostkou. Anna kostku přetáčela ve snaze ji umístit 

šikmo doprostřed stavby, zatím se to však nepodařilo. 

 schody: Ve stavbě podle tohoto vzoru zatím Anna nedosáhla žádné změny. 

Prosinec 2010 

Při samostatné stavbě se Anna většinou ještě držela původních zásad, ojediněle se jí 

však povedlo tyto stereotypy porušit. Počet kostek v horní řadě stavby již nebyl vždy 

totožný se spodní řadou. Objevily se zde i asymetrické prvky (T2, 7.12.) 

Stavby podle vzoru 

 most: Most již Anna zvládala pravidelně a bez problémů, ale zatím nepoužívala 

tento prvek v samostatných stavbách. 

 brána: Při stavbě brány Anna stále manipulovala s prostřední kostkou, ale se 

stále stejným výsledkem. 

  schody: Při této stavbě konečně došlo k výraznému posunu. Anna přestala 

rovnat kostky podle spodní řady a v poslední vrstvě se objevila pouze jedna 

kostka, která porušila dosavadní pravidelnost. 
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Leden 2010 

Při samostatných konstrukcích došlo v tomto měsíci k výrazné změně. Anna začala 

používat šikmé vrstvení. Při podrobnějším zkoumání tabulky je viditelné, že na rozdíl 

od počátečních pokusů se začaly jednotlivé stavby od sebe lišit. 

 brána: Začátkem ledna již Anna dokázala zachovat počet kostek, ještě se jí však 

nepovedlo umístit správně prostřední kostku (T2, 13.1, příloha č.2, obr.14). 

Tento model vydržel další dva týdny, poté se Anně podařilo bránu postavit 

přesně podle vzoru (T2, 31.1.). 

 schody: Ve stavbě schodů již došlo k přiblížení tvaru, stále však přebývala jedna 

kostka (příloha č. 2, obr. 15). V jednom případě zůstal počet kostek zachován, 

došlo však k šikmému vrstvení a proto opět tato stavba neodpovídala vzoru (T2, 

13.1.) 

Únor: 

I přesto, že se Anna během několika měsíců naučila několik nových prvků, v 

samostatné stavbě zatím využila pouze šikmé vrstvení. Další změnou byla jistá 

nepravidelnost a asymetrie (příloha č. 2, obr. 16). Další nové prvky (mezera, kostka 

nakoso) ve svých stavbách nepoužívá. 

 schody: Anně se podařilo zachovat zároveň počet kostek i tvar této stavby. Poté 

ji ihned použila i v samostatné konstrukci 
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3.3.3  Eva 

Eva se velmi zajímá o dění ve středisku a ráda zkouší nové věci. Do práce s 

kostkami se zapojila ochotně a s nadšením. Dodalo ji to také pocit výjimečnosti, který 

stále hledá. 

Její samostatné stavby byly zpočátku jednoduché, kompaktní a stále se opakovaly. 

Při stavbě podle vzoru dokázala Eva brzy zachovat počet kostek i tvar vzoru. Problémy 

měla pouze při stavbě brány, což ovšem přičítám problémům s motorikou, které se pojí 

s její diagnózou. Pokud do stavby podle vzoru zařadila nový prvek, zpravidla ho ihned 

použila i při samostatné stavbě. 

Září 2010 

Evina první stavba se skládala ze dvou komínů postavených těsně vedle sebe, proto 

její stavba v závěru působí kompaktně. Na konci měsíce nechala komíny stát od sebe ve 

větší vzdálenosti. Eva je náladová a v prvních dnech odmítala stavby „pro radost“ v 

závěru naší práce. Když se jí ale podařily postavit schody podle vzoru, Eva byla 

nadšená a tuto stavbu později zopakovala i při samostatné konstrukci (T3,29.9.). Později 

začala při těchto stavbách používat i šikmé vrstvení (T3, 30.9.). 

Stavby podle vzoru 

 komín: Komín Eva postavila podle vzoru již při prvním sezení, proto se jím 

nebudu dále zabývat. 

 most: Již při prvním sezení Eva přistoupila na šikmé vrstvení a zachovala počet 

kostek, stále však nerespektovala mezeru (T3, 13.9, příloha č. 3, obr.17). Tento 

vzor stále opakovala i v průběhu dalších sezení během září.  

 brána: Při stavbě brány se Eva snažila o zachování tvaru, počet kostek se 

zachovat nepodařilo. Výsledná stavba byla kompaktní a pravidelná. Později již 

Eva začala manipulovat s prostřední kostkou, ale později tento pokus vzdala a 

výsledná stavba byla shodná se stavbami v předchozích týdnech (T3, 30.9.). 
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 schody: Při prvních pokusech o stavbu schodů vznikaly stavby bez zachování 

tvaru a počtu kostek. Změna nastala koncem září, kdy se Evě podařilo postavit 

schody přesně podle vzoru (T3, 29.9, příloha č. 3, obr. 18). 

Říjen 2010 

Stavby na začátku sezení byly stále jednoduché a kompaktní. Později se Eva 

rozhodla stavbu rozdělit na dvě menší části (T3, 28.10.). Zásadní změna ale nastala při 

stavbách „pro radost“ na konci sezení, kam Eva již zařadila mezery a šikmé vrstvení 

(T3, 14.10, příloha č. 3, obr. 19, 20). 

Stavby podle vzoru 

 most: V polovině měsíce Eva začala respektovat mezeru a postavila most (T3, 

14.10.) 

 brána:  Eva začala při stavbě brány více přemýšlet a snažila se umístit 

prostřední kostku šikmo, přesně podle vzoru. Vzhledem k problémům s 

motorikou byl tento úkol pro ni velmi obtížný. Později dokázala kostku správně 

umístit, ale bála se přidat postranní kostky (T3, 28.10, příloha č. 3, obr. 21). 

Listopad 2010  

Samostatné stavby na začátku sezení byly stále jednoduché, bez nových prvků, ale již 

postrádaly pravidelnost (T3, 18.11.). Ve stavbách na konci sezení Eva pravidelně 

používala mezery i šikmé vrstvení. 

Stavby podle vzoru 

 brána: Při stavbě brány se Eva snažila správně umístit prostřední kostku. 

Uvědomila si, že pokud vedle mezery postaví o kostku navíc z každé strany, 

bude pro ni snadnější prostřední kostku umístit do správné polohy. Počet kostek 

tedy zůstává zachován, ale tvar stavby stále není shodný s tvarem vzoru (T3, 

3.11, příloha č. 3, obr. 22). 
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Prosinec 2010 

V prosinci došlo k přerušení naší práce z důvodu zhoršení zdravotního stavu Evy a 

následné hospitalizaci. 

Leden 

Eva začala opět pracovat po měsíci, ale zdálo se, že její stavby tato pauza neovlivnila. 

Stále byl znatelný rozdíl mezi samostatnými stavbami na začátku a na konci našich 

sezení. Zatímco první stavby stále postrádaly nové prvky, při stavbách „ pro radost“ se 

Eva jejich použití nebránila (příloha č. 3, obr. 24) 

 brána: Při stavbě brány již Eva zachovala počet kostek i tvar vzoru. Problémem 

ale stále zůstávala prostřední kostka (T3, 21.1.). 

Únor 

Při samostatných stavbách stále zůstává rozdíl mezi stavbami na začátku a na konci 

sezení. I přesto, že se Eva naučila některé nové prvky a na konci sezení je schopna tyto 

prvky použít, na začátku sezení tyto prvky nezařazuje. 

 brána: Evě se podařilo zvládnout manipulaci s prostřední kostkou a bránu 

postavila (příloha č. 3, obr. 23) 
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3.4 Hodnocení po roce 

Pro ověření schopnosti konstrukce a případně i použití nově naučených prvků 

proběhla další sezení v časovém odstupu jeden rok od skončení experimentu. Sezení 

proběhla celkem tři v rozmezí deseti dnů. 

Všechny klientky se k této práci vrátily ochotně a s nadšením. Nebylo nutné jim nic 

znovu vysvětlovat. 

Při tomto zkoumání byl výrazný rozdíl mezi stavbami vznikajícími v jednotlivých 

dnech, samostatné stavby byly jednoduché, pravidelné a kompaktní, často klientka 

postavila komín. Stavby podle vzoru si vyžádaly více času i snahy než na konci 

půlročního experimentu. 

3.4.1  Kamila 

Samostatné stavby na začátku sezení byly stále pravidelné a kompaktní. Stavby na 

konci sezení byly již ovlivněné předchozími stavbami podle vzoru a objevovaly se zde 

nově naučené prvky. Již při druhém sezení umístila Kamila při samostatné práci do 

stavby kostku našikmo. 

 most:  Most Kamila postavila již při prvním sezení 

 brána: Při stavbě brány se první den Kamila soustředila především na prostřední 

kostku a nedokázala proto zachovat správný počet kostek. Při druhém a třetím 

sezení již Kamila bránu bez problémů postavila. 

 schody: Při prvním a druhém sezení měla Kamila s touto stavbou problémy, 

nepodařilo se zachovat ani počet kostek ani tvar stavby. Při prvním sezení byla 

přesvědčená, že tato stavba je stejná jako vzor. Další sezení již věděla, že stavba 

stejná není, ale nedokázala ji správně postavit. Při třetím sezení schody 

postavila. 
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3.4.2 Anna 

Anna při samostatné práci na začátku i na konci sezení vždy postavila komín. Při 

třetím sezení postavila dva komíny vedle sebe. Pracovala s nadšením a práci ji 

evidentně bavila. 

 most: Most postavila Anna bez problémů již při prvním sezení. 

 brána: Při prvním sezení se Anna soustředila na kostku našikmo, umístila ji 

mezi dvě kostky a poté dlouho přemýšlela. Věděla, že stavba není úplně stejná, 

ale nedokázala podle vzoru doplnit další kostky. Totéž se opakovalo při druhém 

sezení. Při třetím sezení již Anna dokázala doplnit postranní kostky a stavbu 

dokončila. 

 schody: Anna nejprve postavila tři základní kostky, na které postavila další dvě 

vrstvy. Stavba tak byla jednoduchá a kompaktní, poté začala sledovat vzorovou 

stavbu a postupně kostky ubírat. Během prvních dvou sezení se nepodařilo 

stavbu tímto způsobem dokončit podle vzoru. Během třetího sezení již schody 

postavila. 

3.4.3  Eva 

Eva při prvním sezení postavila samostatně komín. V dalších dnech se již její 

samostatné stavby měnily, stále však šlo o stavby kompaktní a pravidelné. Stavby „pro 

radost“ v závěru naší práce již obsahovaly více nově naučených prvků.  

 most postavila Eva bez problémů již první den. 

 brána: Při prvním sezení postavila Eva místo brány stavbu obsahující mezery a 

šikmé vrstvení. Počet kostek nebyl zachován. Při dalším sezení se již Eva 

soustředila na prostřední kostku položenou šikmo mezi dvě spodní kostky. 

Soustředila se a poté vymyslela způsob, jak kostku lépe umístit. Nejprve 

postavila dvě kostky, na které umístila třetí kostku doprostřed, poté posunovala 

krajní kostku až do té doby, než se vrchní kostka sesunula mezi dvě spodní a 

dostala se do polohy, kterou Eva potřebovala. Teprve poté umístila dvě 

postranní kostky. 
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 schody: při prvním sezení Eva postavila nejprve kompaktní stavbu a teprve poté 

kostky ubírala, než dosáhla požadované stavby. Počet kostek i tvar zůstal 

zachován. Při dalších sezeních již Eva postavila tuto stavbu bez problémů. 
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3.5 Analýza a výsledky práce  

Cílem této práce bylo: 

1) Charakterizovat stavbu z kostek dospělých žen s mentálním postižením, 

posoudit schopnost konstrukce podle vzoru se zachováním počtu kostek, jejich 

polohy a celkové struktury stavby 

Zpočátku všechny tři klientky používaly při své stavbě naučené vzory z dětství. 

Postupně, každá podle svých schopností a možností, začaly více sledovat vzorovou 

stavbu a snažily se tento vzor napodobit. Během půlročního sledování dokázaly všechny 

klientky postavit stavbu podle vzoru. 

2) Posoudit schopnost samostatné konstrukce, její charakteristika a vývoj. 

V Případě samostatné konstrukce jsem stále pozorovala velký rozdíl mezi konstrukcí 

na začátku a na konci sezení. Stavby, vznikající na začátku sezení, bývaly převážně 

pravidelné a kompaktní, často se opakovaly a zařazení nových prvků bylo minimální. 

Na konci sezení, kdy každá klientka dostala zadání postavit „ něco jen tak, pro 

radost“, se již jednalo o stavby s novými prvky. Klientka často kopírovala předchozí 

stavbu, a pokud se již naučila nový prvek, snažila se ho použít i v samostatné práci. 

3) Ověřit schopnost konstrukce a případně použití nově naučených prvků v 

časovém odstupu jednoho roku po skončení experimentu. 

Návrat k této práci v časovém odstupu jednoho roku byl pro mne příjemným 

překvapením. Předpokládala jsem, že klientky většinu naučených prvků zapomněly a 

tato práce bude především návrat k původním stavbám.  Samostatné stavby se skutečně 

původním stavbám podobaly, ale u toho tohoto vzoru zůstala pouze jedna klientka. 

Další dvě během těchto pokusů již dokázaly nové prvky zařadit i do samostatných 

konstrukcí. 

Stavbu podle vzoru dokázaly postavit během tří sezení všechny tři klientky. 

Zaznamenala jsem také několik pokusů o novou techniku konstrukce těchto staveb. 

Pokud se klientce zdálo obtížné postavit stavbu obvyklým způsobem, snažila se daného 

vzoru dosáhnout jiným způsobem, například posunutím. 
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3.6 Reflexe 

Před zahájením této práce jsem zkoušela zapojit do stavby z kostek více klientek. 

Nejprve jsme zkoušely pracovat ve skupině u jednoho stolu. Zpočátku si s kostkami 

hrály, některé je po sobě házely a navzájem si kostky braly. 

Rozhodla jsem se pracovat s Kamilou, Evou a Annou. Každá z nich je úplně jiná, 

má jinou diagnózu, věk i zájmy. Všechny se zapojily ochotně a s nadšením. I přesto, že 

jsem při výběru zohlednila, že u těchto klientek je předpoklad, že vydrží práci dokončit, 

pochopitelně se po prvotním nadšení dostavila krize. Několikrát se stalo, že klientka 

pracovat odmítla, nebo práci nedokončila, ale i to k práci s lidmi s mentálním 

postižením patří. 

Při návratu k této práci po roční přestávce se jejich nadšení opět vrátilo a všechny 

ochotně plnily zadané úkoly.  

Zamyslím – li se zpětně nad touto prací, napadají mě otázky: Odpadly by problémy 

s manipulací a změnily by se výsledky, pokud bych zvolila jiný typ kostek (např. větší, 

z jiného materiálu)? Dokázaly by postavit i trojrozměrnou stavbu podle vzoru? 

Kdybych pracovala s klientkami, které kostkami pouze házely a nerespektovaly žádné 

pokyny, došlo by také k nějaké změně? 
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Závěr 

Ve středisku Vlašská pracuji již devátý rok a za tu dobu prošlo mnoha zásadními 

změnami. Za nejvýznamnější považuji snížení počtu klientek z původních třiceti na 

dvanáct, což umožnilo zkvalitnění služby a možnost věnovat se klientkám individuálně. 

Význam individuální péče jsem se snažila dokázat i touto prací. Během půlročního 

zkoumání, kdy jsem se dvakrát týdně věnovala každé klientce v průměru 4 – 8 minut, 

došlo u všech k výraznému posunu nejen ve stavbě z kostek, ale i v logických 

operacích. Všechny sledované klientky se naučily nové prvky a dokázaly je použít i rok 

po skončení experimentu. Dvě z nich používají nové prvky i při samostatné konstrukci. 

Ale nejde jen o stavbu z kostek. V současné době mají děti s mentálním postižením 

více možností se vzdělávat a mají větší šanci na „normální“ život. Ženy, se kterými 

pracuji, tuto šanci nedostaly, ale se zavedením standardů kvality do praxe se výrazně 

zvýšila kvalita jejich života. 

 Jak by asi žily tyto klientky, kdyby jim podobná péče byla poskytnuta již v dětství?  

Dokázaly by pracovat v chráněné dílně? Žily by nyní samostatně nebo v chráněném 

bytě? 

Výsledky této práce potvrzují, že i dospělí lidé s mentálním postižením se mohou 

dále vzdělávat a při správném vedení, pravidelném opakování a trpělivém přístupu 

pracovníků mohou tedy nejen vykonávat naučenou mechanickou činnost podle vzoru, 

ale pokud jim ponecháme i prostor pro fantazii, vnesou do této práce i „něco svého“. 

Toho se dá využít zejména při práci ve výtvarné a keramické dílně, aranžování nebo ve 

cvičné kuchyňce (např. při pečení nebo zdobení cukroví). 
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