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Anotace 
Bakalářská práce Ergoterapie k rozvoji jemné motoriky u dětí mladšího školního věku 
se zabývá možnostmi využití ergoterapie k rozvoji jedince v oblasti jemné motoriky 
prostřednictvím herních a tvořivých aktivit u dětí mladšího školního věku s obtížemi 
v jemné motorice. Cílem práce je navrhnout ergoterapeutický program pro děti tohoto 
věku, ukázat tak smysluplnost využívání ergoterapie k rozvoji v oblasti jemné 
motoriky a ověřit jeho úspěšnost pomocí výzkumných metod přímé práce s dětmi a 
pozorováním. Výsledky šetření následně prokazují zlepšení těchto dětí 
v požadované oblasti. 

 

Klíčová slova 
mladší školní věk, specifické poruchy učení, jemná motorika, kognitivní funkce, 
sociální dovednosti, ergoterapie, ergoterapeutický program 
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Annotation 
Bachelor thesis „Occupational therapy to develop fine motor skills in children of 
primary school age“ deals with the possibility of using occupational therapy to the 
development of the individual in the area of fine motor skills through gaming and 
creative activities for school age children with difficulties in fine motor skills.The aim is 
to design occupational therapy program for children of this age and show meaningful 
use of occupational therapy to the development of fine motor and verify its success 
by using research methods of direct work with children and watching. The survey 
results show the improvement of these children in the desired area. 

 

Keywords 
school age, specific learning disabilities, fine motor skills, cognitive function, social 
skills, occupational therapy, occupational therapy program 
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Úvod 
 

Život každého z nás je naplněn mnoha činnostmi každodenního života, které 

vykonáváme bezděky, aniž bychom si uvědomovali jejich důležitost. Tyto aktivity 

formují naši osobnost v mnoha směrech a svým způsobem určují naše místo ve 

společnosti. Nikdo z nás si ve shonu všedních dní neuvědomí, jak snadno může být 

vykonávání aktivit běžného života narušeno ať už krátkodobě nebo také na celý 

život. Teprve potom člověk přemýšlí o důležitosti sebeobslužných aktivit, běžných 

prací v domácnosti, volnočasových aktivit, zaměstnání. V případech, kdy se člověku 

změní od základu jeho život a ocitá se ve velmi těžké situaci, je nucen přehodnotit 

plnění svých sociálních rolí. V těchto případech má vedle další řady pomáhajících 

profesí svoje nezastupitelné místo ergoterapie, moderní přístup výjimečný svojí 

filozofií, opírající se o holistický přístup ke každému člověku. 

Ergoterapie je obor se širokým uplatněním, pomáhá lidem k návratu do 

plnohodnotného života, je využívána ve zdravotnických zařízeních, v domovech pro 

osoby s různými druhy postižení a v domovech pro seniory jako jedna z forem 

rehabilitace.  

  Vedle dospělých klientů je třeba připomenout význam ergoterapie u dětí, kde 

plní úkoly cílené na rozvoj postižených oblastí k dosažení nejvyšší míry 

soběstačnosti a také funkci preventivní, zaměřenou na předcházení rozvoje 

funkčních poruch u dětí s nerovnoměrným vývojem. Oproti ergoterapii dospělých je 

odlišná tím, že hlavním léčebným prostředkem je hra a tvořivé aktivity, které jsou 

projevem potřeby seberozvoje dítěte. Jejím prostřednictvím získává mnoho 

manuálních zručností i dalších zkušeností. 

Právě na toto téma je zaměřena bakalářská práce. Ráda bych zpracovala 

problematiku využití ergoterapie k rozvoji jemné motoriky u dětí mladšího školního 

věku. Toto téma jsem si vybrala z několika důvodů. Dlouhá léta pracuji s dětmi 

mladšího školního věku a troufám si tvrdit, že obtíže spojené s jemnou motorikou 

jsou poměrně častým jevem u dětí v tomto věku. Tyto děti procházejí poměrně 

těžkým obdobím. Nástup do školy a nejméně první dva roky povinné školní 

docházky, adaptace na pracovní návyky, spolužáky, pedagogy a k tomu velké 
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množství nových informací, poznatků a povinností je velká zátěž pro dítě, které je 

relativně na vstup do školy připravené a školsky zralé. 

Každé z dětí vstupujících do školy očekává úspěch, uznání rodičů, spolužáků 

a vyučujících. Tady mohou obtíže v jemné motorice představovat veliký problém. Děti 

jsou velice zranitelné, a pokud se problémy nepodchytí včas a nedojde ke vhodné 

stimulaci dítěte, může být negativně ovlivněn rozvoj jeho osobnosti. Projevují se 

problémy s osvojováním písmen, písemný projev je špatně čitelný a dítě pomalé. 

Hrozí vážné problémy při jeho snaze o písemné vyjadřování. Ztrácí vnitřní motivaci, 

trpí pocity nedostačivosti a sníženého sebevědomí. V těchto případech je vhodná 

intervence pedagoga, který ve spolupráci s ergoterapeutem zařadí prvky ergoterapie 

k rozvoji jemné motoriky i ostatních oblastí osobnosti dítěte. 

  S ergoterapií jsem se setkala během svého studia a zaujala mě její 

smysluplnost, zajímavé pojetí a při trpělivém empatickém přístupu také přínos pro 

další život jedince. Proto bych se ráda pokusila o využití ergoterapeutických činností 

u dětí s obtížemi v jemné motorice a jejich prostřednictvím pracovat na prevenci 

výukových obtíží. U dětí se dá dobře využít jejich nadšení pro činnosti s různými 

materiály a jejich kreativita. Pracují se zápalem, činnosti považují za hru a 

neuvědomí si tak, že jsou pedagogicky stimulovány. Pokud je dokážeme nabízenými 

aktivitami zaujmout, je to předpoklad úspěšného výsledku, jímž je rozvíjení osobnosti 

dítěte po všech stránkách. Tohoto rozvoje lze dosáhnout dostatečným množstvím 

prožitků z procesu tvorby vlastních výrobků. 

Bakalářská práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola je věnována 

charakteristice mladšího školního věku s aspektem na jemnou motoriku a 

grafomotoriku. Druhá kapitola je zaměřena na teoretické vymezení specifických 

poruch učení, jimiž mohou být ohroženy děti s opožděným vývojem motoriky. Ve třetí 

kapitole je charakterizována ergoterapie jako obor. Ve čtvrté kapitole je zmíněno její 

konkrétní využití jako jedna z terapií vhodná k využívání ve školských zařízeních. 

Obsahem páté kapitoly je návrh terapeutického programu pro cílovou skupinu dětí. 

Je zaměřena na praktickou část, která se soustřeďuje na průběh a výsledky 

terapeutických sezení.   

Ergoterapie je často v českých publikacích prezentována jako zdravotnický 

obor. Někteří autoři např. Műller (2005), Valešová Malecová (2011), Vodáková 

(2007) ji považují za terapii, která představuje jednu z metod využívanou ve speciální 

pedagogice. Její prvky lze zařadit do vyučování ve speciálních, ale i běžných školách 
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a prostřednictvím tvořivých aktivit tak rozvíjet osobnost dítěte po všech stránkách. 

Proto je cílem této práce navrhnout ergoterapeutický program pro žáky mladšího 

školního věku, zaměřený na prevenci rozvoje specifických poruch učení u dětí, 

jejichž vývoj je ohrožen obtížemi v jemné motorice. Následně ověřit v praxi jeho 

úspěšnost, dosažení cílů programu a vliv vybraných aktivit na pozitivní rozvoj jedince. 
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1. Mladší školní věk 
Pro práci s dětmi mladšího školního věku a pro realizaci ergoterapeutických 

činností je důležité vycházet z důkladné znalosti osobnosti dítěte po všech jeho 

stránkách. Jako mladší školní věk je označováno zpravidla období života od 6 – 7 let, 

kdy začíná povinná školní docházka, do 11 – 12 let, kdy nastupuje puberta se svými 

specifickými projevy. To znamená, že v této kapitole se budeme věnovat rozvoji 

dítěte po stránce tělesné, kognitivní, emoční a sociální. Podle některých autorů 

(Říčan, 2004, Langmeier, Krejčířová, 2006) je tato životní etapa poměrně nezajímavá 

a změny osobnosti se nezdají být tak zásadní jako v předchozích (prenatální, 

novorozenecké, kojenecké, batolecí, předškolní) a následujících (dospívání) 

obdobích. Já se ovšem domnívám, že v tomto období prochází dítě neméně 

důležitými změnami, které mohou ovlivnit celý jeho následující život. Výše uvedení 

autoři označují toto životní období jako věk střízlivého realismu, což znamená, že 

dítě v tomto věku chce pochopit věci kolem sebe „doopravdy“. Je to charakteristický 

rys mladšího školáka, který je možno pozorovat v jeho postojích k realitě. Podle 

Vágnerové lze školní věk chápat jako období oficiálního vstupu do společnosti, 

kterou představuje obecně ceněná instituce školy. Dítě musí potvrdit své 

kompetence, pracovat a plnit povinnosti tak, jak od něho společnost očekává. 

Erikson (2002) označil toto období jako fázi píle a snaživosti, jejímž hlavním cílem 

je uspět, prosadit se svým výkonem. Z širšího hlediska jde o obecnější potvrzení 

vlastních kvalit v různých sociálních skupinách, tj. nejenom ve škole, ve vztahu 

k požadavkům dospělých, ale i mezi vrstevníky. S tím souvisí rozvoj mnoha 

kompetencí i celé osobnosti dítěte (Vágnerová, 2012). Toto je názor, se kterým se 

plně ztotožňuji. 

1.1 Tělesný vývoj 
	  

Na začátku tohoto období dosahuje jedinec průměrné výšky 120 cm, na konci 

145 cm, váhový přírůstek za celé období tvoří asi 15 kg, na začátku váží průměrně 

20 kg, na konci asi 35 kg. U dětí dochází k individuálním rozdílům. V této době 

dochází k výměně dentice.  Mozek stále roste, jeho růst se zpomaluje až kolem věku 

10 let. V tomto období by měla být hrubá i jemná motorika na dobré úrovni a stále by 

se měla zlepšovat. Pohyby vykonávané velkými svaly jsou již obratné. Pohyby 
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drobných svalů jsou ještě nepřesné, mimo jiné i proto, že se teprve dotváří 

koordinace mezi zrakem a jemnými pohyby prstů (Říčan, 2004). 

S obratností velkých svalů roste zájem o pohybové hry a sportovní výkony, 

které vyžadují obratnost, vytrvalost a sílu. Závisí na tom však i zlepšený výkon při 

učení, psaní a kreslení. Zprvu jsou pohyby při praktických výkonech soustřeďovány 

do ramenního a loketního kloubu, teprve další cvičení vede k potřebné jemnější 

koordinaci pohybů zápěstí a prstů. Motorické výkony nezávisí ovšem jen na věku, ale 

i na vnějších podmínkách – jsou-li vhodně podporovány, vykazují rychlejší a 

diferencovanější vzestup. Dítě ve školním věku si je už dobře vědomo svých zdarů 

nebo nezdarů v této oblasti a začíná si své vlastní dovednosti poměřovat s výkony 

druhých dětí, eventuálně s výkony dospělých. Opakované sociometrické studie 

ukázaly, že tělesná síla a obratnost hrají velkou roli v postavení dítěte ve skupině – 

rozhodují mnohdy o obdivu a oblíbenosti, o vedoucí roli apod. (Langmeier, 

Krejčířová, 2006). 

1.2 Kognitivní vývoj 
 

Stupeň vývoje ve všech oblastech poznávacích procesů je v mladším školním 

věku obvykle na takové úrovni, která umožňuje bezproblémový nácvik čtení, psaní a 

počítání a v tomto období dochází k dalším výrazným posunům. 

Smyslové vnímání se v tomto věku soustavně vyvíjí. Vnímání není ovšem, 

jak se dříve soudilo pouhý souhrn elementárních počitků, které vznikají působením 

jednoduchých podnětů na smysly. Je to složitý psychický akt, na němž jsou 

zúčastněny všechny složky osobnosti člověka – jeho postoje, očekávání, 

soustředěnost a vytrvalost, dřívější zkušenosti, zájem i dosud rozvinuté schopnosti. 

Ve všech oblastech vnímání – zejména zrakového a sluchového – pozorujeme ve 

školním věku právě z tohoto hlediska výrazné pokroky (Langmeier, Krejčířová, 2006). 

V této době obvykle dosahuje zpracování zrakových a sluchových podnětů takové 

úrovně, jaká je potřebná pro zvládání výuky. Mění se způsob, jakým dítě různé 

podněty vnímá a jak je interpretuje. Vnímání se stává diferencovanějším a 

integrovanějším. Tento proces probíhá v interakci s celkovým vývojem rozumových 

schopností. Vnímání se stává cílevědomým aktem – pozorováním. Také schopnost 

vybavit si dřívější vjemy – představivost – dosahuje u dětí školního věku vrcholu 

(Vágnerová, 2012). 
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Rychlý rozvoj řeči podporuje vývoj paměti, který je podstatný. Díky jemu roste 

výrazně slovní zásoba, délka a složitost vět i souvětí, celá stavba vět i užití 

gramatických pravidel celkově postupují na vyšší úroveň (Langmeier, Krejčířová, 

2006). Dítě disponuje aktivně asi 5 000 slovy z původních 2 500 slov na počátku 

tohoto období. Rozumí však mnohem většímu množství (Říčan, 2004). 

 Krátkodobá i dlouhodobá paměť je ve školním věku stabilnější (Langmeier, 

Krejčířová, 2006). Pracovní paměť je definována jako schopnost zpracovat a udržet 

informace, které jsou potřebné k pochopení aktuální situace, či k vyřešení nějakého 

problému v takové podobě, aby byly dostupné a využitelné k dalším mentálním 

úkonům. Ve školním věku se nároky na udržení určitého množství informací v paměti 

zvyšují, ale zároveň narůstá i rychlost jejich zpracování a kapacita pracovní paměti. 

Úroveň pracovní paměti je důležitým předpokladem školní úspěšnosti. V průběhu 

mladšího a středního školního věku plynule narůstá kapacita pracovní paměti 

(Vágnerová, 2012). 

 Pracovní paměť souvisí s ovládáním pozornosti, která je jednou z funkcí, 

sloužící k regulaci psychické aktivity, především zaměřenosti poznávacích procesů. 

Zlepšuje se flexibilita pozornosti, což závisí nejenom na zrání příslušných mozkových 

struktur, ale i na získaných zkušenostech a strategiích. Schopnost soustředit se 

žádoucím směrem po určitou nezbytně dlouhou dobu dozrává již na počátku 

školního věku.  V sedmi letech se dítě dokáže soustředit přibližně 7 – 10 minut, 

v deseti letech 10 – 15 min. atd. V rámci celkového rozvoje se tedy prodlužuje o 

několik minut za rok (Vágnerová, 2012). 

Myšlení přechází od názorného (intuitivního) myšlení, typického pro 

předškolní věk, do stádia konkrétních operací na začátku školního věku – kolem 

sedmi let, jak předpokládá Piaget (2001).  O vzniku konkrétních logických operací 

můžeme říci, že podstata nového vývoje myšlení je v tom, že dítě je schopno různých 

transformací v mysli současně – může chápat identitu, zvratnost, vzájemné spojení 

různých myšlenkových procesů do jedné sekvence. Dítě je schopno také pochopit 

zahrnutí (inkluzi) prvků do třídy. Školák už také lépe chápe příčinné vztahy a 

nevykládá si je čistě na základě svého antropomorfického postoje jako dítě 

předškolní (Langmeier, Krejčířová, 2006). Vágnerová (2012, s. 267) doplňuje: 

„Proměna dětského uvažování je postupná. Přechod na nový způsob uvažování je 

pozvolný, jednotlivé vývojové fáze nelze jednoznačně oddělit. Kromě toho děti zcela 

běžně užívají různých způsobů uvažování i těch vývojově překonaných. Myšlení 
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mladšího školáka je vázáno na realitu. Dítě mladšího školního věku je zaměřeno na 

poznání skutečného světa“. Fontána (1997 citovaný podle Vágnerové, 2012) se 

domnívá, že to je důvod, proč malí školáci dávají přednost argumentaci pomocí 

konkrétních příkladů, než aby použili obecnější definici nebo nadřazený pojem. 

Mladší školák ve svých úvahách nejraději vychází z vlastní zkušenosti. Dává 

přednost takovému způsobu poznávání, kdy se může sám přesvědčit o pravdivosti 

nějakého tvrzení 

1.3 Emoční vývoj a socializace 
 

Začlenění dítěte do lidského společenství postupuje výrazně vstupem do 

školy. Významnými osobami, podle nichž se dítě učí modelovat své vlastní způsoby 

chování, nejsou už pouze rodiče, ale přistupují k nim stále více učitelé a spolužáci. 

Zvláště skupiny dětí ve třídě i mimo ni přispívají k rozvoji základních složek 

socializačního procesu (Langmeier, Krejčířová, 2006). Školní věk je další fází 

přípravy na život ve společnosti, resp. její zaměřenější variantou, která může být ze 

sociálního hlediska rozhodující. Ve škole se dítě připravuje na svou pozdější profesní 

roli a již v této době průběžně potvrzuje své předpoklady pro její získání. Úspěšnost 

uplatnění ve škole předurčuje pozdější společenské zařazení (Vágnerová, 2012). 

Skupina dává dítěti příležitost k četnějším a rozlišenějším interakcím. Reakce dítěte 

na druhé děti má jiný ráz než reakce na dospělé. Dítě je dítěti bližší svými 

vlastnostmi, svými zájmy i svým postavením mezi lidmi. Právě proto se jen ve 

skupině dětí může učit takovým důležitým sociálním reakcím, jako je pomoc slabším, 

spolupráce, ale i soutěživost a soupeřivost (Langmeier, Krejčířová, 2006). Ve 

vrstevnické skupině školní třídy se dítě učí stále lepšímu porozumění různým 

názorům, přáním a potřebám různých lidí – diferencuje se tedy stále více jeho 

schopnost sociálního porozumění. Paralelně s ním narůstá i schopnost volního 

sebeřízení. Narůstající schopnost seberegulace je důsledkem skutečnosti, že dítě 

lépe rozumí vlastním pocitům v dané situaci a současně bere ohled i na očekávání, 

požadavky a postoje sociálního okolí. Školní děti s dobrou emoční kompetencí jsou 

si dobře vědomy vlastních pocitů i emocí druhých lidí, vyjadřují své prožitky 

přiměřeným způsobem a jsou schopny své pocity kontrolovat a regulovat podle 

okamžité situace tak, aby to zvládnutí přítomného problému usnadnilo. Emoční 

kompetence má velký vliv na úspěšnost dítěte v sociální interakci, ale i v jiných 
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oblastech, např. při zvládání školních nároků (Langmeier, Krejčířová, 2006). Potřeba 

dítěte, být přijatelně hodnoceno a akceptováno, stimuluje rozvoj regulace rušivých či 

neimponujících emocí, jako je zlost, strach či úzkost. Zkušenost zpětné vazby může 

sloužit ke korekci emočního reagování i k pochopení jeho významu, např. že projev 

vzteku nebude příliš pozitivně akceptován ani kamarády. Schopnost odhadnout, jaké 

emoce je možné dát najevo a za jakých okolností, je důležitým předpokladem emoční 

komunikace a přijatelná adaptace (Vágnerová, 2012). 

Sebepojetí a sebehodnocení si dítě osvojuje z různých rolí, které přijímá i ze 

svého postavení ve skupině vrstevníků. K rozvoji sebehodnotících emocí přispívají 

nové zkušenosti vyplývající ze srovnání vlastního výkonu a chování ve škole 

s projevy ostatních dětí, ale i z hodnocení dospělých a vrstevníků. Školní věk je 

obdobím, kdy si dítě potvrzuje své kvality v oblasti výkonu i sociální akceptace 

(Langmeier, Krejčířová, 2006). Sociální kontroly a hodnotové orientace jsou zatím 

velmi labilní a jsou závislé na situaci, na okamžitých potřebách dítěte a na postojích 

dospělých autorit. Vnitřní kontroly jsou na začátku školní docházky zpravidla ještě 

velmi nepevné a musíme je stále podporovat zvenku. Během školního věku se 

začínají stabilizovat morální normy. Chápání mravních norem a hodnot a jednání 

podle nich závisí na celkovém vývoji dítěte. Podle Piageta (2001) je morálka na 

počátku školní docházky heteronomní – je určována druhými, příkazy a zákazy 

dospělých, zejména rodičů a učitelů. Brzy po začátku školního věku (kolem 7 – 8 let) 

se však morálka dítěte stává autonomní. Dítě uzná určité jednání za správné či 

nesprávné samo o sobě, bez ohledu na autoritu dospělého, na jeho názor a příkaz. 

Podle Kohlberka (citovaný podle Langmaiera, Krejčířové, 2006) se většina dětí 

v mladším školním věku nachází v  konvenčním stádiu – morálka hodného dítěte. 

Děti jednají tak jak se od nich očekává a jsou spokojené, když jsou za to oceněny 

1.4 Motorický vývoj dítěte do mladšího školního věku  
	  

Pro tuto práci je nutné vymezit několik pojmů souvisejících s pohybovými 

předpoklady jedince. 

Motorika je souhrn pohybů lidského těla, celková pohybová schopnost 

(Přinosilová, 2007)  

Ø Hrubá motorika představuje souhrn pohybových aktivit zajišťovaných velkými 

svalovými skupinami. Zahrnuje postupné ovládání a držení těla, koordinaci 
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horních a dolních končetin, rytmizaci pohybů. Do oblasti hrubé motoriky 

můžeme řadit obracení, sezení, lezení, stání, běh, skoky, házení, chytání, 

plavání, udržení rovnováhy či jízdu na kole (Přinosilová 2007, Opatřilová, 

2008).  

Ø Jemná motorika je zajišťována aktivitou drobných svalů. Zahrnuje drobné 

pohyby rukou, uchopování, manipulaci s drobnými předměty. S úrovní jemné 

motoriky úzce souvisí oblasti manuálních, pracovních a sebeobslužných 

činností. Řadíme k ní tyto manipulační aktivity. grafomotoriku, logomotoriku, 

mimiku, oromotoriku a vizuomotoriku. Logomotorika je pohybová aktivita 

mluvních orgánů při artikulované řeči. Mimika je pohybová aktivita obličeje. 

Oromotorika zahrnuje pohyby dutiny ústní. Vizuomotorika se týká pohybů se 

zpětnou vazbou zrakovou a grafomotorika je pohybová aktivita při grafických 

činnostech. V souvislosti s grafickými činnostmi je kvalita schopností jemné 
motoriky důležitá pro školní úspěšnost žáka (Přinosilová, 2007, Opatřilová 

2010). 

Pro posouzení úrovně motoriky dítěte mladšího školního věku je důležitá 

znalost základních pojmů, vztahujících se k jednotlivým vývojovým obdobím. V této 

části práce je stručně charakterizován motorický vývoj dítěte od narození až po toto 

období. 

Podle Bednářové, Šmardové (2011) a Přinosilové (2006) je duševní a tělesný 

vývoj dítěte do jednoho roku posuzován zejména podle rozvoje motoriky. Pro tuto 

práci postačí pouze orientační rozvoj dovedností s tolerancí dílčích odchylek v plnění 

jednotlivých úkolů. 

Novorozenec pohybuje horními i dolními končetinami, ale pohyby jsou 

nekoordinované. Motorické projevy jsou čistě reflexní. Dovede reflexně podržet 

v ruce předmět, který mu do ní vložíme. Jde o reflexní úchop, který vzniká na 

podkladě úchopového reflexu. Tento úchop sílí v prvních dvou měsících, kolem 

čtvrtého měsíce vymizí (Bednářová, Šmardová, 2011, Přinosilová, 2006, 

Vyskotová, Macháčková, 2013). 
Kojenec na konci druhého měsíce zvedá hlavu. V poloze vleže na zádech 

začíná vnímat svoje ruce. Prsty jedné ruky ohmatávají druhou za kontroly zraku. Ve 

třetím měsíci se v poloze na břiše opírá o předloktí, v poloze naznak leží symetricky, 

ruce jsou otevřené a volné, připraveny k úchopu.  V šesti měsících se otočí na 
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břicho, předměty uchopuje dlaňovým úchopem, nevyužívá opozici palce. 

V sedmém měsíci začíná používat k úchopu prsty. Předměty překládá z ruky do ruky. 

V devíti měsících pevně sedí, dovede se samo posadit, leze po čtyřech a začíná se 

stavět u opory. V tomto období dítě začíná uchopovat předměty mezi palec a 

ukazováček, což mu umožňuje sbírání drobných předmětů. Zároveň dochází 

k záměrnému uvolňování úchopu a dítě hází hračky na zem. Také jsou 

patrné  pokroky v manipulaci s předměty. Ve dvanácti měsících dítě většinou chodí 

s vedením za jednu ruku. V oblasti jemné motoriky a manipulace si dítě uvědomuje 

rozdíly mezi vlastnostmi předmětů, např. mačká gumovou hračku, postrkuje autíčko, 

snaží se na sebe dávat kostky (Bednářová, Šmardová, 2011, Přinosilová, 2006, 

Vyskotová, Macháčková, 2013). První rok života dítěte je etapou rychlého 

psychomotorického vývoje, kdy postupně ovládá svoje tělo a na přelomu prvního a 

druhého roku se z něho stává chodící jedinec. 

V batolecím období mezi prvním a třetím rokem je potřeba pohybu jednou ze 

základních potřeb. Zlepšuje se koordinace pohybů. Zdokonaluje se chůze, dítě 

začíná běhat, podlézat, skákat. V oblasti jemné motoriky stále obratněji uchopuje 

předměty a manipuluje s nimi. Na konci druhého roku zvládá dítě špetku. Navléká 

velké korále, správně jí lžičkou, začíná kreslit – období čáranic. Držení psacího 

náčiní bývá příčně dlaňové. Okolo třetího roku se objevuje držení tužky v prstech – 

špetkové držení (Bednářová, Šmardová, 2011, Přinosilová, 2006, Vyskotová, 

Macháčková, 2013). 

V předškolním věku, tedy od tří do šesti let vývojové změny v oblasti hrubé a 

jemné motoriky jsou méně nápadné, ale významné. Rozvíjí se pohybová obratnost. 

V rámci motorického vývoje se zlepšuje a zdokonaluje úroveň pohybové koordinace. 

V oblasti jemné motoriky dítě rádo pracuje se stavebnicemi, zapojuje se do 

rukodělných činností vyžadujících určitou dávku přesnosti a obratnosti. 

V předškolním období dochází také k rozvoji kresby. Objevují se v ní grafomotorické 

prvky, jejichž různorodost a náročnost přibývá s věkem. Zpočátku jsou to čáry a 

kruhy, které navazují na čáranice a motanice, se zvyšováním dovedností dítěte 

přibývají prvky složitější. Dítě školsky zralé nakreslí postavu (Bednářová, Šmardová, 

2011, Přinosilová, 2006). 

Podle Říčana (2004) je v období mladšího školního věku hrubá a jemná 

motorika na dobré úrovni a neustále se zlepšuje. Pohyby řízené velkými svaly jsou 
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obratné. Pohyby drobných svalů bývají ještě nepřesné, protože se dotváří koordinace 

mezi zrakem a jemnými pohyby prstů.  

Z výše popsaného vývoje hrubé i jemné motoriky je patrné, že pro dítě 

vstupující do školy je úroveň těchto schopností důležitá pro úspěch při školní práci. 

Projevy neobratnosti v oblasti motoriky představují velký problém a mohou vést 

k rozvoji specifických poruch učení. 

 

1.5 Hodnocení motorických schopností 
 
Vágnerová, Svoboda, Krejčířová, (2009), uvádějí, že dosažení určité úrovně 

rozvoje motorických schopností, zejména jemné motoriky důležitým předpokladem 

školní docházky. Téměř všechny školské dovednosti jsou závislé na manuální 

obratnosti. Nešikovné dítě s nezralou, nebo nějakým způsobem narušenou 

motorickou koordinací, může mít problémy nejenom ve škole, ale také ve skupině 

vrstevníků. Sociální prestiž takových dětí může být mnohem nižší, protože pro 

dětskou skupinu mají pohybové dovednosti velký význam. Později jsou tyto 

kompetence důležité pro výběr povolání. Podle mého názoru děti ve věku 7 - 9 let si 

ještě neuvědomují, že někteří jejich spolužáci nejsou motoricky tak zdatní a 

z vrstevnické skupiny je nevyčleňují. K tomuto jevu dochází u 10 – 11 letých dětí, kdy 

si začínají uvědomovat vlastní dovednosti a poměřují je s výkony druhých dětí. Proto 

je třeba provádět hodnocení motorických schopností včas, aby se obtíže jedince 

snáze eliminovaly. K tomu lze využít standardizovaných testů, ale jsou i jiné možnosti 

vyšetření motoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku.  
Podle Svobody, Krejčířové, Vágnerové (2009), Přinosilové (2007) se jedná o 

tyto zkoušky jemné motoriky.  

Ø Škála Osereckého byla vytvořena U. I. Osereckým v Rusku 1923 a byla 

určena pro posouzení adekvátnosti motorického vývoje. Test byl několikrát 

přepracován a jeho nejnovější verze je amarická úprava testu z roku 1978 

nazvaná Bruininks – Oserecky Test of Motor Proficieny (Anastasi a Urbina, 

1997). Škálu lze využít jako součást testové baterie v klinické i poradenské 

praxi k individuálnímu vyšetření dětí, u kterých je podezření na opoždění 

motorického vývoje, např. v rámci nějaké komplexnější poruchy, diagnostika 

dětí s lehkou mozkovou dysfunkcí, resp. ADHD syndromem a pro děti se 
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specifickými poruchami učení. V současné psychologické praxi se tato metoda 

příliš často nevyužívá, ale je uváděna pouze pro úplnost. 

Ø Orientační test dynamické praxe vytvořený v roce 1982 J. Míkou. Jde o 

screeningový test zaměřený na identifikaci dětí s motorickým opožděním. 

Teoretickým základem je neuropsychologická diagnostika A. R. Luriji. 

Navazuje na testy motorického vývoje (např. test Osereckého a jeho varianty). 

K posouzení úrovně motorických schopností je možno využít i dalších metod. 

Při psychologickém vyšetření sledujeme, zda je celková pohyblivost dítěte v souladu 

s běžným standardem. Úroveň jemné motoriky lze sledovat při běžných úkonech, 

kresebných zkouškách např. test kresby lidské postavy, či testy obkreslování. Je 

možné využít i psaného projevu (přepis, diktát). Úroveň motorických schopností se 

projeví při kreslení čar, jejich spojování, celkové úměrnosti kresby nebo písma. U 

předškolních nebo motoricky postižených školních dětí lze použít k orientačnímu 

hodnocení jemné motoriky stavby z kostek. Dítě napodobuje různě složité konstrukce 

(věž, most, brána atd.) Další hodnocení je také možné podle způsobu, přesnosti a 

rychlosti při navlékání korálků. V obou případech je hodnocena úspěšnost splnění 

úkolu a způsob, jakým dítě postupuje. 

Přinosilová (2007) uvádí, že k hodnocení úrovně jemné motoriky u dětí 

mladšího školního věku lze využít i vyučování. Žáka můžeme sledovat při práci 

s výtvarným materiálem, při pracovních činnostech, při oblékání v šatně, nebo při 

stolování. 

Pro tuto práci byl z poměrně široké škály diagnostických metod k posouzení 

motoriky vybrán a použit test jemné motoriky, jehož ideovým základem je Lurijovo 

neuropsychologické vyšetření v úpravě Christensenové (1974). Je jednou ze 

zkoušek v souboru dalších specifických zkoušek používaných při diagnostice 

specifických poruch učení a slouží ke kvalitativní analýze (Novák, 2002) 

Tato zkouška se skládá z deseti cviků a je určena pro individuální zadání. 

Dítěti ukážeme na své jedné ruce každý cvik v pomalém tempu. Může sedět i na 

protější straně stolu. Prováděný cvik je slovně popisován. Dítě musí znát správné 

provedení pohybů a instrukci dobře pochopit. Při předvádění cviku cvik neprovádí, 

pouze se dívá. Potom cvik předvede na obou rukou současně. K hodnocení slouží 

záznamový arch a kritéria pro kvantifikaci výkonů. Dosahované výkony u dětí do 
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osmi let věku jsou spíše orientační a shledaná opoždění spíše fyziologické povahy 

(Novák, 2002). 

 

1.6 Dělení úchopů, formy úchopů, úchopové fáze 
 
Ruka je pro člověka jednou z nejdůležitějších pomůcek, jejím prostřednictvím 

realizuje uchopování předmětů, jejich držení a využití k další činnosti. Je to zásadní 

funkce každodenního života. Proto se na oblast úchopů musíme zaměřit. 

Podle Hadraby (2013), Vyskotové, Macháčkové (2013) dělíme úchopy 

z několika hledisek. Základní dělení úchopů je reflexní úchop a volní úchop. 

Reflexní úchop se objevuje ve vývoji novorozence a postupně vymizí, objevuje se 

úchop volní, chtěný a řízený úchop, který je podle těchto autorů dělen na: 

Úchop přímý, přímo prováděný rukou a úchop zprostředkovaný, prováděný 

za spoluúčasti nějaké pomůcky nebo pouze s ní. 

Přímý úchop se může provádět některou z primárních úchopových forem, 

mluvíme o primárním úchopu, nebo je prováděn náhradními úchopovými formami, 

jde o úchop sekundární. Zprostředkovaný úchop je uváděn jako terciální, postupně 

se vžívá i termín protetický. 

Primární úchop je způsob užívání horní končetiny, kterým většina jedinců 

účelově zachycuje svoje okolí. Podle tvaru, rozměru, druhu materiálu apod. a podle 

předpokládané manipulace s ním jsou primární úchopové formy podle Hadraby 

(2013) obvykle děleny na: 

Ø Malé úchopové formy (někdy uváděné jako jemné, špičkové). Úchop 

pinzetový, špetkový a klíčový.  

Pinzetový (též špičkový nebo dvoubodový) jde o úchop, který je prováděn 

stiskem distální části bříška posledního článku 2., 3., 4., nebo 5. prstu proti distální 

části bříška druhého článku palce (Hadraba, 2013). Jedná se o nejpřesnější úchop, 

určený pro držení a manipulaci velmi drobných předmětů (jehla, špendlík). Prsty se 

dotýkají, buď konečky prstů nebo nehtů (Vyskotová, Macháčková, 2013). 

Špetkový úchop se provádí stiskem volární strany bříška posledních článků 

obvykle prvních tří prstů (tříbodový), ale také 4. nebo 5. prstu nebo eventuálně všech 

uvedených současně (Hadraba, 2013). Je obsažen ve velké většině manipulačních 

úkonů, je součástí běžných denních aktivit (jedení, psaní apod.) (Vyskotová, 

Macháčková, 2013) 
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Klíčový úchop je charakterizován přitisknutím volární strany druhého článku 

palce proti radiální straně ukazováku (Hadraba, 2013). V kontaktu je bříško palce a 

radiální hrana ukazováku. Palec se může opírat o distální článek ukazováku, nebo 

střední článek (Vyskotová, Macháčková, 2013) 

Ø Velké úchopové formy (silový, hrubý úchop). Dlaňový (též kulový, široký), 

háčkový a válcový. 

Dlaňový úchop je prováděn intenzivním sevřením všech prstů ve flexi směrem 

do dlaně tak, jako když svíráme v dlani kouli (Hadraba, 2013). Je používán k držení 

těžkých předmětů (Vyskotová, Macháčková, 2013). 

Háčkový úchop vzniká, když 2., 3., 4., a 5. prst jsou flektovány v základním 

kloubu a v I. a II. mezičlánkovém kloubu, bez účasti palce (Hadraba, 2013). Předmět 

je zavěšen na prstech, které nahrazují háček nebo věšák. Používá se při nošení 

tašek, kufrů apod. Vyskotová, Macháčková, 2013). 

Válcový úchop je podobného charakteru jako háčkový, palec však směřuje 

proti ostatním prstům v opozici a zajišťuje tak zachycení uchopeného předmětu 

(Hadraba, 2013). Je používán pro manipulaci s velkými předměty, které se musí 

držet pevně (např. sklenice, láhev, násada předmětu) (Vyskotová, Macháčková, 

2013). 

Výše popsané primární úchopy jsou prováděny zdravou rukou. Sekundární 

úchopové formy jsou prováděny rukou patologicky změněnou. Někdy může být u 

některých jedinců „atypický“ úchop pouze zvykovou odvozeninou primárního úchopu. 

Původem může být nedostatečná výchova v dětství, zlozvyk nebo zjednodušení na 

základě vrozené neobratnosti. Úchop terciální je takový úchop, který je z části nebo 

zcela závislý na technické pomůcce. Každý úchopový děj lze rozdělit do tří fází 

(Hadraba, 2013, Vyskotová, Macháčková, 2013). 

Každý úchopový děj lze podle Hadraby, 2013, Vyskotové, Macháčkové. 2013 

rozdělit do tří fází: 

Fáze přípravná, slouží k přípravě uchopujícího na vlastní úkon s ohledem na 

obtížnost a namáhavost úchopu (hmotnost, objemnost, umístění uchopovaného 

předmětu v prostoru atd.). 

Fáze úchopu a manipulace je pro provedení úchopu dominantní, její ideální 

provedení je závislé na předcházející fázi. Tato fáze začíná okamžikem uchopení 
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vybraného objektu, spolu s jeho fixací. Plynně by měla navazovat na činnost, pro 

kterou byl objekt uchopen – manipulace. 

Fáze uvolnění je třetí, konečnou fází úchopu a zahrnujeme do ní úkony, které 

jsou spojené s odložením uchopeného objektu a uvolněním tělního nebo 

mimotělního úchopového orgánu. 
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2. Specifické poruchy učení 
 
Specifické poruchy učení je termín pro označení různorodé skupiny obtíží, 

projevujících se ve školním výkonu. Ovlivňují kvalitu čtení, psaní nebo počítání. Tyto 

poruchy jsou mimointelektového charakteru. Často negativně působí na rozvoj funkcí 

jedince a jeho celkový vývoj. 

 

2.1 Teoretické vymezení možných specifických poruch učení 
 

Specifické poruchy učení bývají často definovány jako neschopnost nebo 

snížená schopnost naučit se číst, psát a počítat za pomoci běžných výukových 

metod, přiměřené inteligence a sociokulturní příležitosti (Jucovičová, Žáčková, 2005). 

„ Nepříznivě ovlivňují vzdělávací proces a osobnostní rozvoj jedince, negativně 

působí na rozvoj intelektových a kognitivních funkcí.“ (Šauerová, Špačková, 

Nechlebová, 2012, s. 21).  

Děti se specifickými poruchami učení bývají často neúspěšné v plnění 

požadavků výuky. Jejich neúspěch negativně ovlivňuje postoje jejich spolužáků a 

často přispívá k nevýhodné pozici ve třídní skupině. Postavení dítěte ve vrstevnické 

skupině určuje utváření postoje ke škole a výuce, promítá se do jeho výkonnosti. 

Specifické poruchy učení tedy ohrožují dítě nejen po stránce naukové, ale i sociální 

(Pokorná 2001, Šauerová, Špačková, Nechlebová, 2012). 

Podle Zelinkové (2009) se jedná o obtíže individuálního charakteru, vznikající 

na podkladě dysfunkcí centrální nervové soustavy. Šauerová, Špačková, Nechlebová 

(2012) jako základní příčiny vzniku specifických poruch učení uvádějí: 

Ø Encefalopatická příčina – drobné poškození mozku získané během 

prenatálního vývoje, v období perinatálním a postnatálním. 

Ø Biologické příčiny – genetické rozdíly, rozdíly ve fungování mozku a 

strukturální rozdíly v mozku, odpovědný gen. 

Ø Hereditární příčina – podobné obtíže u rodinných příslušníků. 

Ø Kombinovaná příčina – kombinace výše uvedených příčin, rizikovým 

faktorem může být nešetrně vedený porod, problematický průběh těhotenství, 

silná poporodní žloutenka. 
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Ø Nejasné příčiny vzniku obtíží, nebo obtíže neurologického charakteru 

Jedinci se specifickými poruchami učení tvoří skupinu s různorodými 

problémy. U některých žáků převládají obtíže pouze v jedné z oblastí, ale u jiných 

žáků se jednotlivé oblasti mohou kombinovat. Mohou se objevovat poruchy řeči, 

poruchy pravolevé a prostorové orientace, motoriky, obtíže v soustředění, 

nedostatečná úroveň zrakového a sluchového vnímání a další obtíže (Zelinková, 

2009, Šauerová, Špačková, Nechlebová, 2012). 

 

2.2 Druhy specifických poruch učení 
 

Dyslexie je specifická porucha čtení, projevující se obtížemi při osvojování 

čtenářských dovedností běžnými výukovými metodami (Michalová, 2004, Zelinková, 

2009, Šauerová, Špačková, Nechlebová, 2012). 

  Je způsobena deficity v  oblasti hrubé a jemné motoriky, kdy je ovlivněna 

úroveň pohybu dítěte, motorika mluvidel, pohybová koordinace. Dále v oblastech 

zrakové a pohybové paměti, pravolevé orientace, pozornosti, poruchy koordinace 

systémů, zajišťujících převod sluchových nebo zrakových vjemů do grafické podoby 

(Zelinková, 2009, Šauerová, Špačková, Nechlebová, 2012). 

Dysgrafie je specifická porucha grafického projevu, která se projevuje 

obtížemi při osvojování si psaní. Postihuje grafickou stránku písemného projevu, 

napodobení tvaru písmen, jejich spojování, celkovou úpravu a čitelnost (Michalová, 

2004, Zelinková, 2009, Šauerová, Špačková, Nechlebová, 2012). 

Nejčastěji je způsobena kombinací deficitů v jemné motorice, snížené zrakové 

představivosti, prostorové orientaci a paměti. Často vázne proces převodu 

sluchových nebo zrakových vjemů do grafické podoby (Zelinková, 2009, Šauerová, 

Špačková, Nechlebová, 2012). 

Dysortografie je specifická porucha pravopisu, což znamená neschopnost 

použít teoreticky naučená mluvnická pravidla v písemném projevu (Michalová, 2004, 

Zelinková, 2009, Šauerová, Špačková, Nechlebová, 2012). 

Příčinami mohou být poruchy soustředění, oslabení pracovní paměti. 

Negativní vliv může mít i motorická neobratnost (Zelinková, 2009, Šauerová, 

Špačková, Nechlebová, 2012). 
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Dyskalkulie je specifická porucha matematických schopností, která se týká 

osvojování základních početních úkonů. Projevuje se obtížemi v chápání číselných 

pojmů, řešení slovních úloh, orientace na číselné ose a v oblasti numerických 

představ (Michalová, 2004, Zelinková, 2009, Šauerová, Špačková, Nechlebová, 

2012). 

  Při osvojování matematických dovedností hraje významnou roli úroveň rozvoje 

poznávacích funkcí, mezi něž řadíme motoriku, zrakovou a sluchovou percepci, řeč, 

paměť, vnímání tělesného schématu, prostorová orientace. Deficity v těchto 

oblastech mohou negativně ovlivnit proces osvojování si matematických dovedností 

(Pokorná, 2001, Zelinková, 2009). 

Dyspinxie je specifická porucha kreslení, která je charakteristická sníženou 

úrovní kresby s ohledem na vývojový stupeň dítěte 

Příčinou této poruchy často bývá motorická neobratnost, projevující se 

špatným úchopem, nízkou úrovní jemné motoriky a problémy v senzomotorické 

koordinaci (Michalová, 2004, Šauerová, Špačková, Nechlebová, 2012). 

Dysmúzie je specifická porucha hudebních dovedností, která se projevuje 

neschopností ve vnímání a reprodukci hudby, rozlišování tónů a zapamatování si 

melodie (Michalová, 2004, Zelinková, 2009, Šauerová, Špačková, Nechlebová, 

2012). 

Dyspraxie je specifická porucha motorické funkce nebo obratnosti. Postihuje 

provádění volních pohybů, osvojování a plánování (Zelinková, 2009, Šauerová, 

Špačková, Nechlebová, 2012). 

Příčinou je motorická neobratnost, která je často spojena s určitým stupněm 

poškození výkonu při vizuálně prostorových kognitivních úkolech (Michalová, 2004)  
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3. Ergoterapie 
 

Působnost ergoterapie je velmi široká. Lze ji využívat ve zdravotnictví, sociální 

sféře a svoje nezastupitelné místo má i ve speciální pedagogice. V tomto oboru plní 

mnoho úkolů, mezi něž patří výchova, vzdělávání a také terapie u jedinců 

s vývojovými, zdravotními nebo sociálními problémy. Jedním z nich je včasná 

intervence, která preventivním působením předchází prohlubování obtíží a rozvoji 

sekundárních poruch u dětí s ohroženým nebo nerovnoměrným vývojem. Pomocí 

rukodělných činností zlepšuje motorické dovednosti, důležité pro rozvoj dalších 

schopností jedince a tím podporuje jeho celkový vývoj. Tímto způsobem přispívá 

k dosažení co největší míry jeho samostatnosti a nezávislosti, což je prvotním 

zájmem ergoterapie. 

 

3.1 Terapie ve speciální pedagogice 
 
Abychom porozuměli hlavní myšlence ergoterapie, je třeba si nejprve vysvětlit 

původ terapií ve speciální pedagogice obecně. Proto se nejprve budeme zabývat 

samotnou terapií.  

 „Terapeutické přístupy lze obecně vymezit jako takové způsoby odborného a 

cíleného jednání člověka s člověkem, jež směřují od odstranění či zmírnění 

nežádoucích potíží, nebo odstranění jejich příčin, k jisté prospěšné změně (např. 

v prožívání, chování, fyzickém výkonu). Tomu odpovídá rovněž etymologie termínu 

terapie, jehož řecko – latinský původ odkazuje na léčení, ošetřování, ale také na 

starání se, pomáhání, cvičení (Müller, 2005, s. 13). 

Speciální pedagogika využívá terapií, které jsou založeny na prožitku, jako 

hlavní nebo podpůrnou metodou v péči o klienta.  

Horňáková (2003), Valešová Malecová (2012) považují terapie ve speciální 

pedagogice za učení, výchovu, hledání a podporu možností klienta, rozvoj jeho 

pozitivních vlastností či potenciálu, v čemž spatřují pedagogický kontext. Dále se 

zmiňují o zaměření těchto terapií na pomoc a podporu orientace klienta ve vlastní 

životní situaci, na rozvoj jeho kompetencí, které jsou potřebné k tomu, aby byl 

schopný plnohodnotně žít vlastní život a řešit problémy a na optimalizaci jeho života. 

Podstatou těchto terapií jsou sociální situace a rozvoj sociálních zručností: získání 
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náhledu, rozvoj empatie, zkoumání a ověřování si úspěšnosti vlastního jednání, 

objasňování vlastních možností, zvyšování samostatnosti a nezávislosti klienta, 

předcházení selhání. Dále expresivní terapie (tzv. speciálně pedagogické terapie) 

rozvíjí další schopnosti, zručnosti či funkce klienta např. rozvoj kognitivních funkcí, 

komunikačních schopností, rozvoj jemné a hrubé motoriky, osvojení si každodenních 

činností, rozvoj zájmů, zvyšování sebevědomí, seberealizace a mnoho dalších. 

Podle Valešové Malecové (2011) lze využít expresivní terapie v rámci speciálně 

pedagogické intervence v těchto oblastech: 

Ø Ulehčení orientace v časových vztazích, zapamatování si jednotlivých kroků 

v činnosti a podpora orientace v informacích (např. o nemoci, možnostech 

léčby, možnostech řešení). Struktura terapeutického setkání, jeho aktivity a 

náplň jednotlivých technik pomáhá klientům získat náhled na svoji situaci, 

hodnoty, problémy – pochopení souvislostí mezi vlastními postoji, konáním a 

reakcí okolí. Tak je podpořena rychlejší adaptace klienta na (novou) životní 

situaci.  

Ø Reedukace narušených funkcí bývá často dlouhodobý a náročný proces. 

Expresivní terapie využívají zájmy klienta, jejichž prostřednictvím zvyšují jeho 

motivaci a ochotu ke spolupráci. Vhodným výběrem techniky lze změnit nudný 

a namáhavý nácvik na zajímavou a zábavnou aktivitu. Prostřednictvím 

různých technik můžeme rozvíjet např. kognitivní funkce, jemnou a hrubou 

motoriku, poznávací procesy. 

Ø Rozvoj komunikačních a sociálních zručností je realizován osvojováním si 

nových způsobů chování, pomocí zejména skupinových terapeutických 

technik, které vyžadují vzájemný kontakt a spolupráci. Rozvoj těchto zručností 

napomáhá korekci nevhodného chování klienta a následnému osvojení 

společensky přijatelného chování.  

Ø Relaxace, emoční abreakce a zvládání zátěže, kdy vhodnými technikami 

expresivních terapií pomáháme klientovi odreagovat napětí a zbavit se tísně, 

odpoutat pozornost od vlastních problémů nebo dočasný únik od reality (např. 

v nemocnici). „Atmosféra důvěry a bezpečí umožňuje emociální otvírání se 

klienta, netraumatizující ventilování pocitů, emoční abreakci a následnou 
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stimulaci přeměny negativních emocí na pozitivní. To přispívá k vnitřní relaxaci 

klienta a rozvíjí schopnost uvolnit se.“ (Valešová Malecová, 2011, s. 81) 

Ø Rozvoj zdravého sebevědomí je podporován akceptací klienta. Při 

expresivních terapiích je klientovi poskytován prostor pro seberealizaci a 

možnost zažití pocitu úspěchu a uspokojení z vlastního vytváření a také mu 

umožňuje získat uznání za svoji tvorbu od dalších členů terapeutické skupiny 

a ostatních lidí (výstava výrobků, prodej, divadelní představení před publikem).  

Ø Podpora reálných aspirací, předpracovní příprava, kdy sebepoznání a 

rozvoj zdravého sebevědomí je úzce spjat s vytvářením reálných a 

dosažitelných pozitivních pohledů do dalšího života a úpravou reálné 

aspirace. V rámci expresivních terapií je možné u klienta probudit zájem o 

některou profesi, další vzdělávání nebo jej připravovat na rekvalifikaci. 

Ø Podpora samostatnosti je jedním z hlavních cílů expresivních terapií. „Je 

posilována sebekompetence klienta, zodpovědnost za vlastní život a 

dosáhnutí maximálně možné samostatnosti a nezávislosti klienta.“ (Valešová 

Malecová, 2011, s. 82) 

Ø Podpora a rozvoj zájmů, pomocí expresivních terapií je možné vzbudit nebo 

prohloubit zájmy klienta. 

Ø Harmonizace osobnosti je podporována prostřednictvím smysluplného 

zaměstnání, sloužícího k podpoře zdraví a duševní pohody klienta. 

V terapeutickém procesu se snažíme o dosažení harmonizace osobnosti a 

zlepšení duševní rovnováhy. 

Ø Podpora celkového vývoje klienta, expresivní terapií jsou zprostředkovány 

nové podněty a zážitky, při kterých dochází k mnohostranné stimulaci, 

pomáhají aktivizovat vnitřní zdroje klienta, zlepšují fyzické, psychické a 

sociální vývojové předpoklady a podmínky. Tak je pozitivně podporován 

celkový vývoj klienta a pomáháno předcházení vzniku poruch u dětí 

s ohroženým, nerovnoměrným vývojem, či vzniku sekundárních poruch u dětí 

s postižením. 

Ø Podpora ve školním prostředí „Kromě uplatňování expresivních terapií 

v rámci komplexního terapeutického (speciálně terapeutického) programu, 
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prvky resp. techniky expresivních terapií se dají velmi dobře využít i při 

vyučování v běžných či speciálních školách.“ (Valešová  Malecová, 2011, s. 

82) např. za účelem:  

• Rozvoje vzájemné komunikace a pozitivních vztahů v třídním kolektivu, 

podpory integrace jedince s postižením do skupiny vrstevníků a další.  

• Rozvoje zručnosti a funkcí důležitých pro zvládání školních povinností 

např. zlepšení koordinace pohybů, rozvoj kognitivních funkcí, 

zautomatizování procesu správného nácviku čtení a psaní. 

• Rozvoje pozitivního vztahu k učení, upevňování znalostí, tvořivého 

opakování učiva. 

• Prevence i korekce poruch učení a chování. 

Výše uvedený výčet oblastí speciálně pedagogické péče koresponduje se 

současnými trendy ergoterapie a podtrhuje důležitost expresivních terapií pro klienty, 

adaptující se na novou životní situaci ve zdravotnických zařízeních a klienty v oblasti 

sociální sféry. Zároveň je patrná vhodnost zařazení těchto terapií do speciálních i 

běžných škol, kde kromě rozvoje dětí v sociálních vztazích, zručnosti, kognitivních 

funkcí, pozitivního vztahu k učení je významná funkce prevence a korekce 

specifických poruch učení. Tyto obtíže jsou u dětských klientů poměrně časté. 

Pomocí ergoterapie, která nabízí činnosti podle jejich zájmů a je založena na prožitku 

z vykonávaných aktivit je možné nenásilnou formou je eliminovat. 

Při práci s dětmi i osobami s postižením je vždy na prvním místě úvaha o 

dosaženém stupni vývoje a možnost dalšího rozvoje. Nejpodstatnější výchozí oblastí 

pro použití terapií ve speciální pedagogice je tedy ontogeneze člověka. Při 

aplikování různých technik je důležité prozkoumání reálného vývoje jedince (Janků, 

2013).  

  Vývojový model podle Vítkové (2001) „vnímání – představy – myšlení“ je 

základem terapií ve speciálně pedagogické intervenci. Tento model odpovídá vývoji 

člověka a pokouší se ho napodobit. „Vnímání (fyzická činnost) – představy 

(psychická činnost) – myšlení“ chápeme jako vztahový rámec pro diagnostiku, terapii, 

rehabilitaci, speciálně pedagogickou intervenci a především také pro prevenci. 

V oblastech „vnímání – představy – myšlení“ vycházíme z kategorie člověka, přičemž 

se sem počítají např. potencionální možnosti člověka, které spočívají v jeho 
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„duševnu“. Základem je obraz člověka orientovaný holisticky. Můžeme konstatovat, 

že ve všech terapiích je vždy třeba vycházet z tělesných, emocionálních a 

kognitivních integračních procesů, které propojují, slučují a diferencují už získané 

zkušenosti s aktuálními zážitky. 

Cílem terapií ve speciální pedagogice je podle tohoto modelu dosažení porozumění 

na somaticko-psycho-sociální hladině. 

 

3.2 Definice ergoterapie 
 
Výraz ergoterapie vznikl složením řeckých slov ergon - práce a terapia - 

léčení, terapie. Od šedesátých let 20. století se začíná v některých evropských 

jazycích (např. němčina, francouzština, norština, dánština, holandština) tento výraz 

používat pro označení profese ergoterapie místo původního pojmenování pracovní 

terapie. V českém jazyce se ustálil výraz ergoterapie, ačkoliv je i dnes často 

zaměňován za původní název léčba prací. Tento starší termín pro ergoterapii však 

nelze považovat za výstižný, proto se odborníci přiklánějí k používání termínu 

ergoterapie. 

Dalším používaným pojmem je činnostní terapie, je považován za téměř 

identický s pojmem ergoterapie. Zaměřuje se na činnost, která je chápaná jako 

výsledek souhry mezi otevřeným systémem člověka a okolí. Činnosti podporují 

schopnost člověka orientovat se v podnětech, úkolech a vlastních možnostech a 

vtahují jej do interakce s okolím (Horňáková, 2003). 

V anglosaské literatuře je název profese ergoterapie „occupational therapy“, 

který odpovídá pojmu ergoterapie. V angličtině znamená „to occupy“ zaměstnat nebo 

se něčemu věnovat. Slovo „occupation“ pak znamená v ergoterapeutické terminologii 

zaměstnávání nebo takovou činnost, které se člověk věnuje (Krivošíková, 2011). 

Ergoterapie je tedy pro klienta taková činnost, která má pro něho nějaký smysl a 

zároveň jej naplňuje. 

Klusoňová (2011) považuje naopak ergoterapiii za součást lékařské 

rehabilitace, která je společně se sociální, pedagogickou a pracovní rehabilitací tzv. 

ucelenou rehabilitací. Každá z částí ucelené rehabilitace spadá do jiného resortu. 

Stejná situace nastala i v oblasti ergoterapie, která nabízí široké spektrum využití a 
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má svoje místo ve zdravotnických zařízeních, v oblasti sociální péče a služeb, ale i 

ve školských zařízeních. 

Z rozdílů v chápání ergoterapie vyplývá různorodost definic, které nejsou 

úplně jednotné ve stanovení náplně. Uvádíme některé definice organizací zabývajích 

se touto terapií. Mohou být odlišné podle oborů, které se jí věnují. 

Nejdříve uvádíme vymezení ergoterapie podle České asociace 
ergoterapeutů (2008) a to proto, že kromě hlavního cíle, kterým je co nejvyšší míra 

nezávislosti jedince, zahrnuje i způsob dosahování cílů terapie využitím metod a 

technik, jimiž jsou rukodělné činnosti a herní aktivity a proto je nejúplnější. 

„Ergoterapie je profese, která prostřednictvím smysluplného zaměstnávání usiluje o 

zachování a využití schopností jedince potřebných pro zvládání běžných denních, 

pracovních, zájmových, rekreačních činností u osob jakéhokoli věku s různým typem 

postižení (fyzickým, smyslovým, psychickým, mentálním nebo sociálním 

znevýhodněním). Podporuje maximálně možnou participaci jedince v běžném životě, 

přičemž plně respektuje jeho osobnost a možnosti. Pro podporu participace jedince 

využívá specifické metody a techniky, nácvik konkrétních dovedností, poradenství či 

přizpůsobení prostředí. Pojmem „zaměstnávání“ jsou myšleny veškeré činnosti, které 

člověk vykonává v průběhu života a jsou vnímány jako součást jeho identity. 

Primárním cílem ergoterapie je umožnit jedinci účastnit se zaměstnávání, která jsou 

pro jeho život smysluplná a nepostradatelná.“ 

Další uvedené definice považují za hlavní cíl nezávislost jedince ve všech 

aktivitách běžného života a jsou vymezením pojmu ergoterapie podle známých 

světových organizací, zabývajících se tímto oborem. 

Podle Světové federace ergoterapeutů (2012) je „ergoterapie profese, která 

se zabývá podporou zdraví a celkové pohody jedince (well – being) prostřednictvím 

zaměstnávání. Hlavním cílem ergoterapie je umožnit lidem plně se účastnit 

každodenních aktivit. Ergoterapeuti dosahují tohoto cíle tak, že se snaží pomoci 

lidem uskutečňovat činnosti, které zvyšují možnost jejich participace nebo přizpůsobit 

prostředí podporující participaci osoby.“ 

Takto vymezuje ergoterapii Rada ergoterapeutů evropských zemí (2000). 

„Cílem ergoterapie je podpořit zdraví a celkový pocit pohody jedince prostřednictvím 

smysluplného zaměstnávání. Ergoterapeuti jsou přesvědčeni o tom, že zdraví může 

být ovlivněno činnostmi člověka. Ergoterapie je léčba osob s tělesným a duševním 

onemocněním nebo disabilitou, při které se používají specificky zvolené činnosti 
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s cílem umožnit osobám dosáhnout maximální funkční úroveň a nezávislost ve všech 

aspektech života.“ 

 

3.3 Filosofie ergoterapie 
 

  „Člověk je aktivní bytost, která se vyvíjí pod vlivem činností, které vykonává. 

Jestliže je využita kapacita její vlastní motivace, lidská bytost je schopna 

prostřednictvím těchto činností ovlivňovat své fyzické a psychické zdraví a měnit 

sociální a fyzické prostředí, které ho obklopuje. Ergoterapie je založená na 

předpokladu, že smysluplná činnost (zaměstnání), zahrnující interpersonální vazby a 

vztahy s prostředím, může být použita k prevenci a ovlivňování dysfunkce a 

k dosažení maximální adaptace. Činnosti používané ergoterapeuty obsahují jak 

vlastní, tak terapeutický smysl“ (Hopkins, 1979 citovaný podle Müllera, 2005, s. 252). 

Filosofie tohoto oboru je založena na celostném pohledu na člověka a vychází 

z předpokladu, že každý člověk je jedinečná bytost, která je schopna pomocí vhodně 

zvolené činnosti zlepšit stav svého zdraví, funkčních schopností, zaujmout potřebné 

nebo chtěné životní role a dosáhnout tak zlepšení kvality života (Townsend, 

Polatajko, 2007 citovaní podle Jelínkové, 2009). 

Základní potřebou každého člověka je mít možnost provádět aktivity, které 

jsou pro něho důležité. Pokud se člověk nemůže v plné míře zapojit do každodenních 

činností, může to vést ke zpomalení jeho vývoje, ztrátě funkčních schopností, 

zvýšení závislosti na okolí a zhoršení kvality jeho života. Z důvodu těchto 

potencionálně negativních následků nečinnosti ergoterapie využívá za účelem 

podpory zdraví smysluplnou činnost jako prostředek terapie (Christiansen, 

Townsend, 2004 citovaní podle Jelínkové, 2009). 

 

3.4 Všeobecné cíle ergoterapie 
 
Cíle ergoterapie vyplývají z její filozofie, která je založena na potřebě člověka 

vykonávat smysluplnou práci. Práce se stává léčebným prostředkem a prožitek 

z činností pomáhá lidem s různým druhem postižení nebo znevýhodnění vracet se 

zpátky do jejich prostředí. Cíle jsou směřovány k rozvoji všech oblastí osobnosti 
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člověka. Podporují jeho schopnosti tak, aby mohl žít co nejkvalitnější život s nejvyšší 

možnou mírou samostatnosti a nezávislosti. 

Cílem ergoterapeutické intervence je zachovat, sladit nebo obnovit schopnosti 

jedince, nároky aktivit a požadavky prostředí tak, aby se udržel či zlepšil stav jedince 

a jeho sociální začlenění. Hlavním úkolem této intervence je pomoc jedinci 

uspokojivě provádět aktivity v oblasti sebeobsluhy, produktivity a volného času 

(Jelínková, 2009). K dosažení tohoto cíle slouží ergoterapeutický proces, jehož 

hlavním úkolem je předpoklad rozpoznání problému a jeho vymezení ve vztahu 

k  možnostem ergoterapie (tj. vhodnost ergoterapie). Pokud je ergoterapie vhodná, je 

třeba určit způsob řešení jejím prostřednictvím, vypracování rámcového plánu 

programu a určení cílů (Valešová Malecová,2012). 

Cíle by měly být pro klienta nejenom žádoucí, ale i realistické a dosažitelné. 

Cíle jsou formulovány pozitivně, to znamená, že se vymezuje, co má klient zvládnout, 

provádět, ne, co uskutečňovat nebude. Cíl by měl být formulovaný konkrétně, nejlépe 

v pojmech pozorovatelného chování tak, aby bylo možné určit, jestli bylo cíle 

dosaženo nebo ne (např. prostřednictvím vytvoření záznamových škál (cíle nemusí 

být formulované jenom jako pozitivní nárůst schopností klienta, ale i jako udržení 

funkcí, zpomalení jejich úbytku, zpomalení regresivního vývoje klienta nebo zlepšení 

kvality života klienta (Kantor a kol, 2009). 

Za hlavní cíle ergoterapie jsou podle níže uvedených autorů považovány: 

Ø Prevence vzniku poruch u dětí s ohroženým, nerovnoměrným vývojem 

(prostřednictvím praktických cvičení a herních zaměstnání zprostředkuje 

aktuálně podněty a zážitky, vzbudí zájem, cvičí motoriku, vnímání, pozornost, 

pohotovost, učí spolupracovat, dávat a přijímat pomoc apod.). 

Ø Prevence vzniku druhotných poruch u osob s postižením (mentálním, 

somatickým, smyslovým, řečovým, ale i sociálním), (udržování optimálních 

funkcí, cvičení zachovaných schopností, nácvik samostatnosti, zážitky radosti, 

zlepšování předpokladů pro společenské a pracovní uplatnění). 

Ø Léčebná výchova zaměřená na zlepšení fyzických, psychických a sociálních 

vývojových předpokladů a podmínek. 

Ø Náprava pedagogickými prostředky korigovatelných nedostatků, které se 

projevují v činnostech, postojích a sebepojetí (Horňáková, 1995). 
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Ø Podpora zdraví a duševní pohody osob prostřednictvím smysluplné 

aktivity/zaměstnání. 

Ø Zlepšení schopností, které osoba potřebuje pro zvládání běžných denních 

činností, pracovních činností a aktivit volného času. 

Ø Umožnit osobě naplňovat její sociální role. 

Ø Napomáhat k plnému zapojení osoby do aktivit jejího sociálního prostředí a 

komunity. 

Ø Posilovat osobu v udržení, obnovení či získání kompetencí potřebných pro 

plánování a realizaci jejích každodenních činností v interakci s prostředím 

(zvládání nároků sociálního i fyzického prostředí). 

Ø Usilovat o zachování příležitosti účastnit se aktivit každodenního života všem 

osobám bez ohledu na jejich zdravotní postižení či znevýhodnění (Česká 

asociace ergoterapeutů, 2008). 

Ø Dosažení maximální možné samostatnosti a nezávislosti klienta (Valešová 

Malecová, 2012). 

 

3.5 Konkrétní cíle ergoterapie 
 
Podle Jelínkové (2009) hovoříme o krátkodobých cílech, které vyjadřují 

dosažení hlavních očekávaných výstupů terapie. Jsou zaměřeny na udržení, rozvoj, 

podporu nebo kompenzaci ztráty dovedností v oblasti senzomotorické, kognitivní, 

psychické nebo sociální. Hlavním dlouhodobým cílem ergoterapie je dosáhnout pro 

klienta uspokojivé úrovně a rovnováhy při provádění sebeobslužných a pracovních 

činností a aktivit volného času, které podpoří uzdravení, zlepší pocit osobní pohody a 

sociální participace. 

Ergoterapie je dlouhodobý proces, který má svoje fáze a spěje k předem 

stanovenému cíli (cílům). V tomto procesu je nutné stanovit konečný (primární, 

globální, dlouhodobý) cíl, částečné (konkrétní, krátkodobé) cíle a cíle pro každé 

setkání, které vyplývají z částečných cílů (Valešová Malecová, 2012). 

Konečný cíl ergoterapeutického programu si musí v každé terapii terapeut 

promyslet, je třeba určit, jaký cíl (cíle) má skupina (při skupinové formě terapie), jako i 
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každý klient, v průběhu procesu dosáhnout. Hlavní cíle bývají maximálně tři, protože 

velké rozpětí zaměření může způsobit, že proces ergoterapie bude zaměřený na 

moc cílů a klient nedosáhne žádných cílů (Valešová Malecová, 2012). 

Konečný neboli dlouhodobý cíl by měl být rozfázován na drobné na sebe 

navazující kroky podle vzrůstající obtížnosti a komplexity požadovaných reakcí 

(Kantor a kol. 2009). 

Cíle jsou určeny i pro každé setkání zvlášť a to tak, aby zapadaly do 

ergoterapeutického programu a byl brán zřetel na hlavní cíle terapie. Cíle setkání 

vyplývají z částečných cílů programu a sledují hlavní cíle. Vymezení cílů pro 

konkrétní setkání je determinované i pořadím daného setkání. Podobně jako 

částečné cíle reagují na aktuální dění v předcházejících setkáních (Valešová, 

Malecová, 2012). 

 

3.6 Ergoterapeutický proces 
 
Ergoterapeutický proces je plán vytvářený ergoterapeutem. Je založen na 

přístupu k řešení problému. Jsou v něm definovány hlavní i konkrétní cíle terapie. 

Konkrétní (částečné cíle by měly být stanoveny na každé setkání s klientem. V plánu, 

který je vždy individuální, jsou zohledněny schopnosti klienta a cíle je třeba 

formulovat za pomoci zjištěných problémů. Ergoterapeut si zaznamenává aktivity, 

které se klientovi daří, ale i ty, které je třeba zlepšit a na ty se zaměřuje během 

dalších setkání. 

Ergoterapeutický proces se podle České asociace ergoterapeutů (2007) 

skládá z těchto částí:  

Hodnocení ergoterapeutického procesu je založen na vstupním a průběžných 

hodnocení výstupů terapie. Pro ergoterapeuta by mělo být důležité při hodnocení 

zjišťovat, jaké role osoba zastává a jaké činnosti v konkrétním prostředí zvládá či 

naopak jí dělají obtíže. Ergoterapeut společně s osobou, která hledá pomoc, se 

zaměřují na individuální schopnosti, facilitátory prostředí a na problémy související 

s prováděním každodenních aktivit. Hodnocení zahrnuje použití standardizovaných i 

nestandardizovaných procedur, interview, pozorování v různém prostředí a 

konzultaci s osobami, které jsou pro klienta či pacienta významné. 

Plánování, kdy výsledky hodnocení slouží jako podklady pro vytvoření plánu 

ergoterapie, který zahrnuje jak krátkodobé, tak i dlouhodobé cíle. Plán terapie musí 
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odrážet úroveň funkčních schopností klienta/pacienta, jeho zvyky, role, preferovaný 

životní styl a faktory prostředí, ve kterém žije. 

Terapie se zaměřuje na programy, které jsou zaměřeny na potřeby osoby a 

jejího prostředí. Program terapie je vytvořen tak, aby umožňoval výkon každodenních 

úkonů a adaptaci v prostředí, ve kterém osoba žije, pracuje a společensky se stýká. 

Jako příklad lze uvést nácvik dovedností a používání kompenzačních pomůcek, které 

usnadňují provádění úkonů sebeobsluhy, snižují bariéry prostředí a umožňují 

participaci. Proces terapie je integrálně spjat s procesem hodnocení. 

Spolupráce, kdy si ergoterapeuti uvědomují důležitost týmové spolupráce 

s dalšími odborníky, rodinnými příslušníky, pečovateli a dobrovolníky pro realizaci 

holistického přístupu uplatňovaného v terapii. 

Dokumentace je dokumentování závěrů hodnocení a pravidelné 

zaznamenávání výstupů terapie je nezbytné pro monitorování účinnosti použitých 

terapeutických postupů a dosažení stanovených cílů terapie. Vedení ucelené a 

pravdivé dokumentace založené na objektivních zjištěních svědčí o profesionálním 

přístupu terapeuta. Dokumentace by měla vždy věrně reflektovat rozsah a obsah 

poskytovaných služeb, použití terapeutických prostředků, metod a objektivních údajů. 

 

3.7 Formy ergoterapie 
 
Při sestavování ergoterapeutického plánu by se měl ergoterapeut rozhodnout, 

jaký typ terapie pro daného klienta vybere. Podle potřeb klienta a možností 

pracoviště volí mezi individuální a skupinovou terapií. 

Individuální forma je zaměřena na jednotlivce. Tato forma činnostní terapie 

se upřednostňuje při příliš nápadném chování klienta, které může ohrozit jiné klienty 

nebo vyžaduje soustavnou pozornost terapeuta (Horňáková, 1995). Je vhodná také 

pro klienty, vyžadující individuální tempo, neschopné pracovat ve skupině (např. 

úzkost, rušení práce ostatních), jedná-li se o choulostivý problém klienta, nebo není 

možné z organizačních důvodů sestavit vhodnou skupinu.  Pokud je to z hlediska cílů 

důležité např. při rozvoji sociálních zručností, je vhodné se pokusit zařadit klienta po 

odstranění jeho problémů do skupiny (Valešová Malecová, 2012). 

Skupinová forma se uskutečňuje s více než dvěma lidmi.  Výhodou je, že 

může využívat skupinovou dynamiku, pomáhá překonávat izolaci, podněcuje klienty, 

poskytuje větší množství zpětné vazby, podporuje rozvoj vyjadřování se klienta, 
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navozuje vzájemné pochopení a podporu, zaměřuje se na dosažení užitečných změn 

u sebe i druhých. (Valešová Malecová, 2012). Skupinovou dynamikou rozumíme 

všechny sociální procesy, interakce a jejich emoční, verbální i neverbální průvodní 

znaky. Terapeutický vztah je modifikován v tom smyslu, že jeho intervence je 

promíšena s interakcemi skupina. Každý z členů je vystaven mnoha vlivům, které 

musí zpracovávat a využívat je ke svému vývoji (Langmeier, Balcar, Špitz, 2000). 

Skupinová forma nabízí možnost zabývat se problémy více klientů zároveň. Nabízí 

příležitosti pro sociální učení – usnadňuje změnu postojů, modelů chování, vytváří 

příležitosti pro procvičování zralejšího chování a ověřování účinnosti nových strategií 

(Horňáková, 2003). 

Skupinová forma ergoterapie se může uskutečňovat v zavřené nebo otevřené 
skupině. 

Zavřená skupina. Předpokládá se, že po dobu trvání ergoterapie se 

nepřijímají noví členové. Výhodou je, že uzavření skupiny umožňuje zachování 

kontinuity práce a vytvoření atmosféry důvěry a sounáležitosti (Valešová Malecová, 

2012). Zavřené skupiny umožňují jednotnější přístup, postup a také dosáhnutí 

trvalejších výsledků, pokud trvá tak dlouho, dokud ji klienti potřebují (Horňáková, 

1995). Nevýhodou je, že někdy mohou členové dospět k mrtvému bodu, k váznutí 

komunikace, členové se nevyvíjejí a stagnují apod..(Valešová Malecová, 2012). 

Otevřená skupina. Mívá neomezené trvání, někteří klienti ve skupině skončí 

a další do ní vstupují (často v zařízeních s krátkodobým pobytem, v poradnách). 

Někdy se dopředu stanoví, jak dlouho mohou do skupiny přicházet noví členové 

(např. 3 až 5 setkání) a potom se uzavře. Výhodou otevřených skupin je, že se tito 

členové rychleji dostávají do atmosféry skupiny a rozšiřuje se množství zpětných 

vazeb, které člen dostává, nastává oživení dění i aktualizace nových problémů. 

Nevýhodou může být, že stálý příliv nových členů může zabraňovat vytvoření důvěry 

a otevření se jednotlivých členů (Valešová Malecová, 2012). Podle Horňákové (1995) 

je třeba, aby, byla skupina na příchod i odchod člena připravena. Nepřipravený 

příchod do zaběhnuté skupiny může zejména při rušivém chování vyvolat nechuť a 

odmítnutí. Náhlý odchod přítele může vyvolat smutek, nejistotu, zklamání a ztrátu 

zájmu. 
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3.7.1 Sestavování skupiny 
 

Při sestavování skupiny je třeba zohlednit diagnózy, pohlaví, věk. Musíme 

dbát např. na to, aby ve skupině nebylo jen jedno dítě opačného pohlaví. Věkový 

rozdíl by neměl přesahovat 1 až 2 roky, aby skupina měla dostatek podobných 

problémů, přibližně stejné zájmy (Valešová Malecová, 2012). Podle Horňákové 

(1995) je důležitý i stupeň postižení, který umožňuje vzájemnou akceptaci a 

poskytování podnětů pro vývoj a napodobování.  

Velikost skupiny je daná prostorovými podmínkami pro setkání, plánovaným 

zaměstnáním, potřebou intenzity individuální péče, charakterem řešeného problému. 

Závisí na věku klientů, ale i na osobnostních předpokladech terapeuta zvládnout, 

sledovat a modelovat dění ve skupině. Někomu se lépe pracuje s malou skupinou, 

jiný upřednostňuje větší, protože poskytuje více možností najít identifikační model, 

častěji vznikají konflikty i pozitivní situace, které mohou přinést korektivní zkušenost. 

Ergoterapie se realizuje zpravidla ve skupinách 3 až 12 osob (Horňáková, 1995). 

3.7.2 Organizační podmínky 
 

Počet setkání je daný potřebami skupiny, ale i potřebami a možnostmi 

zařízení, ve kterém je setkání realizováno. Při preventivně zaměřených setkáních 

(ohrožení jedinci, mírnější poruchy chování) je minimum 10 setkání s frekvencí 

jedenkrát za týden. Ergoterapeutický program může trvat od 10 setkání až po několik 

měsíců nebo let (Valešová Malecová, 2012). 

Frekvence setkávání závisí na věku klientů, diagnóze, ale také na fázi a 

délce trvání programu, nebo časového omezení. Obvyklá frekvence setkání bývá 1-2 

krát týdně. Při dlouhodobé ergoterapeutické péči se může frekvence setkání 

postupně snižovat (Valešová Malecová, 2012). Setkání trvají 60-90 minut. U menších 

dětí jsou setkání obvykle kratší než u starších. Delší setkání by mohla vést k únavě, 

ztrátě zájmu, nebo vzájemnému vyrušování. U jedinců s těžkým postižením jsou 

požadavky na délku zaměstnání velmi individuální, terapeut by měl respektovat 

potřebu odpočinku, protože únava vede k nepozornosti a chybování (Horňáková, 

1995). V odpoledních hodinách je třeba, zejména u malých dětí, počítat s únavou. 

Únava je kritériem délky zaměstnání.  Je třeba skončit o něco dřív, než děti činnost 

přestane zajímat, nebo se jim přestane dařit, výrobek pokazí a budou frustrované. Je 
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vhodné nechat dítě odpočinout, zabavit jej, nebo rozveselit. Pokud zůstane bez 

povšimnutí, pravděpodobně začne vyrušovat (Valešová Malecová, 2012). 

 

3.8 Fáze ergoterapeutického procesu 
 
Ergoterapeutický program můžeme rozčlenit do čtyř částí, z nichž každá má 

svůj cíl. 

1. Seznamovací fáze 

2. Hlavní, realizační fáze 

3. Fáze upevňování 

4. Závěrečná fáze 

Seznamovací fáze se zaměřuje na seznámení klientů s terapeutem a také 

mezi sebou. Cílem této fáze je motivovat klienty k činnosti, vytvářet atmosféru důvěry 

a bezpečí. První 3 až 4 setkání mohou být chápány jako diagnostická fáze, ve které 

je cílem potvrdit si předpoklady a získat doplňující informace. Zpravidla je program 

volnější s bohatou nabídkou činností (Horňáková, 1995, Valešová Malecová, 2012). 

Seznamovací fáze je však i prvním kontaktem terapeuta s klientem. Tyto první 

kontakty a dojmy mohou ovlivnit průběh celého ergoterapeutického programu a 

ovlivnit vztahy ve skupině. Proto je v této fázi nutné vytvořit akceptující vztah 

posilující vytvoření atmosféry důvěry a bezpečí. V prvních setkáních terapie také 

vymezíme pravidla, která se mají v individuální terapii  ve skupině dodržovat. Klienti 

často vítají, pokud se mohou podílet na tvorbě a odsouhlasení pravidel skupiny. Této 

fázi je věnováno asi 2 až 5 setkání (Horňáková 1995, Valešová Malecová, 2012). 

Hlavní, realizační fáze, začíná ve chvíli, kdy má terapeut ujasněno, jakých 

cílů potřebuje dosáhnout a jaké postupy může na jejich dosáhnutí uplatnit. Nabídka 

materiálů a činností musí umožňovat dosažení terapeutického záměru (Horňáková, 

1995). 

Cílem fáze upevňování je rozvíjet a upevnit změny, nové naučené vzorce 

chování, nové zručnosti, návyky, informace, názory, postoje a jiné, podpora 

samostatnosti. V ideálním případě přenést tyto nové schopnosti a zkušenosti do 

každodenního života. Po nácviku některé funkce se terapeut zaměřuje na 
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způsobilost klienta využít ji v jeho osobní, každodenní situaci. Této fázi věnujeme 2 

až 5 setkání (Valešová, Malecová, 2012). 

Závěrečná fáze je doba určená pro rozloučení a odpoutání se.  Nejde o 

jednorázový akt, ale o promyšlený proces, který by měl probíhat pozvolna a 

nenásilně. O ukončení procesu se mluví už na začátku terapie, kde je stanoven i 

předběžný počet setkání. Ukončení terapie je ovlivněno nejen počtem setkání, ale i 

dosažením terapeutických cílů. V této fázi je vhodné prodlužovat intervaly mezi 

jednotlivými setkáními. Tím je iniciativa přenesena na klienty, kterým umožníme cítit 

odpovědnost za vlastní činy a ověřovat svoje nabyté schopnosti a dovednosti 

v životě. (Valešová Malecová, 2012). 

 

3.9 Schéma ergoterapeutického setkání 
 
Každé ergoterapeutické setkání má svoje schéma, osnovu. Jedná se o plán, 

který sestavuje ergoterapeut, podle něhož se během setkání řídí. Plán by měl být 

rámcově připravený s několika alternativami.  U každého setkání jsou stanoveny cíle, 

kterých chce prostřednictvím nabízených aktivit dosáhnout. Tyto aktivity vzcházejí 

z celkového ergoterapeutického programu. 

• Úvodní část 
Hlavním úkolem této části je navázání kontaktu s klientem. Terapeut jej 

realizuje na takové úrovni, kterou je klient ochoten přijmout, někdy stačí oslovení, 

pohled nebo podání ruky, jindy je třeba dotyk nebo vytvoření specifické situace 

(Horňáková, 2003). Vhodné jsou např. pohybové hry, rituály (opakující se činnost na 

začátku každého setkání), nebo vyjádření nálady klienta (např. gestem, smajlíkem). 

Dalším krokem této části setkání je obeznámení klientů s jednotlivými činnostmi, 

popřípadě nabídka alternativních činností. Klienti mezi nimi mohou vybírat. Dále jsou 

seznámeni s pravidly, která je nutno dodržovat. Poskytnutí informací o aktivitách 

během setkání pomůže snížit u klientů úzkost nebo strach z neznámého (Valešová 

Malecová, 2012). 

• Jádro setkání 

Zahrnuje stěžejní témata s využitím těžiskových aktivit. Jejich výběr závisí na 

stanovených cílech, složení skupiny a aktuálních potřebách klientů. Musí vycházet 

z důkladného poznání schopností konkrétního klienta (Valešová Malecová, 2012) 
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Vybrané aktivity by měly být přínosem z hlediska rozvoje klienta. Horňáková (1995) 

spatřuje největší důležitost v těchto bodech: 

Ø Přiměřená náročnost s ohledem na věk, mentální schopnosti, úrovni zručností 

a zkušeností.  Je třeba vyvolat zájem a poskytnout možnost uplatnit se. 

Ø Aktuální svým přínosem, užitečností, smysluplností. 

Ø Přitažlivé, zajímavé nabídkou podnětů pro vnímání, myšlení, prožívání, 

přinášející radost a nové zážitky. 

Ø Příležitost získat sociální odezvu, uznání, zážitek „my“. 

Ø Výzvou, možností dostat se alespoň o kousek dál, naučit se něco nového, 

zlepšit se. 

• Závěr setkání 

Úkolem závěrečné části setkání je uklidnění, diskuze a reflexe klientů. Reflexe je 

dobrovolná, v odůvodněných případech je možné neverbální vyjádření. Slovní 

vyjádření se týká průběhu setkání, vyjádření dojmů z činností, jejich pocity, přání, 

případné výhrady, ale i nápady pro další setkání. Je důležité, aby klienti dokázali 

otevřeně hovořit o svých pocitech, byla jim poskytnuta individuální podpora a také 

vytvořena atmosféra důvěry a bezpečí. Je třeba dohlédnout na to, aby respektovali 

názory ostatních. Klienti mohou poskytnout terapeutovi i ostatním zpětnou vazbu, 

nebo podporu.  Závěr setkání může obsahovat  zritualizované hry, které poskytnou 

možnost uvolnění a pozitivního nasměrování pro další setkání (Valešová Malecová, 

2012). 

Ergoterapeutické setkání je realizováno v přesně dohodnutém čase, který je třeba 

dodržovat.  Proto je třeba alespoň 10-15 minut před ukončením setkání upozornit na 

to, že se chýlí ke konci, aby klienti uložili věci a zůstal prostor pro rozhovor. Na konci 

setkání by měla být pracovní plocha uklizená a připravená pro další skupinu. Pokud 

to není v silách klientů, je třeba zajistit pomoc (Horňáková, 1995). 
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4. Využití ergoterapie 
 

V základním rozlišení ergoterapie se podle Pfeiffera (1990), zaměřujeme na 4 

základní oblasti. S tímto rozdělením se ztotožňují i další autoři např. (Kubínková, 

Křížová, 1997, Müller a kol., 2005, Krivošíková, 2011, Klusoňová, 2011). 

Ø Ergoterapie cílená na postiženou oblast neboli Ergoterapie funkční 

Ø Ergoterapie zaměřená na výchovu k soběstačnosti 

Ø Ergoterapie zaměřená na oblast předpracovní rehabilitace 

Ø Ergoterapie k naplnění volného času a zlepšení celkové kondice 

 

4.1 Jednotlivé oblasti zaměření ergoterapie vychází ze skupin činností, 
jejichž pomocí jsou realizovány. Pro tuto práci postačí jejich stručná 
charakteristika. 
 

  Ergoterapie cílená na postiženou oblast 
Jedná se o terapii, kdy hlavním cílem je cvičení postižené oblasti jejím 

aktivním zapojením. Cílem této terapie je zvětšení svalové síly, zlepšení rozsahu 

hybnosti a zlepšení svalové koordinace a taxe, nácvik používání protéz po 

amputacích, nácvik úchopu, trénink kognitivních a exekutivních funkcí (Müller a kol, 

2005). Pro dosažení určitého cíle musí být vykonávaný pohyb přesný, cílený, 

dávkovaný. Cvičení se provádí pomocí určitých nástrojů. Velkou motivací může být 

práce na předem vybraném výrobku, který však není hlavním cílem terapie. Je však 

silným motivačním činitelem, zlepšující sebedůvěru klienta (Pffeifer, 1990). 

 

 Ergoterapie zaměřená na výchovu k soběstačnosti 
Tato oblast je zaměřena na věci potřebné v každodenním životě. Cílem této 

terapie je dosažení soběstačnosti v aktivitách všedního dne. Výchova 

k soběstačnosti je významnou náplní práce nejen ergoterapeutů, ale i všech 

pracovníků, kteří s osobami s různými druhy znevýhodnění pracují. Proto je důležitá 

jejich vzájemná spolupráce. Jde především o soběstačnost v těchto oblastech: 



	   43	  

hygiena, oblékání, zajištění stravy, přesuny.  (Kubínková, Křížová, 1997, Müller a 

kol., 2005). 

 Ergoterapie zaměřená na oblast předpracovní rehabilitace 

„Toto pojetí ergoterapie se zaměřuje na obnovení a podporu pracovních 

schopností jedince. Cílem je připravený jedinec na přiměřený pracovní výkon“ 

(Klusoňová, 2011, s. 28). Cílovou skupinou této oblasti jsou hlavně dospívající a 

osoby v produktivním věku. Pracovní činnost by měla odpovídat vzdělání nebo 

předešlého pracovního zařazení klienta. 

Ergoterapie k naplnění volného času a zlepšení celkové kondice 

Cílem kondiční ergoterapie je odpoutat pozornost od problémů klienta, 

smysluplně vyplnit volný čas pomocí aktivit, které by jej mohly zabavit a aktivizovat. 

Umožnit mu navázání nových kontaktů a přátelských vztahů. Činnosti zařazené do 

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

důležité především zjistit, co ho baví, jaké má zkušenosti atd. Výsledky činnosti by 

měly klienta motivovat k další činnosti (Kubínková, Křížová, 1997, Müller a kol., 

2005).  

Další rozdělení ergoterapie uvádějí někteří současní odborníci např. 

Jelínková, Krivošíková, Šajtarová, 2009, Valešová Malecová, 2012. Podle těchto 

autorek dělíme ergoterapii na tři hlavní oblasti, ve kterých jsou zastoupeny všechny 

aktivity, jejichž prostřednictvím je dosahováno ergoterapeutických cílů. Jsou jimi: 

Ø Aktivity každodenního života 

Ø Práce 

Ø Hra a zábava 

 

4.1.1 Aktivity každodenního života 
 

Aktivity každodenního života AKŽ, ADL) zahrnují všechny běžné denní 

činnosti a dělíme je podle Valešové Malecové  (2012) na základní (personální) a 

pomocné (instrumentální). 
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Základní AKŽ probíhají v momentálním prostředí jedince a zahrnují 

samoobslužné aktivity, potřebné pro jeho fungování.  Mezi ně řadí autorka tyto 

aktivity: 

• Péče o sebe sama: např. stravování, osobní hygiena, oblékání, péče o 

vzhled, použití WC. 

• Funkční mobilita: např. pohyblivost v posteli, přecházení, přenášení 

předmětů. 

• Funkční komunikace: např. používání telefonu, psaní, používání počítače, a 

dalších komunikačních technik. 

• Zručnosti v bytovém prostoru: např. používání klíčů, rozsvěcení a 

zhasínání světla, otevírání dveří a oken. 

Pomocné AKŽ vyžadují pokročilejší schopnosti a zručnosti, protože se 

odehrávají v širším sociálním prostředí. Je možné je zvládnout až po zvládnutí AKŽ. 

Krivošíková (2011), Valešová Malecová (2012) sem řadí: 

• Péče o domácnost: příprava jídla, nakupování, praní prádla, úklid. 

• Péče o druhé: péče o dítě, domácí zvířata. 

• Společenský život: veřejná doprava, jízda autem, manipulace s penězi, 

sociální interakce, záliby. 

• Bezpečnost prostředí: schopnost zavolat první pomoc, požární bezpečnost, 

vyhodnocení nebezpečných situací. 

• Udržování zdraví: užívání léků, schopnost objednat se u lékaře. 

• Používání přístrojů: zacházení s domácími elektrospotřebičů. 

 

4.1.2 Práce, hra a zábava 
 

Práce, zájmové činnosti a hra v ergoterapii jsou důležitými prostředky k vnitřní 

motivaci člověka, být něčím užitečný. Tyto aktivity lze využívat, jak pro přípravu na 

pracovní zařazení, tak jako smysluplné využití volného času. Ovlivňují jedince po 

všech stránkách jeho osobnosti. Při výběru aktivit k naplnění cílů ergoterapie je třeba 
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sledovat zájmy jedince a správně vyhodnotit, jaké zaměstnání je pro něj vhodné. 

Pouze dobře vybraná činnost může pozitivně ovlivňovat jeho osobnost. Zájmové 

aktivity (např. tradiční řemesla, ruční práce) jsou v ergoterapii využívány dlouhou 

řadu let, protože vychází z toho, že potřeba tvořit je pro člověka přirozená. Také hra 

má zde svoje místo. U dětí je nejčastěji využívaným terapeutickým prostředkem, ale 

s určitým zohledněním ji lze využít i u dospělých klientů. Velmi oblíbené jsou u dětí, 

dospívajících i dospělých tvořivé aktivity. 

• Ruční práce: pletení, vyšívání, výroba ozdobných předmětů, batikování. 

• Výtvarné činnosti: práce s papírem, malování, práce s modelovacími 

hmotami. 

• Opracování a zpracování různých materiálů: dřevo, kov, textil. 

• Sezónní práce: práce na zahradě, uklízení sněhu. 

• Práce na PC: vyhledávání informací, malování, počítačové hry. 

Výše uvedené aktivity podle Valešové Malecové (2012) dominují u dětí 

mladšího školního věku. Proto jich lze využít k formování jejich osobnosti velice 

příjemným a nenásilným způsobem. Smysluplné zaměstnávání dětí vede k rozvíjení 

jejich zájmů a samostatnosti. 

 

4.2 Cíle ergoterapie u dětí 
 

V dětské ergoterapii se obvykle nejedná o náhradu, nebo návrat ztracených 

funkcí, ale o vytvoření potřebných funkcí a dovedností. Ergoterapie by měla rozvíjet 

všechny složky osobnosti dítěte s přihlédnutím k lékařské a pedagogicko-

psychologické diagnóze a jeho psychomotorickému vývoji. Se základy ergoterapie by 

se měli seznámit rodiče, učitelé speciálních škol a učitelé ve třídách základních škol 

různých typů, ve kterých jsou integrovány děti se znevýhodněním. Je to důležité pro 

to, aby mohli s ergoterapeuty spolupracovat, případně jejich úlohu alespoň částečně 

plnit, pokud děti nejsou v péči specializovaných odborníků. V odborné oblasti jsou 

cíle dětské ergoterapie zaměřeny na prevenci, zabránění negativních důsledků 

nemoci či nerovnoměrného vývoje dítěte (Vodáková, 2007). 
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V oblasti prevence vzniku poruch umožňuje ergoterapie zprostředkovat 

aktuální podněty a zážitky, probudit zájem, cvičit motoriku, vnímání, pozornost, 

pohotovost pomocí tvořivého zaměstnávání. Při prevenci druhotných poruch se 

zaměřuje na cvičení zachovaných schopností, nácvik samostatnosti, zlepšování 

předpokladů pro pracovní a společenské uplatnění a na zážitky radosti (Horňáková, 

1995). 

Mezi nejdůležitější cíle patří dosažení co možná největší samostatnosti ve 

všech oblastech života. Proto je třeba se v ergoterapii zaměřit m. j. na rozvoj jemné i 

hrubé motoriky, přijímání a zpracování smyslových podnětů, koordinaci „oko – ruka“ 

a na výchovu ke způsobilosti jednat (Vodáková, 2007). 

 

4.2.1 Doporučení pro práci s dětmi při ergoterapii 
 

V ergoterapii u dětí je nutné respektovat zásady a doporučení pro práci 

s klienty, jejich dodržování je ovlivněno specifiky dětské osobnosti. 

Vodáková (2007) rozděluje doporučení, na které je nutné upozornit takto: 

Ø Poznat co nejlépe dětského klienta, seznámit se s jeho problémy a případnými 

skrytými zájmy, s podmínkami, ve kterých žije a dalšími okolnostmi, které 

mohou ovlivnit vhodnost použitých metod, postupů, materiálů použitých pro 

práci a další. 

Ø Děti mohou preferovat nebo odmítat některé materiály nebo techniky. Je jim 

nepříjemný např. styk s barvami či hlínou, protože je považují za „nečisté“, jiné 

děti mohou být na některé materiály – např. barevnou modelínu alergické. 

Práci s rostlinami je v této souvislosti také nutné rozvážit, odhadnout možnost 

reakce. 

Ø Uplatnit individuální přístup k dítěti – neznamená to však, že nelze využít 

skupinovou terapii, u dětí skupinových her. 

Ø Respektovat didaktickou zásadu přiměřenosti věkovým zvláštnostem a 

specifikům znevýhodnění dětí, při tom však využít co nejvíce schopností a 

možností dítěte. 

Ø Vytvořit program, který dětského klienta zaujme, baví ho, jednotlivé jeho 

složky jsou vyvážené. 
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Ø Zvážit, které pohyby při práci s různými materiály, nářadím, pomůckami 

mohou plnit úkoly cílené ergoterapie a které jsou součástí ergoterapie 

kondiční. Při pozorování klientů potom odstraňovat neefektivní pohyby. 

Ø Zaměřit ergoterapii na dosažení co největší nezávislosti dětí v domácím nebo 

školním prostředí. Pro usnadnění činností dětí souvisejících se sebeobsluhou 

při hygieně, oblékání a jídle je třeba posoudit a případně upravit interiér pro 

konkrétní dítě. 

Ø Umožnit dětem při pohybu získat zkušenost s vlastním tělem a okolím. Aby 

mělo dítě snahu pohyb opakovat, měl by být smysluplný a pokud možno brzy 

úspěšný. 

Ø Zvážit, které pohyby při práci s různými materiály, nářadím mohou plnit úkoly 

cílené ergoterapie. Při pozorování klientů potom odstraňovat neefektivní 

pohyby 

Ø Zaměřit ergoterapii na dosažení co největší samostatnosti v domácím nebo 

školním prostředí. 

Ø Naučit dítě vytvářet si potřebné návyky při organizaci a dodržování denního 

režimu, udržování pořádku a vést ho k vytváření organizačních a hygienických 

návyků. 

Ø Dodržovat a učit klienty dodržovat pravidla bezpečné a hygienicky nerizikové 

práce. 

Ergoterapeut konzultuje tyto otázky také s rodiči, učiteli nebo vychovateli. Pokud 

má dítě osobního asistenta, je třeba spolupracovat i s ním. 

 

4.3 Ergoterapie ruky 
 

Ruka je pro člověka jednou z nejdůležitějších pomůcek. Tento párový orgán 

sehrává v jeho životě zásadní roli, protože není jenom hmatovým orgánem, určeným 

k rozeznání předmětu dotykem. Plní i funkci komunikační, jsou důležité pro 

neverbální komunikaci, která je součástí verbálního projevu. Hlavní funkcí ruky je 
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však uchopování a manipulace s předměty, která je potřebná k provádění běžných 

denních činností. 

Při ergoterapii zaměřené na rozvoj funkcí ruky se jedná hlavně o činnosti 

podporující koordinaci pohybů, jemnou motoriku, zvětšení svalové síly a stereotyp 

úchopu. Činnosti je nutné vybírat individuálně podle věku, fyzického a psychického 

stavu a zájmů klienta. Musí vycházet z jeho potřeb, být pro něho zábavné a měl by 

být schopen je dokončit. 

Tvořivá zaměstnání jsou možností, jak využít přirozenou potřebu dítěte být 

činný, něco vytvořit, k výchovnému záměru. Úkolem terapeuta je nabídnout vhodný 

materiál. Měl by být zajímavý a podnětný, s možností rozvíjet různé funkce dítěte. 

Ukázat mu, jak s ním pracovat, ale nenutit jej k napodobování. Dítě by mělo dostat 

možnost prozkoumat různé materiály a vyzkoušet si práci s nimi. 

Horňáková (1995), Valešová Malecová (2011) uvádějí např. tyto materiály  

• papír – mačkání, trhání, skládání, lepení, kreslení, malování, stříhání apod. 

• hlína a jiné modelovací hmoty – míchání, otiskování, hnětení, válení, 

formování, výroba drobných ozdob, postaviček, apod. 

Také je možné pracovat s textilem, vlnou, dřevem, kovem, vhodné jsou i tyto 

suroviny – mouka, těsto, těstoviny, obiloviny, luštěniny. 

Velkou motivací může být příprava na slavnostní události, narozeniny, kulturní 

akce, lidové zvyky a tradiční svátky. Poskytují příležitost zařadit do výchovného 

programu např. tyto přípravné práce: zhotovení výzdoby, dárků, pozvánek, nákupy a 

příprava pohoštění. Přinášejí radost a silné zážitky (Horňáková, 1995, Valešová 

Malecová, 2012). 

V ergoterapii zaměřené na terapii ruky jsou vhodné techniky, rozvíjející 

propricepci, svalovou sílu, rozsah pohybu a taxi. Jedná se mimo jiné o tyto techniky: 

Kreslení a malování  

Malovat je možné vsedě i ve stoje. Poloha musí být stabilizovaná. Větší 

nároky jsou kladeny na jemnou motoriku a koordinaci. Pohyb při kresbě nebo malbě 

vychází z ramene do loktu, který je mírně ohnutý, zápěstí je nehybné a předloktí se 

neopírá. Ruka je lehce opřená o malíček. Při práci ve stoje se ruka neopírá. Tužky a 

jiné pomůcky držíme mezi palcem a druhým a třetím prstem. Tužka nebo jiné 

pomůcky jsou drženy téměř v polovině násady. U klientů s křečovitým úchopem je 
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nutné vkládat relaxaci, několik pohybů pro uvolnění ruky např. protřásání. Při 

výtvarných činnostech je potřebný dobrý zrak, nebo jeho korekce (Klusoňová, 

Špičková, 1990). Snažíme se začínat jednoduchými úkoly, které klient bez obtíží 

zvládne, a které ho motivují (Valešová, Malecová, 2011). Kreslení podporuje addukci 

(pohyb končetiny nebo oka směrem ke střední linii těla) palce při držení tužky nebo 

štětce, také posiluje addukci prstů při malování. Pohyby rukou v zápěstí při malování 

a kreslení flexi (ohnutí) zápěstí (Pfeiffer, 1990). 

Práce s papírem 

Podle Vodákové (2007), je práce s papírem vhodná pro výchovu k přesné 

práci (rozměřování, skládání aj.) i k tvořivosti (koláže z papíru aj.). Zároveň je možné 

ji využít k rozvoji smyslového vnímání (barvy, hmatové počitky apod.) a k estetické 

výchově. Při ergoterapii je papír široce využíván, zvláště pokud o činnosti s ním mají 

klienti zájem. Klusoňová, Špičková (1990) uvádějí, že při stříhání nůžkami pracuje 

dominantní končetina a uplatňuje se zejména pohyb palce z repozice do opozice, při 

volární a dorzální flexi s ulnární dukcí v zápěstí. Druhá ruka je využita při držení 

stříhaného papíru. Skládání a lepení jsou činnosti, kterými procvičujeme extenzi prstů 

a dorzální flexi zápěstí. Výhodou je možnost symetrické práce obou rukou. Práce 

s papírem je vhodná pro děti. Skládají, lepí nebo vystřihují různé figurky, hračky, 

dárky pro rodiče a přátele apod. Předpokladem úspěchu je přiměřenost věku a druhu 

postižení. 

Modelování 

Modelování v nás podněcuje touhu tvarovat hmotu podle našich představ. 

Užíváme k tomu hlínu, pracujeme se sádrou, modelínou, moduritem, můžeme použít 

i těsto, např. perník, vizovické pečivo (Klusoňová, Špičková, 1990). 

Modelování je uskutečňováno v interiéru. Běžnou pracovní polohou je sed či 

stoj. Hnětení provádějí i méně obratní klienti, jsou jím procvičovány hrubé pohyby, 

zapojení síly, zvětšení rozsahu pohybů. Poměrně náročné je zpracování hlíny a těsta 

na vizovické pečivo hnětením. Závisí to i na množství modelovací hmoty. Hnětení 

menší dávky posiluje svaly ruky, převážně flexory. Válení do plátů a válečků 

vyžaduje extenzi prstů a dorziflexi (ohnutí nahoru) zápěstí. Vlastní modelování není 

fyzicky náročné, vykonávají se jen malé pohybové exkurze. Nároky na jemnou 

motoriku a koordinaci jsou však vyšší. Glazování, odlévání a další práce se sádrou 



	   50	  

vyžadují obratnost, pohotovost, někdy také přesnost i rychlost. Pokud klient modeluje 

drobné tvary, které zdobí, je nutný dobrý zrak a hmat. Při poruchách čití je možné 

využívat písek a šamot jako přísad do hlíny nebo moduritu, aby docházelo při 

zpracování k dráždění dlaňové části ruky a k stimulaci propriocepce (receptorů). 

Modelování zapojuje do pracovních pohybů obě horní končetiny, v řadě pracovních 

úkonů symetricky (hnětení, válení, stavění z plátů, z válečků, modelování větších 

tvarů, práce na hrnčířském kruhu) (Klusoňová, Špičková, 1990). 

Výhodou práce s těmito materiály je, že klienta nedeprimuje nezdařený 

výrobek, protože hmotu je možné znovu zpracovat. Postoje klientů k této činnosti 

jsou většinou kladné. Je třeba respektovat věkové zvláštnosti a míru postižení a 

podle toho určit vhodnost materiálu i pracovní postup. Pro děti je vhodné modelování 

z plastelíny, moduritem, hlínou i těstem (Klusoňová, Špičková, 1990). Při výběru 

materiálu je nutno dbát na jeho ekologickou nezávadnost. 

Při práci s hlínou posilujeme uštipováním flexi palce, opozici palce zase při 

rozevírání hlíny na hrnčířském kruhu nebo při vytváření otvoru do hrnce, dále při 

hnětení těsta. Uchopováním hmoty zlepšujeme flexi prstů (Pfeiffer, 1990). 

V ergoterapii zaměřené na terapii ruky jsou vhodné techniky, rozvíjející 

propricepci, svalovou sílu, rozsah pohybu a taxi. Jedná se mimo jiné o tyto techniky: 

Práce s přírodními materiály  

Přírodní materiály jsou běžně dostupné, a proto mají v ergoterapii široké 

uplatnění. Do této oblasti můžeme zařadit i pěstování květin na zahradě nebo 

v interiéru. Sušené květiny, proutí, žaludy, kaštany, slámu a vrbové proutí využíváme 

k vytváření různých výrobků. Mezi tyto techniky řadíme také lidové zvyky např. 

zdobení kraslic, ozdoby ze slámy, výroba ozdob z chvojí, pletení pomlázek. Květiny 

můžeme aranžovat, proutí využít v košíkářství nebo na výrobu pomlázek, slámu 

různě splétat, zdobit kraslice. U dětí lze dobře využít suchých plodů. Mohou z nich 

vyrábět figurky, mozaiky nebo korálky (Klusoňová, Špičková, 1990). Práce 

s přírodními materiály podporuje flexi a extenzi palce při uchopování materiálu, 

zlepšuje rozsah pohybů a svalové síly ruky (Pfeiffer, 1990). 

Při práci většinou klient sedí, ale při některých činnostech může i stát. Jedná 

se o nenáročné práce, nutný je však dobrý zrak, hmat a motorika rukou. Přírodní 

materiály bývají křehké a drobné, manipulace s nimi je náročná na obratnost a 
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jemnost pohybů. Proto jsou tyto činnosti často využívány při ergoterapii ruky 

(Klusoňová, Špičková, 1990). 

K dalším aktivitám využívaným v ergoterapii ruky patří ruční práce, které jsou 

vhodné zejména pro dívky a ženy, práce s textilem např. tkaní, drhání, koláž, práce 
se dřevem a kovem. Jedná se o techniky poměrně náročné a jsou vhodné spíše pro 

dospělé klienty (Klusoňová, Špičková, 1990) 

 

4.4 Zkušenosti s využitím ergoterapie k rozvoji jemné motoriky v ČR a 
v zahraničí 

 

V závěru této kapitoly se pokusíme o srovnání zkušeností s využitím 

ergoterapie u dětí mladšího školního věku v českém a zahraničním školství. Podle 

Hutton (2008) jsou velice přínosné poznatky ergoterapeutů ve Velké Británii, kteří 

uskutečnili projekt zaměřený na ergoterapeutickou intervenci ve dvou běžných 

školách. Byl realizován po dobu jednoho pololetí. Ergoterapeuti pracovali nejen po 

boku dětí, ale i učitelů a dalšího personálu školy, a pokud bylo možné, tak za 

podpory rodičů. Nejprve poskytovali informace a poradenství prostřednictvím 

seminářů, ve kterých byli všichni zúčastnění seznámeni s technikami a příklady 

„dobré praxe“. Poskytované služby byly šité na míru potřebám a přáním jednotlivých 

škol. Společně s dětmi a pedagogy byly vymezeny společné cíle platné po celou 

dobu projektu. Byly zaměřeny na zapojení všech dětí a umožňovaly jim podílet se na 

řadě školních aktivit. Před realizací projektu byly ergoterapeutické služby ve školách 

hlavního vzdělávacího proudu zaměřeny na potřeby dětí, které měly diagnostikovány 

různé druhy postižení. Takto fungovala ergoterapeutická intervence v celé Velké 

Británii. Tento projekt byl realizován v roce 2004 ve snaze zajistit finanční prostředky 

na rozšíření této péče do běžných škol. Dalším cílem bylo prosadit změnu 

v povědomí veřejnosti a vytvořit projekt vyhovující potřebám různorodé skupiny dětí 

se zdravotními problémy a různými druhy postižení integrované do běžných škol. 

Terapeuti vyvinuli řadu koordinačních programů jako prostředků k uspokojování 

potřeb širokého spektra dětí s mírnými až středně těžkými obtížemi v motorické 

koordinaci. Týkaly se rozvoje hrubé motoriky, jemné motoriky, rukopisu, podpoře 

rovnováhy a posturální stability dětí mladšího školního věku. Tento projekt přinesl 

většině dětí pokrok. Pozitivní reakce škol naznačuje prostor pro rozvíjení tohoto 
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modelu jako prostředku ke zlepšení budoucích ergoterapeutických služeb v běžných 

školách.  

V současné době, kdy je inkluze žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

běžným jevem v britském školství, je ergoterapie často využívaným oborem k rozvoji 

žáků škol hlavního vzdělávacího proudu. 

V českém školství si ergoterapie také nachází svoje místo. Zásadní roli zde 

sehrává malý počet kvalifikovaných ergoterapeutů, ale přesto je tento druh terapie 

nebo jeho prvky využíván na školách pro žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami i běžných školách. Podle Valešové Malecové (2011) jsou techniky 

ergoterapie velice dobře využitelné k podpoře žáků s postižením a jeho zařazení do 

vrstevnické skupiny, podpoře kladných vztahů ve třídě rozvoje zručnosti a funkcí pro 

zvládání školských povinností, prevenci a korekci specifických poruch učení a 

chování. Šaurerová, Špačková, Nechlebová (2012) zmiňují ve své publikaci 

ergoterapii jako jednu z technik, která podporuje tělesné i psychické funkce, 

napomáhá návratu funkčních schopností. Je uplatňována u jedinců s obtížemi jemné 

a hrubé motoriky a je považována za jednu z účinných terapií. 
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5. Ergoterapie u dětí mladšího školního věku zaměřený 
na rozvoj jemné motoriky 

 

Ergoterapie, obor s pestrou nabídkou činností, při kterých je využívána aktivita 

jedince. Její předností je široké spektrum oblastí, kde může být využita a z toho 

vyplývá i různorodost cílových skupin, které jsou předmětem jejího působení. Své 

využití nachází i ve školských zařízeních, kde se tato zajímavá forma terapie uplatní 

nejen při rozvoji motorických a kognitivních funkcích, ale i rozvoji sociálních 

dovedností, který je důležitý pro snadnější začlenění do vrstevnické skupiny a rozvoj 

spolupráce dětí. 

5.1 Ergoterapie v Základní škole Kačice 
	  

Pro realizaci ergoterapeutického programu, jsem si vybrala Základní školu a 

Mateřskou školu Kačice, kde zároveň pracuji jako učitelka ve spojených ročnících. 

Jedná se o venkovskou málotřídní školu, kterou navštěvují děti z obce a okolí již více 

než 100 let. V současné době sdružuje mateřskou školu, základní školu a školní 

družinu.  

Tato škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a poskytuje žákům 

základní vzdělání. Připravuje je k bezproblémovému přechodu na 2. stupeň základní 

školy v nedaleké obci. Kapacita školy je 60 žáků. V tomto školním roce je ve škole 

vzděláváno 58 žáků ve věku 6 až 11 let. Pro svoji malou kapacitu je často 

vyhledávána rodiči dětí, u kterých jsou předpokládány počáteční obtíže ve školní 

práci. 

5.2 Ergoterapeutická skupina žáků 
 

Tuto skupinu představují spojené ročníky, zahrnující 2. a 3. ročník. Jde o 

heterogenní skupinu žáků. Třídu navštěvuje 17 žáků v poměru 9 chlapců a 8 dívek. 

V druhém ročníku je to 6 chlapců a 5 dívek, ve třetím jsou to 3 chlapci a 3 dívky. Tato 

skupina dětí je bez problémů, ale při dlouhodobém pozorování lze u některých žáků 

zaznamenat menší či větší obtíže v jemné motorice, s nimiž souvisí problémy 

v začleňování žáků do vrstevnické skupiny, hlavně v oblasti spolupráce s ostatními 

žáky. 
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Úroveň jemné motoriky je zjišťována orientačním testem podle Nováka (2002). 

Cílem zkoušky je posouzení kvality jemných pohybů v následujících oblastech: 

• Dynamická koordinace jednoduchých pohybů 

• Orálně motorická koordinace pohybu 

• Párová koordinace pohybu 

• Řečová regulace pohybu 

K hodnocení, skórování slouží tabulka s popisem cviků a kritéria pro 

kvantifikaci výkonů HS 3 – HS 0 

HS 3, kdy je výkon proveden hbitě, téměř přesně nebo jen s malými 

nepřesnostmi, plynule, bez patrných vedlejších negativních pohybů, řečová regulace 

bezchybná. 

HS 2, kdy je výkon proveden pomalu, není schopnost jej potřebně zrychlit, 

v případě zrychlení ztráta rytmu v pohybech, jejich mírná diskoordinace na jedné 

ruce, mírné opožďování pohybů, dvojdoteky, jedna chyba v řečové regulaci. 

HS 1, kdy je výkon proveden velmi pomalu a při mírné diskoordinaci pohybů, 

ztrácí se rytmus, obtíže jsou charakteristické pro obě ruce, nejvýše dvě chyby 

v řečové regulaci. 

HS 0, kdy výkon je prakticky již neproveden vzhledem k výrazné, zjevné 

diskoordinaci pohybů, k provedení pohybů si pomáhá druhou rukou, provedení 

pohybů jen připomíná ukázku. Více než dvě chyby v řečové regulaci. 

Po vyhodnocení testu jsem zjistila, že úroveň motoriky žáků třetího ročníku je dobrá, 

drobné obtíže se u některých dětí projevily pouze v párové koordinaci pohybu. Jeden 

z chlapců prováděl cviky v pomalejším tempu, bylo patrné velké napětí, při výkonu si 

pomáhal jazykem. Ve druhém ročníku se obtíže projevily u většího počtu žáků. 

Jeden hoch prováděl cviky velmi pomalu, často ztrácel rytmus, cvičení nechtěl 

dokončit. Další tři chlapci a jedna dívka prováděli cviky pomalu, při zrychlení byla 

patrná ztráta rytmu, větší obtíže nastaly v párové koordinaci. Po celou dobu cvičení 

bylo možné pozorovat zvýšené napětí. 
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5.2.1 Výsledky zkoušky u žáků s obtížemi v jemné motorice 
 

Z vrstevnické skupiny jsem vybrala děti, u kterých se podle mého názoru 

objevují ve větší či menší míře obtíže v jemné motorice, deficity v dílčích funkcích a s 

tím související problémy v sociálních vztazích. Jedná se o skupinu pěti jedinců, jejíž 

sledování během tvořivých činností je vhodné k ověření účinnosti programu v daných 

obtížích. 

Pro posouzení úrovně jemné motoriky byla použita tabulka ze souboru 

specifických zkoušek sloužících k diagnostice specifických poruch učení (Novák, 

2002) 

Žák č. 1. 2. ročník, 8 let. U chlapce je patrné nesprávné držení psacího náčiní, 

snížená schopnost provádět plynulé tahy a silný přítlak na psací náčiní, písmo je 

kostrbaté, pracovní tempo pomalé. Ve skupině vrstevníků se příliš neprojevuje, 

většinou stojí stranou dění ve třídě. 

Tabulka č.1: Diagnostika SPU žáka č.1 před ergoterapií 

Charakteristika úloh 
 P+L P L 

 HS HS HS 

Střídavé spojování a rozpojování natažených prstů  3   

Postupně se dotýkat ostatními prsty palce  2   

Špetka   2   

Stříhání druhým a třetím prstem  2   

Postupné pokládání prstů (mimo palce) na thenar  2   

Kmitání jazyka mezi koutky pootevřených úst  1   

Střídavé nafukování pravé a levé tváře  2   

Opakované sevření obou rukou v pěst, natažení prstů a pak 

dlaní, ruce položíme na stůl, opakujeme 

 
1 

  

Jednu ruku dlaní, druhou v pěst sevřenou položíme na stůl, 

obě ruce současně zvedáme, zaměníme sevření, položíme 

 
1 

  

Zvedání ruky v předloktí   2   
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Úspěšnost%                                                                ∑ HS                              57   

 

Výsledky zkoušky prokazují deficity v oblasti dynamické koordinace, rychlosti 

motoriky rukou, výrazné obtíže při současné realizaci dvou pohybů a mírné obtíže 

v řečové regulaci.  

Žák č. 2. 2. ročník, 7 let. U chlapce je možné pozorovat nesprávné držení 

psacího náčiní, silný přítlak, vlastní proces psaní je pomalý a neobratný, obtížně si 

zapamatovává tvary písmen. Je spíše introvertní povahy, raději pracuje sám. 

Komunikaci s vrstevníky příliš nevyhledává. 

Tabulka č.2: Diagnostika SPU žáka č.2 před ergoterapií 

Charakteristika úloh 
 P+L P L 

 HS HS HS 

Střídavé spojování a rozpojování natažených prstů    3   

Postupně se dotýkat ostatními prsty palce    2   

Špetka     2   

Stříhání druhým a třetím prstem    1   

Postupné pokládání prstů (mimo palce) na thenar    1   

Kmitání jazyka mezi koutky pootevřených úst    2   

Střídavé nafukování pravé a levé tváře    2   

Opakované sevření obou rukou v pěst, natažení prstů a pak 

dlaní, ruce položíme na stůl, opakujeme 

 
  1   

Jednu ruku dlaní, druhou v pěst sevřenou položíme na stůl, 

obě ruce současně zvedáme, zaměníme sevření, položíme 

 
  1   

Zvedání ruky v předloktí     1   

Úspěšnost%                                                                ∑ HS                              53   
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Zkouška jemné motoriky prokazuje mírné obtíže v koordinaci jednoduchých 

pohybů, deficity můžeme sledovat v rychlosti motoriky, párové koordinaci pohybu 

rukou a řečové regulaci. 

Žák č. 3. 2. ročník, 7 let. Chlapec drží psací náčiní křečovitě, má sníženou 

schopnost provádět plynulé tahy, obtížně si zapamatovává a napodobuje tvary 

písmen. Jsou patrné deficity v oblasti soustředění, často práci nedokončí, ruší ostatní 

a ve vrstevnické skupině není příliš oblíbený. 

Tabulka č.3: Diagnostika SPU žáka č.3 před ergoterapií 

Charakteristika úloh 
 P+L P L 

 HS HS HS 

Střídavé spojování a rozpojování natažených prstů    2   

Postupně se dotýkat ostatními prsty palce    1   

Špetka    1   

Stříhání druhým a třetím prstem    1   

Postupné pokládání prstů (mimo palce) na thenar    0   

Kmitání jazyka mezi koutky pootevřených úst    2   

Střídavé nafukování pravé a levé tváře    2   

Opakované sevření obou rukou v pěst, natažení prstů a pak 

dlaní, ruce položíme na stůl, opakujeme 

   0   

Jednu ruku dlaní, druhou v pěst sevřenou položíme na stůl, 

obě ruce současně zvedáme, zaměníme sevření, položíme 

   0   

Zvedání ruky v předloktí     1   

Úspěšnost%                                                                ∑ HS                              33   

 

Během zkoušky je velice neklidný, úlohy plní neochotně, v oblasti koordinace 

jednoduchých pohybů často ztrácí rytmus, začíná znovu. Úlohy cílené na zjištění 

úrovně párové koordinace rukou nedokáže napodobit, deficity jsou patrné i v řečové 

regulaci. 
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Žák č. 4. 2. ročník, 7 let. Nesprávné držení psacího náčiní a velmi silný přítlak 

jsou u tohoto chlapce důsledkem neschopnosti provádět plynulé tahy. Tvary písmen 

napodobuje s obtížemi, špatně si je zapamatovává. Často svoji práci opravuje, 

písemný projev je méně čitelný, pracovní tempo je pomalé. Je velice neklidný, 

během činností často mění pracovní polohy, má problémy s dokončením práce, což 

je způsobeno krátkodobou koncentrací pozornosti. Ve skupině je oblíbený pro svoji 

veselou povahu. 

Tabulka č.4: Diagnostika SPU žáka č.4 před ergoterapií 

Charakteristika úloh 
 P+L P L 

 HS HS HS 

Střídavé spojování a rozpojování natažených prstů    3   

Postupně se dotýkat ostatními prsty palce    2   

Špetka     2   

Stříhání druhým a třetím prstem    2   

Postupné pokládání prstů (mimo palce) na thenar    1   

Kmitání jazyka mezi koutky pootevřených úst    2   

Střídavé nafukování pravé a levé tváře    2   

Opakované sevření obou rukou v pěst, natažení prstů a pak 

dlaní, ruce položíme na stůl, opakujeme 

   1   

Jednu ruku dlaní, druhou v pěst sevřenou položíme na stůl, 

obě ruce současně zvedáme, zaměníme sevření, položíme 

   1   

Zvedání ruky v předloktí     2   

Úspěšnost%                                                                ∑ HS                              60   

 

Zkouška jemné motoriky prokazuje mírný deficit v koordinaci jednoduchých 

pohybů, v rychlosti prováděných pohybů, v párové koordinaci pohybu často ztrácí 

rytmus, obtíže v řečové regulaci. 
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Žákyně č. 5. 2. ročník, 7 let. U dívky je nesprávný úchop psacího náčiní 

příčinou neúměrně pomalého tempa při psaní. Písmo je příliš malé, špatně čitelné. Je 

velice lítostivé povahy, neschopnost dokončit práci v důsledku pomalého pracovního 

tempa negativně ovlivňuje úroveň jejího sebevědomí. Ve skupině je oblíbena pro 

svoji vstřícnost. 

Tabulka č.5: Diagnostika SPU žáka č.5 před ergoterapií 

Charakteristika úloh 
 P+L P L 

 HS HS HS 

Střídavé spojování a rozpojování natažených prstů    3   

Postupně se dotýkat ostatními prsty palce    2   

Špetka     2   

Stříhání druhým a třetím prstem    2   

Postupné pokládání prstů (mimo palce) na thenar    2   

Kmitání jazyka mezi koutky pootevřených úst    2   

Střídavé nafukování pravé a levé tváře    2   

Opakované sevření obou rukou v pěst, natažení prstů a pak 

dlaní, ruce položíme na stůl, opakujeme 

   2   

Jednu ruku dlaní, druhou v pěst sevřenou položíme na stůl, 

obě ruce současně zvedáme, zaměníme sevření, položíme 

   2   

Zvedání ruky v předloktí     2   

Úspěšnost%                                                                ∑ HS                              70   

 

Při zkoušce jemné motoriky provádí zadané úkoly pomalu, je velice 

soustředěná. Při zrychlení ztrácí rytmus.  

Výsledky zkoušky lze považovat spíše za orientační, protože testovány byly 

děti ve věku sedm až osm let, kdy shledaná opoždění může být jevem fyziologickým. 

To vysvětluje větší počet žáků s obtížemi ve 2. ročníku, ale nemění nic na tom, že u 

těchto žáků se projevují zároveň problémy při psaní, rýsování a kreslení. Jejich 



	   60	  

osobní tempo je pomalé, písmo méně čitelné. Se zvyšujícími se nároky výuky, 

dochází k prohlubování obtíží, které mohou přispět k rozvoji specifických poruch 

učení. Cílem navrhnutého ergoterapeutického programu je přispět zábavnými 

aktivitami k rozvoji jemné motoriky a zabránit tak nárůstu opoždění. Program je 

zpracován pro celou skupinu žáků ve věku 7 – 8 let, aby žáci, u kterých se projevují 

obtíže, nebyli vyčleněni ze skupiny vrstevníků.  

5.3 Ergoterapeutický preventivní program 
 

 Základní charakteristika 

Ergoterapie byla pro tuto skupinu zvolena jako vhodná forma terapie z toho 

důvodu, že, prostřednictvím zajímavých činností lze podpořit zájem skupiny, udržet ji 

při nich a v rámci herních a tvořivých aktivit procvičovat problémové oblasti. Pro 

naplnění cílů ergoterapeutického programu se zaměřením na rozvoj jemné motoriky 

je potřebné vycházet ze široké nabídky zaměstnání. Ergoterapeutický program 

zahrnuje různé zájmové činnosti, jako je práce s papírem, těstem, výtvarné techniky 

a přírodními materiály. Tyto aktivity jsou doplněny pohybovými činnostmi, které jsou 

vhodným prostředkem na podporu plnění cílů, protože umožňujíc fyzické uvolnění při 

sedavém zaměstnání, které je pro děti tohoto věku nezbytné. 

Setkání obsahují různorodé aktivity, aby cílová skupina prožila co nejvíce 

nových zážitků a tím se zamezilo případné pasivitě ze strany dětí. Úvodní aktivitou je 

vždy říkanka s pohybem. Byla vybrána záměrně, protože na tento druh pohybové 

aktivity děti reagují vždy pozitivně. Následuje uklidnění v kruhu na koberci, kde děti 

vyjádří svoji náladu a svoje pocity před započetím vlastních aktivit pomocí „smajlíků“, 

které si namalovaly na barevné karty. Stěžejní činnosti musí být vybrány velice 

pečlivě, s ohledem na věk dětí, případné obtíže, rychlou unavitelnost některých 

z nich. Je nutné, aby činnosti byly přiměřeně náročné a každé z dětí zažilo při práci 

úspěch. Proto byly zvoleny jednoduché rukodělné činnosti. Děti je mají rády, 

prostřednictvím nich jsou jim zprostředkovávány nové situace a zkušenosti, které 

mohou využít v běžném životě. Výběr aktivit by měl vycházet z potřeb a zájmů dětí 

mladšího školního věku. Pro potřebu naplnění cílů z oblasti sociálních dovedností 

byla zvolena u počátečních aktivit paralelní práce, později děti pracují ve 
dvojicích. Spolupráce spočívá spíše v přidržování materiálu nebo jiné drobné 

pomoci. Je to proto, aby si každý vyzkoušel činnosti ve svém tempu a v plné míře. 
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Práce ve dvojicích rozvíjí sociální interakci dětí, ale hrozí, že dominantnější z nich 

bude pracovat sám. Sociální interakce byla využita při těch činnostech, kdy každé 

z dětí pracovalo na své části výrobku. Po dokončení všech částí společně sestavily 

finální výrobek. V závěru ergoterapeutického programu bylo možné zařadit práci ve 
dvojicích na společném výrobku a také skupinovou práci. Každé ze setkání bylo 

zakončeno reflexí dětí, podporující vyjádření vlastního názoru a naslouchání druhým. 

Ergoterapeutický program byl realizován v Základní škole Kačice v době od 2ž. 

března 2014 do 28. Května 2014 a byl zařazen do výuky. Tak mohl probíhat 

v pravidelném čase, jedenkrát v týdnu vždy ve středu v dopoledních hodinách. 

V tomto čase probíhá vyučovací hodina pracovních činností. Práce s různými 

materiály, kterou si děti měly možnost vyzkoušet tak korespondovala s Rámcově 

vzdělávacím programem pro základní vzdělávání a byla v souladu s tématickým 

plánem pro tento předmět. Dalším důvodem zvoleného času bylo předcházet únavě 

dětí, ze které může plynout nezájem o nabízené aktivity. K realizaci činností jsem 

volila dětem dobře známé prostředí jejich školní třídy. Před započetím celého 

programu byla skupina dětí seznámena s jeho průběhem a motivována k práci. 

Motivací bylo přicházející jaro a Velikonoce, na které se děti vždy těší. Aktivity byly 

vybrány tak, aby výrobky dále sloužily, jako velikonoční dekorace, dárky ke Dni 

matek, nebo jarní výzdoba třídy. Dětem se nápad velice líbil a na upravené hodiny 

pracovních činností se těšily. 

Skupina: 17 žáků, 9 chlapců a 8 dívek 

Věk klientů: 7 – 8 let 

Problémy klientů: obtíže v koordinaci jemných pohybů a párové koordinaci horních 

končetin, krátká koncentrace pozornosti, deficity v pracovní paměti, nízké 

sebevědomí, problémy v komunikaci s vrstevníky, problémy ve spolupráci (např. 

přijetí pomoci) 

Frekvence setkání: 1x týdně v Základní škole Kačice 

Délka setkání: 45 minut 

Délka programu: 10 setkání 

Hlavní cíle programu: rozvoj jemné motoriky, rozvoj kognitivních funkcí, rozvoj 

sociálních dovedností 
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Dílčí cíle programu: zlepšení pinzetového úchopu, špetkového úchopu, klíčového 

úchopu, dlaňového úchopu, zvětšení svalové síly prstů, zlepšení flexe a extenze 

prstů, zlepšení rozsahu pohybu ruky, rozvoj pozornosti, rozvoj tvořivosti, rozvoj 

paměti, rozvoj koncentrace, rozvoj kreativity, rozvoj fantazie, rozvoj představivosti, 

rozvoj samostatného rozhodování, rozvoj hrubé motoriky, rozvoj sociálních interakcí, 

rozvoj empatie, rozvoj a prohlubování zájmů, zažití úspěchu, budování zdravého 

sebevědomí, zlepšení vnímání sebe sama i svého okolí, rozvoj vnímání, rozvoj 

prostorové orientace, rozvoj verbální i neverbální komunikace, rozvoj schopnosti 

projevit svůj názor, schopnosti naslouchat druhým, rozvoj sebehodnocení, rozvoj 

spolupráce. 

 

1. setkání – Kde bude míň?  

Cíle setkání: rozvoj hrubé motoriky, zlepšení dlaňového úchopu, zvětšení svalové 

síly prstů, zlepšení rozsahu pohybu ruky, rozvoj sociálních interakcí, rozvoj verbální 

a neverbální komunikace, rozvoj schopnosti naslouchat, rozvoj rozhodování. 

• Úvodní část -  rituál 

Setkání zahájíme v kruhu. Terapeut předříká a zároveň předvede 

úvodní říkanku s pohybem. Děti se dívají a snaží se zapamatovat jednoduchý 

text říkanky a pohyby těla, odpovídající jednotlivým veršům. Podruhé říkáme a 

předvádíme společně, říkanka je snadno zapamatovatelná. 

Dobrý den, dobrý den,  (máme ruce v bok a ukláníme se) 

dneska máme krásný den. (dáme ruce nad hlavu a otáčíme se v pase) 

Ručičky jsou na tleskání, (tleskáme) 

nožičky jsou na dupání.  (dupeme) 

Dobrý den, dobrý den,  (máme ruce v bok a ukláníme se) 

dneska si to užijem!  (dáme ruce nad hlavu a otáčíme se v pase)  

• Vyjádření nálady  

Každé ze skupiny dětí má k dispozici tři kartičky s obličeji, které vyjadřují 

různé nálady. Usmívající se obličej znamená dobrou náladu, aktivitu, těšení. 

Obličej s neutrálním výrazem znamená, moc se mi do toho nechce, alespoň 
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se pokusím. Zamračený obličej představuje špatnou náladu a nechuť k práci. 

Skupina sedí v kruhu, každý vybere obličej odpovídající jeho pocitům, ukáže 

jej do kruhu a slovně vyjádří, jaký pocit mají z nacházejících aktivit. Podle 

vlastního rozhodnutí může svoji náladu ještě vyjádřit pantomimicky. 

• Pravidla skupiny 

V úvodním setkání je nutné stanovit pravidla, kterými se budeme řídit po 

celou dobu setkávání. Terapeut nabídne některá z pravidel, skupina se brzy 

připojí s vlastními nápady. K dispozici mají připravené pruhy papíru a fixy. 

Každý vymyslí nějaké pravidlo, společně je napíšeme a vyvěsíme na 

nástěnku. 

Jádro: 

• Kde bude míň? (Kailleová, 2010) 

Pomůcky: provázek, novinový papír 

Děti jsou rozděleny do dvou skupin. Z připravených novinových papírů trhají 

větší kusy a umačkají papírové koule.  Každý umačká dvě pevné papírové koule. 

Společně vymezíme provázkem část učebny, která pro úvodní hru poslouží jako 

hřiště. Je určen časový limit, vymezující hru (např. 10 min.). Terapeut zahájí hru. 

Hráči se snaží, aby na jejich poli zůstalo co nejméně koulí. Když k nim protihráč 

nějakou hodí, rychle ji házejí zpátky. Po vypršení limitu spočítá každé družstvo koule, 

které leží v jejich poli. Družstvo s nižším počtem koulí vyhrává. 

Závěr: 

• Reflexe klientů 

V této části setkání dochází ke zklidnění skupiny. Sedíme opět v kruhu a 

každý má možnost vyjádřit svoje pocity, vyslovit vlastní názor na uplynulé aktivity. 

Mluví jen ty děti, které se k setkání vyjádřit chtějí. Terapeut koriguje pouze to, aby si 

neskákali do řeči. K tomu je možné využít plyšovou hračku (mluvčího). Kdo drží 

hračku, má slovo. V závěru reflexe může skupina navrhnout aktivitu, kterou by se 

chtěli zabývat v příštím setkání. 
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• Vyjádření nálady 

V závěru nabídneme skupině možnost opětovného vyjádření svých pocitů. 

V tom případě, že byl někdo během aktivit nějak ovlivněn a došlo ke změnám jeho 

pocitů. Pokud se něco změnilo, ukáže do kruhu obličej s příslušnou náladou a pokud 

chce, řekne ostatním důvod změny. 

• Rozloučení - rituál 

Všichni se v kruhu postavíme, zvedneme ruce nad hlavu, zamáváme jimi a 

společně zakřičíme: „Ahoj“!   

Průběh a hodnocení setkání 

Úvodní setkání bylo záměrně sestaveno tak, aby skupinu zaujalo. Zvolená 

zábavná forma by měla zajistit motivaci dětí k dalšímu setkání. Střídání pohybových 

aktivit se zklidněním skupině vyhovovalo a bylo jím zabráněno nadměrné aktivitě 

neklidnějších dětí. Zajímavá byla aktivita skupiny při utváření pravidel i jejich výběr. 

Nejčastěji se objevovala tato pravidla: „Navzájem si pomáhat. Neposmívat se jeden 

druhému, ani jinak si neubližovat. Půjčovat si pastelky. Nehádat se a nevykřikovat. 

Neskákat si do řeči. Nemluvit sprostě.“ Jsou to pravidla, která jsou během 

každodenní práce pravidelně připomínána, ale přesto s nimi občas problémy mají. 

Společně vypracovaná pravidla si děti nazvaly jako „Naše pravidla“ a vyvěsily za mojí 

spolupráce na třídní nástěnku. 

Při stěžejní aktivitě jsem byla připravena na zvýšený chaos ve třídě. 

Překvapením bylo, že děti byly poměrně ukázněné. U některých se projevilo 

dominantní chování a první porušení domluvených pravidel a tím bylo vykřikování. 

Během diskuze skupina upozornila na to, že žák 3 při hře vykřikoval a dokonce 

použil několik sprostých slov vůči svým spoluhráčům. Byl skupinou vyzván, aby nám 

svoje chování vysvětlil. Žák 3 se pouze usmíval a krčil rameny. Pravděpodobně byl 

rád, že je středem pozornosti, což není moc časté. Společně jsme u nástěnky znovu 

přečetli pravidla a slíbili si jejich dodržení. Žák 3 naši domluvu nekomentoval, pouze 

kývnul hlavou.  

Nakonec zbývalo vymyslet, jak naložíme s papírovými koulemi, použitými při 

hře. Po vzájemné domluvě byly naházeny do proutěného koše s tím, že tuto aktivitu 

by si chtěli zopakovat někdy během výuky. Rozloučení přijali děti halasným „AHOJ“. 
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2. setkání – Origami tulipány  

Cíle setkání: zlepšení špetkového úchopu, zlepšení flexe a extenze prstů, 

zlepšení rozsahu pohybu ruky, rozvoj pozornosti, rozvoj tvořivosti, rozvoj kreativity, 

rozvoj fantazie, zažití úspěchu, rozvoj schopnosti projevit svůj názor, rozvoj 

samostatného rozhodování, rozvoj schopnosti naslouchat druhým, rozvoj 

sebehodnocení 

Úvodní část – rituál: 

• Říkanka s pohybem   

Viz první setkání. 

• Vyjádření nálady  

Viz první setkání. 

Jádro: 

• Origami tulipány (Klimková, 2013) 

Pomůcky: čtverce papíru různých jarních barev 10 cm x 10 cm nebo 5 cm x 5 

cm, barevné papíry, lepidlo, nůžky 

Na lavicích máme připravené čtverce papíru obou velikostí, aby si klienti mohli 

vybrat, jakou velikost skládaného tulipánu zvolí. Nejdříve jim pomalu ukážu postup 

skládání origami z obou různě velkých čtverců. Přeložíme protilehlé rohy čtverce tak, 

aby vznikl trojúhelník. Opět jej přeložíme, abychom získali středovou linii. Rohy 

trojúhelníku přehneme směrem vzhůru od středové linie, aby vznikl květ tulipánu. 

Postup skládání několikrát opakuji. Děti složí několik tulipánů, které nalepí na 

barevný papír. Vystříhají ze zeleného papíru stonky a listy, které přilepí 

k připravenému květu. Obrázek mohou doplnit podle své fantazie např. sluncem, 

motýlem, mrakem. 

Závěr: 

• Reflexe klientů  

Viz první setkání. 
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• Vyjádření nálady 

 Viz první setkání. 

• Rozloučení – rituál 

 Viz první setkání. 

Průběh a hodnocení setkání 

Při úvodním vyjádření nálady účastníků skupiny, kdy byli seznámeni 

s činností, tři z chlapců ukázali kartičku s neutrálním výrazem. Popsali svůj pocit jako 

nejistotu, jestli se jim práce bude dařit. Při prezentaci hotového obrázku a následné 

ukázce postupu práce všichni soustředěně poslouchali a hned se po jejím skončení 

se dali do práce. Většina dětí neměla se skládáním papíru problémy. Žák 3 si 

prováděnou aktivitu komentoval tím, že práci nezvládne, protože je moc těžká. 

Skládal, ale bez větších obtíží. Největší problém mu dělalo zahlazování přeloženého 

papíru, při kterém potřeboval moji pomoc. Nakonec pracoval s chutí, v 

poměrně rychlém tempu. Práci stále slovně komentoval např. takto: „ Tahle barva se 

k tulipánu hodí, tu si vyberu.“, „Musím udělat zahnuté stonky, ty někdy kytky mají.“ 

Nakonec měl tolik času, aby doplnil svůj obrázek sluncem. Problémy se skládáním 

papíru měl žák 4, protože nedokázal bez pomoci napodobit jednotlivé kroky postupu. 

Společně jsme vytvořili květy tulipánů. Měl radost, že se mu práce daří a samostatně 

ji dokončil. Dotváření obrázku vlastními prvky odmítl s tím, že se mu to takhle líbí. 

Žák 2 pracoval ve velmi pomalém tempu, ale práci zvládl samostatně. 

Při závěrečné reflexi všichni tři chlapci změnili obrázek, vyjadřující jejich 

nejistotu a obavu z neúspěchu, na obrázek „ smajlíka“. Na můj dotaz, proč se jejich 

nálada změnila, odpověděli dva z nich, že mají radost z hezkého obrázku, který sami 

vytvořili. Žák 3 řekl: „Protože jsem nečekal, že mě to bude trochu bavit.“  Nakonec 

jsme obrázky společně zavěsili na připravenou šňůru ve třídě a vytvořili si vlastní 

záhon tulipánů. Děti při této činnosti s radostí pomáhali.  

 

3. setkání – Velikonoční kraslice z vytrhávaných papírů  

Cíle setkání: zlepšení pinzetového úchopu, zlepšení flexe a extenze prstů, 

rozvoj koncentrace, rozvoj tvořivosti, rozvoj kreativity, rozvoj vnímání, rozvoj fantazie, 

rozvoj samostatného rozhodování, rozvoj verbální i neverbální komunikace, rozvoj 
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schopnosti projevit svůj názor, rozvoj schopnosti naslouchat druhým, rozvoj 

sebehodnocení 

Úvodní část – rituál: 

• Říkanka s pohybem 

Viz první setkání. 

• Vyjádření nálady 

Viz první setkání. 

Jádro: 

• Velikonoční kraslice z kousků vytrhávaného papíru (Klimková, 2013) 

Pomůcky: nůžky, lepidlo, tužka, barevné papíry, čtvrtka, šablona  

Na lavici máme připraveny barevné papíry, dvě šablony ve tvaru vejce (malá a 

větší) a další pomůcky. Nejprve si společně ukážeme a vyzkoušíme, jakým 

způsobem budeme kousky papíru vytrhávat. Pro inspiraci máme na jedné z lavic 

několik hotových výrobků.  Děti se samostatně rozhodnou, jakou velikost šablony, 

barvy papíru a motiv si pro svoji aktivitu vyberou. Obkreslí si vybranou šablonu na 

čtvrtku. Potom začneme vytrhávat malé kousky papíru a nalepujeme je na šablonu, 

dokud papírem nepokryjeme celou její plochu.  

Závěr: 

• Reflexe klientů 

Viz první setkání. 

• Vyjádření nálady 

Viz první setkání. 

• Rozloučení – rituál 

Viz první setkání. 
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Průběh a hodnocení setkání 

V úvodní části střetnutí byla skupina seznámena s nadcházející aktivitou. 

Některé z dětí opět vyjádřilo obrázkem neutrálního výrazu pochybnost, zda budou 

úspěšní.  

Při vybírání šablony většina z nich volila menší z šablon, v obavě zda práci 

dokončí. Velkou šablonu zvolily pouze tři dívky, které si vybraly i složitější motiv. Při 

samotné aktivitě děti volily různé druhy postupů. Někteří dlouho vybírali barvy papíru, 

trhali malé kousky, které potom nalepili najednou. Jiní každý kousek utrženého 

papíru hned lepili na šablonu. Zanedlouho jim začaly vadit ulepené ruce od lepidla, a 

proto zvolili jiný způsob práce. Natrhali několik kousků papíru, nalepili je a tuto 

činnost opakovali vždy po umytí rukou. Žák 2 potřeboval moji pomoc, protože papírky 

nedokázal nalepit na papír. Stále se mu lepily na ruku. Po chvíli už pracoval sám, ale 

trhal poměrně velké kousky papíru, aby mu práce lépe ubývala. Žák 4 přes obtíže 

s uchopováním drobných papírků trpělivě pracoval, překvapila mě pouze volba 

barev. Použil jenom černou, modrou a žlutou barvu. Na můj dotaz, proč vybral právě 

tyto barvy, odpověděl, že nechce velikonoční vejce, ale chce na obrázku ukázat, že 

se na Zemi střídá noc a den. Jeho odpověď mě velice překvapila. Znovu jsem se 

ptala, proč zrovna noc a den řekl: „Protože k přírodě patří jako jaro a Velikonoce.“ 

 Všichni ze skupiny dokončili aktivitu ve vymezeném čase, přestože byla podle mého 

názoru, poměrně náročná.  

V závěrečné reflexi dva z chlapců přehodnotili svoje počáteční obavy 

výměnou původního obrázku za „smajlíka“, protože si mysleli, že práce jim šla dobře. 

Žák 4 zůstal u svého původního neutrálního pocitu se slovy: „Práce to byla zábavná, 

jen trochu upatlaná.“ Ostatní považovali práci za „docela dobrou“.  

Po společné domluvě jsme vyrobené kraslice použili jako velikonoční výzdobu oken 

naší třídy a na závěr setkání jsme šli podívat před školu, jak se nám činnost vydařila. 

 

4. setkání – Velikonoční dekorace ze slaného těsta  

Cíle setkání: zlepšení špetkového úchopu, zvětšení svalové síly prstů, 

zlepšení flexe a extenze prstů, zlepšení rozsahu pohybu ruky, rozvoj hrubé motoriky, 

rozvoj tvořivosti, rozvoj kreativity, rozvoj prohlubování zájmů, zažití úspěchu, rozvoj 

samostatného rozhodování, rozvoj sociálních interakcí 
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Úvodní část – rituál: 

• Říkanka s pohybem 

Viz první setkání. 

• Vyjádření nálady 

Viz první setkání. 

Jádro: 

• Velikonoční dekorace ze slaného těsta (Šritrová, 2002) 

Pomůcky: slané těsto, tvořítka na vykrajování, koření, špejle, váleček 

Na lavicích máme na podložkách pro každého připravený kus těsta. Ukážu 

dětem hotový výrobek, aby viděly, jaká práce je čeká. Společně si řekneme, jak 

budeme postupovat. Na moukou posypané podložce si vyzkoušíme si práci s těstem. 

Válíme jej, hněteme, koulíme, zkoušíme jeho pružnost. Potom válečkem vyválíme 

plát silný asi 5 mm. Tvořítkem ve tvaru vajíčka vykrojíme požadovaný tvar, který 

dozdobíme kořením a otisky různých předmětů např. víčko od fixu, knoflík nebo 

malými kuličkami z těsta. Špejlí uděláme dírku na zavěšení stužky. Ze zbylého těsta 

vykrajujeme další velikonoční symboly, které zdobíme stejným způsobem. Hotové 

výrobky odkládáme na připravený karton, v jejich horní části uděláme špejlí dírku na 

protažení stužky a sušíme.  

Závěr: 

• Reflexe klientů 

Viz první setkání. 

• Vyjádření nálady 

Viz první setkání. 

• Rozloučení – rituál 

Viz první setkání. 
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Průběh a hodnocení setkání 

V úvodu střetnutí, kdy jsme si krátce povídali o tradici figurek ze slaného těsta, 

jsem skupině ukázala několik obrázků s vajíčky vyrobenými touto technikou.  

Následně byla seznámena s prací, která ji vytváření vajíček čeká. Při vyjádření 

nálady všichni ukázali „smajlíka“ a tím, že se na práci s těstem velice těší. Tato 

aktivita skupinu velmi zaujala už zpočátku, kdy si brali ze stolu připravené těsto. 

Všichni jej zaujatě prohlíželi, mačkali, trhali na kousky a znovu spojovali. Jedna 

z dívek se ptala, jaký je recept na jeho výrobu a jestli je možné si takové těsto vyrobit 

doma. Téměř všichni si ode mne vzali recept, aby mohli vyzkoušet výrobu těsta sami.  

Když se děti posadily do lavic, nechala jsem jim prostor k prozkoumání těsta. 

Chlapce bavilo válet válečky, různě je zatáčet, mačkat, házet jimi o lavici. Problém 

s těstem měl žák 4, kterému se stále lepilo na ruce a proto, nechtěl v práci 

pokračovat. Ukázala jsem, jak s ním pracovat, jak jej upravit přidáním mouky. Po 

umytí rukou začal opět pracovat. 

Po mém upozornění, že je čas k válení těsta začala skupina pracovat na 

domluveném výrobku. Každý pracoval s velkým zaujetím a práce se dařila. Děti 

samovolně spolupracovaly při půjčování tvořítek, která si přinesly z domova. Děvčata 

si dala velkou práci se zdobením, vytvářela květy z koření, zdobila vejce otisky 

různých předmětů, nebo malými kuličkami z těsta. Chlapci dali přednost otiskům, 

podle mého názoru proto, aby byl výrobek dřív hotov. Raději se zabývali válením, 

koulením a házením těsta o lavici. Potom začali vykrajovat tvary zvířat, které pro ně 

byly pravděpodobně zajímavější. Žák 4 po celou dobu vytvářel z těsta váleček, ten 

potom vytvaroval do podoby vejce a dozdobil. 

V závěrečné reflexi opět všichni ukázali „smajlíky“, protože práce byla 

zábavná. Žák 4 řekl: „Práce mě opravdu bavila, protože když jsem vajíčko neměl 

hezké, zmuchlal jsem ho a udělal něco jiného.“ K tomuto názoru se přidala žákyně 5: 

„Vajíčko jsem předělala tolikrát, až se mi líbilo.“ Ostatní se shodli na tom, že výhodou 

práce s těstem je jeho tvárnost. 

 

5. Setkání – Květinová girlanda 

Cíle setkání: zlepšení pinzetového úchopu, zlepšení špetkové úchopu, 

zlepšení flefe a extenze prstů, rozvoj pozornosti, rozvoj tvořivosti, rozvoj koncentrace, 

rozvoj samostatného rozhodování, zažití úspěchu, rozvoj sociálních interakcí, rozvoj 
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prohlubování zájmů, budování zdravého sebevědomí, zlepšení vnímání sebe sama i 

svého okolí, rozvoj verbální i neverbální komunikace, rozvoj schopnosti projevit svůj 

názor, schopnost naslouchat druhým, rozvoj sebehodnocení 

Úvodní část – rituál: 

• Říkanka s pohybem 

Viz první setkání. 

• Vyjádření nálady 

Viz první setkání. 

Jádro: 

• Květinová girlanda (Šottnerová,2004) 

Pomůcky: barevné papíry, nůžky, tužka, lepidlo, šablona ve tvaru obdélníka, 

raznice s motivem květu 

Nejdříve z barevných papírů vybereme několik odstínů zelené barvy. Podle 

šablony na ně obkreslujeme obdélníky ve velikosti 3 cm x 14 cm. Obdélníky 

vystřihneme, první z nich slepíme do tvaru kruhu, další provlékneme a opět slepíme. 

Pokračujeme stejně do té doby, až každý vytvoří girlandu z 8 – 10 kruhů. Jednotlivé 

části spojíme v jeden celek. Raznicí vykrojíme různobarevné květy z papíru, ty 

nalepíme na girlandu. 

Závěr: 

• Reflexe klientů 

Viz první setkání. 

• Vyjádření nálady 

Viz první setkání. 

• Rozloučení – rituál 

Viz první setkání 
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Průběh a hodnocení setkání 

Aktivita připravená pro toto setkání je jednoduchá, proto jsem s ní skupinu 

seznámila pouze stručně s použitím ukázky práce. Dívky ji přijali s nadšením, ale 

někteří chlapci dost vlažně. Žák 4 ukázal svůj neutrální obrázek s komentářem: 

„Práce nemusí být špatná, ale zase budu upatlanej.“ Žák 3 vytáhl obrázek 

„mračouna“ a řekl: „Nevím, jestli to budu umět, je to pro holky.“ Žák 2 je velice tichý a 

mírný chlapec. Ukázal sice „smajlíka, ale na mou otázku, zda se na činnost těší, řekl: 

„ No, nevím.“ Přes počáteční výhrady začali všichni hned pracovat. Obkreslování a 

střihání obdélníků všichni zvládali dobře. Při lepení prvního z kroužků se na mne 

obrátil žák 3 s tím, že mu to nejde. Nedokázal překrýt přes sebe konce papíru, tak 

aby vznikl kruh, opakovaně je k sobě přitiskl a nedocílil požadovaný tvar. Ukázala 

jsem mu, jak má pracovat a po chvíli činnost zvládal. Žák 2 zpočátku poprosil o 

pomoc svého souseda a potom pokračoval sám. Žák 4 pracoval pomalu, často při 

práci měnil polohu, ale pomoc nepotřeboval. 

Někteří ze skupiny byli brzy hotovi a samostatně připravili pro sebe i všechny 

ostatní velké množství květin na zdobení. K poslední fázi činnosti, jsme se přesunuli 

na koberec a každý položil na něj svoji část girlandy. Ve dvojicích, kdy jeden 

přidržoval kroužky a druhý je slepoval, děti dokončily celý výrobek. Všichni byli 

nadšeni a překvapeni, jak je girlanda dlouhá a pěkná. Dozdobili ji připravenými květy 

a já jsem za spolupráce chlapců, kteří mi ochotně přidržovali schůdky, abych dosáhla 

výše, pověsila podél girlandu podél stěny třídy. Děvčata činnost pouze sledovala, 

následně naše snažení odměnila potleskem. 

Při závěrečné diskuzi žák 3 změnil obrázek nálady na neutrální výraz, protože 

jej aktivita bavila, ale stejně byla „holčičí“. „To spojování a věšení bylo prima.“ řekl. 

Závěr aktivity ocenilo více chlapců. Žák 2 svoji náladu také přehodnotil, připustil, že 

to docela šlo. Řekl: „Nejvíc mě bavilo pomáhat vám s tím věšením.“ Žák 4 práci 

komentoval slovy: „Bylo to boží.“ Dívky byly nadšené z krásné výzdoby třídy. 

 

6. setkání – Jarní dekorace z proutí  

Cíle setkání: zlepšení pinzetového úchopu, zlepšení špetkového úchopu, 

zvětšení svalové síly prstů, zlepšení flexe a extenze prstů, zlepšení rozsahu pohybu 

ruky, rozvoj pozornosti, rozvoj tvořivosti, rozvoj koncentrace, rozvoj kreativity, rozvoj 

samostatného rozhodování, rozvoj pravolevé orientace, rozvoj sociálních interakcí, 
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rozvoj empatie, rozvoj prohlubování zájmů, budování zdravého sebevědomí, 

zlepšení vnímání sebe sama a svého okolí, rozvoj vnímání, rozvoj verbální i 

neverbální komunikace, rozvoj schopnosti projevit svůj názor, rozvoj schopnosti 

naslouchat druhým, rozvoj sebehodnocení 

Úvodní část – rituál: 

• Říkanka s pohybem 

Viz první setkání. 

• Vyjádření nálady 

Viz první setkání. 

Jádro: 

• Jarní dekorace z proutí (Šottnerová, 2004) 

Pomůcky: vrbové proutky, vázací drát, stuhy různých šířek, čtvrtka, fixy, 

děrovačka, nůžky 

Připravené proutky srovnáme na stejnou délku, každý z dvojice je uchopí na 

jedné straně a kroutíme jeden nalevo a druhý napravo. Zakroucené proutky snadno 

tvarujeme do podoby jakési slzy. Jeden z dvojice proutky přidrží a druhý je omotá 

drátkem. Tímto způsobem vytvoříme pro každého jednu slzu slzy. Nakreslíme na 

čtvrtku slunce takové velikosti, aby bylo možné jej zavěsit doprostřed dekorace. 

Slunce vybarvíme z obou stran a vystřihneme. Děrovačkou vytvoříme v horní části 

slunce otvor, kterým protáhneme úzkou stužku a zavážeme. Tu potom připevníme 

pomocí drátku doprostřed dekorace. Nakonec uvážeme v místě omotání proutků 

drátkem mašli ze širší stuhy. 

Závěr: 

• Reflexe klientů 

Viz první setkání. 

• Vyjádření nálady 

Viz první setkání 

• Rozloučení – rituál 
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Viz první setkání. 

Průběh a hodnocení setkání 

V úvodu setkání, kdy jsem skupinu seznámila s činností pro dnešní den, mě 

překvapilo, že nikdo, kromě jedné dívky neměl zkušenost s vytvářením výrobků 

z proutí. Na práci se jako vždy těšili a poprvé ukázali všichni „smajlíka“ a nevyjádřili 

obavy z toho, jestli se jim bude práce dařit. Udělalo mi to velkou radost.    

Rozdělení do dvojic jsem nechala na rozhodnutí dětí. Proběhlo bez problémů, 

jenom žák 3 zůstal sedět na koberci a nechtěl s nikým spolupracovat. Potom co jej 

oslovila žákyně 5 a ptala se, zda mohou pracovat spolu, se s úsměvem zvedl a 

odešel do lavice. Připravené proutky téměř každá z dvojic zamotala a spojila drátkem 

bez větších problémů. Žák 1 nedokázal drát utáhnout, tak aby oba konce proutků 

zůstaly spojené. S pomocí druhého chlapce z dvojice se mu to nakonec podařilo. 

Také žákyně 5 musela s omotáním drátku svému spolupracovníku pomoci. Během 

práce děti prohlížely proutky, zkoušely, se kterými se jim lépe pracuje nebo které se 

jim víc líbí. Po dokončení této části aktivity si každý nakreslil a vystřihl slunce a to 

jsme společně zalaminátovali. Takto upravená slunce bylo třeba znovu vystřihnout. 

Žák 4 neobratně pracoval s nůžkami, stříhání se mu nedařilo a slunce natrhl. To jej 

rozladilo, položil nůžky a nechtěl dál pracovat. Po chvíli za mnou přišel, abych mu jej 

slepila. Společně jsme slunce opravili a žák 4 pracoval dál bez velké chuti.  

Nejobtížnější částí bylo dokončení ozdoby. Dírku ve slunci, potřebnou 

k protažení stužky na zavěšení jsem udělala děrovačkou. Děti potom stužku protáhly 

a udělaly na ní uzel. Do této doby se práce všem dařila, vzájemně si pomáhaly, vše 

zvládaly samostatně. Posledním krokem aktivity bylo položení úzké stužky na místo 

omotané drátkem a její upevnění uvázanou mašlí. K mému překvapení za mnou 

přišli tři z chlapců, jestli bych jim mašli neuvázala, protože to neumí. Při vázání mašle 

potřebovali vidět postup při zavazování. Uvázání zvládli sami. 

Při závěrečné reflexi ukazovali všichni „smajlíky“ až na žáka 4, který řekl: 

„Práce byla dobrá, ale mrzí mě, že mám otrhané sluníčko.“ Několik klientů jej ujistilo, 

že to není vůbec vidět a má to hezké. Na závěr jsme se domlouvali, jak vyrobenou 

ozdobu využijeme. Téměř všichni se shodli na tom, že jí ozdobíme všechny dveře ve 

škole, ale některé děti si ji chtěly nechat jako výzdobu třídy. Skupina souhlasila, až 

když nám žákyně 5, nám ukázala svoje slunce, které mělo na jedné straně 

rozesmátý obličej, a na druhé byl obličej zamračený. Řekla: „Pověsím si to vedle 
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svojí lavice a každé ráno otočím na tu stranu, podle které budu mít náladu.“  Její 

nápad se všem moc líbil. 

Aktivita byla časově náročnější, než jsem předpokládala, proto jsme se dohodli, že 

dveře školy ozdobíme druhý den po výuce. 

 

7. Setkání – Navlékání skleněných korálků   

Cíle setkání: zlepšení pinzetového úchopu, zlepšení špetkového úchopu, 

rozvoj tvořivosti, rozvoj fantazie, rozvoj koncentrace, rozvoj vnímání, rozvoj kreativity, 

rozvoj samostatného rozhodování, rozvoj sociálních interakcí, rozvoj prohlubování 

zájmů, zlepšení vnímání sebe sama i svého okolí, rozvoj verbální i neverbální 

komunikace, rozvoj schopnosti projevit svůj názor, rozvoj schopnosti naslouchat 

druhým 

Úvodní část – rituál 

• Říkanka s pohybem 

Viz první setkání. 

• Vyjádření nálady 

Viz první setkání. 

Jádro:  

• Náramek z korálků (Grimmichová, 2010) 

Pomůcky: větší skleněné korále, navlékací guma, nůžky 

V úvodu této aktivity se celá skupina posadí v kruhu na koberec. Doprostřed 

vysypu korále různých tvarů a barev. Každý se rozhodne, jaké barvy a tvary korálků 

si pro činnost vybere. Vybraný materiál si dává do misky. Když jsou všichni hotovi, 

přesuneme se do lavic. Navlékáme na připravenou navlékací gumu, na které jsem 

udělala uzel, aby korále nepadaly. Řazení korálků volí každý podle své fantazie. 

V poslední fázi činnosti pracují děti ve dvojicích. Spolupracují při dokončování 

vytvořeného náramku. Zkoušejí dostatečnou délku na ruce svého spolupracovníka, 

přidržují si navzájem výrobky při zhotovení uzle potřebného ke spojení náramku. 

Nůžkami zastřihnou přebytečnou gumu. 



	   76	  

Závěr: 

• Reflexe klientů 

Viz první setkání. 

• Vyjádření nálady 

Viz první setkání. 

• Rozloučení – rituál 

Viz první setkání. 

Průběh a hodnocení setkání 

Nadcházející aktivitu jsem uvedla ukázkou několika hotových náramků a 

krátkým povídáním o vzniku skleněných korálků. Celá skupina ji k mému údivu přijala 

kladně. Nejenom dívky, ale i chlapci byli činností nadšeni, což se projevilo i 

v hodnocení jejich pocitů před započetím práce. Žák 1 se zeptal, jestli si hotový 

výrobek může odnést domů, protože by jím rád obdaroval svoji sestru nebo matku. 

Po mém ujištění, že si všichni svoje náramky odnesou domů, se nadšení ještě 

zvýšilo.  

Zpočátku, kdy jsme seděli v kruhu, bylo z výrazu dětí patrné velké očekávání. 

Po vysypání sáčku s korálky doprostřed kruhu se z několika míst ozvalo: „Jé, to je 

krása.“ Děti vybíraly materiál s velkou odpovědností, některé z nich si hned zkoušely 

na koberci řazení korálků, tak aby pravidelně střídaly barvy a tvary. Jiné chtěly mít 

náramek co nejbarevnější. 

Při samotném navlékání se všem dařilo, pracovali velmi soustředěně. Jenom 

žákyně 5 si stěžovala, že  jsou v korálcích malé dírky a špatně se jí navlékají. Bylo jí 

líto, že má málo navléknutých korálků a byla z toho velmi smutná. Společně jsme 

objevily, že konec navlékací gumy je roztřepaný a problém vyřešily zastřižením jejího 

konce. Navlékaly jsme korálky společně, až do té doby než se uklidnila. Dále 

pracovala sama, třepící se gumu zastřihovala bez mojí pomoci. 

Největší problémy měly některé z dětí při zavazování hotového náramku. Žák 

1 nedokázal tenkou gumu provléci tak, aby uzel držel zavázaný. S pomocí svého 

spolupracovníka uzel zavázali, ale několik dalších dvojic potřebovalo při spojování 

náramku moji pomoc. 
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Závěrečná reflexe proběhla v příjemném duchu. Děti si svoje výrobky navlékly 

na ruku a vzájemně si je ukazovaly. Celá skupina ukázala dobrou náladu i přesto, že 

někteří zmínili problémy s uvazováním uzlu. Žákyně 5 řekla: „Byla to strašně zábavná 

práce, ale ta gumička byla moc slabá a blbě šla zavázat. Z náramku mám radost a 

máma ji bude mít taky.“ Žák 2 reagoval: „Mně to taky nešlo moc dobře, ale hodně 

jsem se snažil, abych to zvládnul.“  Žák 4 dodal: „Kdybys řekla, paní učitelka ti 

pomůže, mně taky pomohla.“ Skupina s ním souhlasila. 

 

8. setkání – Barevná housenka 

Cíle setkání: zlepšení pinzetového úchopu, zlepšení špetkového úchopu, 

zlepšení flexe a extenze prstů, rozvoj tvořivosti, rozvoj koncentrace, rozvoj kreativity, 

rozvoj fantazie, rozvoj samostatného rozhodování, rozvoj sociálních interakcí, rozvoj 

empatie, rozvoj prohlubování zájmů, budování zdravého sebevědomí, zlepšení 

vnímání sebe sama i svého okolí, rozvoj verbální i neverbální komunikace, rozvoj 

schopnosti projevit svůj názor, rozvoj schopnosti naslouchat druhým, rozvoj 

sebehodnocení 

Úvodní část – rituál 

• Říkanka s pohybem 

Viz první setkání. 

• Vyjádření nálady 

Viz první setkání. 

Jádro: 

• Barevná housenka (Klimková, 2013) 

Pomůcky: fixy, pastelky, tužka čtvrtka, nůžky, děrovačka, stužka 

Na lavici máme připravenou čtvrtku, na kterou jsem narýsovala čtyři různě 

veliké kruhy. Děti budou pracovat ve dvojici na společném výrobku, nejdříve se 

dohodnou, jak budou při práci postupovat. Před tím, než začnou vystřihovat kruhy, si 

určí, který z nich použijí na jednotlivé části těla housenky, případně zda k nim chtějí 

něco dokreslit. Vystřižené části výrobku vykreslují z obou stran různými barvami. Do 

vykreslených kruhů vytvoříme děrovačkou dírky tak, abychom je mohli spojit. Všemi 
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dírkami provlékáme stužku, zavazujeme na dva uzle. Tímto způsobem spojíme celou 

housenku. 

Závěr: 

• Reflexe klientů 

Viz první setkání. 

• Vyjádření nálady 

Viz první setkání. 

• Rozloučení – rituál 

Viz první setkání. 

 Průběh a hodnocení setkání 

Při úvodním seznámení skupiny s touto aktivitou si prohlédneme různé 

obrázky housenek a krátce o nich pohovoříme. Život housenky a její přeměna v 

motýla skupinu zajímá. Jedna z dívek nám popisuje zakuklení housenky z vlastní 

zkušenosti. Dále jsou v úvodu setkání děti obeznámeny s novou organizací setkání, 

kdy budou poprvé pracovat ve dvojici na společném výrobku. Zprávu přijmou 

s radostí a hned se posunky domlouvají, kdo s kým bude pracovat. Žák 3 se 

okamžitě zadívá na žákyni 5 a ukáže na sebe a na ni, ta kývne na souhlas hlavou. 

Vyjádření nálady proběhne u všech členů skupiny velice rychle, všichni se těší na 

společnou práci. 

Po přesunutí dětí do lavic se každá z dvojic dohaduje, jak bude při práci 

postupovat. Předmětem diskuze několika skupin je celkový vzhled housenky. Každé 

z dětí má jinou představu o tom, jak bude vypadat. Nejvíce se všichni soustředí na 

vzhled hlavy. Žák 4 si představuje, že by měla vypadat cizokrajně, jeho 

spolupracovník se přiklání k podobě housenky z českých pohádek. Žák 3 chce 

housenku se strašidelným obličejem, žákyně 5 zase usměvavou s chlupatou hlavou 

ozdobenou mašlí. Po chvíli děti volí kompromis. Dohodnou se na tom, že obličej 

budou kreslit společně a každý si namaluje něco svého. Při vybarvování těla se 

nakonec dvojice shodly a zdobily jej většinou geometrickými tvary výrazných barev.  

Po dokončení výtvarných prací jsme přistoupili k vytváření dírek, potřebných 

ke spojení těla housenky.  Podle mého názoru to byl úkol, ze kterého by mohly mít 
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děti obavy, a byla jsem připravena jim pomoci, ale většina z nich si chtěla práci 

vyzkoušet sama. Žák 2 udělal dírku moc blízko kraje kruhu a museli jsme ji společně 

opravit, aby se dala stužka provléknout a nevypadávala. Provlékání a uvázání 

předem nastříhané stužky na potřebnou délku zvládly s malou pomocí všechny 

dvojice.  

Při závěrečné reflexi seděly dvojice spolupracovníků vedle sebe, společně 

hodnotily uplynulé setkání.  Většině z nich se práce líbila a oceňovali nápady 

druhého z dvojice. Žák 1 řekl: „S Tobíkem jsem spolupracoval rád, protože mi někdy 

dobře poradil.“ Žák 3 reagoval na jeho vyjádření takto: „Rád si při práci s Mílou 

povídám, to je dobrý. Štvala mě ta mašle, co chtěla nakreslit na housenku. Nakonec 

jsme jí udělali jen dlouhý chlupy.“ 

Skupina vyjádřila názor, že příště by zase mohli pracovat ve dvojici nebo 

trojici, protože si tak užijí více „srandy“, práce je ještě zábavnější a rychle ubíhá. 

Společně potom vybrala pro housenky takové místo ve třídě, aby byly co nejvíce 

vidět. Podle jejího přání jsme je umístili kolem tabule. 

 

9. Setkání – Strom z otisků dětských rukou  

Cíle setkání: zlepšení pinzetového úchpu, zlepšení špetkového úchopu, 

zlepšení flexe a extenze prstů, zlepšení rozsahu pohybu ruky, rozvoj tvořivosti, rozvoj 

kreativity, rozvoj fantazie, rozvoj samostatného rozhodování, rozvoj sociálních 

interakcí, rozvoj prohlubování zájmů, budování zdravého sebevědomí, zlepšení 

vnímání sebe sama i okolí, rozvoj verbální i neverbální komunikace, rozvoj 

schopnosti projevit svůj názor, rozvoj schopnosti naslouchat druhým, rozvoj 

sebehodnocení 

Úvodní část – rituál 

• Říkanka s pohybem 

Viz první setkání 

• Vyjádření nálady 

Viz první setkání 

Jádro: 
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• Strom z dětských rukou (Klimková, 2013) 

Pomůcky: temperové barvy, široký štětec, čtvrtka A4, modrý barevný papír 

A0, tupovací houbička, nůžky, malířská paleta, kelímek s vodou, lepidlo, voskové 

pastely 

K tomuto setkání jsem upravila pracovní plochu sražením dvou lavic, tak aby 

měla každá z trojic dost prostoru. Na lavicích máme připravený potřebný materiál.  

Namícháme na paletě několik odstínů růžové barvy smícháním bílé a červené 

temperové barvy. Každý ze skupiny si štětcem důkladně nabarví svoji dlaň a 

obtiskne na čtvrtku. Několikrát tento postup opakujeme. Přineseme barevný papír 

většího formátu, na který jsem nakreslila kmen stromu, podle uvážení si děti mohou 

na kmeny dokreslit voskovkami vlastní doplňky. Po zaschnutí barvy vystřihneme 

otisky rukou, společně je složíme tak, aby tvořily korunu stromu. Potom přilepíme na 

papír.  Rozmícháme na paletě bílou temperovou barvu a dokončíme strom 

tupovanými květy. 

Závěr: 

• Reflexe klientů 

Viz první setkání. 

• Vyjádření nálady 

Viz první setkání. 

• Rozloučení – rituál 

Viz první setkání. 

Průběh a hodnocení setkání 

Zahájení tohoto setkání probíhalo v příjemné náladě, protože skupina byla 

připravena na společnou práci a děti se velmi těšily. Tak jako v předchozích 

setkáních jsme se seznámili s nadcházející aktivitou pomocí již hotových obrázků. 

Skupině jsem nabídla obrázky stromů vytvořené pomocí otisků ruky ve všech ročních 

obdobích, abychom si připomněli změny v přírodě související s přírodními rytmy. 

Krátce jsme pohovořili o dění v přírodě během jara. Během vyjádření nálady ukázali 

„mračouna“ dva z chlapců s komentářem, že se moc netěší, ale zkusí strom vytvořit. 
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Následovalo rozdělení dětí do skupin po třech, které bylo plně v jejich režii. 

Očekávala jsem dohady, kdo bude s kým pracovat, ale k mému překvapení, vše 

proběhlo bez větších problémů. Téměř všichni věděli, kdo bude tvořit jejich skupinu. 

Tohoto setkání se poprvé zúčastnily všechny děti a tak zbývalo vyřešit, kdo bude 

pracovat pouze ve dvojici. Žák 3 a žák 4 za mnou přišli s tím, že oni budou tvořit 

dvojici a vzápětí vysvětlili proč. Byli jediní ze skupiny, kteří si nechtěli umazat ruce od 

barvy. Žák 4 řekl: „Budeme dneska pracovat spolu, ale chceme dělat něco jinýho. 

Patlat si barvu na ruku se mi zdá divný.“ Byla jsem na tuto možnost připravena a 

nabídla jim, stejnou aktivitu, kterou se budou zabývat ostatní s malou obměnou. 

Obkreslí svoje ruce na čtvrtku, vymalují je temperovými barvami a dál budou 

pokračovat stejně jako ostatní ve skupině. Chlapci s mým návrhem souhlasili.  

Samotná aktivita probíhala v pohodové náladě. Skupiny se dohodly, jak budou 

postupovat. Děti si vzájemně pomáhaly při nanášení barvy na dlaně a velice se u 

práce bavily. Žák 3 projevil zájem vyzkoušet si to také, ale jenom s mojí pomocí. 

Nanesla jsem mu tedy barvu na dlaň. Velice jej to pobavilo a řekl, že je to není 

„hnusný“, jak si myslel. Udělalo mi to opravdovou radost. 

Zasáhnout bylo třeba pouze při umývání rukou, které bylo poměrně chaotické. 

Určili jsme společně počet dětí u umyvadla a potom se už skupina dohodla sama, 

v jakém pořadí se bude mýt.  

Dokončovací práce byly ve znamení pracovního ruchu. Skupiny se 

dohadovaly, jak nejlépe naskládat části koruny stromu, aby byla co nejpěknější. 

Některé z nich potřebovaly, abych jim poradila, ale nakonec lepení koruny zvládly 

samy. Při tupování květů se v práci střídaly. 

Tuto aktivitu hodnotila skupina kladně. Svůj názor změnili i oba z chlapců, 

ukázali „smajlíka“ a oba shodli na tom, že to nebylo „ špatný.“ 

 

10.  setkání – Výroba ovocného salátu 

Cíle setkání: zlepšení špetkového úchopu, zlepšení dlaňového úchopu, 

zvětšení svalové síly prstů, zlepšení flexe a extenze prstů, zlepšení rozsahu pohybu 

ruky, rozvoj samostatného rozhodování, rozvoj sociální interakce, rozvoj 

prohlubování zájmů, zlepšení vnímání sebe sama i svého okolí, rozvoj verbální i 

neverbální komunikace, rozvoj schopnosti projevit svůj názor, schopnosti naslouchat 

druhým, rozvoj sebehodnocení 
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Úvodní část – rituál: 

• Říkanka s pohybem 

           Viz první setkání 

• Vyjádření nálady 

Viz první setkání 

Jádro: 

• Výroba ovocného salátu (Zahálková, 2006) 

Pomůcky: různé druhy čerstvého ovoce (jablko, banán, pomeranč, kiwi), 

papírové talíře, mísa, škrabka, nože, misky, lžíce, vidličky, ubrousky 

Na lavici připravíme ovoce a všechny potřebné pomůcky. Děti si odnesou na 

pracovní místo, kterým jsou spojené lavice, potřebné ovoce i pomůcky pro výrobu 

ovocného salátu. Každý ze skupiny si vybere jeden druh ovoce, který si omyje, 

oloupe a nakrájí na malé kousky na papírovém talíři. Nakrájené ovoce dáváme do 

velké mísy a promícháváme lžící. Po dokončení výroby salátu jedna část skupiny 

společně uklidí pracovní místo a připraví jej ke stolování. Druhá část skupiny rozdělí 

hotový salát do připravených misek a společně konzumují. Po konzumaci je třeba 

umýt, utřít a vrátit nádobí půjčené ze školní kuchyně, o tyto úkoly se opět členové 

skupiny podělí. 

Závěr: 

• Reflexe klientů 

Viz první setkání. 

• Vyjádření nálady 

Viz první setkání. 

• Rozloučení – rituál 

Viz první setkání. 

Průběh a hodnocení setkání 
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Úvod setkání a vyjádření nálady skupiny bylo spojené s očekáváním dětí, 

protože s poslední aktivitou jsem je seznámila s předstihem. Na „vaření“ a společné 

stolování se všichni moc těšili. Po krátkém rozhovoru, kdy jsme si ujasnili, jak 

budeme postupovat a jaké úkoly každého čekají, se každý pustil do práce. 

Každý si vzal jeden kus ovoce a omyl jej. Ovoce jsme osušili, u pomerančů 

jsem dětem nařízla kůru. Na papírovém talíři nejdříve loupali a potom krájeli ovoce. 

Největším problémem bylo pro některé z nich loupání jablek a byla nutná moje 

pomoc. Krájení malým nožíkem každého bavilo, protože to byla pro mnohé z dětí 

činnost, kterou dělaly poprvé. Nejnáročnější byla příprava pomeranče, který se 

dětem špatně krájel. Pomáhaly si ve dvojici, aniž bych je k tomu musela vybízet. 

Překvapila mě preciznost dětí, které pečlivě a soustředěně krájely ovoce na malé 

kousky. Nakrájené ovoce jsme postupně sypali do připravené mísy a důkladně 

míchali, abychom vytvořili opravdový salát. Po dokončení přípravy salátu se skupina 

rozdělila na dvě části. Jedna z nich uklidila a připravila pracovní místo pro stolování, 

druhá naplnila pro všechny misky salátem. Očekávala jsem dohady o tom, která 

z prací je lepší a proč někdo uklízí a jiný ne, ale všechno proběhlo v úplném klidu. 

 Nejpříjemnější částí setkání bylo stolování. Ocenila jsem, že děti připravili misku 

ovocného salátu i pro mne. Při jídle jsem děti pochválila, za dobře odvedenou práci a 

výborný salát, který pro nás všechny vytvořily. Ony mě na oplátku ujistily, že to 

vlastně byla zábava a, že bychom si příště mohli udělat zeleninový salát. Ráda jsem 

s nimi souhlasila. 

Po příjemném posezení zbývalo umýt, utřít a vrátit nádobí do školní kuchyně. 

Tuto fázi setkání jsme vyřešili opět rozdělením úkolů. Část skupiny nádobí umývala, 

další utírala a já jsem umyla a utřela nože. Společně jsme vrátili nádobí do školní 

kuchyně. 

Při závěrečné reflexi jsme se shodli na tom, že naše společné stolování bylo 

milou tečkou za společně prožitými zážitky. Téměř vždy se v závěru setkání všichni 

ze skupiny účastnili diskuze, ne jinak tomu bylo i tentokrát. Všechny děti považovaly 

uplynulá setkání za velkou zábavu, a také ocenily naši krásně vyzdobenou třídu. Žák 

3 řekl: „Bylo to fakt dobrý a nejlepší je malování, chtěl bych malovat každej den. Sám 

nebo i s Mílou, protože je hodná.“ Žák 4 se připojil: „Vůbec jsem nečekal, že mne 

budou takový práce bavit, ale fakt jo a byla u toho i sranda.“ Jedna z dívek se ptala, 

jestli budeme dál pracovat se „smajlíky“, protože se jí to líbilo. Ujistila jsem ji, že ano 

a všichni se zaradovali.  
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Poděkovala jsem dětem za vytvořené výrobky, které přispěly k pěkné 

atmosféře v naší třídě i škole a za jejich snahu byl všem předán diplom za úspěšné 

absolvování „Programu tvořivých aktivit“. Děti je nadšeně běžely ukázat všem 

zaměstnancům školy, kteří nás po celou dobu podporovali. Vydařený závěr mě velice 

potěšil. 

5.4 Zhodnocení ergoterapeutického programu 
 

Pro hodnocení úspěšnosti a vlivu působení ergoterapie na žáky mladšího 

školního věku s obtížemi v jemné motorice, s kterými jsou často spojené také deficity 

dílčích funkcí a problémy se začleněním do vrstevnické skupiny, jsem použila 

strukturované pozorování. Byl sledován přístup daných jedinců k jednotlivým 

aktivitám, jejich sociální interakce a rozvoj spolupráce s ostatními. Další metodou pro 

zhodnocení vlivu ergoterapeutického působení bylo nestrukturované pozorování a 
rozhovor při přímé práci s dětmi, kdy jsem sledovala obtíže v jemné motorice 

(neobratnost prstů, rozsah pohybu ruky, úroveň prováděných úchopů) při tvořivých 

aktivitách, úroveň udržení pozornosti a koncentrace. Výsledky pozorování jsem 

průběžně zapisovala a zpracovala do těchto výsledků. 

Při realizaci ergoterapeutického programu jsem pozorovala a následně 

hodnotila každého jedince zvlášť, ale také celou skupinu. Z následujících výsledků je 

zřejmé, že ergoterapie působí pozitivně na děti mladšího školního věku 
s obtížemi v jemné motorice a obtížemi s nimi s nimi spojenými.  Pomocí 

vybraných činností si osvojují tvořivé aktivity, čímž rozvíjejí nejen úroveň jemné 

motoriky, ale i kognitivních funkcí a snadnější navazování sociálních kontaktů, 

vedoucích ke spolupráci. Tyto kompetence mohou děti následně využít v běžném 

životě.  

Za hlavní přínos programu považuji drobné pokroky některých dětí v úrovni 

jemné motoriky, protože tato oblast patří k hlavním cílům ergoterapeutického 

programu. Fakt, že si oblíbily rukodělné činnosti je podle mého názoru dobrým 

východiskem pro jejich další motorický vývoj, což je velkým kladem uplynulého 

programu. 

Pokud budeme hodnotit další dva hlavní cíle, tedy rozvoj kognitivních funkcí a 

rozvoj sociálních dovedností, považuji za pozitivum posun dětí v delším udržení 

pozornosti a koncentrace prostřednictvím zajímavých aktivit. Rozvoj sociálních 
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dovedností, který se při ergoterapeutickém působení projevil spontánním přístupem 

při spolupráci, přispěl k výraznému zlepšení vztahů v třídním kolektivu. 
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Výsledky zkoušky jemné motoriky po skončení ergoterapeutického programu. 

Žák č. 1. 

Tabulka č.6: Diagnostika SPU žáka č.1 po ergoterapii 

Charakteristika úloh 
 P+L P L 

 HS HS HS 

Střídavé spojování a rozpojování natažených prstů 3   3   

Postupně se dotýkat ostatními prsty palce 2   2   

Špetka  2   2   

Stříhání druhým a třetím prstem 2   2   

Postupné pokládání prstů (mimo palce) na thenar 2   2   

Kmitání jazyka mezi koutky pootevřených úst 1   1   

Střídavé nafukování pravé a levé tváře 2   2   

Opakované sevření obou rukou v pěst, natažení prstů a pak 

dlaní, ruce položíme na stůl, opakujeme 

1   1   

Jednu ruku dlaní, druhou v pěst sevřenou položíme na stůl, 

obě ruce současně zvedáme, zaměníme sevření, položíme 

1   1   

Zvedání ruky v předloktí  2   2   

Úspěšnost%                                                                ∑ HS                             57 57   

 

U chlapce zatím nedošlo ke zlepšení jemné motoriky, ale při rukodělné 

činnosti navazoval kontakt s ostatními, při práci ve dvojici byl velice vstřícný, ocenil 

vzájemnou pomoc. Ergoterapeutické působení se u něj projevilo v lepší komunikaci 

s vrstevníky a zapojení do skupiny. 
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Žák č. 2. 

Tabulka č.7: Diagnostika SPU žáka č.2 po ergoterapii 

Charakteristika úloh 
 P+L P L 

 HS HS HS 

Střídavé spojování a rozpojování natažených prstů 3   3   

Postupně se dotýkat ostatními prsty palce 2   2   

Špetka  2   2   

Stříhání druhým a třetím prstem 1   2   

Postupné pokládání prstů (mimo palce) na thenar 1   2   

Kmitání jazyka mezi koutky pootevřených úst 2   2   

Střídavé nafukování pravé a levé tváře 2   2   

Opakované sevření obou rukou v pěst, natažení prstů a pak 

dlaní, ruce položíme na stůl, opakujeme 

1   1   

Jednu ruku dlaní, druhou v pěst sevřenou položíme na stůl, 

obě ruce současně zvedáme, zaměníme sevření, položíme 

1   1   

Zvedání ruky v předloktí  1   2   

Úspěšnost%                                                                ∑ HS                             53 60   

 

U tohoto chlapce je velkým přínosem drobné zlepšení v dynamické koordinaci 

jednoduchých pohybů. Pro svoji nekonfliktní povahu byl oblíbený při práci ve 

skupině, což se projevilo ve zlepšení komunikace s vrstevníky a zapojení do třídního 

kolektivu. 
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Žák č. 3. 

Tabulka č.8: Diagnostika SPU žáka č.3 po ergoterapii 

Charakteristika úloh 
 P+L P L 

 HS HS HS 

Střídavé spojování a rozpojování natažených prstů 2   2   

Postupně se dotýkat ostatními prsty palce 1   2   

Špetka  1   2   

Stříhání druhým a třetím prstem 1   1   

Postupné pokládání prstů (mimo palce) na thenar 0   2   

Kmitání jazyka mezi koutky pootevřených úst 2   2   

Střídavé nafukování pravé a levé tváře 2   2   

Opakované sevření obou rukou v pěst, natažení prstů a pak 

dlaní, ruce položíme na stůl, opakujeme 

0   1   

Jednu ruku dlaní, druhou v pěst sevřenou položíme na stůl, 

obě ruce současně zvedáme, zaměníme sevření, položíme 

0   1   

Zvedání ruky v předloktí  0   1   

Úspěšnost%                                                                ∑ HS                             33 53   

 

Tento chlapec byl pro mne velkým překvapením. Výrazné zlepšení v oblasti 

jemné motoriky přikládám spíše změně jeho celkového postoje ke školní práci a 

vrstevnické skupině. V průběhu ergoterapeutického programu jsem si všimla výrazné 

změny jeho chování. Postupně se snižovaly jeho negativistické sklony, pracoval 

pečlivě, v přiměřeném pracovním tempu, oceňoval spolupráci spolužáků. Jeho 

postavení ve skupině se díky novému přístupu významně změnilo k lepšímu. 
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Žák č. 4. 

Tabulka č.9: Diagnostika SPU žáka č.4 po ergoterapii 

Charakteristika úloh 
 P+L P L 

 HS HS HS 

Střídavé spojování a rozpojování natažených prstů 3   3   

Postupně se dotýkat ostatními prsty palce 2   2   

Špetka  2   2   

Stříhání druhým a třetím prstem 2   2   

Postupné pokládání prstů (mimo palce) na thenar 1   2   

Kmitání jazyka mezi koutky pootevřených úst 2   2   

Střídavé nafukování pravé a levé tváře 2   2   

Opakované sevření obou rukou v pěst, natažení prstů a pak 

dlaní, ruce položíme na stůl, opakujeme 

1   1   

Jednu ruku dlaní, druhou v pěst sevřenou položíme na stůl, 

obě ruce současně zvedáme, zaměníme sevření, položíme 

1   1   

Zvedání ruky v předloktí  2   2   

Úspěšnost%                                                                ∑ HS                             60 63   

 

Během ergoterapeutického působení došlo i u tohoto chlapce k určitému 

posunu. Kromě mírného zlepšení v oblasti koordinace jednoduchých pohybů, se 

prostřednictvím zajímavých a zábavných aktivit zlepšila koncentrace pozornosti, 

činnosti vždy dokončil. Spolupráce s ostatními členy skupiny jej těšila, s každým se 

dokázal dohodnout na řešení daných úkolů. 
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Žákyně č. 5. 

Tabulka č.10: Diagnostika SPU žáka č.5 po ergoterapii 

Charakteristika úloh 
 P+L P L 

 HS HS HS 

Střídavé spojování a rozpojování natažených prstů 3   3   

Postupně se dotýkat ostatními prsty palce 2   2   

Špetka  2   2   

Stříhání druhým a třetím prstem 2   2   

Postupné pokládání prstů (mimo palce) na thenar 2   2   

Kmitání jazyka mezi koutky pootevřených úst 2   2   

Střídavé nafukování pravé a levé tváře 2   2   

Opakované sevření obou rukou v pěst, natažení prstů a pak 

dlaní, ruce položíme na stůl, opakujeme 

2   2   

Jednu ruku dlaní, druhou v pěst sevřenou položíme na stůl, 

obě ruce současně zvedáme, zaměníme sevření, položíme 

2   2   

Zvedání ruky v předloktí  2   2   

Úspěšnost%                                                                ∑ HS                             70 70   

 

U této dívky není patrný posun v úrovni jemné motoriky, což není vzhledem 

k jejímu věku nijak alarmující. V rukodělných činnostech vynikala, přicházela 

s novými nápady, její přístup k činnostem pozitivně ovlivňoval skupinu, což se 

výrazně projevilo v úrovni jejího sebevědomí. 

5.5 Závěrečná reflexe ergoterapeutického programu 
 

Na základě hodnocení uplynulého ergoterapeutického programu jsem došla k 

závěru, že ergoterapeutické působení má na děti mladšího školního věku pozitivně 

laděný vliv. A to jak na rozvoj jemné motoriky, tak na rozvoj kognitivních funkcí. 

Rukodělné činnosti rozvíjejí rozsah pohybu ruky, svalové síly prstů, různé druhy 
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úchopů. V oblasti kognitivních funkcí podporují posilování koncentrace pozornosti, 

pomocí zlepšování schopnosti dokončit zadaný úkol.  Oblast myšlení je rozvíjena 

prostřednictvím poskytování množství nových situací, na které musí děti při 

nabízených aktivitách reagovat. Velice významně ovlivňuje vnímání sebe sama, ale i 

vrstevnické skupiny. Podporuje rozvoj spolupráce a upevnění vztahů v třídním 

kolektivu. 

Pokud se zamyslím nad průběhem programu a jeho přínosem pro cílovou 

skupinu, nebylo dosaženo stoprocentní úspěšnosti.  Velká aktivita skupiny při 

společných činnostech mě přivádí k myšlence, zda by pro získání lepších výsledků 

nebylo vhodné zařazení větší množství skupinových aktivit. Pokroky dětí jsou však 

patrné a to vede k mému přesvědčení, že ergoterapeutické působení je smysluplné a 

účelné. Dále jsem dospěla k názoru, že ergoterapeutický program, zahrnující pouze 

deset setkání, je příliš krátký pro získání výraznějšího posunu v oblasti jemné 

motoriky.  

Pro všestranný rozvoj osobnosti dítěte mladšího školního věku s opožděným 

vývojem motoriky, u něhož je předpoklad rozvoje specifických poruch učení bych 

doporučovala dlouhodobé ergoterapeutické působení s využitím tvořivých aktivit a 

zařazením většího množství pohybových aktivit vhodných k fyzickému uvolnění dětí 

při sedavém zaměstnání. Délka jednotlivých setkání by měla být v trvání 60 minut. 

Při tomto působení bych volila aktivity více specificky zaměřené na narušené funkce. 

Pomocí nich by byly postupně zvyšovány nároky na rozvoj dané dovednosti. 

 Již nyní je však patrné pozitivní působení tvořivých aktivit v prevenci rozvoje 

specifických poruch učení u sledovaných jedinců. 
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Závěr 
 

Bakalářská práce seznamuje s ergoterapeutickým programem pro děti 

mladšího školního věku, zaměřeným na prevenci rozvoje specifických poruch učení u 

dětí s opožděným vývojem jemné motoriky. Tento program byl navržen, aby byla 

ukázána smysluplnost využití ergoterapie k rozvoji jemné motoriky, ale i kognitivních 

funkcí a sociálních dovedností dětí tohoto věku, které jsou s rozvojem jemné 

motoriky spojeny. Z jeho ověření v praxi je patrné, že je třeba nahlížet na ergoterapii 

nejen jako na terapii využívanou ve zdravotnictví, ale i jako na terapii speciálně 

pedagogickou, jejímž prostřednictvím můžeme dosáhnout rozvoje psychických 

schopností jedince. 

Tato práce dokazuje, že i v oblasti rozvoje jemné motoriky, kognitivních funkcí 

a sociálních dovedností má ergoterapie svoje místo. Prostřednictvím herních a 

tvořivých činností nenásilnou formou působí na rozvoj osobnosti dítěte a napomáhá 

bezproblémovému plnění školních povinností. 

Pomocí zrealizovaného programu byla ergoterapie zprostředkována dětem 

mladšího školního věku a dále byl s touto formou terapie seznámen personál 

Základní školy v Kačici, k čemuž nikdy předtím nedošlo. Jeho vlastní realizaci v praxi 

považuji za úspěšnou. Důkazem úspěšnosti jsou drobné posuny dětí ve sledovaných 

oblastech, v první řadě pak nadšení dětí a jejich aktivita při prováděných činnostech. 

Můžeme říci, že bylo dosaženo stanovených cílů práce. Byl navrhnutý 

ergoterapeutický program pro děti mladšího školního věku. Jeho realizace sloužila 

k ověření úspěšnosti a dosažení jednotlivých cílů setkáních. Na výsledcích šetření je 

patrné, že bylo dosaženo také cíle ukázat smysluplnost ergoterapie v prevenci 

rozvoje specifických poruch učení u dětí s opožděným vývojem jemné motoriky. 

Bakalářská práce je přínosná pro obor speciální pedagogiky hlavně v rámci 

praktického využití. Popsaný ergoterapeutický program lze využít u dalších dětí 

mladšího školního věku se stejnými nebo podobnými obtížemi. Ze závěrů práce 

vyplývá doporučení nahlížet na ergoterapii jako na speciálně pedagogický obor. Za 

hlavní přínos považuji poukázání možností využití ergoterapie k rozvoji dětí mladšího 

školního věku.  Budu ve svojí ergoterapeutické práci pokračovat i nadále, protože jak 

dokazují výsledky šetření, jedná se o speciálně pedagogické působení s dobrými 

výsledky. Moje nově nabyté zkušenosti s terapeutickým vedením ergoterapeutické 
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skupiny je možné využít při dalším plánování ergoterapeutického programu. Již se 

snáze vyvaruji chyb, které jsem udělala při plánování tohoto programu a zdokonalit 

jednotlivá setkání tak, aby bylo ergoterapeutické působení kvalitnější. 

Jsem si vědoma toho, že nebyl úplně optimálně vymezený čas pro jednotlivá 

setkání, dále by bylo vhodné zařadit více skupinových aktivit zaměřených na rozvoj 

spolupráce dětí. Přes tyto nedostatky mám z uplynulého programu velice dobrý pocit. 

Hlavním důvodem mého uspokojení z práce jsou děti, které se zúčastnily programu 

s opravdovou chutí a zaujetím. Rozhodla jsem se neformální pokračování v tomto 

způsobu práce s cílem dosáhnout větší úspěšnosti ve stanovených cílech programu. 
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Obrázek č. 1 Obrázek žáka 3. 
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Obrázek č. 2 Velikonoční kraslice z vytrhávaných papírů (Klimková, 2013). 
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Obrázek č.3 Společná práce žáků 3 a 5. 
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Obrázek č.4 Velikonoční dekorace ze slaného těsta (Šritrová, 2002). 

 

 

 

	  

Obrázek č.5 Návod na origami tulipány (Klimková 2013). 

	  

	  

	  

 


