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Úvod 

Téma využití výtvarných technik u lidí s mentálním postižením jsem si vybrala 

z toho důvodu, že již druhým rokem mám možnost spolupráce s občanským sdružením 

Pohoda v Praze a sice v denním centru pro mentálně postižené, kde právě výtvarné 

techniky jsou jednou z hlavních aktivit, které klienti v denním centru provádějí. Měla 

jsem též možnost absolvovat pětitýdenní praxi v Domově Harcov v Liberci, kde jsem 

poznala trochu jiný přístup a jiný styl práce s mentálně postiženými. Rozdíly ve 

výtvarných technikách jsem se rozhodla uvést ve své práci. 

Myslím si, že výtvarné techniky jsou velkým pomocníkem v ergoterapii, jelikož 

při jejich provádění procvičujeme hned několik věcí najednou, rukou počínaje a 

kognitivními funkcemi konče. Z vlastní zkušenosti ale vím, že je nutné vybírat výtvarné 

techniky zcela individuálně dle potřeb jednotlivého klienta. U lidí s mentálním 

postižením musíme počítat se snížením intelektových schopností, které je většinou 

provázeno nižší schopností orientovat se v životě. Je třeba toto mít na mysli a techniky 

volit dle stupně postižení. Je třeba mít též na zřeteli, že často se u takovýchto jedinců 

objevuje nedostatek adaptivního chování, který je vyjádřen zpomaleným a 

zaostávajícím vývojem, ohraničenými možnostmi vzdělání a nedostatečnou sociální 

přizpůsobivostí. Proto při práci s lidmi s mentálním postižením je nutné počítat s tím, že 

většinou mají pouze základní vzdělání. Při zadávání úkolu tedy volíme známá slova, 

vyhýbáme se zbytečnému užívání slov cizích, hovoříme jasně a výstižně. Nezahlcujeme 

klienta nadbytečnými informacemi. 

Ve své práci bych se ráda zaměřila na to, jaké výtvarné techniky se u nás při 

práci s mentálně postiženými používají obecně, následně bych přiblížila problematiku 

přímo v Domově Harcov v Liberci a v denním centru Pohoda v Praze. 

Dále bych se ráda dozvěděla, jak sami mentálně postižení vnímají jednotlivé výtvarné 

techniky, co sami rádi dělají. Ráda bych vymyslela takové výtvarné metody nebo jiné 

kompenzace, které by vedly nejen ke tréninku určité konkrétní věci, ale i uspokojení a 

radosti z vykonané práce a z hotového výrobku. Ráda bych se také zamyslela nad tím, 

co v mentálně postižených vyvolává samotný proces tvoření a výsledek, který tvorbou 

získají. Zda se tyto pocity liší vzhledem ke zvolenému druhu výtvarné činnosti, zda se 

liší díky klientům, kteří se na výrobku podílí, popřípadě jsou u výroby pouze přítomni, 
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zda jsou ovlivněny člověkem, který celou aktivitu vede a podobně. Je - li nějaký rozdíl 

v tom, když aktivitu provádí klient samostatně nebo ve skupině s dalšími klienty. 
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1. Nejčastější příčiny mentální retardace 

Mentální retardací rozumíme podnormální rozumové schopnosti projevující se 

od narození nebo časného kojeneckého věku, které se manifestují abnormálním 

vývojem a jsou spojeny s problémy v oblastech učení a sociální adaptace. Uvádí se. že 

mentální retardace se vyskytuje přibližně ve 3% celkové populace, ale jen asi u 1-1,5% 

je skutečně zjištěno. Incidence narození dítěte s 

IQ < 50 je 3,6 na 1000 živě narozených. 

Duševní činnost je závislá na neuronálních okruzích více než na pouhém počtu 

neuronů a myelinových pochev. 

Poslední tři měsíce těhotenství a novorozenecké období jsou nejzranitelnějším 

obdobím vyvíjejícího se mozku. V mozkové kůře se zvětšují neurony, jejich větvení a 

vytváří se další spojení - synapse. Podobně se v mozečku tvoří neurony, buňky putují 

na vzdálenější místa. Probíhá množení nervového vaziva - neuroglie a nervová vlákna 

se izolují myelinovými obaly. 

Inteligence je určována polygenními faktory a okolním prostředím. Podoba 

vývojových vad závisí na době jejich vzniku. Mentální opoždění může být způsobeno 

příčinami endogenními nebo exogenními. (Vágnerová, 1995) 

1.1 Endogenní faktory 

Jsou zakódovány již v systémech pohlavních buněk, jejíchž spojením vzniká 

nový jedinec, jsou to příčiny genetické. 

1.2 Exogenní faktory 

Působí od početí jedince, v průběhu celé gravidity, porodu, poporodního období 

i raném dětství. Exogenní faktory mohou, ale nemusí být bezprostřední příčinou 

poškození mozku plodu nebo dítěte. Mohou také hrát roli činitelé, které „spouští" 

projevy zakódované patologie dědičnosti nebo modifikuje jejich průběh. Exogenní 

faktory se člení podle období působení na prenatální (působí od početí do narození), 

perinatální (působí těsně před, během a těsně po porodu) a postnatální (působí od 

narození). (Vágnerová 1995) 
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1.2.1 Prenatální faktory 

Prenatální faktory způsobující mentální retardaci mohou být infekce - např. 

virus rubeoly nebo toxoplasma, dále teratogeny - léky a jiné chemické látky, matkám 

alkoholičkám se mohou narodit děti postižené fetální alkoholovou fetopatií, která se 

projevuje například mikrocefalií, abnormalitami obličeje, srdečními vadami... Patří sem 

i prenatální podvýživa, radiace nebo neznámé vlivy, které ovlivňují implantaci a 

embryogenezi. (Langer, 1995) 

1.2.2 Perinatální faktory 

Perinatální faktory jsou spojené s nedonošeností, krvácením do CNS...Patří sem 

porody spojené s použitím kleští, hrozící předčasný porod - krvácení v těhotenství, 

předčasné kontrakce, dráždivé děložní hrdlo, těhotenská hypertenze, předčasný odtok 

plodové vody...Nemoci a stavy způsobené jinými specifickými vlivy - vrozený 

hydrocefalus, mikrocefalie, kraniostenóza... (Langer, 1995) 

1.2.3 Postnatální faktory 

Postnatální faktory mohou zahrnovat virovou a bakteriální encefalitidu, 

meningitidu, otravu olovem, rtutí...,postnatální poranění mozku nebo hypoxii. (Langer, 

1995) 

2. Klasifikace mentální retardace 

„Mentální retardace může být různého stupně a jednou z hlavních léčebných 

možností je ergoetrapie. Již nepoužíváme výrazy debilita, imbecilta, idiocie a 

oligofrenie, jakož i jiné výrazy, např.mrzák, které vyjadřují něco z lidského hlediska 

nešťastného a stávají se po delším užívání i nadávkou. Podle Mezinárodní klasifikace 

nemocí, lO.revize používáme výraz mentální retardace." (Pfeiffer, 2001,str.43) 
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2.1 Lehká mentální retardace (IQ 50-69) 

Vývoj lehce mentálně retardovaných je o proti normě značně pomalejší, ale 

většina dosáhne úplné nezávislosti v ADL - osobní péči a v množství praktických 

dovedností (domácí práce, ruční práce...). Problémy jsou při teoretické práci, mívají 

specifické poruchy učení (čtení, psaní). Většinou jsou schopni zvládnout výuku ve 

zvláštní nebo pomocné škole. V myšlení převládají konkrétní, názorné a mechanické 

přístupy. Mluvu si osvojují opožděně, ale dokáží ji pak účelně využívat v životě, jsou 

schopni udržovat konverzaci. Jejich řeč ale bývá obsahově chudší a objevují se poruchy 

formální stránky řeči. 

Výchova a vzdělávání by měly být založeny na rozvíjení dovedností a 

kompenzování nedostatků. Takto postižení mohou být schopni najít si zaměstnání, více 

vyhovující jsou práce s využitím převážně praktických, než teoretických schopností 

(spíš manuální práce). Lehké mentální postižení nemusí ve společnosti činit vážnější 

potíže, pokud se neprojevuje ve větší míře emoční a sociální nezralost - může se 

objevovat afektivní labilita, úzkostnost, zvýšená sugestibilita, obtížnější přizpůsobování 

normám. 

Ergoterapii je vhodné zaměřit především na pracovní začlenění a zlepšení 

motoriky- zvláště jemné. 

2.2 Středně těžká mentální retardace (IQ 35-49) 

Rozvoj je po všech stránkách výrazně opožděný, konečné schopnosti jsou u 

takto postižených značně omezené. Jsou schopni zvládat běžné návyky a jednoduché 

dovednosti. Verbální projev bývá chudý, agramatický a špatně artikulovaný, ve slovní 

zásobě chybí i méně běžné konkrétní pojmy. Ve škole někteří zvládnou základy čtení, 

psaní a počítání v případě kvalifikovaného pedagogického vedení ve speciálních 

vzdělávacích programech. Vývoj jednotlivých schopností bývá často značně 

nevyrovnaný (verbální x senzo-motorické...). 

Většinou jsou schopni vykonávat jednodušší manuální práce, ale potřebují 

pevnou strukturu činnosti a odborný dohled. V některých, spíš vzácných případech jsou 

schopni samostatného života - bývají plně mobilní, schopni komunikace a 

jednoduchých sociálních aktivit. 
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Z doprovodných chorobných stavů se často vyskytuje epilepsie, autismus, tělesná 

postižení, někdy se objevují psychiatrická onemocnění. 

U této kategorie mentálně retardovaných je častý výskyt epilepsie. 

Ergoterapie je zde hlavním léčebným programem, je zaměřená na nácvik 

denních činností, kde lze dosáhnout úplné soběstačnosti. Dále je důležitý nácvik 

sociálního chování. 

2.3 Těžká mentální retardace (IQ 20-34) 

Takto postižení lidé často trpí značnými poruchami motoriky a dalšími 

přidruženými vadami, často jde o postižení kombinované. Úroveň všech schopností je 

výrazně omezená. Komunikace je převážně nonverbální, používají neartikulované 

výkřiky, případně slova, jejichž použití je však často nepřesné, generalizované. Učení je 

tedy hodně omezeno. Důležité je klást důraz na včasnou a dostatečně kvalifikovanou 

rehabilitační a pedagogickou péči. Pak je možné, aby si postižený osvojil základní 

komunikační dovednosti a základní úkony sebeobsluhy. Často se objevuje 

sebepoškozování zapříčiněné poruchou v afektivní sféře. 

Ergoterapii cílíme hlavně na oblast soběstačnosti a na vytvoření co nejméně 

rizikového prostředí. Samostatný život je velmi nepravděpodobný. 

2.4 Hluboká mentální retardace (IQ 0-19) 

Většina takto postižených lidí je výrazně omezená v pohybu, často imobilní. 

Častá je také inkontinence. Rozumové vlastnosti jsou téměř nerozvinuté, postižení jsou 

při nejlepším schopni diferencovat známé a neznámé podněty a reagovat na ně libostí či 

nelibostí. Vyjadřují se pouze pomocí rudimentární neverbální komunikace nebo se 

vůbec nevyjadřují. Potřebují stálý dohled a pomoc. Při vhodném vedení jsou schopni se 

nepatrně podílet na sebeobslužných úkonech. 

Ergoterapie se zde uplatní především v oblasti stimulace smyslů - zraku, sluchu, 

hmatu... (Švarcová, 2000) 
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3. Všeobecná charakteristika 

Zaměřila jsem se na oblast myšlení, schopnosti učení, sebehodnocení, stimulace, 

motoriky, volnočasových aktivit a paměti. 

3.1 Myšlení 

Je stereotypní, rigidní a ulpívavé na určitém způsobu řešení. Ulpívavost a 

vázanost na známou skutečnost je pro mentálně postižené osoby obranou před novými -

subjektivně nesrozumitelnými podněty, které jsou pro ně nepříjemné a mohou vyvolávat 

strach. 

K problémům často zaujímají pasivní postoj, čekají řešení problémů od někoho 

jiného. 

3.2 Schopnost učení 

Schopnost učení je díky nedostatečnému porozumění učeného, snížené 

koncentraci pozornosti a paměti snížená. 

Učení je převážně mechanické a asociační. 

3.3 Sebehodnocení 

Mentálně postižené osoby snadno přejímají názory od ostatních (ne vždy jsou 

schopni zcela je pochopit), vlastní názor je nekritický. Většinou nejsou schopni 

odhadnout své schopnosti. 

3.4 Stimulace 

Vyhovuje spíše stereotypnější, jednoduchá a jednoznačná stimulace. Mentálně 

postižení se nepřesytí známými podněty zdaleka tak rychle jako zdravá populace, 

protože podněty je uspokojují svou jednoznačností. 

Důležitým aspektem je srozumitelnost podnětu. 
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3.5 Motorika 

Vyskytují se časté motorické problémy jako je porucha jemné, hrubé motoriky, 

koordinace horních končetin, koordinace oko-ruka..., také se setkáváme 

s nevyhraněnou dominancí. 

3.6 Volnočasové aktivity 

Mentálně postižení mají snížený rozhled a jejich zájem o volnočasové aktivity 

také není tak veliký. Proto je velmi důležité povzbuzovat je v objevování a rozvíjení 

těchto aktivit. 

3.7 Paměť 

Je charakterizovaná pomalým tempem osvojování nových poznatků, nestálostí 

jejich uchování a nepřesností vybavování. 

Další průvodní jevy mentální retardace viz příloha 1 

4. Pohoda společnost pro normální život lidí 
s postižením 

„Každý člověk s postižením potřebuje jinou pomoc a má právo si ji vybrat. Tato 

pomoc musí maximálně posilovat jeho vlastní soběstačnost a respektovat lidskou 

důstojnost". Z těchto názorů vychází cíle a poslání Pohody. 

4.1 Poslání 

Poslání pohody je normální život lidí s postižením 
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4.2 Cíle 

Cílem Pohody je poskytování takových sociálních služeb, které lidem 

s postižením umožní normální život v běžném prostředí, maximálně posilují jejich 

soběstačnost a vlastní kompetence a respektují jejich osobnost, názory a individuální 

potřeby. 

Pohoda od svého založení v roce 1998 poskytuje služby dospělým lidem s mentálním a 

kombinovaným postižením všech věkových kategorií. 

4.3 Významné události v historii Pohody od roku 1998 

1998 

• založení organizace 

• otevření chráněného bydlení (Polská 58) 

• zahájení poradenství 

1999 

• otevření chráněného bydlení (Sokolská 29) 

• zahájení osobní asistence 

• zahájení služby podporované bydlení 

• zahájení respitní a krizové péče 

• zahájení volnočasových aktivit a rekreačních pobytů 

• první kontrola kvality poskytovaných služeb ze strany MPSV 

• povedlo se vydat adresář sociálních služeb poskytovaných na území MČ Praha 2 

2000 

• otevření dalšího chráněného bydlení (Kodymova 2526) 

2001 

• změna loga organizace (šnek) 

• první „Šnekiáda" - jedná se o akci, která probíhá každoročně během tří dnů 

v červnu na Náměstí Míru ve spolupráci s městskou částí Praha 2. Pohoda zde 

prezentuje svou organizaci prodejní výstavou výrobků klientů. 

• vydání aktualizace adresáře sociálních služeb poskytovaných na území MČ 

Praha 2 
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2002 

• otevření denního stacionáře Záhřebská 

• zahájení spolupráce s externím supervizorem 

• vydána publikace Služby pro lepší život lidí s mentálním a kombinovaným 

postižením 

• získání financí z projektů Access a Perspektiva - z fondů Phare 

• zahájení služby Komplexní péče rodinám (dále KPR) 

2003 

• zahájení spolupráce s Owl Housing Londýn 

• dočasný provoz chráněného bydlení Rumunská 

• nástup nové výkonné ředitelky 

• zahájení činnosti koordinátora dobrovolníků 

2004 

• otevření chráněného bydlení (Kodymova 2525) 

• zavedení supervize pro pracovníky kanceláře 

• změna činnosti denního centra Záhřebská 

• zahájení strategického plánování 

2005 

• otevření chráněného bydlení (Krátká) 

4.4 Poskytované služby 

základní: 

1.4.1 chráněné komunitní bydlení 

1.4.2 podporované bydlení 

1.4.3 krizová a respitní péče 

1.4.4 komplexní pomoc rodinám 

1.4.5 denní programy 

doplňkové: 

1.4.6 osobní asistence 

1.4.7 rekreační pobyty 

1.4.8 zájmová činnost a vyplnění volného času 
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4.4.1 Chráněné komunitní bydlení 

Chráněné komunitní bydlení je společná domácnost v jednom bytě, kde asistenti 

nepřetržitě pomáhají klientům, kteří zde žijí, se vším, co oni sami nedokáží. Jde o 

domov klientů, kteří se rozhodli žít samostatně, nebo těch, kteří zůstali bez rodičů. 

Pohoda od svého založení zřídila několik chráněných bytů. Byt v Kodymově ulici 2526 

je komunitní chráněný byt pro 11 klientů. Jde o byt smíšený, tzn. Že jeho obyvatelé jsou 

jak muži, tak ženy. Byt je mezonetový, pokoje maximálně dvoulůžkové a klienti se za 

pomoci asistentů, kteří se střídají v turnusových službách, o byt starají co nejvíce 

samostatně - nakupují, vaří, perou, uklízejí. Společně tráví i část svého volného času. 

Vzhledem k tomu, že klientům není lhostejné, v jakém prostředí žijí, starají se 

také po celý rok o úklid nejbližšího okolí domu, ve kterém je jejich chráněný byt 

umístěn. Pokud klienti nedocházejí do práce, navštěvují denní centrum Záhřebská na 

Praze 2. 

V roce 2004 se za podpory městské části Praha 13 a primátora hl.města Prahy 

podařilo zřídit další byt hned ve vedlejším vchodu. Opět se jedná o byt mezonetový, 

smíšený, kam jsou přijímáni klienti, kteří nemají problém cestovat samostatně po Praze. 

Část klientů pracuje v chráněných dílnách nebo na běžných pracovištích. Asistence je 

však i v tomto bytě zajištěna také přes noc. 

Nejstarší chráněné bydlení provozované Pohodou se nachází v ulici Sokolská. 

Funguje již od roku 1998 a to díky podpoře městské části Praha 2. Jde také o byt 

komunitního typu, smíšený. Je určen pro starší obyvatele, ve čtyřech pokojích je osm 

lůžek. Asistence je zajištěna v bytě po 24 hodin denně, program bytu je uzpůsoben 

možnostem klientů tak, aby zůstal určitý pravidelný denní režim. I v tomto chráněném 

bytě se o jeho běžný chod starají klienti co nejvíce samostatně. Ti, kteří mohou, 

docházejí v pracovních dnech do denního centr, ostatní mají individuální program 

přímo v bytě. Volný čas tráví podle svých zájmů, jezdí na výlety, do přírody, za 

kulturou... 

4.4.2 Podporované bydlení 

Podporované bydlení je velmi podobné chráněnému bydlení, jenom jde 

zpravidla o vlastní byt klienta. Většinou v něm bydlí sám, s kamarádem nebo 
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s partnerem. Často, ale ne vždy, je v podporovaném bydlení nižší rozsah služeb než 

v chráněném bydlení. 

4.4.3 Krizová a respitní 

Krizová lůžková péče poskytuje rodičům možnost se i v náhlých 

komplikovaných situacích obrátit o pomoc. V případě volné kapacity se klientovi 

poskytne komplexní péče včetně ubytování, stravování, lékařské péče, denního 

programu a podobně. V opačném případě Pohoda nabízí poradenství a reference. 

Respitní péče je služba rodině, která pečuje o svého dospělého člena 

s mentálním postižením. Umožní rodině oddychnout si a načerpat síly. Službu lze 

objednat v rozsahu od několika dnů do tří týdnů. I zde je poskytování vázáno na volnou 

kapacitu. 

4.4.4 Komplexní pomoc rodinám 

Středisko komplexní pomoci rodinám v Balbínově ulici nabízí všestrannou 

pomoc potřebným klientům rodiny, která pečuje o člověka s mentálním postižením a 

ocitla se ve složité životní situaci. Zajišťuje terénní sociální služby v Praze a nejbližším 

okolí. Asistenti jsou pravidelně proškolováni a vedeni k tomu, aby jejich práce nebyla 

jen pečovatelskou službou, ale asistencí v pravém slova smyslu, která dospělému 

člověku s mentálním postižením nabízí více než jen zajištění základních potřeb. Práce 

s touto cílovou skupinou je specifická a jsou při ní nutné znalosti a schopnosti, které 

osobní asistence u většiny uživatelů s tělesným postižením nevyžaduje. 

Tým KPR je složen ze čtyř stálých pracovníků a čtyř externě spolupracujících 

studentů. Dříve bylo stálých zaměstnanců 5, ale jedna zaměstnankyně odjela na roční 

stáž do Londýna do spřátelené organizace Owl Housing, která funguje podobně jako 

Pohoda. 

4.4.5 Denní programy 
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Denní centrum Záhřebská je oblast, které bych ve své práci ráda věnovala 

největší pozornost. Jedná se o centrum, které nabízí každému individuálně - dle jeho 

přání, schopností a zdravotního stavu možnost učit se novým věcem, dávat svému času 

smysl a získávat pocit užitečnosti. 

V denním centru se klienti zabývají během dne různými pracovními a 

výtvarnými aktivitami, zapojují se do činností podle svého výběru a za pomoci asistentů 

vyrábí originální výrobky. 

Pro každého klienta je zpracován individuální plán rozvoje zaměřený na 

zlepšování jeho dovedností (od hygienických návyků, prací v domácnosti a nákupů, 

nácviků jemné motoriky až po jízdu dopravními prostředky, případně samostatného 

vyřizování osobních záležitostí na úřadech) 

Další významnou oblastí je kulturně zájmová činnost. Klienti chodí na výstavy, 

do divadel - z nabídky programů si vybírají podle svých zájmů, navštěvují pravidelně 

ekologické centrum a pomáhají zde pečovat o zvířata, chodí na cvičení. 

Klienti se během roku též účastní všech prezentačních aktivit Pohody. Sami se 

podílí na prodeji vlastnoručně vyrobených prací a většinou předvedou i nějaké 

představení, které si secvičili v rámci denního centra. Nejčastěji se jedná o recitaci básní 

nebo zpěv v doprovodu kytary. 

Problémem denního centra jsou poměrně stísněné prostory. Denní centrum tvoří 

dvě místnosti, kuchyňka a chodba. Kapacita je 20-25 klientů. Pohodě se podařilo 

vyjednat si s domovem důchodců, který se nachází hned ve vedlejším dvoře možnost 

návštěv jejich centra v době, kdy oni tyto prostory nevyužívají. I tak je ale, podle mého 

názoru, prostor nedostačující. 

Další svízel vidím v nedostatku kvalifikovaného personálu zabezpečujícího tuto 

službu. V denním centru pracují tři stálí zaměstnanci, obšas vypomáhají dobrovolníci. 

Před rokem byla vedoucí denního centra ergoterapeutka, ale odešla a na její místo 

nastoupila speciální pedagožka pracující mnoho let mimo obor. Obecně se dá říci, že 

během posledních dvou let, kdy jsem měla možnost s Pohodou více spolupracovat, 

došlo zvláště v denním centru k mnoha zásadním změnám právě v obsazení 

zaměstnanců. Zdá se mi, že tyto změny významně zasáhly chod tohoto centra. Změny 

mají bohužel dopad i na cíl a poslání tohoto centra. 
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4.4.6 Osobní asistence 

Osobní asistence v bytě klienta dává pečující osobě možnost si bez obav a 

spěchu dojít k lékaři, na úřady, odpočinout si, věnovat se svým zájmům. Klientovi 

služba dopomáhá k naplňování potřeb a přání, vede jej k samostatnosti při tréninku 

dovedností běžného života. 

Osobní asistence- služba průvodce je určena dospělým lidem s těžším 

postižením, kteří bez doprovodu nemohou po Praze cestovat - jít na úřad, zařadit se do 

tranzitního programu tréninkového a chráněného zaměstnávání, ale také jít na 

procházku, výstavu, za sportem či do kina. 

4.4.7 Rekreační pobyty 

Rekreační pobyty poskytuje Pohoda všem klientům všech programů.. V létě 

pořádá dvoutýdenní pobyty v jizerských horách a na Vysočině. Mnozí klienti se účastní 

individuálních rekreací se svými rodinami a ostatními organizacemi. 

4.4.8 Zájmy a volný čas 

Každý klient má plnou podporu celého týmu pracovníků Pohody při hledání 

využití svého volného času a může se věnovat všem svým osobním koníčkům. Pohoda 

se snaží zajistit pro tuto činnost dobrovolníky se s tejnými zájmy. 

4.5 Spolupráce 

Pohoda spolupracuje s organizací Owl Housing v Londýně, aktivně se zapojuje 

do komunitního plánování v Praze 2 a 12, spolupracuje s Centrem sociálních služeb 

v Praze 2, ekologickou organizací Ekola, SOU obchodním v Belgické ulici, kam chodí 

klienti pravidelně cvičit. Spolupráce již několikrát proběhla též se sdružením Máme 

otevřeno, s několika pražskými divadly, dílnami tvořivosti apod. (čerpáno z materiálů 

poskytnutých organizací Pohoda) 
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5. Domov Harcov v Liberci 

5.1 Situace zaměstnanosti osob se sníženou pracovní schopností v libereckém kraji 

Jelikož situace v libereckém kraji v oblasti zaměstnávání osob se sníženou 

pracovní schopností je značně odlišná od situace v Praze, ráda bych čtenáře mé práce 

seznámila i s tímto problémem. Tyto informace jsou zásadní pro pochopení vzniku a 

chodu zařízení Domova Harcov. 

Zaměstnanost lidí se sníženou pracovní schopností je velice nízká. Jedním 

z problémů je přetrvávající segregace lidí s vrozeným zdravotním postižením do 

různých ústavů, zařízení nebo speciálních programů, kde nemají možnost osvojit si 

přiměřené osobní a sociální návyky pro úspěšné zaměstnání a nejsou vedeni k zájmu o 

práci. 

Většinou neexistují žádné služby, které by pomohly postiženým lidem v získání 

a udržení si zaměstnání. V některých případech negativní úlohu sehrávají i samotní 

rodiče dětí, kteří často mívají nízká očekávání ohledně pracovního uplatnění svých dětí 

se zdravotním postižením a hlavně mívají obavu, že při zaměstnání jejich dětí by mohli 

ztratit nárok na důchod a další příspěvky. 

Problém je i na straně zaměstnavatelů, kteří přes veškeré legislativní zvýhodnění 

a úlevy v souvislosti se zaměstnáváním osob se sníženou pracovní schopností často 

nejsou ochotní či připravení pracovat se zaměstnancem, který má speciální potřeby a 

k zvládnutí svých pracovních úkolů vyžaduje více času. Proto lidé se zdravotním 

postižením, často s nedokonalým nebo někdy s žádným výcvikem, nemají téměř žádnou 

šanci uspět v běžném konkurenčním pracovním prostředí. 

V oblasti přímých služeb se v posledních letech rozvíjejí nové formy podpory 

lidem s postižením na běžném trhu práce a jejich integrace do společnosti. Patří sem 

především chráněné dílny a podporované zaměstnání, kde je těmto lidem poskytována 

dlouhodobá podpora při aktivizaci, upevnění a rozvoji pracovních dovedností a návyků. 
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Je nutné zdůraznit, že tyto služby jsou zajišťovány převážně neziskovým 

sektorem, který se soustavně potýká s nedostatkem finančních prostředků, potřebných 

na provoz těchto zařízení, nebo i na rozšíření poskytovaných služeb. 

Výše popsané problémy osob se změněnou pracovní schopností se plně vztahují 

na situaci v Liberci a Libereckém kraji. 

5.2 Statistické údaje 

Na Úřadu práce v Liberci bylo v lednu 2005 evidováno 1181 osob se zdravotním 

postižením. V květnu 2004 bylo na Úřadu práce v Liberci evidováno celkem 1173 osob 

se změnou pracovní schopností, což bylo o 4% více než ve stejném období minulého 

roku a o 13% více než v roce 2002. Zájem lidí s postižením o práci v chráněných 

dílnách daleko převyšuje možnosti uspokojení této poptávky. V Liberci v současné 

době existuje 12 chráněných dílen, ve kterých pracuje více než 160 osob se zdravotním 

postižením. 

Zvláštní skupinu osob se změněnou pracovní schopností tvoří osoby 

s mentálním postižením, které jsou v případě lehčího stupně postižení, schopní poměrně 

velmi dobře vykonávat fyzickou práci, avšak vyžadují zvláštní přístup a odborný 

dohled. Z tohoto hlediska představují pro celou řadu zaměstnavatelů jakési riziko 

spojené s jejich zaměstnáním. Sociálně ještě více znevýhodňovanou skupinou obyvatel 

jsou osoby se středním a těžším stupněm mentální retardace, které mají na trhu práce 

minimální šance najít pracovní uplatnění. Tyto osoby nejsou schopny samostatně 

existovat a proto nacházejí umístění v různých domovech a ústavech, které kapacitně 

často nestačí uspokojit jejich poptávku. 

Pro péči o dospělé osoby s mentálním postižením existuje v Liberci pouze jedno 

zařízení, ve kterém trvale nebo přechodně bydlí a pracuje 42 osob s různým stupněm 

postižení. 

Tímto zařízením je Domov pro mentálně postižené v Liberci - Harcově, Vlčí 

vrch 323/54, Liberec 15 (dále jen Domov Harcov). Zřizovatelem a provozovatelem 

Domova pro mentálně postižené je Sdružení pro pomoc mentálně postiženým v Liberci, 

které je součástí celostátní organizace Sdružení pro pomoc mentálně postiženým ČR, 

registrované u ministerstva vnitra ČR pod č.j.VSP/1 - 3724/90 - R, jenž je součástí 

Sdružení zdravotně postižených. Domov Harcov byl zřízen jako nestátní zařízení a to 

rozhodnutím okresního výboru Sdružení pro pomoc mentálně postiženým v Liberci dne 
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15.10.1991, které bylo schváleno členskou schůzi okresního výboru SPMP dne 

17.3.1992. Domov Harcov byl registrován v Údajové základně sociálních služeb 

referátu sociálních věcí Okresního úřadu v Liberci. 

5.3 Historie a současnost 

Domov Harcov zahájil svoji činnost v roce 1993. V současnosti v Domově bydlí 

42 lidí ve věku od 23 do 57 let, z nichž 17 bydlí v chráněných bytech v budově na Tř. 

Svobody č.p.219, a 25 osob ve skupinovém bydlení v hlavní budově(Vlčí vrch). Další 3 

lidé navštěvují Domov jako denní stacionář. Aktivit v dílnách v režimu pracovní terapie 

se účastní celkem 34 lidí, 9 obyvatel Domova pracuje za mzdu v chráněné dílně 

CHRANO v Konopné ulici, která není zařízením Domova. 

Od doby svého vzniku Domov soustavně zkvalitňuje své služby, o čemž svědčí i 

velký zájem ze strany potenciálních klientů. Bohužel stávající kapacity Domova už 

nedokážou uspokojit rostoucí poptávku ze strany osob s mentálním postižením. 

V současné době Domov eviduje více než 30 žádostí o umístění v Domově i v dílnách. 

Budovu v ulici Vlčí vrch získal Domov do bezplatného pronájmu na dobu 50-let od 

statutárního města Liberec (dále jen SML) v roce 1991. Byla provedena rekonstrukce do 

podoby bezbariérového Domova sjednolůžkovými a dvoulůžkovými pokoji. Dvě 

třetiny nákladů na rekonstrukci poskytla holandská nadace Stichting Katholieke Noden, 

zbývající prostředky byly z Ministerstva práce a sociálních věcí(MPSV) a Ministerstva 

zdravotnictví (MZ) ČR. 

Druhou budovu na Tř. Svobody, získal Domov od SML za minimální pronájem 

na dobu 401et. Z dotace Ministerstva pro místní rozvoj, prostředků SML a z vlastních 

zdrojů v ní vybudoval 7 chráněných bytů a 4 dílny. 

Ve snaze vyhovět zájmu a potřebám dalších osob s mentálním postižením, 

Domov získal od SML třetí budovu na Tř. Svobody, v těsné blízkosti stávajících dvou 

budov Domova Harcov. Jedná se o novou stavbu, která byla zkolaudována v listopadu 

2004. Budova je majetkem SML a Domovu Harcov pronajata za minimální nájem na 

dobu 20 let. Realizace projektu vybavení dílen , který byl hrazen z finančních 

prostředků SROP a z rozpočtu města Liberce, byla dokončena v dubnu 2005. 

Vzniklý komplex tří budov umožňuje poskytovat skupinové bydlení pro 25 osob 

s mentálním postižením, bydlení v 9-ti chráněných bytech pro 25 osob s mentálním a 
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tělesným postižením a trvalé pracovní uplatnění v areálu dílen pro přibližně 50 osob se 

zdravotním postižením. V dílnách nachází pracovní uplatnění obyvatelé Domova 

Harcov i další nezaměstnaní občané absolventi zvláštních, pomocných, speciálních a 

praktických škol a učilišť s různým typem a stupněm zdravotního postižení z Liberce a 

blízkého okolí. 

5.4 Služby, které Domov Harcov zajišťuje 

Domov Harcov zajišťuje pro dílny technické a odborné zázemí, které zahrnuje 

odborné vedení a dohled, stravování, nákup materiálu, provoz a údržbu dílen, realizaci 

výrobních činností a případný prodej výrobků. V nově zřízených dílnách je možné 

vyrábět keramické výrobky, tkané textilní výrobky, svíčky,proutěné košíkářské zboží, 

různé dekorace, oděvní a bytové doplňky, které nachází své místo na trhu. 

Domov Harcov zajišťuje provoz dílen i po finanční stránce a to z příspěvků 

Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, z invalidních důchodů klientů, z příspěvků 

SML, Krajského úřadu Libereckého kraje a ze sponzorských darů. I když financování 

Domova Harcov po celou dobu jeho existence probíhalo bez větších problémů, je nutné 

zdůraznit, že kromě úhrad za poskytované služby ze strany klientů Domova se jedná o 

nenárokové financování, o které je nutno každý rok znovu žádat, (čerpáno z materiálů 

poskytnutých Domovem Harcov a magistrátem statutárního města Liberce) 

6. Výtvarné a kreativní techniky v ergoterapii 

6.1 Historie 

Kreativní techniky byly velmi oblíbené a rozšířené při rozvoji ergoterapie na 

začátku století. Od 40.1et je kladen větší důraz na soběstačnost. Používání kreativních 

technik v menší míře souvisí mimo jiné i s rozvojem techniky a úbytkem rukodělných 

prací. Využívání kreativních technik u fyzických postižení se snížilo na minimum, u 

mentálně postižených se využívají hlavně projektivní techniky, které těmto pacientům 

pomáhají porozumět své situaci. 
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V České republice je terapie pomocí kreativních technik velmi rozšířená a to 

hlavně ve velkých ústavech, kde jsou zřizovány za tímto účelem dílny (dřevařská, 

tkalcovská, výtvarná...) 

6.2 Co kreativní techniky zahrnují 

Kreativní techniky zahrnují tvořivé, umělecké, mechanické i duševní činnosti. 

Mohou být jemné i hrubé, mohou probíhat v čistém i méně čistém prostředí nebo 

v tichém či hlučném prostředí. 

6.3 Proč považuji za užitečné používání kreativních technik v ergoterapii 

6.3.1 Obecné důvody 

Jedním z důvodů je, že výtvarné tvoření je pro člověka přirozené. Dokládají to 

už jeskynní malby, indiánské pouštní obrazce, africké masky...) Pomocí výtvarné 

tvorby též člověk vyjadřuje svůj vztah k okolnímu prostředí. Nutné je zároveň uvědomit 

si, že každý z nás se téměř denně věnuje nějaké tvořivé vizuální činnosti. Hovořím 

například o výběru stylu oblečení, výzdobě domácnosti, uspořádání květin na zahradě, 

balení dárků apod. Jde zde o uplatnění formy, barvy, struktury i kompozice. 

6.3.2 Terapeutické důvody 

Terapeutických důvodů je stejně tak jako důvodů obecných několik. A všechny 

jsou, dle mého názoru, velmi užitečné. 

Pomocí kreativních technik lze trénovat různé funkční dovednosti nebo cílené 

působit na určitou oblast (např.zlepšení úchopu, zvýšení síly horních končetin, 

procvičení paměti, nácvik koncentrace...) 

Dále je během výtvarného tvoření možné pozorovat klienta. A pozorování, jak víme, je 

jedním z nejdůležitějších nástrojů ergoterapeuta a může nám v mnohém pomoci. Je to 

zároveň nenásilná forma vyšetření klienta, při které je možné sledovat jednotlivé 

komponenty činnosti. 
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Výtvarné tvoření je ideální činnost jak pro individuální, tak pro skupinovou 

terapii. 

6.4 Uplatnění kreativních technik v ergoterapii 

Každá činnost se skládá z určitých úkolů, podúkolů a jednotlivých dovedností 

(komponentů) - součástí činnosti. Podobné komponenty činnosti a podúkoly se objevují 

v mnoha činnostech.Tyto činnosti si svým charakterem ani nemusí být podobné, ale 

mají shodné či podobné nároky na komponenty. Díky tomuto může ergoterapeut skrze 

výtvarné činnosti ovlivňovat výkon klienta i v jiných činnostech (např. v soběstačnosti 

nebo pracovním uplatnění). 

Je pouze na ergoterapeutovi, aby zvolil pro klienta vhodnou techniku s jasným 

cílem. Při výběru tématu se můžeme nechat inspirovat ročními obdobími, příležitostmi 

jako jsou Vánoce, Velikonoce, narozeniny rodinných příslušníků apod.Důležité je zvolit 

takové téma a způsob práce, aby výsledek byl uspokojivý. 
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V praktické části své práce jsem se rozhodla zjistit, jak výtvarné techniky 

vnímají sami mentálně postižení a jak na ně působí. Dále jsem si vybrala několik 

činností, na kterých bych ráda ukázala, jaké složky a funkce lze pomocí výtvarných 

technik nacvičovat a zlepšovat a tudíž proč právě výtvarné techniky jsou velkým 

pomocníkem v ergoterapii a proč užívat právě je. Na jedné konkrétní činnosti (tkaní na 

rámu) bych nacvičované složky rozebrala detailněji, u ostatních činností bych uvedla 

postup práce a příklady adaptací a stupňování. 

U mentálně postižených uplatníme výtvarné techniky jak při cílené ergoterapii, 

kondiční ergoterapii, ale hlavně při výchově k soběstačnosti. Poslední zmiňovaná 

položka je nejčastější věcí, které se právě u mentálně postižených snažíme docílit. 

I když se zdá, že soběstačnost a výtvarné činnosti spolu nesouvisí, je možné zde 

najít velké množství úkonů, které jsou totožné nebo velmi podobné v obou oblastech. 

Jen je třeba potřebnou situaci šikovně navodit a podpořit určitou dovednost. 

Jednotlivé úkony důležité pro soběstačnost jsou například: přenášení pomůcek 

z místa na místo a to i v případě, že klient potřebuje k chůzi obě berle, umístění 

pomůcek do vyšší poličky, zdvihnutí ze země spadlou pomůcku, otevření a zavření 

dveří, hlídání si času, rozvržení si činnosti podle časových možností, zapamatování si 

kroků činnosti, rozhodování se např. při výběru barev... Z rozšířené soběstačnosti -

instrumentálních ADL- je možné trénovat např. jednotlivé kroky vaření (např. při vaření 

moduritu, pečení vizovického pečiva nebo uvaření si čaje pro zpříjemnění skupinové 

aktivity), nakupování (nákup vhodných výtvarných pomůcek, plánování, co je potřeba 

dokoupit) a další. 

Často se stává, že při některých úkonech z různých důvodů terapeut dopomáhá 

klientovi ve zvýšené míře. Je třeba dobře zhodnotit klientovi schopnosti a situaci mu 

připravit tak, aby ji zvládl, tak, aby pro něj byla přínosným krokem v terapii. U každého 

klienta je třeba zvážit všechny okolnosti. Je jasné, že u mentálně postiženého klienta, o 

kterém vím, že je negramotný, nebo že zvládá pouze základní znaky, nebudu zadávat 

práci pomocí psaných instrukcí a naopak u jiného klienta, o kterém vím, že tyto potíže 

nemá, můžu písemné instrukce klidně použít a budu tím trénovat pozornost a paměť. 
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Velmi dobré uplatnění naleznou výtvarné techniky i při ergo terapii zaměřené na 

pracovní začlenění. Ergo terapeut jich zde může velmi šikovně využít, protože jsou často 

jako modelové činnosti , které slouží jak k diagnostice, tak k terapii (zlepšování 

všeobecných dovedností, nácvik pracovního chování, nácvik pracovních dovedností). 

7. Výtvarné techniky užívané při práci s klienty s MR 

Ve svém životě jsem měla již několikrát možnost práce s mentálně 

retardovanými klienty v různých zařízeních. Za tuto dobu jsem se setkala s mnoha 

různými výtvarnými technikami, které se u nás při práci s těmito lidmi používají. 

Výtvarné techniky sami o sobě jsou velmi rozličné a je třeba vybírat z nich takové, které 

budou klienti s MR schopni zvládnou a které ve svém výsledku budou ve většině 

případů uspokojivé. 

Mnoho lidí neví, co si pod pojmem výtvarné techniky představit. Většina 

zavzpomíná na doby své základní školy a na hodiny výtvarné výchovy, kde většinu Času 

strávili nad čtvrtkou s vodovkami popřípadě temperami. Takže se domnívají, že 

výtvarné techniky se rovnají malování. Není tomu tak. Do kategorie výtvarných technik 

můžeme zařadit kromě zmíněné malby také grafiku, kresbu a výtvarné práce 

v materiálu. Právě výtvarné práce v materiálu představují hlavní oblast, které se 

dotýkáme, pracujeme-li s MR klienty. Patří sem například práce s keramickou hlínou, 

modelování, práce se sádrou, koláž, práce s textilem, tkaní, práce se dřevem atd. 

V dnešní době vzniká mnoho chráněných dílen, které jsou zaměřeny právě na 

jednu či několik výše vyjmenovaných činností. 

8. Strukturovaný rozhovor - Co pro klientys MP 
znamená výtvarná činnost? 

Jak jsem již v motivaci ke své práci uvedla, zajímalo mě, jak sami mentálně 

retardovaní vnímají výtvarné činnosti, co to pro ně znamená, co dělají nejraději a z čeho 

mají radost. Byla jsem si již na počátku vědoma toho, že vyjadřovat city, pocity a 

abstraktnosti je jeden ze svízelí lidí s mentální retardací, avšak i přesto jsem se rozhodla 

zeptat se na pár otázek. Dlouho jsem uvažovala, jak otázky položit. Hledala jsem 

vhodnou formu pro všechny, kterým jsem otázky chtěla položit. V potaz bylo třeba brát 
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mnoho aspektů, jakými jsou například negramotnost, smyslové vady či přidružené 

fyzické handicapy. Mnozí z nás se jistě pozastaví nad uvedenou negramotností. Pro 

člověka žijícího v dnešním rychle se vyvíjejícím světě je čtení, psaní a počítání naprostá 

samozřejmost, ale přesto i dnes jsou mezi námi lidé, kteří ani toto základní trivium 

neovládají. A bohužel, mnoho jich je právě ve skupině mentálně retardovaných.. 

Nejprve jsem zamýšlela místo rozhovoru dotazník, ale ukázalo se, že u lidí 

s mentální retardací tento způsob sběru informací není nejlepší. Mnoho důvodů jsem již 

vyjmenovala výše. Zvolila jsem proto strukturovaný rozhovor, kde jsem si předem 

zadala otázky a ty klientům postupně kladla. Výhodou rozhovoru je možná okamžitá 

modifikace otázky či její upřesnění, což se ukázalo velmi užitečné. Mnoha klientům 

bylo třeba otázku položit zcela jinak, nebo upřesnit, co přesně mám na mysli. Častou 

obtíží bylo také odbíhání od tématu. Klienti jsou obvykle velmi povídaví a rádi se dělí o 

své zážitky. Několikrát na mnou položenou otázku začali odpovídat na zcela jinou věc, 

kterou měli právě potřebu někomu sdělit. I v tomto je rozhovor dobrá metoda, jelikož 

mohu klienta usměrnit a navést ho zpět k požadované otázce. 

V obou zařízeních jsem si vybrala 5 lidí, u nichž jsem rozhovor prováděla. Věk 

ani pohlaví při dotazování nehrály roli. Každého klienta jsem se ptala na stejné otázky a 

snažila jsem se dodržet stejné či velmi podobné prostředí pro dotazování. Na začátku 

každého rozhovoru bylo nutné klienta seznámit s tím, co vlastně s ním hodlám dělat a 

proč. Pracovala jsem samozřejmě s informovaným souhlasem, takže jsem klientovi 

raději několikrát vysvětlila o co jde a zda mu opravdu nevadí na mé otázky odpovídat. 

Každému z klientů jsem položila 5 otázek. 

1. Baví vás/tě práce, kterou tady dělá š/te? 

2. Co vás/tě baví nejvíc? 

3. U koho pracuje š/te nejraději? 

4. Pracuje š/te raději sám nebo s někým? 

5. Máš/máte radost, když práci dodělá š/te? 

Úmyslně jsem nedělala rozhovor delší, nechtěla jsem, aby byli klienti mým 

dotazováním unavení ba dokonce naštvaní. Dotazování jednoho klienta trvalo 4-10 

minut, podle toho, jak moc bylo třeba otázky dovysvětlovat. 

Závěr: 
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Klienty jejich práce ve většině případů baví. Z 10 odpovědí bylo 9 kladných. 

V jednom případě jsem zaznamenala odpověď zápornou, avšak subjektivně 

z pozorování klienta při jeho práci nemám dojem, že by klienta práce nebavila. 

Každý z klientů má svou oblíbenou činnost, kterou dělá nejraději. Zároveň mají 

na pracovišti oblíbené vedoucí pracovníky.Z výsledku rozhovoru se domnívám, že 

činnost je více či méně ovlivněna tím, kdo z vedoucích pracovníků má danou činnost na 

starosti a naopak. Z toho vyplývá, že otázka číslo 2 a 3 jsou na sobě závislé. Klienti jsou 

často ochotni změnit činnost kvůli vedoucí osobě, nebo naopak změnit vedoucí osobu 

kvůli činnosti. 

Jen tři klienti z deseti vypověděli, že pracují raději samostatně. Ostatní uvedli 

vždy jméno jiného klienta, jejich kamaráda se kterým rádi pracují. Z pozorování klientů 

při práci mohu potvrdit, že většinou pracují raději v kolektivu několika lidí, protože 

mohou své výrobky porovnávat a mohou se svým dílem pochlubit. 

Osm klientů uvedlo, že má radost, když dílo dokončí. Většinou proto, že 

výrobek dělají k nějaké příležitosti a těší se, že ho budou moci předat svým známým, 

přátelům či rodině a ti je bez pochyby za výsledek jejich práce pochválí a nebo proto, že 

chtějí, aby se právě jejich výrobek prodal. Mají tak pocit užitečnosti a cítí se být 

prospěšní. Dva klienti na mou otázku č.5 odpověděli „nevím", ale zdálo se mi, že tato 

odpověď zcela nevystihovala skutečnost, nýbrž jsem měla pocit, že klienti nemají příliš 

náladu na povídání. 

Ač jsem se snažila dodržovat určité zásady rozhovoru, jako je klidné místo pro 

povídání, nevyhnula jsem se několika náhlým a nečekaným vyrušením, jako například 

vstup cizí osoby do místnosti, vykřikování ostatních klientů ve vedlejší místnosti nebo 

projíždějící sanitka. Takové situace potom samozřejmě ovlivnily náš rozhovor. Klient 

se rázem přestal koncentrovat, měl potřebu na danou situaci reagovat. Projevilo se to 

hlavně ztrátou myšlenky. Klient zapomněl, na co byl tázán. Nejprve bylo třeba vysvětlit 

klientovi, co se to děje, proč se tak děje a zodpovědět jeho otázky ke stávající situaci. 

Až poté byl schopen vrátit se zpět do našeho rozhovoru. Po opětovném položení otázky 

bylo možné pokračovat. 
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9. Tkaní na rámu nebo na tkalcovském stavu (příloha 
č.2) 

Tkaní na rámu jsem vybrala jako demonstrativní činnost, na které bych chtěla 

poukázat, jaké složky je možné u člověka rozvíjet. Tato činnost je využívána v obou, 

mnou vybraných, zařízeních. 

Pracovní prostředí: tkalcovská, šicí dílna, jiná vhodná místnost s dostatečným prostorem 

a pracovní plochou 

Možné pracovní polohy: v polosedě na lůžku, sed na židli, ve stoje, sed na zemi 

Pomůcky: buď rám - nejlépe dřevěný, hřebíčky, nitě, nebo tkalcovský stav, vlna, jehla 

s velkým okem nebo člunek, nůžky 

Při těchto činnostech procvičujeme: 

• motorickou složku 

- jemnou motoriku (JM), rychlost HKK, úchopy 

- manipulace s materiálem a nářadím (nůžky, člunek, jehla, rám, 

tkalcovský stav). Sledujeme, jak klient bere předměty do ruky, jak je 

přenáší, kolik k tomu potřebuje času... 

- koordinace obou HKK 

často se u klientů s mentálním postižením setkáváme zároveň s apraxií. 

Klient pracuje pouze jednou končetinou, aniž by měl druhou postiženou. 

Je třeba dohlížet na zapojování obou rukou. Výrazně se tak ulehčí i 

zrychlí práce. 

- kloubní rozsahy HKK 

ani různé kloubní deformity nejsou u mentálně postižených výjimkou. 

Snažíme se o dosažení co možná nej většího možného kloubního rozsahu. 

Závisí na velikosti nástrojů a pomůcek, na délce a typu materiálu. 

Správný ergoterapeut by měl vymyslet takovou adaptaci, aby byl klient 

schopen činnost zvládnout. 
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- svalová síla HKK i DKK 

závisí na pracovní poloze. Svalovou sílu DKK může zvyšovat například 

střídáním sedu a stoje, u HKK potom můžeme rám držet v ruce a nebo si 

ho položit na stůl. Záleží na individuálních případech. 

• kognitivní složku 

- udržení pozornosti 

zde můžeme sledovat tzv. rozdělenou pozornost, kde je klient schopen 

zároveň si povídat s terapeutem a zároveň pracovat anebo pozornost 

zaměřenou, kdy klient zpracovává pouze jeden zdroj-je zaměřen pouze 

na svou práci, ostatní vjemy ignoruje. Např. při složitějších vzorech, 

kapacita pozornosti - každý klient má kapacitu jinak velkou. 

- schopnost učit se nové věci 

zde se zaměřujeme na to, je-li klient schopen během předem dané doby 

pochopit postup práce, zda si pamatuje pracovní postup do dalších dní. 

- schopnost řešit problémy 

všímáme si, jestli se klient zeptá vedoucího pracovníka nebo 

ergoterapeuta co dělat, nastane-li nějaký problém, či zda zůstane pouze 

sedět a bude čekat, že se problém vyřeší sám. Popřípadě je-li klient 

schopen problém vyřešit sám. 

- komunikace 

komunikace je velmi důležitý prostředek k pochopení druhého člověka, 

v našem případě klienta. Pozorujeme, zda je klient během své práce 

upovídaný, zda stále chrlí příval informací, nelze ho jednoduše přerušit, 

nebo zda komunikuje pouze na vyzvání, odpovědi z něho musím tahat, či 

komunikace probíhá pomocí gest, obrázků, hesel, či jednoduše klient 

nekomunikuje vůbec. 

- sociální interakce při práci ve skupině 

všímáme si reakce na ostatní členy skupiny, empatie vůči ostatním, 

spolupráce na společném díle - dohromady klienti navazují osnovní nitě, 

společně vybírají barvy, jeden může připravovat útek, druhý může tkát... 

- organizace práce 
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zde sledujeme, zda klient potřebuje od terapeuta dopomoc nebo zda si 

zorganizuje pracovní plochu tak, jak mu to nejvíce vyhovuje (např. dá si 

rám do jemu pohodlné polohy, ani blízko ani daleko) 

- emoce 

emoce jsou důležitým ukazatelem a mohou nám mnohé o klientovi 

prozradit. Pozorujeme, jak se chová v různých situacích. Např. při 

nezdaru se u mentálně postižených často objevuje pláč, naopak při 

pochválení veliká radost. 

• senzorickou složku 

- čití 

volíme různé materiály, hrubé, jemné...Při snížené citlivosti v rukou 

učíme pacienta kontrolovat vše zrakem a u takovýchto klientů je dobré 

začínat s hrubším a širším materiálem. 

- zrak 

zrakem může klient kontrolovat tkaninu, odhalovat případné chyby. 

Stupňování (příklady): 

• složitost vzoru - nároky na soustředění 

• vynechání některých složek činnosti a postupné zařazování těchto složek při 

zlepšení klienta 

• velikost rámu/tkalcovského stavu, velikost člunku (rukojeti), tloušťka materiálu 

• délka časových úseků prováděné činnosti - postupné prodlužování časové 

jednotky - zvyšování zátěže) 

• postupné zvyšování požadavků na rychlost provedení a na kvalitu výrobku 

• zvyšování požadavků na kreativitu klienta - samostatné vymýšlení vzorů 

Adaptace (příklady): 

• umístění rámu do takové výšky, která klientovi vyhovuje nejvíce 

• při snadné únavnosti klienta rozdělím činnost do kratších časových úseků 

• dopomoc druhé osoby (terapeuta) - názorné ukázky 

• zadávání instrukcí - individuálně dle klienta 
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10. Činnosti prováděné s klienty v pražském denním 
centru Pohoda 

Jelikož v tomto centru není příliš mnoho prostoru, jak jsem již nastínila 

v předchozí části, není možné realizovat zde několik různých činností najednou jako 

v chráněné dílně v Liberci, kde pro každou techniku mají vymezené zvláštní prostory -

jednotlivé dílny. Ani personální obsazení svým počtem ani vzděláním nedovoluje 

věnovat se více než dvěma až třem činnostem najednou. Stane-li se někdy tak i přes 

všechny svízele, potom práce pozbývá zcela svého smyslu terapeutického a slouží 

pouze jako výplň volného času a zabavení klienta. 

Během mého působení v denním centru jsem se snažila pracovat s jednotlivými 

klienty nebo s menšími skupinkami čítajícími do 4 klientů. Při individuální práci jsem 

se zaměřovala hlavně na zlepšení konkrétního problému konkrétního klienta, jako 

například jemné motoriky a při aktivitách skupinových jsem kladla důraz hlavně na 

sociální interakci ve skupině a komunikaci. Jelikož klienti spolu bydlí v jednom bytě a 

jsou spolu tedy ve 24 hodinovém kontaktu, považuji za důležité, aby se sebou uměli 

vhodně komunikovat a spolupracovat. 

Než jsme začali samotné výtvarné techniky provádět, bylo třeba učinit několik 

důležitých opatření. Jedním z nejdůležitějších bylo seznámit klienty s tím, co se bude 

následujících několik týdnů dít, jak bude vše probíhat a podobně. Jelikož se sdružením 

Pohoda již spolupracuji déle, nebylo mé představování nutné, protože klienti mě již 

důvěrně znají. Šlo hlavně o vytvoření jakéhosi denního řádu, který bylo třeba dodržovat. 

Řád jsme vytvořili společně a připíchli na nástěnku, aby se každý mohl kdykoli podívat, 

co je právě na programu. Řád vypadal následovně: 

do 8.00h příchod do denního centra 

8.00-8.30h příprava na práci (přezouvání, převlékání, 

8.30-10.00h 

13.30-14.00h 

12.00-13.30h 

10.00-10.30h 

10.30-12.00h 

hygiena...) 

zvolená činnost 

svačina 

pokračování ve zvolené činnosti 

oběd (dochází se do 15 min vzdálené budovy) 

odchod některých klientů 

příchod několika klientů z práce 
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14.00-15.30(16.00)h 

16.00h 

siesta 

odpolední činnost 

odchod klientů společně s asistenty na byty 

Tímto řádem jsem si chtěla zařídit určitý režim v denním centru a zároveň 

přimět klienty, aby si sami hlídali čas a dopředu věděli, co je čeká. Zpočátku se chodili 

několikrát denně ptát, co budeme dělat a kdo bude ve skupině se mnou a jestli 

nemůžeme dělat něco jiného, ale během týdne se situace výrazně zlepšila a otázky se 

snížily na minimum. 

Ráno, po příchodu klientů jsem vždy řekla, kdo dnes pracuje se mnou a v kolik 

se kde sejdeme. Zpočátku jsem klienty musela shánět a upozorňovat je, že je již čas, ale 

opět po několika dnech jsem svou skupinku našla u pracovního stolu. 

Prováděli jsme především techniky jako malbu na hedvábí, „dekupáž", malbu na sklo, 

pracovali jsme se slupovacími barvami na sklo a také jsme prováděli koláže všeho 

druhu. 

Vždy před zahájením práce jsem klientům dala na výběr z několika možností. 

Úplně poprvé jsem jak ve skupince, tak jednotlivci zadala práci sama, potom jsem 

možnost výběru rozšiřovala. Pokaždé přibyla jedna činnost navíc. Bylo na klientech, 

aby si určili, co budou dnes dělat. Měli jsme ovšem mezi sebou dohodu, že započatou 

činnost vždy dokončíme dříve, než se vrhneme na něco dalšího. 

Nejoblíbenější činností se stala „dekupáž". 

10.1 Dekupáž (příloha č. 3) 

Pomůcky a materiál: dřevo, sklo, popř. jiný než papírový podklad, vícevrstevnaté 

ubrousky s motivem, bílá akrylová barva, barevné akrylové barvy, krakerovací lak, 

bezbarvý lak, štětce různých tlouštěk, voda, kelímek 

Pracovní prostředí: místnost se stolem, pracovní deskou 

Pracovní polohy: sed na židli u stolu nebo stoj 

Popis práce: klienti mají za úkol na předem připravený kus dřeva či skleněnou láhev 

umístit vybraný motiv z ubrousku. Vytvoří tak ozdobný dekorační předmět, který si 

mohou vzít buď do svého bytu, popřípadě je vystaven v denním centru a kolemjdoucí 

nebo rodinní příslušníci klientů si ho za předem stanovenou cenu mohou zakoupit a 
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přispět tak na chod denního centra, nebo je předmět vyroben na výstavu, kde je také 

možné si jej zakoupit. 

1. na dřevo či sklo naneseme barevnou akrylovou barvu (je lepší zvolit vždy tmavší 

barvu než je motiv na ubrousku, abychom docílili kontrastu) 

2. barvu necháme zcela zaschnout 

3. celou nabarvenou plochu natřeme krakerovacím lakem 

4. necháme zcela zaschnout 

5. naneseme bílou akrylovou barvu. Barvu nanášíme nejlépe plochým štětcem 

přerušovanými tahy následujícími hned za sebou. Krakerovací lak, který jsme použili 

způsobí rozpraskání bílé barvy a výtvor tak získá antický starý vzhled. 

6. necháme zaschnout 

7. z ubrousku si vytrhneme patřičně velký motiv, stáhneme zespoda přebytečné vrstvy a 

horní vrstvu s motivem přiložíme na nabarvený podklad. Pomocí vody a malého 

plochého štětce přichytáváme ubrousek k podkladu. 

8. nakonec přetřeme bezbarvým lakem, který působí jako fixace a zároveň vytváří lesk. 

Tato technika vzhledem k použitým materiálům patří k jedněm z dražších, proto 

je třeba klientům několikrát vysvětlit, jak co dělat, v jakém pořadí a množství, aby 

nedocházelo ke zbytečnému plýtvání materiálu. Nejlépe se mi osvědčilo první výrobek 

dělat spolu s klienty. Získají tak kromě mluvené instrukce i instrukci vizuální, která je 

pro tuto skupinu lidí velmi důležitá. 

Při individuální práci s klientem byl problémem okolní hluk, který rušil práci. 

Klient se nemohl na svou práci tolik soustředit, zajímal se o okolní dění. Jinak tomu 

bylo ve skupince. Jestliže jsem pracovala se čtyřmi klienty, nezajímali se o okolí, ale 

snažili se sledovat jeden druhého a porovnávat svou práci s prací ostatních členů 

skupiny. Dalo by se říci, že ostatní fungovali vždy jako motivace pro zlepšení svého 

díla. Také co se týče řešení problému, ukázalo se, že ve skupince toto nebylo tak 

znatelné jako u jednotlivce. Zatímco jednotlivec se zasekl a čekal, až mu napovím další 

postup, ve skupině jeden okoukal od druhého co dál. Často se stalo, že si navzájem 

radili a jeden ukázal druhému, jak pokračovat. Postupně se zlepšovala komunikace mezi 

klienty a docházelo stále více ke společné spolupráci. Měla jsem možnost navštívit 

klienty i na jejich bytě a pozorovat je při běžných denních činnostech jako je uklízení a 

vaření a musím říci, že ke vzájemné spolupráci došlo i v této oblasti. Během mého 
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pětitýdenního působení v denním centru se mi podařilo výrazně zlepšit komunikaci 

mezi klienty a již několikrát zmiňovanou vzájemnou spolupráci. 

Stupňování (příklady): 

- velikost podkladu - čím větší plocha, tím náročnější 

- příprava pomůcek - postupně nechávám klienta, aby si pomůcky obstaral 

sám 

- druh podkladového materiálu - sklo je obtížnější než dřevo 

- délka časových úseků 

- zvyšování rozhodnosti klienta - výběr ze stále více vzorů 

Adaptace (příklady): 

- pomůcky a materiál je již předem nachystán 

- rozdělení činností mezi klienty - jeden dělá to, druhý něco jiného 

- dopomoc druhé osoby (terapeuta) - názorné ukázky 

- zadávání instrukcí 

- prostředí - individuálně dle klienta, někdy je třeba zcela klidná místnost 

Další oblíbenou technikou se stala koláž. 

10.2 Koláž (příloha č. 4) 

Pomůcky a materiál: dle typu koláže (papíry různých barev a motivů, látky, přírodní 

předměty, koření...), lepidlo, velký tvrdý karton, nůžky, tužka 

Pracovní prostředí: místnost se stolem, ale i bez, volný prostor na zahradě 

Pracovní polohy: sed na židli u stolu, sed na zemi, stoj 

Postup práce: na velký tvrdý karton lepíme kusy papíru, látek, přírodnin... v předem 

daném nebo zcela náhodném pořadí. Se skupinou tří klientů jsme dělali koláž 

z barevných papírů a novin. Měli jsme předen daný motiv, jednalo se o rybu v moři. 

Pracovali jsme uvnitř na velkém stole. 

1. na velký karton jsme přibližně do středu nakreslili rybu 

2. z časopisů klienti vytrhali kousky modrého papíru 
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3. okolí ryby se natřelo lepidlem a polepilo vytrhanými modrými kusy. Vzniklo tak 

modré pozadí připomínající moře. 

4. z časopisů někteří klienti nastříhali proužky o šířce přibližně 2 cm. Na barvě 

nezáleželo, nežádoucí byla pouze modrá 

5. ostatní nastříhali stejně silné pruhy z novin - černo-bílé 

6. předem namalovaný tvar ryby se natřel lepidlem a vyplňoval střídavě barevnými a 

černobílými proužky papíru zastřiženými přesně do tvaru ryby. 

K použití této techniky na rozdíl od techniky předchozí nejsou třeba téměř žádné 

finanční zdroje, lze zde proto více experimentovat a nechat klientům více prostoru. 

Koláž je mezi klienty technika velmi oblíbená, jelikož se může provádět jak uvnitř, tak 

venku. Zvláště v pěkném počasí klienti vítají venkovní variantu. 

Dalším důvodem vysoké oblíbenosti je výsledek práce, který ve velké většině případů 

dopadne velmi dobře. Laicky řečeno - na koláži není co zkazit. Z terapeutického 

hlediska je tato technika velmi žádaná zvláště v procvičování sociální interakce klientů 

ve skupině, na kterou jsem se zaměřila já, jak jsem již výše nastínila. Je ideální metodou 

pro nácvik komunikace mezi klienty. V praxi se mi tato technika velmi osvědčila. 

Stupňování (příklady): 

- složitost vzoru - od úplné abstrakce ke konkrétnímu vzoru 

- velikost podkladové plochy 

- materiál, se kterým pracujeme - přírodní materiály jsou obtížněji 

nalepitelné 

- zvyšování kreativita klienta - návrh vlastních vzorů 

- příprava pomůcek - zvláště chystáme - l i se jít pracovat ven 

- zkracování časových úseků 

Adaptace (příklady): 

- umístění podkladu 

- příprava pomůcek 

- rozdělení pracovních kroků mezi klienty 

- dopomoc druhé osoby (terapeuta) 

- prostředí 

- počet klientů 
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- zadávání instrukcí 

Další činností, kterou si oblíbily zvláště ženy, je navlékání korálků z vlastnoručně 

vyrobeného těsta. 

10.3 Korálky (příloha č. 5) 

Pomůcky a materiál: samotvrdnoucí domácí těsto (hladká mouka, sůl, kukuřičný škrob, 

hrnky na měření, miska na míchání, vařečka, vlažná voda), brčka, jídelní tyčinky, 

špejle, plastové nožíky, tempery, štětce, odkládací podnos 

Pracovní prostředí: místnost s větší pracovní plochou a nejlépe s umývadlem s tekoucí 

vodou 

Pracovní polohy: stoj + sed 

Postup práce: z těsta, které si připravíme budeme tvarovat různě velké korálky a 

navlékat na tkaničku nebo režnou nit 

1. s pomocí terapeuta si klient/i vyrobí těsto : v misce se smíchá 3A hrnku mouky, Ví 

hrnku soli, Ví. hrnku kukuřičného škrobu, postupně se přidává voda 

2. těsto se rukama vypracuje až je vláčné a lze z něj utvořit kouli 

3. na stůl si připravíme brčka, tyčinky, špejle a nožíky 

4. každý klient si vezme kus těsta z velké koule 

5. postupně bude z těsta vytvářet kuličky nebo válečky a propichovat je špejlí nebo 

brčkem - záleží na velikosti korálku 

6. vyválené a propíchnuté korále se odkládají na podnos 

7. necháme 1-2 dny ztvrdnout, občas je potřeba korále obrátit 

8. uschlé korále můžeme temperovými barvami obarvit 

navlékneme na nit nebo provázek, zavěsíme a necháme zaschnout 

Korále jsou oblíbená činnost u žen, protože se mohou realizovat i během 

přípravy těsta, stejně jako je tomu při vaření ve společném bydlení. Naučí se zacházet 

s kuchyňským náčiním a výsledek jim přinese radost. Korále se dají použít nejen jako 

dekorace oken, přívěsek na krk, ale i jako řetěz na vánoční strom nebo dekorace do 

oken. Takto vyrobené korále mohou udělat zároveň radost jako dárek někomu 

blízkému. 
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Malou nevýhodou této techniky je poměrně dlouhá doba. která uplyne od výroby 

těsta do nabarvení korálků. Těsto musí 1-2 dny schnout, aby se mohlo barvit. Během 

této doby je třeba naplánovat pro klienty jinou činnost. Stane se. že během dvou dnů. 

Klienti zapomenou, že mají rozdělanou práci a je třeba jim tento fakt připomenout a 

znovu je vtáhnout do práce. 

Korále se mi osvědčilo dělat lépe ve skupince, protože klienti mají radost, když 

mohou porovnávat svůj výrobek s výrobkem ostatních. Našla se ale i klientka, která 

taktéž stála o výrobu koráli, ale tempu ostatních by nestačila. S tou jsem činnost 

prováděla individuálně. 

Stupňování (příklady): 

- velikost korálků 

- tvar korálků 

- síla šňůry, na kterou navlékáme 

- složitost malovaných vzorů 

- příprava těsta a ostatních pomůcek 

- zadání instrukcí 

Adaptace(příklady): 

- práce s již vyrobeným těstem 

- výroba pouze jednoho tvaru korálků 

- nabarvování (pouze ponoření do barvy) 

- dopomoc druhé osoby 

- přestávky mezi jednotlivými kroky 

11. Činnosti prováděné s klienty v chráněných dílnách 
Domova Harcov v Liberci 

Ačkoli z počátku Domov Harcov neměl žádné vhodné prostory, kde by mohl 

chráněnou dílnu provozovat, dnes je tomu jinak. V současné době mohu jednoznačně 

říci, že prostory i personální zajištění chráněných dílen jsou o mnoho více vyhovující 

nežli prostory pražského denního centra Pohody. 
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V roce 2001 se obrátili zástupci města na Domov Harcov s nabídkou 

partnerského města Amersfoortu, které chtělo předat některé z organizací, jež se starají 

o lidi s postižením, tkalcovské stavy, na kterých by mohli pracovat a tím pádem se 

realizovat. Domov Harcov s nabídkou souhlasil s vědomím, že nemá prostory, kam by 

se stavy umístily. Začalo se ovšem intenzivně pátrat a shánět. V blízkosti obou 

stávajících budov stála budova bývalé školky, ve které v té době mělo město mimo jiné 

sklad pomůcek civilní ochrany. Domov Harcov požádal, v čele s primátorem, vedení 

města o pomoc. Objekt skladu byl v dezolátním stavu a postupně vznikla myšlenka 

postavit objekt zcela nový. V roce 2002 zastupitelstvo města schválilo investiční záměr 

na vybudování chráněných dílen, prostory se podařilo interiérově vybavit a v květnu 

2005 proběhlo slavnostní otevření. Dílny neslouží pouze obyvatelům Domova Harcov, 

ale jsou otevřené i pro další zájemce. V současné době dochází ke stále větší spolupráci 

s Jedličkovým ústavem. 

Prostory chráněných dílen čítají 6 samostatných dílen - 2 dílny tkalcovské, 1 

dílnu dřevařskou, 1 košíkářskou, 1 keramickou a výtvarný ateliér. Každou dílnu má na 

starosti jeden vedoucí pracovník, který je ve svém oboru patřičně vyškolen. Klienti jsou 

každé ráno rozděleni do dílen zhruba po 6 lidech. Několik klientů pracuje stále ve stejné 

dílně, nebo střídá dílny výjimečně, ale většina klientů dělá tzv. kolečko, což znamená, 

že za určitou dobu projde všemi dílnami. Má tak možnost vyzkoušet si více druhů práce 

a zjistit, co mu jde nejlépe, v čem vyniká. Opět zde platí stejné pravidlo, jako jsem si 

udělala v Pohodě, že od rozdělané práce se neutíká, vždy se dokončí nejprve jeden 

výrobek a poté klient může nastoupit v jiné dílně. Stejně jako v denním centru pohody, i 

tady mají klienti svůj denní řád. 

7.30-8.00h příchod do dílen 

8.00-8.15h převlékání 

8.15-8.30h rozdělení klientů do dílen 

8.30-9.45h provádění činností 

9.45-10-00h svačina první poloviny klientů (3dílny) 

10.00-10.15h svačina druhé poloviny klientů (3 dílny) 

10.15-12.00h pokračování v rozdělaných činnostech 

12.00-12.30h oběd 

12.30-13.OOh odpočinek, povídání 

13.00-14.30h pokračování v činnostech 
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14.30h odchod domů, na byty 

Během své praxe v tomto zařízení jsem dostala k dispozici výtvarný ateliér, kde 

doposud nebyla rozjeta žádná činnost. Místnost sloužila jako galerie hotových výrobků 

a zároveň jako prodejna. Domov Harcov se snaží rozšířit povědomí o sobě po celeni 

městě, a tak není výjimkou že lidé právě sem jezdí nakupovat dárečky svým blízkým či 

sami pro sebe. 

Denně jsem měla ve své skupince okolo 6ti klientů. Pracovala jsem zde tedy 

pouze skupinově, až na pár výjimečných případů, kdy bylo období nemocí a do dílen 

docházelo pouze minimum lidí. U klientů v této organizaci jsem se zaměřila hlavně na 

rozvoj jemné motoriky, protože jsem si při společných obědech všimla, že mnoho z nich 

má největší problémy právě v této oblasti. 

Jako inspirace k naší společné práci posloužily jak blížící se velikonoční svátky, 

tak potřeba dovybavit dílny o takové detaily, které by je dělaly útulnějšími. Pro nácvik 

jemné motoriky jsem vybrala činnosti obsahující stříhání menších tvarů a lepení. Jako 

ukázku některých prací uvádím 3 činnosti, které se osvědčily. Opět nabízím i možné 

adaptace a stupňování. 

11.1 Piktogramy na dveře WC pro snazší rozlišení dámských a pánských (příloha 

č. 6) 

Pomůcky a materiál: velká čtvrtka A2. lepidlo Herkules, nůžky, tužka, krepový papír 

mnoha barev, štětec 

Pracovní prostředí: výtvarný ateliér 

Pracovní poloha: stoj nebo sed na židli u pracovní desky 

Postup práce: kuličkami vytvořenými z natrhaného trepaku vyplňujeme předem 

nakreslenou plochu čtvrtky 

1.na čtvrtku A2 nakreslíme tužkou spolu s klienty tvar mužské a ženské postavy (hlavu 

a ramena). 

2. z krepáku si natrháme malé kousky, které zmuchláme do kuličky. Uděláme si několik 

barevných hromádek. 
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3. postupně štětcem a lepidlem natíráme plochy na čtvrtce a lepíme na ně zmačkaný 

krepák. Žlutý na vlasy, černý na knír...Kuličky se musí lepit velmi blízko sebe. aby 

nikde neprosvítala čtvrtka. 

4. když máme všechny plochy patřičně polepené, zatížíme celou čtvrtku alespoň na 

hodiny něčím těžkým - např.knihy 

5. zespoda připevníme oboustrannou lepenku nebo lepicí gumu a připevníme na dveře 

Tuto činnost klienti prováděli velmi rádi. protože se těšili, že ji budou moci 

vystavit ve společných prostorách. Stejně jako koláž je práce s krepákem velmi dobrá 

činnost pro skupinu. Práce rychleji pokračuje, zvláště pracujeme-li s tak velkou plochou 

jako jsem zvolila já a je možnost, že klient, který nezvládá jednu složku činnosti 

provádí činnost jinou, aniž by se cítil méněcenný. 

Myslím si, že takovéto lepení krepáku do předem daných tvarů je ideální 

činností pro rozvoj jemné motoriky. Rozvíjíme ji hned několika činnostmi najednou. 

Nejprve je třeba určit tvar. do kterého budeme lepit. Klient se musí snažit co nejpřesněji 

napodobit předkreslený tvar tužkou. Potom trhání krepáku na malé kousku a jeho 

muchlání do kuličky. Je třeba klientům několikrát ukázat, jak velké kousky jsou 

žádoucí. Klient zde zapojuje všechny prsty ruky i dlaň. A nakonec natírání ploch 

lepidlem a samotné lepení kuliček. Zde je třeba dbát na přesné umístění kuliček. 

Stupňování (příklady): 

- velikost polepované plochy 

- složitost daného tvaru (více záhybů) 

- množství barev krepového papíru 

- různé velikosti kuliček (např.na oblečení větší kusy než na knír apod.) 

- samostatná příprava pomůcek 

Adaptace (příklady): 

- předem předkreslený vzor 

- natáčení polepované plochy tak. jak je to klientovi pohodlné 

- pracovní poloha (z vyšší polohy má větší přehled) 

- vynechání některého kroku činnosti 

- dopomoc druhé osoby 

40 



- práce s předem připraveným materiálem (např.již namuchlané kuličky, 

již natřený papír...) 

11.2 Dekorační závěsná velikonoční kačátka (příloha č.7) 

Pomůcky a materiál: tvrdý papír A4, zbytky žluté lepenky, modrá zvlněná lepenka A4. 

žlutý plyšový drátek nebo brčko, barevné pastelky, černý fix, barevná vlna asi 10 cm 

dlouhá, nit na zavěšení, jehla, nůžky 

Pracovní prostředí: výtvarný ateliér s větší pracovní deskou 

Pracovní polohy: sed nebo stoj 

Postup práce: podle šablony vystřihneme části těla kačenek a slepíme dohromady 

1. podle předem nakreslené šablony vystřihneme hlavu, tělo, zobáček, křídlo a dvě 

tlapky 

2. na hlavu černým fixem nakreslíme oko 

3. naneseme lepidlo ze spodní strany hlavy po okraji a přilepíme zobáček 

4. pastelkou vybarvíme zvolenou barvou 

5. na tělo do středu naneseme lepidlo a nalepíme křídlo 

6. pomocí brčka nebo žlutého plyšového drátku spojíme tělo s hlavou. K připevnění 

použijeme lepicí pásku 

7. na těle ve spodní části uděláme dírku, kterou protáhneme 1 Ocm barevné vlny 

8. na každý konec vlny připevníme jednu tlapku, ve které jsme též udělali dírku 

9. abychom mohli kačátko zavěsit, musíme ještě protáhnout horní částí hlavičky nit 

10. klienti se rádi chlubí svou prací, a tak jsme ještě nakonec na křidélko napsali každý 

své jméno 

Tato činnost byla poměrně náročná, jelikož vyžadovala pečlivost a pozornost. 

Dělali jsme často přestávky a bylo třeba názorných ukázek. Několika klientům bylo 

třeba pomoci s konkrétním krokem činnosti. Raději jsem požádala o pomoc jiného 

klienta, který neměl problém v této oblasti, aby si klienti pomáhali navzájem. 

Docházelo tak ke společné spolupráci a ke vzájemné komunikaci. Zvláště při této 

aktivitě byli klienti spíše potichu a soustředili se na své výrobky, takže takovýto vstup 

pro ně byl jen oživením. Klient, který činnost ovládal se cítil být užitečný, že může 

pomoci jinému a klient, kterému bylo pomáháno necítil handicap, jelikož po pomoci 

mohl ve své práci pokračovat dále a svůj výrobek dokončit jako ostatní. 
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Hotové výrobky jsme si pověsili na stěnu v ateliéru a zdobily tak prostory, kam 

klienti denně chodili. Jelikož jsme na křidélko každé „kačky" napsali jméno, mohli i 

ostatní vidět, kdo je autorem. Právě při podpisech se ukázalo, že nácvik grafomotoriky 

by byl další užitečnou věcí, kterou by má skupinka potřebovala. 

Stupňování (příklady): 

- vlastní výroba šablony 

- zadávání instrukcí 

- více ozdobných doplňků (peří, chocholka...) 

- velikost motivu 

- druh materiálu 

Adaptace (příklady): 

- práce s barevnými papíry (nemusí se vybarvovat) 

- pomoc druhé osoby 

- vynechání některého z kroků 

- práce se samolepicími papíry (nepotřebujeme lepenku ani lepidlo) 

- názorné ukázky 

11.3 Závěsný králík na dveře (příloha ě. 8) 

Pomůcky a materiál: čtvrtka A4, vodovky nebo tempery, černý fix, lepidlo, proužek 

látky, přírodní lýko, nůžky, sisalová vlákna 

Pracovní prostředí: výtvarný ateliér s větší pracovní plochou 

Pracovní polohy: sed nebo stoj 

Postup práce: podle šablony vystřihneme části králíkovy hlavy, nalepíme doplňky a 

zavěsíme na kliku dveří 

1. podle předem namalované šablony vystřihneme části králíkovy hlavy - hlavu, uši, 

oči, nos, tvář, krk 

2. uši přilepíme k hlavě, kterou jsme na horním okraji zespoda natřeli lepidlem 

3. hnědou temperou nebo vodovkou nabarvíme celou šablonu 

4. necháme důkladně zaschnout 

5. na hlavu nalepíme tvář, namalujeme fixem pihy a pusu 
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6. nalepíme oči a fixem domalujeme 

7.nalepíme čumák a vodovkou natřeme na žádoucí barvu 

8. přilepíme krk a na něj přiděláme mašli, kterou jsme si vyrobili z proužku barevné 

látky 

9. na hlavu mezi uši přilepíme chlupy ze sisalových vláken 

10. králíka zatížíme knihou, aby se srovnal 

11. za uši zavěsíme na kliku dveří 

I tato činnost byla vzhledem k mnoha jednotlivým částem králíka poněkud 

náročná jak na čas, tak na pozornost a vytrvalost. Ale několika klientům se během ní 

podařilo naučit pro ně nové věci. Jako při činnosti předchozí i zde bylo u většiny klientů 

třeba názorných ukázek. Hodně se mi osvědčilo pracovat se slovním doprovodem. Také 

opakování instrukcí několikrát dokola se ukázalo být účinné. 

Klienti se při tvorbě králíka setkali s několika materiály najednou, některé z nich 

dosud neznali. Např.lýko nebo sisalová vlákna. Vyzkoušeli si, jaký je rozdíl při práci 

s různým materiálem. Komunikace opět malinko vázla na úkor soustředění, ale nakonec 

jme si všichni sedli a popovídali si o celkovém dojmu z hotového díla a o úskalích práce 

klientů. 

Stupňování (příklady): 

- velikost šablony 

- samostatný návrh šablony 

- dokreslování doplňků dle vlastní fantazie 

- více doplňků (více zdobená mašle...) 

Adaptace (příklady): 

- práce s barevným papírem 

- práce se samolepicími puntíky místo vystříhávání očí apod. 

- dopomoc druhé osoby 

- vynechání konkrétního kroku činnosti 

- názorné ukázky 
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12. Porovnání použitých technik z různých hledisek 

12.1 Porovnání z hlediska vynaložených finančních prostředku 

korálky koláž 
dekupáž 

piktogramy 

králici kačátka 

Z grafu je patrné, že porovnám-li použité techniky z hlediska vynaložených 

finančních prostředků, dospěji k závěru, že nejdražší technikou je dekupáž a naopak 

k nejlevnější patří koláž. Je to proto, že pro výrobu dekupáže potřebuji více speciálního 

materiálu, který nelze nahradit ničím jiným, levnějším. Naopak koláž je technika velmi 

levná, protože mohu použít takový materiál, který mám právě po ruce, kterého mám 

hodně a většinou se jedná o materiál, který není třeba kupovat (např. staré noviny nebo 

různé přírodní matreriály). 

12.2.Porovnání z hlediska oblíbenosti klientů 

Ze druhého grafu je možné vyčíst, jak jsou jednotlivé techniky oblíbené u 

samotných klientů. K nejoblíbenější technice se řadí dekupáž, k nejméně oblíbené 
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potom koláž. Zajímal mě důvod tohoto zjištění a nakonec jsem přišla na to. že dekupáž 

je pro klienty tolik oblíbenou, jelikož výsledek je velmi pěkný a využitelný k mnoha 

příležitostem (obrázek na zeď, potisk plechovky na tužky, potisk vázy na květiny...), 

zatímco koláž je ve svém výsledku také pěkná, ale již méně použitelná - většinou je 

použita pouze jako dekorace některé stěny či velké plochy. A kromě toho. koláž je pro 

klienty s mentálním postižení dost abstraktní věc. kterou si neumí zcela vysvětlit. 

12.3 Porovnání z hlediska časové náročnosti 

V tomto grafu jsem se zabývala časovou náročností jednotlivých činností. 

Nejvíce času nám zabrala výroba dekupáže, protože při této technice je třeba preciznost 

a přesnost provedení.Důraz je kladen hlavně na správné řazení jednotlivých kroků, a 

proto je potřeba několikanásobné opakování instrukcí a individuální dohled nad 

klienty.Naproti tomu nejméně času jsme strávili nad koláží, protože její provedení 

nevyžaduje zdaleka takovou přesnost. Dalo by se říci, že se vlastně tak moc nestane, 

nalepíme-li proužky či jiné části koláže mírně nepřesně nebo dokonce na jiné místo. Na 

výsledném provedení to zdaleka není tolik poznat jako ve výsledku dekupáže. 

piktograrr 
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12.4 Porovnání z hlediska samostatnosti klientu 

dekupáž 
•--íátka k o l " 

korálky králíci 

piktogramy 

Ve čtvrtém grafu jsem znázornila, kterou činnosti klienti zvládají nejvíce 

samostatně a ve které potřebují největší asistenci druhé osoby. Téměř žádnou nebo 

zcela minimální asistenci potřebují při tvorbě koláže a naproti tomu dekupáž nejsou 

zcela sami schopni provézt, chceme-li docílit alespoň trochu uspokojivého výsledku. 

Vyplývá to z jednotlivých kroků obou činností, které jsem popsala již výše. 

12.5 Porovnání z hlediska potřebné pracovní plochy a prostoru 

V tomto grafu poukazuji na potřebnou pracovní plochu a prostor pro vykonávání 

mnou zvolených výtvarných technik. Velmi málo místa nám postačí pro tvorbu koláže a 

piktogramů, jelikož při nich pracuje více klientů na jediném podkladu. Podklad se dá 

velikostně přizpůsobovat podle počtu klientů. K práci není nutně třeba pracovní deska, 

postačí rovná plocha na zemi či na zahradě - klienti si mohou posedat kolem celého 

piktograrr 

kačátka 
králíci 

46 



podkladu. Naproti tomu králíci a kačátka vyžadují prostoru hodně. Každý klient totiž 

pracuje na vlastním výrobku, který v tomto případě sestává z několika částí a z různých 

materiálů, které je třeba mít před sebou na pracovní ploše pro lepší orientaci klienta. 

12.6 Porovnání z hlediska počtu klientů 

V šestém grafu jsem znázornila techniky, které jsou vhodné provádět s větším 

množstvím klientů a které naopak vyžadují klientů co nejméně. Jako nejvhodnější 

činnost pro více klientů jsem zvolila koláž, protože klienti mohou pracovat společně na 

jednom díle. Lze tedy zároveň velmi dobře pozorovat vzájemnou spolupráci, 

komunikaci a interakci ve skupině. Na jmenované oblasti se můžeme cíleně zaměřit a 

s klienty je trénovat. Technika, která není vhodná pro velkou skupinu je dekupáž. Jak 

jsem již zmínila výše, je to technika poměrně drahá, časově náročná a vyžaduje 

pečlivost a individuální dohled terapeuta. 
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12.7 Porovnání vynaložených finančních prostředku a oblíbenosti 

Pro zajímavost jsem se rozhodla porovnat, jak spolu souvisí oblíbenost činnosti 

a finanční prostředky, které jsou na ni třeba vynaložit. Jak je z grafu patrné, v polovině 

případů jsou si obě položky rovny. Dekupáž je činností nejoblíbenější, ale zároveň 

nejdražší. Pro terapeuta to znamená, že tuto činnost nemůže s klienty provádět často a 

zároveň, že by měl dbát na preciznost provedení. Z hlediska ergoterapie je dekupáž 

spíše technikou pro potěšení či k výjimečným příležitostem (svátky, narozeniny -

přání...) než k testování nebo nácviku klientových dovedností. 
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12.8 Porovnání počtu klientu a potřebného prostoru k provádění činnosti 

dekupáž kačátka králíci piktogramy korálky koláž 

• p locha&pros tor 

• počet kl ientu 

Z tohoto grafu vyplývá, že pracuji-li svíce klienty najednou (nejčastěji 

z nedostatku personálního obsazení), je vhodné vybrat si činnosti jako jsou koláž, 

piktogramy nebo korálky, protože pro jejich provedení není potřeba velký pracovní 

prostor, což je při větším množství lidí žádoucí. Naopak nevhodné je v tomto případě 

vybírat činnosti jako dekupáž. králíci nebo kačátka. Při jejich provádění potřebuje každý 

s klientů svůj vlastní, relativně velký, manipulační prostor. 

12.9 Porovnání jednotlivých činností a výše uvedených hledisek vzhledem 

k vhodnosti použití v ergoterapii 

dekupáž kačátka králíci piktogramy korálky koláž 

• f inance 

• oblíbenost 

• čas 

• samostatnost 

• plocha&prostor 

Q počet kl ientů 
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Srovnala jsem všech šest činností z různých hledisek a dospěla k závěru, že 

z nabízených technik je v ergoterapii pro nás nejlepší využívat koláž, jelikož není 

finančně náročná, nezabere mnoho času, klienti ji ve většině zvládnou téměř 

samostatně, může ji dělat větší množství klientů najednou a není zapotřebí zvláště 

velkých prostor. A navíc, koláž je technika, která je většinou prováděna ve skupině, kde 

lze nacvičovat interpersonální vztahy mezi klienty a jejich vzájemnou komunikaci. Co 

se oblíbenosti týče, ač tento sloupeček je nejnižší, myslím si že hodně závisí na 

motivaci, kterou terapeut klientovi poskytne a na terapeutově fantazii, protože koláž je 

jedna z mála technik, která se dá hodně obměňovat ať už použitím různých materiálů či 

velikostí podkladové plochy. 

13. Shrnutí zjištěných skutečností získaných 
porovnáním technik z různých hledisek 

V kapitole dvanácté jsem porovnávala šest výtvarných činností užívaných při 

práci s klienty v denním centru Pohody a chráněných dílnách Harcov. Zaměřila jsem se 

na několik hledisek, která mi připadala zajímavá jednak pro obecný přehled a dále 

důležitá pro práci s klienty. 

Finanční stránka je velmi důležité hledisko při vykonávání jakékoli činnosti. Než 

budu vůbec plánovat, zda činnost s klientem dělat či nikoli, musím vědět, jestli mám 

dostatek finančních prostředků na veškeré potřebné pomůcky s činností spojené. Toto se 

ukázalo jako jeden z velkých problémů neziskových organizací. 

Oblíbenost činnosti je ukazatel, který může ergoterapeutovi napomoci při výběru 

vhodné techniky. Ne vždy je možné trénovat potřebné právě skrze oblíbené činnosti, ale 

jedná-li se například o volnočasovou aktivitu nebo o aktivitu, která má klienta odpoutat 

od bolesti, je dobré vědět, co klient preferuje, co ho těší. 

Časová náročnost je hledisko, které nám říká, kolik času si musím vyhradit pro 

určitou činnost, aby ji klient měl možnost dokončit. Měla bych vědět, kolik času stejná 

činnost zabere člověku zdravému a přihlédnout k handicapu svého klienta při rozvržení 

časového plánu. V úvahu je třeba brát jednak schopnosti klienta, jako je například délka 

koncentrace, které je schopen, ale i vlastnosti materiálu, se kterým pracujeme -

například délka jeho schnutí. 
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Samostatnost klienta při vykonávání jednotlivých činností je důležité hledisko 

při volbě skupinové nebo individuální terapie. Jestliže samostatnost je hlavním cílem, 

který chci u klienta rozvíjet, je vhodné zvolit individuální terapii, abych se mohla plně 

věnovat právě jednomu klientovi. K terapii skupinové je naopak třeba zvolit takové 

klienty, kteří budou alespoň částečně samostatní a budou schopni skupinovou práci 

vykonávat, aniž by výrazně brzdili ostatní členy skupiny. 

Vzhledem k omezeným prostorám mnohých dílen a pracovních prostor je nutné 

dobře se zamyslet nad tím, kolik místa budu pro kterou činnost potřebovat a kolik 

klientů mohu k takové činnosti přizvat. Proto hledisko potřebné pracovní plochy a 

prostoru patří mezi ty, která v předchozí kapitole rozebírám. 

S prostorem neodlučitelně souvisí již zmiňovaný počet klientů, se kterými budu 

pracovat na konkrétní činnosti. Je třeba velmi dobře uvážit, kolik klientů mohu do 

činnosti zapojit, abych dosáhla předem vytyčených cílů, kterých mám skrze zvolenou 

činnost dohádnout. V ergoterapii by nikdy neměla převažovat kvantita nad kvalitou! 

14. Diskuse 

Výtvarné techniky sami o sobě jsou oblast velmi rozmanitá. Věřím, že správným 

a vhodným výběrem některých z nich - individuálně podle každého klienta, můžeme 

docílit velkých pokroků u člověka s mentální retardací. A to hlavně v oblasti 

soběstačnosti, kterou se ergoterapeut nejvíce zabývá, ale i v oblasti grafomotoriky a 

celkové koordinace. 

Mentálně retardovaným klientům jsou tyto techniky většinou blízké a dělají je 

s chutí, jak jsem se sama přesvědčila. Je to pro nás velká výhoda, protože nacvičujeme-

li cokoli na oblíbené činnosti, výsledek se vždy dostaví dříve, nežli cvičíme-li něco na 

činnosti, ke které nemáme vztah, ba dokonce ji nemáme vůbec rádi. Funguje to v životě 

mentálně retardovaného člověka stejně tak jako v životě člověka zdravého. 

Záleží tedy na ergoteraputovi, aby vybral tu správnou techniku, která bude 

vhodná právě pro jeho klienta a zároveň, aby ho motivoval. Není to úkol snadný. 

Vyžaduje od ergtoerapeuta notnou dávku trpělivosti, empatie, ale i etiky a samozřejmě 

zkušenosti jsou vždy vítány. Od ergoterapeuta pracujícího s mentálně retardovanými se 

vyžaduje kreativita a chuť do práce. Žádoucí je též zajímat se o nové trendy ve 
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výtvarných technikách a pokusit se přizpůsobit je klientům tak. aby je byli schopni 

provádět co nejvíce samostatně. Nestačí mít v záloze určité množství technik a užívat je 

stále dokola. I když víme, že mentálně retardovaní klienti ochotně dělají stereotypní 

druhy práce, při nácviku některých výše jmenovaných schopností si myslím, že je dobré 

techniky střídat. 

Myslím si, že při správně zvolené ergoterapii a aplikaci vhodných technik lze 

dosáhnout viditelného zlepšení. 

15. Závěr 

Závěrem bych ráda shrnula jak se mi podařilo dodržet mé předem stanovené 

cíle, co se mi povedlo a naopak nepovedlo. 

Během své praxe v obou již dříve zmíněných zařízeních jsem chtěla zjistit, jak 

mohou být výtvarné techniky nápomocné v ergoterapii, co znamenají pro samotné 

klienty, jak je vnímají a zda je možné právě skrze tyto techniky působit na oblasti jako 

je soběstačnost, kognitivní funkce, zda je lze využít pro oblast zaměstnávání apod. 

Pro dosažení svého cíle jsem použila několik metod. Mezi metody, které se mi 

velmi osvědčily patří pozorování, rozhovor, ale i specifické ergoterapeutické přístupy, 

jakými jsou stupňování aktivit, přístup ADL nebo behaviorální metoda. Pozorování se 

ukázalo být velmi nenásilnou formou vyšetření a získání potřebných informací, aniž by 

o tom klient věděl a byl tak zbytečně rozptýlen. Rozhovor mi posloužil spíše jako 

doplněk pozorování k upřesnění informací a jasněji definované odpovědi na mé otázky. 

Přístup stupňování aktivit jsem hodně použila u příležitosti nácviku barev, tvarů a stran. 

Přístup ADL jsem uplatnila zvláště při nácviku kognitivních funkcí - hlavně při 

plánování aktivit během dne a naposledy zmiňovaná behaviorální metoda posloužila 

zvláště v oblasti komunikace a spolupráce s ostatními. Jedná se totiž o metodu, která je 

zaměřena na chování jedince a využívá se při problémech jedince způsobených 

nesprávným učením. Při této metodě jsem pracovala se skupinou klientů, snažila jsem 

se navozovat různé situace, které se klienti snažili zvládnout. Naučili jsme se hlavně 

tolerovat jeden druhého, tolerovat přání ostatních, vycházet s ostatními, komunikovat 

mezi sebou a hledat vzájemné kompromisy. 
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Mé pozorování mi potvrdilo, že skrze výtvarné techniky v ergoterapii můžeme 

nacvičit mnoho užitečného do běžného života. U mentálně postižených jedinců nelze 

hovořit o nápravě premorbidního stavu, nesnažíme se zlepšovat ztracené funkce, ale 

všestranně podporujeme a rozvíjíme funkce stávající. Myslím, že se mi podařilo díky 

vhodně zvoleným výtvarným technikám zlepšit u klientů hlavně oblast soběstačnosti a 

kognitivních funkcí. Ukázalo se, že během delšího nácviku je možné dosáhnout u lehce 

a středně mentálně retardovaných osob aplikace naučené věci při jedné činnosti do 

činnosti zcela odlišné. A to je podle mého názoru velmi důležitá a od počátku žádaná 

věc. Je ovšem třeba počítat s tím, že mentálně retardované osoby pomaleji vstřebávají 

informace, a tak nutná vlastnost ergoterapeuta pracujícího s touto skupinou lidí je bez 

pochyby trpělivost. 

Další cennou zkušeností, kterou mi má praxe přinesla a kterou bych ráda ve své 

práci zmínila byl přístup, který práce s touto klientelou vyžaduje. Ač mentálně 

retardované osoby svým chováním velmi často svádějí k tomu, aby s nimi člověk jednal 

jako s dětmi, je třeba právě tomuto se vyvarovat. Musíme si uvědomit, že pracujeme 

s lidmi dospělými, a tak je dobré omezit přílišné používání zdrobnělin, dětských her a 

činností a samozřejmě tykání. Co se tykání týká, někomu je tykání příjemnější, jinému 

ne. Osvědčilo se mi na začátku terapie zeptat se každého zvlášť, jak si přeje být 

oslovován, aby mu to bylo příjemné. Nejčastěji jsem klienty oslovovala křestním 

jménem, ale vykala jim. 

Myslím si, že výtvarné techniky by v ergoterapii měly být i nadále využívány, 

protože ze strany klientů jsou brány spíše jako hra nebo příjemné vyplnění volného času 

nežli jako učení. Jejich aplikace a výběr záleží zcela na kreativitě ergoterapeuta a je 

hlavně jeho úkolem umět využít klientův potenciál. 

Ve své práci jsem také chtěla porovnat dvě zařízení, která se věnují ve své 

podstatě stejné věci. Zjistila jsem, že významný vliv na chování klientů, ale i na 

produktivitu jejich práce a chuť do práce má pracovní prostředí, ve kterém pracují a 

také personální obsazení, čili osoby, které na klienty denně nejvíce působí. 
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Tabulka č.1 - Průvodní jevy mentální retardace 
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Příloha č. 2 

Tkaní na stavu, na rámu, hotové výrobky 



Příloha č. 2 

Dekupáž 



Příloha č. 6 

Koláž 
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Příloha č. 2 



Příloha č. 6 

Piktogramy 
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Příloha č. 2 

Dekorační závěsná velikonoční kačátka 



Příloha č. 2 

Závěsný králík 


