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Zahradní terapie je obor relativně známý v zahraničí. V České republice existují 

zahrady, které lze pro tento způsob terapie využít, ale obor jako takový příliš známý 

není. Cílem mé práce bylo zkusit vytvořit návrh terapeutické zahrady pro pacienty po 
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Abstract:  

Garden therapy is relatively well known abroad. Even though there are gardens in the 

Czech Republic that can be used for this kind of therapy, the field itself is not known at 

all. The goal of my thesis was to create a design concept of a therapeutic garden for 

patients with brain injury. Part of the design concept are fragments of tactile, olfactory 

and locomotive training or wheelchair training that a therapist can use for therapy.  

In order to create a design concept, I evaluated not only the literature but also the 

answers from a semi-structured interview answered by 3 occupational therapists who 

have a garden in their facilities. I partially modified the concept using the collected 

answers. The result of my thesis is a therapeutic garden that corresponds to my ideas 

and knowledge of occupational therapeuthic field. Two specific sensory aids from the 

garden environment complementing it’s therapeutical use are also included. These aids 

are for smell and touch training.  

The main contribution of my thesis is to point out another possible therapy method that 

occupational therapists might use in practice or multidisciplinary collaboration with 

garden therapists. 
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Úvod  

Člověk je od počátku jeho existence spojen s přírodou a je známo, že má na něj 

pozitivní vliv. Ovlivňuje jak mentální a fyzické zdraví, tak i smyslové vnímání. Proto 

spojení přírody s rehabilitací může u velké části pacientů přinést pozitivní výsledky. 

Tímto spojením se zabývá zahradní terapie. Tento druh léčby je v zahraničí již dlouhou 

dobu znám, a to především v anglosaských zemích. V České republice je tento pojem 

nový, ale začíná se rozvíjet spolu s dalšími terapiemi jako je arteterapie, muzikoterapie 

a především ergoterapie. 

Okolo sociálních či nemocničních zařízení může existovat mnoho krásných 

zahrad, ale pokud nebudou přizpůsobeny pacientům, pro které jsou především určeny, 

nebudou mít velký smysl. Důležitá je totiž nejen estetická složka, ale především funkční 

využití prostoru. 

Zahrada má další vlastnosti, které mohou pozitivně ovlivnit terapii. Slouží 

k odstranění bariér, které mohou ve vztahu pacient-terapeut vzniknout. Slouží jako 

prostor k rozvíjení sociálních kontaktů s dalšími pacienty či jako místo pro rozhovor 

s rodinou, která pacienta navštíví.  Zahrada slouží také zdravotnickému personálu, který 

stejně jako pacienti, může být velmi nadměrně zatížen. Důležitou vlastností zahrady je 

redukce stresu. Výhodou terapie v prostorách zahrady je nepřeberné množství 

smyslových podnětů, jako jsou čichové a hmatové nebo senzorické, ale také volná 

plocha pro zahradnické práce, a tedy trénink rozsahu pohybu, svalové síly, ale i 

psychosociálních funkcí 

Ve své práci se proto zaměřuji na návrh bezbariérové terapeutické zahrady a 

jejího uzpůsobení tak, aby mohla být určena pro pacienty po získaném poškození 

mozku. Součástí návrhu jsou terapeutických prvky, které by pacient mohl využít při 

nácviku lokomoce, pohybu na vozíku či tréninku čichového a hmatového smyslu. Návrh 

vznikl ve spolupráci se studentkou 3. ročníku Zahradní a krajinářské architektury 

Mendelovy fakulty v Brně, která graficky zpracovala vlastní návrh zahrady. Mým 

úkolem bylo vytvořit celý koncept zahrady tak, aby byla vhodná a bezpečná pro 

pacienty po získaném poškození mozku a doplnit jej o vlastní návrh prvků, které bych 

mohla využít v terapii. 
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1. Teoretická část 

1.1. Ergoterapie 

Ergoterapie napomáhá osobám se zdravotním postižením obnovit a udržet 

schopnosti, které jsou běžné a přirozené pro lidskou činnost. Cílem ergoterapeuta je, 

aby pacient/klient cítil tělesnou, dušení i sociální pohodu. (Klusoňová, 2011) 

Pojem ergoterapie, který se začal používat v 60. letech 20. století v některých 

evropských zemích, je složen ze spojení řeckých slov ergon = práce, therapia = léčení. 

V anglosaské terminologii je dodnes užíván termín occupational terapy. V tomto 

významu znamená pojem occupy = zaměstnat se a z toho vyplývá pojem occupation = 

činnost. Pojmy ergo i occupation znamenají jakoukoliv činnost, která vyplňuje čas a 

prostor člověka a umožňují jedinci uvědomit si svoji individualitu. 

Ergoterapie jako disciplína se v čase vyvíjí a mění, což souvisí s její definicí. 

První, kdo vyslovil definici ergoterapie, byl zakladatel Gregor Barton (1914): „pokud 

existuje nemoc způsobená činností, musí existovat i terapie, která se činností zabývá“. 

Jeho cílem bylo nalézt ke každé části lidského těla (orgánu, kloubu a svalů) vhodnou 

činnost, aby ji ergoterapeut mohl použít při terapii a léčbě jakéhokoliv onemocnění. 

Název, který přiřadil této profesy, se dodnes užívá v mnoha zemích, definice se ale od 

té dnešní výrazně liší. (Krivošíková, 2011) 

Dříve měla ergoterapie za hlavní cíl aktivizovat pacienta pomocí rukodělných 

nebo řemeslnických prací. Dnes se terapie zabývá převážně nácvikem všedních denních 

činností.  

Základní prvky ergoterapie: 

- preventivní prvek – prevence vzniku onemocnění 

- edukační prvek – vzdělání, učení se novým činnostem 

- zaměření na jedince  

Jednou z moderních definic z roku 2007 je definice od Světové federace 

ergoterapeutů (World Federation of Occupational Therapist, WFOT), která definuje 

ergoterapii. „Ergoterapie je profese, která se zabývá podporou zdraví a celkové pohody 

jedince (well-being) prostřednictvím zaměstnání či činnosti. Hlavním cílem ergoterapie 

je umožnit osobám plně se účastnit všech svých každodenních činností. Ergoterapeuti 

dosahují tohoto cíle buď prováděním samotného zaměstnávání či činnosti, nebo také 
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tím, že podporují schopnost jedince zapojit se do činnosti prostřednictvím úpravy 

prostředí, ve které činnost probíhá“. (Krivošíková, 2011, str. 17) 

Ergoterapeut je součástí multidisciplinárního týmu a jeho úkolem je pomoci 

jedinci stát se soběstačnou osobou. Využít potenciál pacienta/klienta k tomu, aby dosáhl 

co největšího výkonu tak, aby se naplnily jeho sociální role a zároveň byl zachován jeho 

životní styl a byl brán zřetel na jeho potřeby.  

Ergoterapeut pracuje s každou věkovou skupinou jinak, protože mají rozdílná 

omezení, která je limitují k provádění aktivity. Důvod může být jak fyzický, psychický, 

smyslový, tak i sociální. (Jelinková, Krivošíková a Šajtarová, 2009) 

 blasti výkonu zaměstnání: 

- všední denní činnosti (activities of daily living = ADL) 

- práce a produktivní činnosti 

- hra a volný čas (Krivošíková, 2011) 

1.2. Bezbariérovost z pohledu ergoterapeuta 

Ergoterapeut se v rámci zlepšení kvality života pacienta podílí na tréninku 

funkcí fyzických, psychických a sociálních, které se prolínají a zasahují i do 

architektonické sféry, která nás obklopuje. 

Právě architektonické bariéry jsou překážky, které osobám zdravotně 

postiženým znemožňují pohyb, nebo jsou pro ně nebezpečné a tím ovlivňují kvalitu 

života.  

 dstraňování architektonických bariér se rozděluje na 3 oblasti: 

- Oblast bariér v bytech a obytných budovách 

- Oblast bariér ve veřejných budovách, prostranstvích a komunikacích 

- Oblast bariér na pracovištích 

Nejdůležitějšími znaky staveb, které jsou bez bariér, jsou přístupy bez prahů, 

schodů. Obsahují rampy s přiměřeným sklonem, dostatečně zkosené obrubníky na 

přechodech a také dostatečnou šířku daného přechodu. Vnitřní komunikace musí 

mít dostatečnou šířku chodeb, dostatek místa před dveřmi a neklouzavé podlahy. 

Úkolem ergoterapeuta při řešení bariér je u pohybového deficitu pacienta 

hodnotit a dokumentovat bariéry, které se v jeho prostředí nachází. Důležité informace 

jsou údaje o velikosti a stavbě bytu, počtu členů rodiny, o vstupu do domu, možnostech 
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garážování. Charakter lokality bydliště (město, venkov), terén v nejbližším okolí, 

dostupnost služeb, ovlivňují dlouhodobý plán a jsou významné i pro výběr vozíku, 

řešení bariér a sociálních problémů. V oblasti poradenství pracuje ergoterapeut 

s rodinou, klientem i sociálním pracovníkem, pomáhá získat finanční příspěvky na 

úpravu bytu a nákladnější technické pomůcek. (Klusoňová, 2011) 

1.3. Získaná poškození mozku  

Poškození mozku lze rozdělit dle příčiny na vrozená a získaná. Nejčastější 

vrozená poškození mozku jsou například anencephalie, encefalokélie, mickrocephalie, 

vrozený hydrocefalus a jiné deformity mozku (WHO/ÚZIS ČR, 2018). Získaná 

poškození mozku je náhle vzniklé poškození mozku bez ohledu na jeho příčinu. Jedná 

se o poranění, cévní mozkovou příhodu, mozkovou hypoxii a anoxii, infekci či jiné 

toxické a metabolické poškození. (Janečková, Žilová a Radochová, 2011) 

Klinickým projevem cévního onemocnění mozku je nejčastěji akutní cévní 

mozková příhoda. Počet případů s věkem přibývá a vzhledem k demografické křivce 

obyvatelstva lze do budoucna přepokládat zvýšenou prevalenci tohoto typu poškození 

CNS. Cévní mozková příhoda se rozděluje podle příčiny na ischemickou (85%) a 

krvácení (15%).  

Nádory se rozdělují podle lokalizace, histologického obrazu, stupně malignity 

(Seidl, 2015), z ergoterapeutického pohledu je důležitější rozsah poškození, který může 

zapříčinit i terapie nádoru.   

Z neurologického pohledu je pro odborníka důležitá příčina, vývoj poranění 

s časem a především, jestli je předpoklad zhoršování stavu či stagnace. (Krasulová, 

2018)  

Glasgow Coma Scale (GCS) je hodnotící škála, která se používá u poškození 

mozku. Hodnotí tři formy vědomí (otevírání očí, motorické reakce, verbální projev). 

Jednotlivé kategorie jsou bodově ohodnoceny. (Lippertová-Grünerová, 2009) 

1.3.1. Příznaky poškození mozku  

Těžké poranění mozku zanechává vážné trvalé následky. Poškození mozku 

může zanechávat dočasné či trvalé následky, míra příznaků závisí na daném poškození. 
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Rozdělení příznaků: 

- motorické a vegetativní poruchy: parézy, zvýšené nebo oslabené reflexy, poruchy 

rovnováhy, stability, koordinace, percepční poruchy, inkontinence 

- psychické poruchy: poruchy sebeuvědomění, neklid, úzkost, změna osobnosti, 

snížená nebo zvýšená dráždivost, labilita nálad, nezvládání afektů, agresivita, 

snížená volní složka, ztráta sebekontroly 

- poruchy mozkové výkonnosti: poruchy vnímání, koncentrace, pozornosti a 

prostorového vnímání, fatické poruchy, poruchy logického myšlení a jednání, 

zpomalení psychomotorického tempa 

 Cíle ergoterapeuta u pacientů s poraněním mozku: 

- spolupráce s klientem a jeho rodinou 

-  posilovat zachované funkce 

- obnovovat a zlepšovat motorické a duševní schopnosti 

- maximálně možná míra soběstačnosti 

Terapeutické metody a prostředky: 

- specifická, cílená ergoterapie (hrubá a jemná motorika, koordinace, senzibilita) 

-  trénink mobility a lokomoce (Klusoňová, 2011) 

Vzhledem k tomu, že projekt zahrady je více zaměřen na poruchy rovnováhy 

(stezka naboso) a spolu s přenosnými pomůckami také na poruchy hmatu a čichu, 

věnuji se více těmto poruchám i v teoretické části mé práce.  

1.4. Nejčastější neurologické diagnózy získaných poškození 

mozku 

Nejčastější neurologické diagnózy, které ovlivňují čich, hmat a rovnováhu, jsou 

úrazy či nádory v bazi lební a roztroušená skleróza. Nejčastější typ nádoru, který 

ovlivňuje čich je meningeom, nádor mozkových plen.  Poranění, která ovlivňují 

citlivost a rovnováhu, jsou cévní poruchy, například cévní mozková příhoda. Poruchy 

sluchu mohou být také ovlivněny zánětem vestibulárního aparátu. (Krasulová, 2018) 

1.5. Poruchy čichu a jejich vyšetření  

Poruchy čichu mohou být způsobeny nedostatečným, nebo naopak velmi 

intenzivním vnímáním. Receptory pro vnímání čichu jsou telereceptory. 
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Sídlem čichu je regio olfactoria, které je umístěno v oblasti stropu dutiny nosní, 

horní skořepy nosní a části nosní přepážky. Epitel obsahuje dva typy buněk (buňky 

čichové a podpůrné). Čichové buňky jsou primárně nervové buňky, které jsou štíhlé a 

směrem ke slizničnímu povrchu obsahují 6-8 cilií. Z baze buňky odstupují tenké 

neurity, které se spojují do fila olfactoria, který pokračuje do bulbus olfactorius, kde 

dochází biochemickému ději, přepojení do čichového centra mozku. (Naňka, 2015) 

S čichem bývá často připojená chuť, která ale není telereceptorem. Z pohledu 

rehabilitace je čich a chuť jedním z důležitých receptorů, které se využívají při facilitaci 

vědomí u osob, které jsou ve vegetativním stavu nebo o smysly přišli.  

Termín čichová diskriminace označuje rozlišení různých čichových podnětů.  

Člověk dokáže rozlišit více než 2 000 různých zápachů. Pojem čichová identifikace je 

správné označení (verbální či neverbální), tato funkce je propojena s kognitivními 

funkcemi. 

Poruchy čichové funkce: 

- kvantitativní poruchy 

o hyposmie – snížené vnímání 

o anosmie – úplná ztráta 

o hypersmie – zvýšené vnímání 

- kvalitativní poruchy 

o dysosmie – změněné vnímání 

Další rozdělení, které se využívá při rozdělení poruch čichu, je podle topografie 

na periferní a centrální. U periferního dochází k postižení čichového epitelu, čichových 

receptorů nebo čichových drah. Centrální poškození je poškození centrálního nervového 

systému. (Hájková, 2009) 

Z neurologického pohledu se z vyšetření pomocí anamnézy určuje, zda pacient 

má problém v oblasti čichu, případně jak ho ovlivňuje v rodinném či pracovním 

prostředí. Velmi důležité je pro neurologa určit, z jakého důvodu problém vzniká, a 

případně vyšetření pomocí testů, které je ale výjimečné. Samotnou terapii ale neurolog 

neprovádí. (Krasulová, 2018) 
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1.5.1. Čichové testy  

Čichové testy jsou relativně novou metodou. V 80. létech minulého století 

vznikaly postupně standardizované testy. V současnosti se vyšetřuje čichová detekce, 

čichová diskriminace a identifikace pomocí screeningových testů. 

Test pro čichovou detekci a stanovení čichového prahu (detection threshold), je 

psychofyzikální metoda. Vyšetřované osobě se podávají čichové podněty ve stoupající 

koncentrací. Nejčastěji se používá aromatická látka PEA (fenylethylamin), která voní 

po růžích a slepý podnět látka čichově neutrální (dietylftalát). Vyšetřovaný určuje, která 

z látek má intenzivnější vůni. 

Pro stanovení čichové rozlišnosti se používá test čichové diskriminace, kdy 

vyšetřovaný určuje, jestli dva po sobě zkoušené čichové podněty jsou stejné. Vyšetřuje 

se 32 párů vůní, některé jsou buď velmi rozlišné, nebo naopak podobné.  

Pro stanovení čichové identifikace se nejčastěji používá americký test UPSIT 

(University of Pennsylvania Smell Identification Test). Test obsahuje 40 vůní, které 

jsou naneseny na papír. Pomocí tužky vyšetřující seškrábne vůni a ta se rozvoní. Pacient 

má v testu výběr ze čtyř možností, maximálně může dosáhnout 40 bodů. (Hájková, 

2009) 

1.6. Poruchy čití a jejich vyšetření 

Pro přenos informací o bezprostředním doteku pokožky slouží povrchové 

receptory (exteroreceptory), přes které vnímá lidské tělo dotek a tlak. Vaterova-

Paciniho tělíska, jsou exteroreceotory, které se rychle adaptují a jsou umístěna 

v hlubších vrstvách pokožky. Dokážou rozlišit také vibrace. Další rychle adaptovatelná 

tělíska jsou Golgiho-Mazzoniho, Messeinerova tělíska. Merklovy destičky jsou naopak 

pomalu adaptovatelné a nachází se nejméně hluboko v epidermis. Zvláštní jsou 

chladové a tepelné dotykové vjemy, které jsou zprostředkovány pomocí termoreceptorů.  

Receptory hlubokého čití jsou zanořeny do svalů jako svalová vřeténka, dále do úponů 

šlach Golgiho tělíska. Jejich aferentní informace si uvědomujeme pouze částečně. 

(Pfeiffer, 2007). 

V oblasti vyšetření percepčních vjemů je důležitá spolupráce pacienta. Vyšetření 

rozdělujeme dle receptorů na povrchové (exteroreceptory) a hluboké (proprioreceptory). 
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 yšetření čití: 

- povrchové čití (exteroreceptory) 

o taktilní – vyšetření pomocí bříšek prstů, současně po postižené a zdravé 

straně 

o termické – vnímání tepla, chladu pomocí zkumavek s teplou a studenou 

vodou 

o algické – vnímání bolesti, štípnutí, bodnutí hrotem 

o diskriminační – dotek dvěma body pomocí Weberova kružítka 

o lokalizační – určení dotekupřesného místa bez kontroly zraku 

o grafestézie – rozlišení znaků psaných na kůži prstem 

- hluboké čití (proprioreceptory) 

o polohocit (statetézie) – uvedení končetiny do určité polohy, pacient určuje 

bez zrakové kontroly 

o pohybocit (kinestézie) – pohyb končetinou bez zrakové kontroly, pacient 

pohyb popíše 

o barestézie – vnímání tlaku do hloubky 

o palestézie – vibrační citlivost 

o hodnocení stereognózie 

 schopnost určit kvalitu, kvantitu, tvar pomocí hmatu 

 jedná se o součinnost hlubokého a povrchového čití  

Při poruchách čití může docházet k parestéziím, při kterých se objevují 

nepříjemné pocity bez daného podnětu, a také k dysestézie, kdy dochází k změně 

vjemu. Polystézie, je porucha, kdy jeden podnět je vnímán více podněty a při alostézii 

dochází k vnímání podnětu na jiném místě, než je lokalizován. (Klusoňová, 2011)  

Součástí mé bakalářské práce je návrh pomůcky na hodnocení sterognózie, a 

proto se její poruše budu více věnovat v další kapitole. 

1.6.1. Stereognózie 

Pacient s poruchou stereognózie je jedinec, který dokáže předmět naslepo po 

ohmatání popsat, ale nedokáže daný předmět nazvat (Seidl, 2004). U pacientů se 

získaným poškození mozku často dochází i k motorickému poškození a pacient sám 

nedokáže vložit předmět do dlaně. Terapeut může vložit předmět do dlaně pacientovi, 

jednotlivé ruce testuje zvlášť, přičemž by měl vždy začít rukou, která bude mít 

pravděpodobněji horší výsledky (Krivošíková, 2011). 
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Při porušení stereognózie se rozlišují dva typy poruch stereoanestézie a 

astereognózie. Stereoanestézie je porucha, kdy pacient díky porušení funkce receptorů a 

primárních senzitivních drah nepoznává vlastnosti předmětu.  Astereognózie nastává, 

když dochází k poruše na kortikální úrovni, nejčastěji u neglect syndromu, při postižení 

pravého parietálního laloku. (Kolář, 2009) 

Záznam stereognózie dle Catherine Trombly (Příloha 14) se zaměřuje na druh 

materiálu, tvar předmětu a velikost předmětu, kdy jsou položky rozděleny na malé a 

velké předměty. (Krivošíková, 2011) 

1.7. Ergoterapie se zaměřením na percepci  

Způsoby ovlivnění percepčních poruch z pohledu ergoterapie: 

- stimulace (povzbuzení či podráždění) 

- facilitace (podpora výkonu či usnadnění) 

- desenzibilizace (tlumení citlivosti či snížení) 

- inhibice (tlumení) 

Důležitá je u ovlivňování percepce poloha samotného klienta i segmentu. Při 

inhibici je podstatné hlídat, aby byl segment relaxovaný. Při aktivizačních stimulacích 

musí poloha segmentu co nejvíce umožňovat aktivní výkon. 

Pro trénink percepce se využívá mnoho metod, například relativně nová 

zrcadlová metoda, která je založena na principu, kdy zdravá ruka provádí činnost a 

pacient sleduje odraz v zrcadle. Ten vyvolává iluzi, že pacient pohybuje končetinami 

symetricky. Další metodou, která se využívá je metoda Perfettiho, která je založena na 

vnímání polohy a pohybu současně s hmatovými podněty. Bazální stimulace je metoda, 

která se využívá u pacientů v bezvědomí, nebo s poruchou vnímání svého těla i okolí. 

Stimulace smyslů vede ke zlepšení vnímání těla a okolí. Koncept, který se využívá k 

tréninku percepce, je také Snoezelen. (viz kapitola 1.7.2) (Klusoňová, 2011) 

1.7.1. Bazální stimulace – olfaktorická stimulace 

Koncept bazální stimulace, který vytvořil profesor dr. Andreas Fröhlich, 

podporuje nejzákladnější rovinu lidského vnímání. Zaměřuje se na vnímání pomocí 

smyslů, smyslových orgánů. Koncept je založen na vzájemném propojení pohybu, 

komunikace a vnímání. Bazální stimulace je komunikační, interakční a vývoj 

podporující stimulační projekt, který se zaměřuje na všechny oblasti lidských potřeb. 
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Přizpůsobuje se věku pacienta. Pracuje s pacientem, jako rovnocenným partnerem, 

individuálním přístupem. 

Prvky základní stimulace jsou somatické, vestibulární a vibrační, dále pracují 

s nástavbovou stimulací (optickou, auditivní, taktilně-haptická, olfaktorická a orální. 

(Friedlová, 2007). 

Vůně pro lidský organismus působí jako stimuly vzpomínek, ať už navozují na 

nějaké roční období, na vzpomínky z dětství, či z pracovního prostředí. Olfaktorická 

stimulace a orální stimulace jsou propojené. Čich i chuť detekují chemické látky a oba 

smysly jsou uzpůsobeny k výběru potravy. Čichové prahové vnímání rozdělujeme na 

vjem s nízkou (nespecifický čichový vjem) a vysokou intenzitou (specifický čichový 

vjem). Pro prahové dráždění je určena koncentrace 10
7 
molekul/ml vzduchu. 

Pře samotnou olfaktorickou stimulací je důležité zjistit, jaké vůně pacient 

upřednostňuje, aby nedošlo k negativní stimulaci. Negativní stimulace může být 

vyvolána podnětem, který je pro pacienta nepříjemný, či ho nezná. Při olfaktorické 

stimulaci je důležité pracovat s biografií pacienta/klienta. Často se využívají vůně 

osobní toaletní potřeby klienta, parfémy, deodoranty, jídla. Využívají se také vůně 

z prostředí pracovního, či ze zájmů. Pro svou velkou intenzitu a také povětšinou 

nepřirozenost se nepoužívají vonné svíčky.  Pro stimulaci paměťové stopy a aktivaci 

asociačních funkcí mozku se využívá stimulace u osob po úrazu mozku, především ve 

vegetativním stavu. Olfaktorická stimulace se využívá také pro poskytnutí schopnosti 

orientace v dané situaci a tím zajištění pocitu bezpečí a jistoty. Používá se například u 

pacientů s demencí. Doporučuje se stimulaci kombinovat s optickou či taktilně 

haptickou stimulací. (Friedlová, 2007) 

1.7.2. Snoezelen – MSE 

Snoezelen je terapeutický, vědecký koncept na rozmezí psychologie a speciální 

pedagogiky. V dnešní době je dokázáno, že zlepšuje zdravotní stav účastníků. Název 

Snoezelen vznikl ze spojení slov snuffelen v překladu čichat a doezelen, tedy dřímat.  

Název se používá především v evropských zemích, Izraeli a Japonsku. Zkratka MSE 

Multisensory Enviroment= multismyslové prostředí se používá v Austrálii a v Americe. 

Na mezinárodních konferencích se používají oba názvy, tedy Snoezelen – MSE pro 

lepší přehlednost. 
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Definice přijatá v roce 2012 ISNA-MSE (International Snoezelen Association – 

Multisensory Enviroment) označuje Snoezelen jako dynamické prostředí intelektuálního 

vlastnictví postavené na citlivém, propojeném vztahu mezi účastníkem, zkušeným 

člověkem a kontrolovaným prostředí, kde se nachází velké možností smyslových 

stimulů. Od poloviny 70. let 20. století byl postupně rozšířen do celého světa.  Používá 

se jak v terapii a při vzdělávání, tak ve volnočasových aktivitách. Je vhodný pro 

všechny osoby, především pro pacienty se speciálními potřebami. Snoezelen jde využít 

jak k relaxaci, aktivaci, tak i zábavě. (Filatová, 2014) 

V České republice je zatím Snoezelen provozován pouze okrajově a 

bezkoncepčně, což je způsobeno nedostatkem proškolených terapeutů. Na tento fakt 

upozorňuje paní Renata Filatová, speciální pedagožka, ve své publikaci Snoezelen-

MSE, která upozorňuje na nutnost vzdělání v daném konceptu při praktickém používání 

na pacientech.   

V současné době se Snozelen využívá na Psychiatrické klinice 1.LF UK a VFN 

Praha pod vedením vyškolených ergoterapeutek. Pracoviště je jedno z prvních, které 

využívá Snozelen u duševně nemocných pacientů. (Koubová, 2016) 

1.8. Poruchy rovnováhy a jejich vyšetření 

Rovnováha je schopnost udržet vzpřímené postavení proti měnícímu se vlivu 

gravitace na jednotlivé tělesné segmenty. Rovnováhu ovlivňuje interakce zrakového, 

vestibulárního a somatosenzorického systému, opěrná baze, výška těžiště, kognitivní 

stav, rychlost pohybu, ale také medikace. 

Vyšetření probíhá převážně pozorováním a analýzou pohybu při činnostech. Při 

anamnéze je velmi důležité zaměřit se na pády a případné okolnosti, s kterými jsou pády 

spojeny. Při vyšetření je nutné sledovat, jaké posturální pohybové strategie jedinec 

používá. 

 ohybové strategie: 

- kotníková – při malé stimulaci podnětu, pacient stojí stabilně na celé plosce nohy 

- kyčelní – využití při omezené kotníkové strategii, noha není v celém rozsahu 

v kontaktu s podložkou (jedná se o větší stimul či nestabilní plochu) 

- kroková (projektivní extenze) – při výrazném vychýlení, jako prevence pádu, krok 

vpřed či vzad (Krivošíková, 2011) 
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Řízení rovnováhy je dáno funkcí hybné soustavy, která využívá 

multisenzorickou aferentaci, do které patří propriorecepce, vestibulární a zraková 

aferentace. Důležité jsou také další faktory jako je anticipace pohybového programu a 

zkušenosti s odhadem limitu stability. Centrální nervový systém na základě těchto 

informací vytváří schéma, které přenáší informace o pohybu a poloze těla i okolního 

prostředí. Na základě daného schématu je provedena korekce hlavy, očí, koordinační 

pohyby zajištující posturální reakci. 

Poruchy nemusí být způsobeny pouze onemocněním vestibulárního aparátu. 

Vestibulární poruchy dělíme podle lokalizace postižení na periferní a centrální 

vestibulární syndrom. Heterogenní skupiny jsou poruchy rovnováhy nevestibulární 

etiologie, což může být ortostatická hypotenze, ale i neurologické onemocnění. Také 

sem patří psychogenní poruchy rovnováhy a cervikogenní závrať způsobena funkční 

poruchou v oblasti krční páteře. (Kolář, 2009) 

1.8.1. Testy vyšetřující rovnováhu  

Rovnováha se rozděluje podle procesu na statickou, či dynamickou. Mezi 

statické testy rovnováhy se řadí Rombergův test, test stoje měrného a stoje na jedné 

noze. Mezi dynamické například „Chůze ve vyznačeném prostoru“ či Up and Go test. 

Rombergův test se rozdělují na dva typy testů, které se rozlišují podle očního 

kontaktu (Romberg I s otevřenýma očima, Romberg II se zavřenýma očima). Základní 

postavení testované osoby je ve stoji spojném, hlava v přímém postavení a s rukama 

volně podél těla. Test se provádí u pacientů naboso. V testu se hodnotí výdrž 

v jednotlivých polohách, délka přípravy pozice, odchylky a titubace. Test se stupňuje 

pomocí změny postavení rukou či vyloučení propriorecepce, které nastane, pokud 

pacient stojí na měkké podložce. 

Stoj měrný (Tandem test) má identické hodnocení a postavení testu jako je u 

Rombergových testů. Pouze dochází k změně chodidel, kdy má pacient chodidla 

postavené za sebou (pata-špička). 

U testu stoje na jedné noze je základní postavení testované osoby ve stoji, s 

hlavou v přímém postavení a rukama volně podél těla (možnost zvýšit náročnost 

pomocí změny postavení). Pacient zvedne jednu nohu do úhlu 90° v kolenním kloubu. 

Délka provedení je 30 s. Testují se obě dolní končetiny. 
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Chůze ve vyznačeném prostoru je test založený na chůzi po vyznačeném 

prostoru v délce 10 m a minimální šířkou 20 cm. 

Up and Go test, který se využívá převážně u geriatrických pacientů, vychází z 

pozice sedu na židli s opěrkami rukou. Ruce pacienta jsou volně položené na stehnech, 

plosky nohou se v celém rozsahu opírají o podložku. Terapeut instruuje pacienta, aby se 

zvedl, ušel 1,5m, otočil se a došel zpět a posadil se opět na židli. Terapeut měří druhý 

čas pokusu. Pacient může používat kompenzační pomůcky, avšak není možná fyzická 

dopomoc terapeuta. Terapeut se zaměřuje na posturální stabilitu, délku kroku, 

naklánění. Normou pro zvládnutí úkolu je 10 s. Riziko pádu nastává při delším čase než 

30 s. (Krivošíková, 2011) 

1.9. Zahradní terapie 

Věda, které se zabývá zahradní terapií, má mnoho označení. V mnohé 

cizojazyčné literatuře se označuje jako „healing garden“, v překladu zdravá zahrada či 

„hortiterapeutic garden“, tedy hortiterapeutická zahrada. V české literatuře se nejvíce 

objevuje označení zahradní terapie. (Haubenhofer, 2013) 

Obr. 1.1  becný průběh zahradní terapie 

 

Upraveno podle (Haubenhofer, 2013) 

Definice interdisciplinárního oboru dle Haubenhofera zní „Zahradní terapie je 

proces zaměřený na účastníka, při kterém školení odborníci definují a kontrolují 

individuální cíle, plánují a realizují činnosti týkající se práce na zahradě nebo práce s 

rostlinami jako terapeutického prostředku s cílem podpořit u účastníků terapie 

zdravotně důležité aspekty.“  (Haubenhofer, 2013, str. 18) 

účastníci 

odborníci 

cíle 

aktivity 
zahradní 
terapie 

účinky 
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1.9.1. Historie zahradní terapie 

Zahrady vznikaly spolu se sídly, sloužily pro výsev obilí, ale existují důkazy, že 

to nebyla jejich jediná funkce, sloužily také jako relaxační místo. První zmínky vznikaly 

již před 19. stoletím, jsou to ale spíše výjimky. Až dokonce 19. století byli psychicky 

nemocní pacienti léčeni převážně zahradnickou a zemědělskou činností.  

V 19. století nastala velká změna. Benjamin Rush, otec terapeutického 

zahradnictví, rozvinul psychiatrické reformní hnutí. Psychiatr Thomas Kirkbridem, 

který byl zakladatel asociace American psychiatric Association, v roce 1880 nazval 

práci na zahradě zdraví prospěšnou. Po první světové válce byly zahradní práce využity 

i při péči o válečné veterány. V roce 1942 se poprvé uskutečnily univerzitní kurzy v 

rámci oboru ergoterapie na Milwaukee Downer College.  Do druhé světové válce měla 

zahradní terapie funkci spíše rozptylující než terapeutickou a rehabilitační.  

V Evropě probíhal vývoj podobně, byl ale ovlivněný aktivním děním tehdejší 

doby. V přibližně stejné době jako tomu bylo v USA, díky Philippe Pinelovi, zakladateli 

francouzské psychiatrie, došlo k reformnímu hnutí v psychiatrii. Přestalo se k duševně 

nemocným chovat jako k trestancům, ale jako k pacientům. Z politických důvodů došlo 

v Německu v letech 1930 až 1945 k velkému poklesu vývoje psychiatrie. V 60. a 70. 

letech vznikaly nové techniky léčby pomocí psychofarmak a zahradní terapie se přestalo 

tolik využívat. Zahradní terapie byla ale později během několika let znovuobjevena. V 

roce 2002 se konalo první sympozium o zahradní terapii v Rakousku. (Haubenhofer, 

2013) 

1.9.2. Cíle zahradní terapie  

 Zahrada má pozitivní vliv na zdraví. Nachází se v ní mnoho podnětů, které 

ovlivňují fyzické, psychické, kognitivní a sociální funkce. Jedná se o interdisciplinární 

obor, který spojuje zkušenosti se zahradnictvím a také se zdravotnickými obory jako je 

ergoterapie, fyzioterapie, pedagogika a psychologie. Pasivní forma je zaměřena na 

pozorování a vnímání zahrady. Aktivní forma zahrnuje zapojení do činnosti probíhající 

v zahradě, či s jejími prvky. Některým návštěvníkům přináší navíc vzdělávací 

informace. (Dvořáčková, Křivánková s Uhřičková 2016) 
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Hlavním cílem zahradní terapie je udržení a zlepšení sociálního, psychického a 

tělesného zdraví a kvality života lidí. Cíle jsou zaměřeny na individuální potřeby 

pacienta/klienta.  

Zahradní terapie je určena všem věkovým kategoriím, nemocným i zdravým 

jedincům. Používá se u pacientů s pohybovým a psychickým onemocněním, u pacientů 

s poruchou vnímání, nebo při opětovném profesním začlenění. Její využití je možné u 

závislých pacientů, ale také u osob, které ve své profesi trpí syndromem vyhoření.  

Zahradní terapie se také vyžívá pro osoby trpící onemocněním, které je ovlivněno 

především stresem. Zahradní terapie je možná i u osob, které jsou vězněni, působí zde 

především jako prevence k zabránění recidivy. (Haubenhofer, 2013) 

Účinky: (Putz, 2013) 

- fyziologická oblast – zlepšení a obnova motorických funkcí, podpora vnímání (např. 

zlepšení hmatu dotekem různých rostlinných povrchů) 

- kognitivní oblast  –  jak získání nových dovedností, tak zlepšení časové a prostorové 

orientace, komunikační dovednosti, paměti 

- psychosociální oblast – sebehodnocení, flexibilita i stabilita, tolerance a zájem o 

budoucnost 

- sociální oblast – interakce a identifikace ve skupině 

- sebepojetí – zlepšení vnímaní vlastního já, sebevědomí 

Kontraindikací pro terapii je velmi málo, přesto je důležité na ně myslet. Před 

zahájením terapie je nutné zjistit alergie účastníků a eventuálně uzpůsobit program. 

1.9.3. Odborníci pro zahradní terapii 

Odborník pro zahradní terapii musí mít zahradnickou, ale také lékařsko-

terapeutickou kvalifikaci. Důležité jsou také znalosti ze zahradní terapie, jako jsou 

například znalosti o terapeutických zahradách, jejich použití, potenciálu a hranic. 

V ideálním případě jde o akademicky vystudovaného experta zahradní terapie. Dalším 

důležitým faktory, které by měl mít tento odborník, je komunikační dovednost a znalost 

cílové skupiny, jejich potřeb a deficitů. Zahradní terapeut může být součástí 

multidisciplinárního týmu. (Haubenhofer, 2013) 
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 dborník odpovídá za:  

- Definování cílů a plánování 

- Stanovení a organizaci programu 

- Přípravu a realizaci aktivity 

- Dokumentaci a hodnocení cílů (Haubenhofer, 2013) 

1.9.4. Vlastnosti terapeutické zahrady 

 lastnosti a prvky terapeutické zahrady:  

- Viditelnost (návštěvníci by měli mít možnost při vstupu vidět zahradu či orientační 

tabuli s umístěním zahrady, aby ji mohli navštívit) 

-  řístupnost (zahrada by měla být blízko oddělením daného zařízení, kde jsou 

pacienti povzbuzováni k cvičení, což jsou například pacienti po operaci, také blízko 

oblastem, kde pacient tráví delší dobu čekáním například na výsledky testů) 

-  ezpečnost (zahrada musí splňovat bezpečnostní normy, také by měla být 

dostatečně velká, aby se v ní pacient necítil stísněně) 

- Fyziologické pohodlí (vzhledem k tomu, že někteří lidé se mohou obávat 

prochladnutí, pokud budou ve stínu nebo nemohou díky lékům na slunce, je 

důležité, aby v prostorách zahrady bylo vytvořeno posezení, jak na slunci, tak ve 

stínu s opěradlem a područkami) 

-  ozitivní konstrukční prvky (pozitivní konstrukční prvky, které jsou pro 

návštěvníka známé a mají určitou pravidelnost a mohou pomáhat uklidnit 

návštěvníky, naopak abstraktní umění může být nežádoucí a pro pacienta chaotické) 

-  říležitost k soukromí a také k setkání s jinými lidmi (pacient by mě mít možnost 

v zahradě nalézt tiché místo pro odpočinek, ale také naopak místo, kde se 

návštěvníci mohou scházet a diskutovat) 

- Zapojení do přírody (zahrada by měla mít možnost, aby se do ní mohl návštěvník 

zapojit) 

- Design krajinné architektury (napomáhá jak po estetické stránce zahrady, tak i 

účelné, kdy zahradní architekti mají znalosti o vhodnosti stromů a rostlin) (Marcus, 

2002) 



 

 
26 

1.9.5. Organizace AHTA, CHTA a GGut 

AHTA (American Horticultural Therapy Association) je americká, členská, 

nezisková organizace. Jejím posláním je podporovat a rozvíjet zahradní terapii. Šíří 

informace o zásadách a postupech zahradní terapie jako způsobu léčby. Podporuje 

zahradní terapeuty a samotné vzdělání tohoto oboru a výzkumy s tímto oborem spojené. 

Další podobné národní asociace jsou v Kanadě (CHTA) a v Německu (GGut). (AHTA, 

2017) 

CHTA (Canadian Horticultural Therapy Association) je kanadská nezisková 

organizace, která byla založena v roce 1987. Jedná se o síť více než 175 členů 

v Kanadě, i v zahraničí. Členy jsou jak zahradní terapeuty, tak specialisti jako jsou 

ergoterapeuti, fyzioterapeuti, rekreační nebo sociální pracovníci, zdravotní sestry, 

psychologové a zahradní a krajinářští zahradníci, kteří mají zájem o propojení mezi 

lidmi a přírodou (CHTA, 2018) 

GGuT (Gesellschaft fur Gartenbau und Therapie) jedná se o německé neziskové 

sdružení, která podporuje zaměstnance při využívání zahradnických aktivit na podporu 

nemocných a osob se zdravotním postižením. (GGuT,2017) 

1.10. Prvky zahrady 

Terapeutické zahrady jsou vybaveny určitými specifickými prvky, které jsou 

přímo určené pro osoby s určitým hendikepem. 

1.10.1. Vyvýšené záhony 

Vyvýšené záhony slouží jak osobám se zrakovým postižením, tak osobám na 

invalidním vozíku. Existují dva typy záhonů, první je záhon s rovnou stěnou, který se 

využívá častěji, druhý má výklenek pro kolena (table top beds), ten je vhodný pro 

vozíčkáře. Základní výška záhonu je 80 cm. Výklenek pro nohy má podjezdovou výšku 

70 cm s hloubkou 45-50 cm. Šířka samotného jednostranného záhonu by měla být 

maximálně 70 cm, aby na ní osoba dosáhla (Večeřová, 2006) 
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Obr. 1.2.:  yvýšený záhon pro vozíčkáře 

 

(DLF Shaw Trust, 2018) 

1.10.2. Mobiliář 

Pro terapeutické zahrady je vhodné použít lavičky s opěrou zad i rukou, které 

usnadňují vstávání, a se sedací výškou 50 cm. Speciální úpravu lavičky potřebují 

vozíčkáři. Lavička pro vozíčkáře je bez podpěrek rukou a musí mít dostatečné místo pro 

umístění vozíku. I pro vozíčkáře je velmi důležité sedět na lavičkách, protože se jedná o 

jiný typ sezení než na vozíku. Relativně nově existují drnové lavičky, které slouží 

k tomu, aby i vozíčkář mohl sedět na trávě (Večeřová,2006). Obrázky 1.3. a 1.4. 

znázorňují jiný druh mobiliáře, kdy se vozíčkář pouze zasune ke stolu a nemusí si 

přesedat. 

Obr. 1.3.: Lavička pro vozíčkáře 1

 

(Inclusive Designs Ltd, 2015) 
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Obr. 1.4.: Lavička pro vozíčkáře 2 

 

(Kirbybuilt, 2018) 

1.10.3. Stezky naboso 

Stezka naboso je stezkou, kterou návštěvníci absolvují bez obuvi. Jedná se 

ohraničený prostor, který je upraven přírodními materiály tak, aby přinášel bosým 

chodidlům různou škálu hmatových a stimulačních vjemů. Šířka stezky by měla mít 

0,75-1 m. Jednotlivá pole, která mají různý povrch, by měla být dlouhá od 1,5m do 4 m. 

K snadnější údržbě se doporučují obrubníky, které ohraničují tvar cesty. Povrch na 

začátku cesty by měl být z jemného materiálu, aby byl chodidlům co nejvíce příjemný. 

Pro stezku se doporučují materiály jako písek, hladké dřevěné příčky z půlkulatiny, 

jemný štěrk či kameny nebo jehličí. Příjemné terény by měly vždy převažovat, nejlépe 

v poměru 3:4. Po těžším terénu vždy následuje pole z příjemnějšího materiálu. Obtížná 

pole jsou kratší. 

Bosá stezka by měla splňovat požadavky na všeobecnou bezpečnost dle ČSN 

EN 1176-1. Každá stezka by měla obsahovat označení, všeobecné informace o bosé 

stezce a provozní řád. (Bosá turistika.c2013) 

V České republice postupem let přibylo velké množství stezek naboso. Jedna 

z nich je například v zážitkovém parku Země ráj na pomezí jižních a středních Čech. 

Stezka je dlouhá 1 km a obsahuje mnoho materiálů, jak chůzi po trávě, tak lesní stezku. 

Součástí lesní části je chůze po šiškách, klacíkách, jehličí, písku, blátu, ale také malých 

či velkých kamenech. Stezku doplňují stanoviště, kde mohou návštěvníci získat nové 

informace o české přírodě. (Archevia, 2018) 
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Obr. 1.5.: Stezka naboso v Jizerských horách 

 

(Zážitky v přírodě, 2018) 

Obr. 1.6.: Stezka naboso v Engelbergu 

 

(A passport Affair, 2018) 
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1.11. Rostliny a jejich smyslové vnímání člověkem 

Rostliny podněcují všechny smysly. Aby došlo ke komunikaci, je důležité mít 

funkční vysílač, přijímač a také medium, které přenáší dané informace. Člověk má 5 

smyslů, kterými může komunikovat s okolím.  

Rostliny dokážou vysílat různé signály, z nichž některé mohou přijímat i lidé. 

(Haubenhofer, 2013). 

Obr. 1.7.:  chéma signálů, které rostlina může vysílat a člověk přijímat 

  

(Haubenhofer, 2013) 

Sluchové vnímání se rozděluje na akustické a auditivní vnímání. Jedinec slyší 

pomocí sluchových vln přes smyslové buňky, které jsou umístěny v uchu. Zde dochází 

k zpracování informace do mozku. Aby jedinec mohl vnímat, odkud zvuk přichází, je 

nutné jej vnímat oběma ušima. 

Hmatové vnímání se rozděluje na taktilní a haptické. U taktilního vnímání 

dochází k pasivnímu vnímání mechanických dojmů skrze mechanické a teplotní 

receptory. Haptické vnímání je aktivní vnímání materiálních objektů (velikost, tvar, 

konstrukce, povrchu textury, hmotnost). 

Gustativní vnímání je skrze chuťové pohárky, které jsou umístěny ve sliznici 

hltanu a jazyka. Jsou aktivovány chemickými podněty v potravě a přenášejí informace 
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dále do mozku. Zde dochází k spojení se zkušeností, díky tomuto vjemu dokáže člověk 

vnímat komplexní chutě, i když pohárky vnímají pouze sladkou, slanou, hořkou a 

tučnou chuť.  

Vizuální vnímání je vnímání světelných podnětů lidským okem, které se dále 

zpracovává v mozku. Dochází k vytřídění prvků přicházející přes oko, které umožňují 

rozpoznat a interpretovat a zároveň porovnat se s vzpomínkami. (Haubenhofer, 2013) 

V dalších kapitolách se zaměřuji na hmat a čich, jelikož jsou součástí 

smyslových pomůcek, které jsou v praktické části návrhu terapeutické zahrady.  

1.11.1. Hmat 

Dotyk a zkoumání struktur může být součástí zahradně-terapeutické praxe a je 

velmi přínosné. Například přejíždění po listech či květech rostlin nebo získání 

zkušeností pro bodnutí trnem. (Haubenhofer, 2013) 

1.11.2. Čich, rostlinné vůně a jejich rozdělení 

Čich je jeden z nejstarších smyslů, ovlivňuje naše pocity, vjemy a myšlenky. 

Dokáže vyvolat vzpomínky, ať už pozitivní či negativní, a ty se pak projevují naší 

náladou. Některé typy vůní tiší či dráždí lidský organismus. Čich se s věkem zhoršuje, 

stejně jako i jiné smysly. Tento fakt často negativně ovlivňuje okolí, protože senioři 

(převážně ženy) používají větší množství parfému se silnější parfemací, což může být 

nepříjemné pro osoby se zvýšenou pachovou citlivostí.   

Pocit z vůně je velmi individuální. Je to dáno především tím, že lidé mají jinak 

vyvinutý čich a pachovou citlivost. Některé vůně pro osobu s velkou pachovou citlivostí 

mohou být až moc intenzivní, pro jiné naopak nedostačující. 

Vůně rostlin se dají rozdělit podle mnoha kritérií, například podle toho, která 

část rostliny voní a také podle toho za jaké situace voní. Některé rostliny voní pouze po 

dotyku nebo mnutí v rukou, jiné ve dne, večer či v noci (Haarpaintne, 2005) 

Rozdělení rostlin podle typu vůně: 

- květinové – fialka, karafiát, růže, šeřík, jasmín 

- kořeněné – máta, šalvěj, levandule, tymián 

- ovocné – citroník, pomerančovník, jabloň, jahody 

- pryskyřičné – smrk, borovice, cypřiš  
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 Aromaterapie je aplikovaná disciplína na povzbuzení a posílení mysli, těla a 

duše pomocí esenciálních olejů ze stromů, trav a rostlin. Může sloužit jako doplněk či 

náhrada léčby, která je založena na chemickém základu. Aromaterapeutické neboli 

esenciální či prchavé oleje, jsou aromatické tekuté složky rostlin, stromů nebo bylin. 

(Sibley, 2008). Esenciální oleje v praktické části práce využívám k tréninku čichu. 

1.12. Bezbariérová zahrada 

Bezbariérová zahrada je taková oblast, kterou může každý, tedy i tělesně 

postižený návštěvník, využívat bez omezení. Zahradní architekti se běžně řídí zákony, 

normami a vyhláškami, které se vztahují k veřejnému prostoru. Stavby pro zdravotnictví 

či sociální péčí mají zvláštní předpisy, kterými se architekti řídí. Do zařízení musí být  

zajištěn přístup, který je v úrovni komunikace pro pěší bez vyrovnávajících stupňů, a 

také musí být návštěvníkům umožněno bezbariérové užívání dané stavby. (Šnajdarová, 

2007) 

Jako bezbariérová přístupnost se označuje souhrn technických (technicko-

administrativních) opatření zajišťujících samotný pohyb pro užívání staveb osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace. (Švabenský, 1965) 

Vyhláška pro místní rozvoj č. 369/2001 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobám s omezenou schopností pohybu a 

orientace definuje jako osoby, které jsou postiženy pohybově, především jedince na 

invalidním vozíku, zrakově nebo sluchově omezené osoby, osoby pokročilého věku, 

těhotné ženy a osoby doprovázející děti s kočárkem, děti do tří let a také osoby s 

mentálním postižením. (Šnajdarová, 2007) 

Pro bezbariérovou zahradu jsou důležité cesty, jejich povrch a také šíře 

komunikací. Povrch cest by měl být neklouzavý, ale hladký, a neměl by být reflexní, 

aby odraz stínů neznepříjemňoval pobyt senzitivním pacientům.  

Jedním z důležitých pravidel u bezbariérového užívání staveb je navrhování 

minimálního výškového rozdílu, aby nedocházelo ke zbytečné námaze, nebo dokonce 

až k nepřekonatelné překážce pro danou osobu, tedy bez schodů a případných velkých 

svahů.  

Šikmé rampy, chodníky a pochozí plochy smějí mít podélný sklon nejvýše 

v poměru 1:12 (8,33%). Pokud se jedná o šikmou rampu delší než 3000 mm, smí mít 
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sklon nejvýše 1:8 (12,5%). Sklon do 12,5 procent může být nebezpečný a je vhodné 

využít dopomoc. 

Na začátku a na konci rampy je plocha, která umožňuje volný pohyb (1,5 m x 

1,5 m). U cest je také důležitá šířka, která by měla být nejméně 1,2 m, ale spíše se 

doporučuje šíře 2 m, aby mohli návštěvníci na vozíku jet vedle sebe, či se míjet. 

Zábradlí by také mělo mít svá kritéria. Důležité je jeho upevnění, ale i materiál, který by 

měl být uchopitelný i za horkého počasí a neměl by být tříštivý. Na konci i na začátku 

musí o 30 cm přesahovat, aby měl návštěvník možnost ho lépe uchopit. U výšky 

zábradlí je důležité myslet na délku dosahu, která může být zkrácena dle hendikepu 

(například osoby na invalidním vozíku). Rozmezí výšek by mělo být 600-1 200 mm od 

podlahy. (Meixner-Katzmann, 2014) 

Nejmenší manipulační plocha pro vozík je 1200 x 1500 mm při otočení o 90-

180°. Při otočení o 360° je minimální kruhová plocha 1500 mm, avšak pro pohodlné 

otočení se doporučuje plocha větší. Všechny prvky ovládané rukou (zásuvky, vypínače, 

jističe, poštovní schránky) musí být posazeny v rozmezí výšek 600-1200 mm od 

podlahy. Obecně se doporučuje umístit předměty v boční vzdálenosti nejvýše 600 mm 

od osy invalidního vozíku. (Šnajdarová, 2007) 

1.13. Zahrady u zdravotních a sociálních zařízení, jejich 

příklady 

Terapeutické zahrady se rozdělují podle typy diagnózy, podle věku pacienta a 

umístění zahrady. Tyto faktory ovlivňují vzhled, využitelnost a cíl zahrady, na které 

musí brát zahradní architekt zřetel. Zaměření zahrad se součastně prolíná. 

Rozdělní podle diagnózy pacienta: (Hulínová 2015) 

 Terapeutické zahrady pro duševně nemocné pacienty (The Retreat, York ve 

Velké Británii) 

 Terapeutické zahrady pro pacienty s tělesným postižením (VA Puget Sound 

health Care System, Seattle v USA) 

 Terapeutické zahrady, které jsou specializované na konkrétní diagnózu (např. 

onemocnění AIDS – Harlem United Community Aids Center, New York, USA či 

Alzheimerova choroba - - Segewood commons, Falmouth, USA) 
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Rozdělení podle věku pacienta: 

 Terapeutické zahrady pro dětské pacienty (Lucas Gardens School, Austrálie) 

 Terapeutické zahrady pro dospělé pacienty (Helios Klinik Hattingen, Německo) 

 Terapeutické zahrady pro geriatrické pacienty (Villa Guadalupe, Little Sisters of 

the Poor, USA) 

Rozdělení podle umístění zahrady: 

 Terapeutické zahrady u zdravotnického zařízení 

o s dlouhou dobou pohybu – nemocnice 

o s krátkou dobou pohybu – ambulantní péče 

 Terapeutické zahrady u sociálního zařízení 

o Zahrady umístěné u domovů důchodců 

o Zahrady u domovů sociálních služeb 

o Integrační zahrady 

o Zahrady u věznic a reedukačních center 

Existují také typy speciálních zahrad, jako je vonná zahrada, venkovní školy 

chůze ve fyzioterapii, zahrady pro nevidomé, smyslové zahrady. (Haubenhofer, 2013) 

Jedním z dalších typů terapeutických zahrad jsou restorativní zahrady, které 

představují myšlenku co nejvíce povzbudit danou osobu, odbourat nebo potlačit stres 

pro dlouhodobé pacienty. Jedna z těchto zahrad se nachází na americkém East Harlem 

naproti Central Parku, kde je zařízení, které poskytuje služby starším osobám s řadou 

vývojových postižení a chronickým onemocněním HIV. (Kamp, 1997) Další zahradou, 

která je zaměřena na potlačení stresu a povzbuzení pacienta je zahrada v USA 

Segewood commons Alzheimer’s Care Facility. Jedná se o speciální centrum pro 

pacienty Alzheimerovou nemocí. V zařízení jsou velké oka a prosklené dveře, aby 

pacient mohl být co nejvíce spojení s venkovním prostorem. (Marcus, Barnes, 1999). 

První švédská zahrada DHHTG (Rehabilitain Clinic Danderyd Hospital) byla 

navržena pro pacienty s kognitivním a/nebo neuromuskulárními poruchami či 

depresemi. Byla doplněna o každodenní a řemeslné činnosti. Otevřená byla v roce 1986. 

Zahrada slouží jak pro pacienty daného zařízení, tak pro zdravotní personál. Součástí 

zahrady jsou vyvýšené záhony a vodní prvek s vodopádem. Dlažba je v podobě betonu 
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a bezbariérovost je uzpůsobena i vozíčkářům. Součástí návrhu je také stezka určená 

k tréninku chůze. Návštěvníci našlapují na jednotlivé kameny, z kterých je stezka 

utvořena. Jelikož se pacienti aktivně zapojují do údržby zahrady, je součástí zahrady 

velké množství nářadí, které je speciálně ergonomicky upravené, aby je mohl použít 

každý pacient. Jsou odlehčená, s výměnou násadou, pro určitý druh úchopu, a upravená 

i ve vztahu k poloze, v jaké ji pacient používá. Pokud se jedná o vozíčkáře, násada 

nebude tak dlouhá a bude uzpůsobena pro práci v sedě. Nářadí jsou upravená tak, aby 

pacient nemusel vynaložit nadměrnou sílu k výkonu, pokud není nezbytně nutná. 

(Söderback, Söderstrom a Schälander, 2004) 

Jedna z prvních německých zahrad, která sloužila jako vzor mnohým německým 

zahradám je v Helios Klinik Hattingen, což je rehabilitační centrum pro pacienty 

s neurologickým poškozením. Vznikla zde velmi rozlehlá (150 000 m
2
) terapeutická 

zahrada. Jsou zde speciálně upravené trasy pro trénink lokomoce se schody a strmějším 

stoupáním, dále cvičné zahrady, skleníky. Zahrada je rozdělena na tréninkovou i 

relaxační část, kde pacienti mohou odpočívat. (Helios Klinik Hattingen, 2018) 

Garden of Earth and Sky je zahrada, na které spolupracovali studenti zahradní 

architektury a ergoterapeuti. Zahrada se nachází ve vnitřním nádvoří VA Puget Sound 

v Seathlu a slouží jako chodba pro návštěvníky. Oficiálně byla otevřena v červnu 2016. 

Zahrada je zaměřena na specifické potřeby veteránů. (Rocker a Wagenfeld, 2017) 

První terapeutická zahrada u nás byla otevřena v Fakultní nemocnice v Brně 

v rámci projektu „Zahradní terapie-sociální zapojení a inkluze prostřednictvím zahradě 

terapeutických opatření a akvizicí.“. Tento projekt byl financován Evropskými fondy 

pro regionální rozvoj v rámci programu „Evropské územní spolupráce Rakousko-České 

republiky 200-13. Přesto již od roku 1965, kdy vznikla psychiatrická klinika, byl 

v areálu nemocnice park. Pacienti v této době udržovali zahradu, hrabali listí a odklízeli 

sníh. 
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 V dnešní době slouží zahrada i jako terapeutický projekt. Má vliv na emociální 

prožívání, odklonění pozornosti právě k aktivitám spojeným s přírodními látkami např. 

hlínou. Zahrada má tři části: 

 Klidová zóna: kde jsou použity vodní prvky, terénní val, který odhlučňuje 

prostor, také vyvýšený záhon pro pacienty na vozíku 

 Chráněná zahrada: mnoho aktivit (např. zahradní šach, pěstování zeleně), byliny 

poté terapeut může využít jako nácvik přípravy pokrmů. 

 Interaktivní prostor s vodními a herními prvky, součástí dětského oddělení 

(Fakultní nemocnice Brno, 2017) 

První logopedická zahrada v České republice Don Bosco se nachází u Speciální 

církevní školy Don Bosco na Praze 8. Je určena pro děti s poruchou řeči, opožděným 

vývojem řeči, poruchou učení, pozornosti a autismu. Dokončena byla v roce 2013. 

Přestavuje prvky pro relaxaci, herní prostor pro děti, ale také prvky pro trénink 

pozornost, pohybové koordinace. (Církevní základní škola logopedická Don Bosco a 

mateřská škola logopedická, 2016) 

1.13.1. Zahrady smyslů 

Zahrady smyslů jsou určené převážně pro osoby, které jsou nevidomé a 

slabozraké. Cílem této zahrady je poskytnout co nejvíce smyslových zážitků (hmatové, 

čichové, sluchové) zrakově postiženým návštěvníkům.  Jsou součástí botanických 

zahrad či samostatné zahrady. Obsahují speciální prvky, jako jsou vyvýšené záhony, 

prvky pro echolokaci, speciální výběr rostlin, které jsou zajímavé svou vůní, povrchem. 

Půdorys zahrady je kruhový, či oválný, méně často čtvercový. (Večeřová. 2006) 

Zaměření zahrady: 

 Zahrada je zaměřena pouze na jeden či dva smysly 

 Zahrada je rozdělená do několika sekcí, které se zaměřují na jednotlivé smysly 

 Celá zahrada je zaměřena na všechny smysly 

Součásti botanické zahrady v Bezručových sadech v Praze je od roku 2011 

Zahrada smyslů, která obsahuje okolo 80 druhů bylin s bezbariérovým přístupem a 

značením pomocí Braillova písma. Součástí zahrady je například také vzorkovník 

kmenů a dřevěný xylofón. (Výstaviště Flora Olomouc, 2016) 
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Brooklynská zahrada Fragrance Garden vznikla roku 1955 a je první zahradou 

pro zrakově postižené. Návštěvníci jsou vybízení k dotyku a vůni rostlin. Jsou zde 

skupiny rostlin, které působí na jiné smysly. 

 Rostliny pro dotyk – zde návštěvníci rozeznávají textury listů, některé z nich 

jsou hedvábné (jehněčí uši), jiné ostré (agáve) 

 Rostliny s vonnými listy – návštěvníci si mohou lehce otřít prsty rostlinou a 

přičichnout, je zde například levandule či máta peprná 

 Rostliny s vonnými květy – zde jsou rostliny kvetoucí v letním slunovratu jako 

je měsíček, čekanka. 

 Kuchyňské byliny – zde mohu návštěvníci hledat rostliny jako je pažitka, 

rozmarýn, petržel. (Allen) 

Zahrady jsou také součástí vzdělávacího zařízení. Lucas Gardens School se 

nachází v jihozápadní části Sydney a jedná se o vzdělávací program pro žáky se střední 

až těžší podporou. Žáci mají intelektuální i tělesné, senzorické poruchy. Součástí 

zařízení je vonná smyslová zahrada. (Lucas Gardens School, 2018) 

V The Retreat v Yorku byla vytvořena smyslová zahrada díky sponzorskému 

daru jednoho pacienta. V Renee’s Garden pacient může trénovat díky pomůckám chuť, 

čich i sluch. Jedná se o zařízení pro pacienty s duševním postižením. Pacienti se zde 

mohou účastnit také umění, řemesel. (The Retreat, 2014) 

  



 

 
38 

2. Praktická část 

2.1. Návrh terapeutické zahrady z pohledu ergoterapeuta 

2.1.1. Popis návrhu zahrady a spolupráce  

Studentka Karolína Posová z třetího ročníku Zahradní a krajinné architektury na 

Mendelově univerzitě v Brně spolu se mnou vytvořila návrh nemocniční zahrady 

(Příloha 1) na pozemku, který se nachází v blízkosti Kliniky rehabilitačního lékařství 

1.LF UK a VFN Praha na Albertově. Na základě tohoto návrhu projektu a 

spolupráce nejen se studentkou, ale také i odborníky, byly vytvořeny smyslové 

pomůcky na trénink čichu a hmatu. (viz. kapitola 2.1.11.) Pomůcky jsou přenosné a 

slouží k tréninku či orientačnímu vyšetření daného smyslu. Dále jsou součástí návrhu 

dvě stezky pro trénink chůze a jízdy na vozíku. První stezka, která se nachází před 

samotnou zahradou, tedy v části přístupové cesty do zahrady, je převážně určená pro 

vozíčkáře a slouží k tréninku jízdy na vozíku v rozličném terénu (viz. kapitola 2.1.9.). 

Druhá stezka, která se již nachází v samotné části zahrady, je určena k tréninku 

lokomoce naboso po různém matriálu (viz. kapitola 2.1.10.). Součástí návrhu zahrady 

jsou také vyvýšené záhony (viz. kapitola 2.1.7.) či upravené lavičky pro vozíčkáře (viz. 

kapitola 2.1.6.). 

2.1.2. Typ pacientů nemocniční zahrady, typ zahrady 

Návrh přestavuje terapeutickou zahradu pro pacienty po získaném poškození 

mozku z Kliniky rehabilitačního lékařství 1.LF UK a VFN Praha na Albertově (KRL). 

Tito pacienti mají velkou škálu poškození od fyzických, kognitivních a senzorických 

funkcí. Nejčastějším diagnózou pro pacient z KRL je ischemická cévní mozková 

příhoda s pravostrannou či levostrannou hemiparézou.  

Návrh dané zahrady je dle rozdělení typu terapeutické zahrady (viz. kapitola 

1.13.) zahradou určenou pro dospělé pacienty ve zdravotnického zařízení s krátkodobou 

péčí, kteří mají specifickou diagnózu se získaným poškozením mozku. Jedná se o 

zahradu s prvky zahrady smyslů, kde především zapojuji smysly hmatu a čichu pomocí 

pomůcek, které jsou více popsány v kapitole 2.1.11. 
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2.1.3. Poloha nemocniční zahrady 

Přístupová cesta, která vede od budovy kliniky rehabilitačního lékařství k 

terapeutické zahradě, je tvořena ze dvou částí. Jedna slouží pro samotný přístup do 

zahrady a druhá má funkci tréninkovou pro pacienty, kteří se pohybují na invalidním 

vozíku, a také pro jejich asistenty nebo rodinné příslušníky k nácviku jízdy 

s vozíčkářem. Obsahuje různé druhy terénů, které pacient může vyzkoušet. Součástí 

stezky jsou terénní vlny, slalom a obrubník. Podrobněji je stezka popsána v kapitole 

2.1.9. 

Vstupní cesta se nachází mezi budovou Ústavu imunologie a mikrobiologie 1.LF 

UK Praha a Fyziologickým ústavem 1.LF UK Praha a navazuje na jeden z východu 

z rehabilitační kliniky. Samotná zahrada je mezi fyziologickým ústavem, vstupní cestou 

do menzy Univerzity Karlovy a ulicí Albertov. Zahrada je umístěna přímo na pozemku, 

kde nyní stojí budova Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy (katedra chemie a 

geologie). 

2.1.4. Bezbariérovost nemocniční zahrady 

Návrh představuje bezbariérovou zahradu, která je určeny i pro osoby na 

invalidním vozíku. Šířka cest je 2,5 m, což je dostatečná šířka pro vyhnutí dvou 

vozíčkářů (Šnajdarová, 2007). Návrh cest u zahrady představuje minimální množství 

ostrých úhlů. Jako vhodný materiál na cesty jsme zvolili beton. Jedná se o hladký, 

přesto neklouzavý materiál, který je vhodný pro venkovní prostory. 

 Součástí návrhu je označení umístění orientačních tabulí, které slouží k lepší 

orientaci pro pacienta. Na orientačních tabuli je náhled na terapeutickou zahradu 

s okolními budovami a přístupovou cestou. Součásti náhledu jsou barevně vyznačené 

trasy (viz. kapitola 2.1.8.) a označení daných prvků, které pacient v zahradě může nalézt 

(tréninkové trasy, vyvýšené záhony, prostor pro smyslové pomůcky, vodní prvek). 

2.1.5.  Prvky nemocniční zahrady 

Součástí terapeutické zahrady je několik tréninkových prvků, které podle mých 

instrukcí graficky navrhla a také vybrala vhodné materiály povrchu stezky pro 

vozíčkáře studentka zahradní architektury. Jedná se o stezku na trénink pohybu na 

vozíku, stezku na trénink lokomoce, přenosné smyslové pomůcky, vyvýšené záhony a 
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speciálně upravené lavičky vhodné i pro vozíčkáře. Dále orientační prvek barevné 

označení cest, který napomáhá pacientům v prostorové orientaci v zahradě. Součástí 

zahrady je také vodní prvek, který je navržen studentkou zahradní architektury a slouží 

k relaxaci. V dalších kapitolách budou následující prvky upřesněny. 

2.1.6. Zahradní lavička 

Součástí návrhu zahrady jsou speciálně upravené lavičky, které jsou bez 

područek a s prostorem okolo lavičky, aby se vozíčkář mohl přesunout na lavičku. 

Základní parametry, které jsem studentce zadala, byly: sedací výška 50 cm, 

prostor po obou stranách lavičky více než 1,2m. 

Obr. 2.1. –  ávrh lavička pro vozíčkáře 

 

Zdroj: Spoluautorka návrhu terapeutické zahrada Karolína Posová 

2.1.7. Vyvýšené záhony 

Dalším prvkem, který slouží i pro vozíčkáře, jsou vyvýšené záhony, které mají 

výklenek určený pro nohy vozíčkáře. Zde mohou pacienti při zahradní terapie sázet a 

pečovat o rostliny. Vyvýšené záhony jsou především určené pro pacienty KRL. 
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Základní parametry, které jsem studentce zadala, byly: výška záhonu 90 cm, 

výklenek pro nohy s podjezdovou výškou 70 cm, hloubka výklenku 50 cm, šířka záhonu 

75 cm. 

Obr. 2.2. –  ávrh vyvýšeného záhonu 

.  

Zdroj: Spoluautorka návrhu terapeutické zahrada Karolína Posová 

2.1.8. Barvené označení cest 

Vzhledem k tomu, že zahrada slouží pro pacienty po získaném poškození 

mozku, rozhodla jsem se zahradu doplnit o barevné označení cest. Červená barva 

označuje cestu delší 131 m a žlutá kratší 110 m. Barevné označení je znázorněno v 

betonové cestě. Obě stezky jsou znázorněny v návrhu (Příloha 1).  

2.1.9. Stezka pro vozíčkáře 

Stezka je určena k tréninku jízdy na vozíku a také k získání zkušeností s 

některými překážkami, s kterými se pacient může při běžné cestě setkat. Dále zde může 

pacient trénovat nácvik manipulace s vozíkem a trénink jízdy po různorodých 

materiálech komunikace. Stezka může sloužit nejen samotným vozíčkářům, ale také 

terapeutům/studentům, kteří mohou nacvičovat fyzickou dopomoc vozíčkáři. 

V neposlední řadě může sloužit k nácviku chůze ve venkovním prostředí pacientům, 
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kteří již zvládli chůzi v interiéru. Chůzi mohou trénovat jak na samotné trase, tak na 

běžné přístupové cestě. K odpočinku jsou v místech stezky určené oboustranné lavičky. 

Stezka pro vozíčkáře je umístěna v místech přístupové cesty do zahrady. Je 

dlouhá 32 m a nachází se zde 2 terénní vlny, kdy první méně strmá, odpovídá sklonu 

1:12, což je největší možné převýšení, které může být na více než 3 m dlouhé terénní 

vlně. Druhá terénní vlna má sklon 1:8, což odpovídá hranici bezpečného sklonu pro 

vozíčkáře, délka terénní vlny při tomto sklonu nesmí přesáhnout 3 m. Celkové délka 

menší terénní vlny je 12 m a větší 6 m. Součástí stezky je nájezd a sjezd z obrubníku, 

který je vysoký 20 cm, což je nejčastější výška obrubníku. Poslední položkou stezky je 

slalom, který obsahuje 3 brány, kterými pacient musí projet. Na konci slalomu je 

samostatný kolík, který by měl pacient obkroužit a tím ukončit trasu. (viz nákres stezky 

Příloha 2) 

V každé části trasy je možné opustit trasu a trénovat tak pouze určité úseky. 

Parametry vycházejí z norem z literatury Bezbariérové stavby od Heleny 

Šnajdrové. Brány jsou široké 1,2 m, což je nejmenší šířka komunikace pro jednoho 

vozíčkáře. Prostor pro obkroužení kolíku je větší než kruhová plocha 1500 mm, aby 

pacient nebyl limitován nedostatkem místa.  

2.1.10. Stezka naboso 

Stezka naboso slouží pro pacienty k tréninku chůze. Její součásti je mnoho 

různých terénů, které jsou různě obtížné. Poměr těžkých a lehkých polí je v poměru 3:4 

pro lehčí pole. Návrh stezky, který je dlouhý 20 m, široký 1 m jsem předložila 

studentce, která zpracovala grafický návrh a doplnila jej o lavičku, na které se pacienti 

mohou přezout či odpočinout před tréninkem. Stezka je znázorněna v příloze 3. 

Součástí stezky naboso je po celé délce stezky zábradlí, kterého se návštěvník může 

chytnout, což tedy znemožňuje, aby návštěvník mohl stezku opustit v jakémkoliv bodě, 

proto je důležité zvážit síly a případně se v některé části stezky vrátit zpět. Jsou zde 

vyznačené využité těžší a lehčí materiály a velikost těchto polí. 

2.1.11. Smyslové pomůcky určené do zahrady 

Projekt zahrady jsem doplnila návrhem dvou přenosných pomůcek pro cvičení 

smyslů. Zaměřila jsem se na trénink čichu, protože v něm lze pokračovat i v celé 

zahradě a také se jedná o jedno z méně terapeuticky trénovaných poškození.  Druhá 
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pomůcka je určena pro trénink hmatu, na který se zaměřuje více terapeutů, to především 

v podobě stereognózie. Vybrala jsem i řadu přírodních prvků, a proto i zde lze 

v nácviku pokračovat v celé zahradě. Pomůcky jsem vytvořila a jsou přenosnou součástí 

zahrady. 

Čichová pomůcka –  popis, typy vůní, hodnocení pro terapeuta 

Čichová pomůcka slouží k tréninku čichového smyslu, ale také ke kognitivním 

funkcím, jako je pozornost, vnímání. (Příloha 4 – fotografie čichové pomůcky) 

Na základě 3 odlišných vyšetření, které se zaměřují na detekci, identifikaci a 

diskriminaci vůní (viz kapitola 1.5.1.), které zkoumají čich, jsem vytvořila pomůcku, 

která se zaměřuje na terapii pomocí: 

- detekce vůně 

- identifikace vůně 

- diskriminace vůně 

Jedná se o propojení několika možností, jak čich hodnotit. U vyšetření čichové 

identifikace vůně pacient rozpoznává, o jakou vůni se jedná.  Při diskriminaci se 

vyšetřuje, jestli pacient dokáže rozlišovat mezi vůněmi. Přikládají se k pacientovu nosu, 

jak vůně stejné, tak odlišné. Čichové detekce je označení pro stanovení čichového 

prahu, jak intenzivní vůni pacient dokáže rozeznat. 

Pomůcka ve tvaru kvádru je jeden metr dlouhá, 17,5cm vysoká a 12 cm široká. 

Obsahuje 10 částí, které měří 10 cm. Jsou odděleny jednotlivými přepážkami. V těchto 

částech jsou umístěny nosné oleje (což jsou naředěné esenciální oleje) spolu se 

sušenými rostlinami dané vůně. Esenciální olej má více intenzivní vůni než samotné 

sušené rostliny. Rostliny především představují vizuální pomůcky k zapamatování vůně.  

Jednotlivé části jsou rozděleny také horizontálně proděravělou překližkou, která 

odděluje prostor, kde se nachází olej spolu se sušenou rostlinou a prázdným prostorem.  

Tato část slouží k tomu, aby když pacient odklopí poklop pomůcky, nemohl vidět, co je 

to za vůni, tedy poznat sušenou rostlinu.  Až v případě, když je pacient rozmyšlen, může 

odklopit překližku pomocí provázku a zkontrolovat tvrzení. Víka pomůcky jsou 

zabezpečena gumičkou, kterou před začátkem nácviku terapeut uvolní tak, aby 

nedocházelo k volnému šíření vůní z pomůcky. 
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Pomůcka obsahuje 5 vůní, vždy ve dvojím provedení. Jednou o nižší intenzitě a 

po druhé se silnější intenzitou vůně.  V oddělných částech se nachází nosný olej z 

levandule lékařské, meduňky, borovice, růže damašské a jasmínu. 

Vnímání intenzity vůně při inhalaci jsou velmi rozličná, záleží nejen na samotné 

vůni, ale také na citlivosti čichového vnímání dané osoby. Při hledání správného 

množství jsem našla rozdílné názory. Například internetový portál Spektrum zdraví 

uvádí 3-8 kapek (Spektrum zdraví, 2018). Dle jiného bych měla použít pouze 3-4 

kapky. (Bylinkopadie, 2017). Rozhodla jsem se použít 2 kapku u vůně s nižší intenzitou 

a 4 kapky u vůně s vyšší intenzitou.  

Vůně jsem vybrala podle několika kritérií. Jedním ze společných faktorů, které 

rostliny mají je, že jsou velmi známé. Dále jsem vybírala rostliny s jiným typem vůně a 

jiným typem rostliny. Další kritérium pro výběr bylo to, aby rostlina mohla být součásti 

zahrady, tedy aby jí vyhovovaly klimatické podmínky v České republice. 

 ýběr rostlin: 

- Růže damašská: květinová vůně, květina, 

- Levandule lékařská: kořeněná vůně, květina, 

- Meduňka: citronová vůně, bylina, 

- Jasmín: květinová vůně, keř 

- Borovice: pryskyřicová vůně, strom 

 

Pořadí vůní jsem zvolila z velké části náhodně. Důležité však pro mě bylo, aby 

první dvě vůně byly růže damašské, v pořadí se slabší a silnější intenzitou především 

pro trénink detekce vůní.  

Pomůcka slouží k terapii čichu za pomocí terapeuta, který řídí trénink. I když se 

nejedná o běžné alergeny, je před samotnou terapií důležité zjistit případné alergie na 

rostliny, které jsou součástí pomůcek a trénink uzpůsobit. Také asi nebude vhodná pro 

některé pacienty trpící migrénami, epilepsii nebo schizofrenií. Zde je nutné postupovat 

individuálně a po dohodě s ošetřujícím lékařem. Pomůcka je relativně robustní, neměla 

by trpět používáním v prostředí zahrady. Bude, samozřejmě, nutné kontrolovat a 

doplňovat vůně a sušené rostliny.   

Terapeutická pomůcka je vhodná pro pacienty, u kterých je podezření 

na poruchu čichu (kvalitativní i kvantitativní), také pro pacienty s narušením 
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kognitivních funkcí jako je pozornosti a vnímání. Pomůcku však může využít i jiný typ 

pacienta.  

Terapeut instruuje pacienta podle typu terapie: 

- diskriminace vůně 

o Terapeut instruuje pacienta, aby otevíral jednotlivé poklopy a určil, vždy 

mezi dvěma po sobě jdoucími vůněmi, jestli se jedná o stejnou či 

odlišnou vůni. Terapeut vše zaznamenává do tabulky, která je také 

součástí protokolů pro hodnocení v přílohách. (Příloha 5) 

- detekce vůně  

o Terapeut instruuje pacienta tak, aby otevíral dvě stejné vůně v pořadí od 

méně intenzivní po intenzivnější. Terapeut hodnotí pacienta podle toho, 

jestli ucítí vůni se silnější či slabší intenzitou či vůni neucítí. Terapeut 

hodnocení zaznamenává do tabulky. (Příloha 5) 

- identifikace vůně 

o Terapeut instruuje pacienta, aby otevřel postupně jednotlivé poklopy, 

určil typ vůně (květinová, citronová, kořeněné nebo pryskyřičná) 

případně rostlinu. Terapeut hodnotí pacienta podle toho, jestli pozná typ 

vůně či samotnou rostlinu a vše zaznamenává do tabulky. (Příloha 5) 

Výsledky jsou bodově hodnoceny. Za správnou odpověď obdrží pacient 1 bod, 

při špatné odpovědi 0 bodů. Hodnotí se jednotlivé položky zvlášť a poté se sčítají do 

celkového výsledku. 

Terapeut dle tabulky může zjistit, v které části dělá pacient nejvíce chyb a podle 

uzpůsobit další terapii, či provést vyšetřovací testy na čich. 

Hmatová pomůcka – popis, hodnocení pro terapeuta 

Pomůcka slouží k tréninku hmatu či samotnému vyšetření stereognózie. (Příloha 

6 -fotografie hmatové pomůcky) Pomůcka je 0,5m dlouhá, široká 20 cm a vysoká 16 

cm. Tvoří kvádr, který má sklopitelné víko. Uvnitř pomůcky jsou jak přírodní plody 

(šiška, kaštan, vlašský ořech) a kůra stromu, tak prvky, které jsou umělé a s přírodou 

nejsou přímo propojené (víčko od PET lahve, knoflík, kolíček, mince, polystyrén, 

kartáček na zuby, lžička, vidlicová zástrčka). Posledním prvkem a zároveň váhově 
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nejtěžším je dlažební kostka, která se může nacházet v zahradě, ale nedá se označit jako 

přírodní prvek. 

Pomůcka slouží k terapii čití za pomocí terapeuta, který řídí trénink. 

Terapeutická pomůcka je vhodná pro pacienty, u kterých je podezření na 

lehkou poruchu čití (hypestezii), avšak pacient dokáže rozevřít prsty a uchopit daný 

předmět. Také je vhodná pro pacienty s narušením kognitivních funkcí, jako je 

pozornost a vnímání. 

Terapeut instruuje pacienta tak, aby bez zrakové kontroly, otevřel víko pomůcky 

a uchopil vždy jeden předmět. Pomocí hmatu zjistil, o jaký tvar předmětu se jedná, jestli 

je to předmět přírodní či nikoliv. Vše si zaznamenává.  

Výsledky (Příloha 7) jsou zaznamenávány pomocí bodového hodnocení, kdy 1 

bod je správná odpověď a 0 bodů je špatná. Výsledky jsou zaznamenávány podle 

jednotlivých položek a poté sečteny do celkového výsledku.  

Terapeut dle tabulky může zjistit, u jaké pomůcky pacient chyboval. Podle 

výsledku může uzpůsobit další terapii či provést vyšetřovací testy na čití. 

2.2. Praktická zkouška pomůcek 

2.2.1.  Pacient po cévní mozkové příhodě 

Pomůcky jsme vyzkoušela na pacientovi po ischemické cévní mozkové příhodě, 

která se mu stala 24.prosince 2015. V den vyšetření 20.3.2018 má pacient mírnou 

hypestezii akra pravé horní končetiny. Subjektivně uvádí, že pocity zde cítí méně 

intenzivně než na levé ruce. Studené a teplé podněty mu působí nelibé pocity. Pacient 

má flekční držení prstů, které je lehce protažitelné, omezený rozsah pohybu ve všech 

prstech včetně palce. Pacient je orientovaný, spolupracující. Při terapii vázla 

komunikace vzhledem k tomu, že má pacient afázii. Pacient neuvádí žádné čichové 

obtíže. Hodnocení čichové pomůcky bylo ovlivněno lehkým nachlazením pacienta.  

Součásti příprava pacienta před samotným hodnocením bylo představení 

jednotlivých vůní pomocí éterických olejů. Vůně se shodovaly s vůněmi v dané 

pomůcce.  

 

 



 

 
47 

Hmatová pomůcka 

Pacient rozpoznával předměty nejprve pravou rukou, jelikož se dalo 

předpokládat, že stereognózie pravé ruky bude pro pacienta těžší. Následně rozpoznal 

předměty pomocí levé ruky, kde byly výsledky bez chyb. Pacient pomocí pravé ruky 

rozpoznal lžičku, kartáček na zuby, kolíček, minci, kůru, dlažební kostku, vlašský 

ořech, šišku a polystyren. U víčka od PET lahve, velkého knoflíku a kaštanu rozpoznal 

tvar předmětu, ale nedokázal identifikovat o jaký předmět se jedná, jaký má materiál a 

jestli je to přírodní či umělý předmět. U vidlicovité zásuvky pacient rozpoznal, že se 

jedná o umělý předmět, ale nedokázal určit tvar předmětu. Z bodového hodnocení (viz. 

Příloha 8– Vyplněné hodnocení pacienta) vyplývá, že by se pacient při tréninku 

stereognózie měl zaměřit na menší předměty. Chyby mohou být způsobeny lehkou 

hypestezii či nedostatečným rozsahem pohybu v prstech ruky. Hodnocení jednotlivých 

položek bylo zaznamenáno vždy body, kdy 1= správná odpověď, 0= špatná odpověď. 

Pacient získal 52 bodu pomocí levé ruky a 40 bodů pomocí levé ruky. 

Čichová pomůcka 

Pacient porozuměl veškerým zadaným úkolům. Subjektivně uvádí, že má lehké 

nachlazení.  Pacient nejprve rozeznával mezi dvěma vůněmi, jestli se jedná o identické 

či odlišné vůně. Při daném úkolu pacient rozpoznal 2/9 dvojic vůní. V druhém úkolu 

pacient rozpoznával intenzitu vůní, kde rozpoznal 4/10 intenzit. Třetím úkolem bylo 

rozeznat danou vůni, pacient poznal levanduli lékařskou a jako květinou vůni označil 

jasmín bílý, tedy obdržel 4/10. Vzhledem k hodnocení (viz. Příloha 8 – Vyplněné 

hodnocení pacienta 1), bych doporučila pacientovi absolvovat čichový test, případně 

vyzkoušet pomůcku znovu až pacient nebude nachlazen.  Hodnocení jednotlivých 

položek bylo zaznamenáno vždy body. kdy 1= správná odpověď, 0= špatná odpověď. 

Pacient získal celkem 6 bodů. Jednotlivé oblasti jsou zaznamenány v příloze 8 – 

Vyplněné hodnocení pacienta. 

2.2.2.  Zdraví jedinec 

Druhá zkouška byla provedena 25.3. 2018 na zdravé ženě bez známých poruch 

čití či čichu. Žena byla orientovaná, spolupracující, bez alergií a bez nachlazení. 

Součásti přípravy před samotným hodnocením bylo představení jednotlivých vůní 

pomocí éterických olejů. Vůně se shodovaly s vůněmi v dané pomůcce.  Pacientka 

rozpoznala kromě kaštanu veškeré předměty, které jsou součástí hmatové pomůcky. Při 
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hodnocení pomocí čichové pomůcky rozpoznala 8/9 dvojic vůní, V druhém úkolu 

rozpoznala intenzitu 4/10. V třetím úkolu rozpoznala meduňku, borovici, jasmín bílý 

obdržela 6/10. V příloze 9 naleznete vyplněné hodnocení. Žena dosáhla velkého počtu 

bodů při diskriminaci vůní a největší problém jí dělalo rozpoznání mezi nižší a vyšší 

intenzitou vůně. 

2.3. Semistrukturovaný rozhovor se ergoterapeutkami 

Semistrukturovaný rozhovor probíhal v jednotlivých zařízeních, kde dané 

ergoterapeutky pracují, v březnu 2018. Po domluvě jsem ergoterapeutkám zaslala 

materiály týkající se praktické části mé bakalářské práce a otázky, na které jsem se 

v rozhovoru ptala (Příloha 10). Celý rozhovor jsem s jejich souhlasem nahrávala, abych 

mohla zpětně co nepřesněji zaznamenat odpovědi terapeutek. Všechny zúčastněné 

podepsaly i informovaný souhlas s tím, že souhlasí s uveřejněním jména v rámci 

projektu bakalářské práce. (u autorky) Ergoterapeutky jsem si vybírala a oslovovala 

podle zařízení, ve kterém pracují. Bylo pro mě zásadní, aby součástí jejich pracoviště 

byl areál zahrady, kterou mohou ergoterapeutky využít.  

Tab. 2.1 Tabulka s pracovišti dotazovaných ergoterapeutek 

Jméno Zkratka Pracoviště 

Bc. Josefína Pěničková JP Psychiatrická nemocnice Bohnice 

Mgr.  Michaela Nováková MN Psychiatrická klinika 1.LF UK a VFN 

Ing. Gabriela Rejková GR Jedličkův ústav a školy 
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 blasti semistrukturovaného rozhovoru: 

- Zahradní terapie 

o Setkala jste se ve své praxi s pojmem zahradní terapie/hortiterapie/healing 

garden? Pokud ano, kde? 

o Co si myslíte o vlivu zahrady na pacienta? 

-  ávrh zahrady 

o Jsou v projektu místa či prvky, které by pro pacienty vašeho zařízení mohly 

být nebezpečné? V případě kladné odpovědi: Jaké a Proč? 

  tezka pro vozíčkáře 

 Co si myslíte o prvcích, které jsou navrženy do stezky pro 

vozíčkáře? 

 Použila byste jiné prvky/Doplnila byste některé? 

 Mohla byste stezku využít u pacientů vašeho zařízení či u 

jiného? 

 Stezka naboso 

 Co si myslíte o navržených materiálech stezky a jejich 

rozvržení? 

 Použila byste jiné prvky/Doplnila byste některé? 

 Mohla byste stezku využít u pacientů vašeho zařízení či u 

jiného? 

  omůcka stereognózie 

 Co si myslíte o výběru předmětů, které jsou vybrány pro 

trénink sterognózie? 

 Použila byste jiné předměty/Doplnila byste některé? 

 Mohla byste pomůcku využít u pacientů vašeho zařízení či u 

jiného? 

 Čichová pomůcka  

 Co si myslíte o výběru vůní, které jsou vybrány pro trénink 

čichu? 

 Použila byste jiné vůně/Doplnila byste některé? 

 Mohla byste pomůcku využít u pacientů vašeho zařízení či u 

jiného? 

-  lastní zkušenosti s terapeutickou zahradou u nás či v zahraničí 

o Znáte nebo jste navštívila terapeutickou zahradu u nás případně 

v zahraničí? 

o Vybavuje s Vám nějaký konkrétní typ postižení pacienta (konkrétní 

pacient), s kterým byste si ráda prošla zahradu a vyzkoušela pomůcky? 

 

První otázka, kterou jsem ergoterapeutkám položila, se týkala samotného pojmu 

zahradní terapie. „Setkala jste se ve své praxi s pojmem zahradní 

terapie/hortiterapie/healing garden? Pokud ano, kde?“ Všechny terapeutky na otázku 
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odpověděli negativně. S pojmem jako takovým se nesetkaly. Zároveň, ale všechny měly 

povědomí o terapeutech, která využívá přírodní prvky. 

Na otázku „Co si myslíte o vlivu zahrady na pacienta?“ odpověděly, že si myslí, 

že zahrada může mít vliv na pacienta. Dle ergoterapeutek mohou mít vliv na prolomení 

vztahu pacient a terapeut. JP: „Zahrada má vliv nejen na pohybovou stránku, ale také 

může být důležitým uklidňujícím faktorem obzvláště pro psychiatrické pacienty“ 

Při rozhovoru, mě velmi zajímal názor ergoterapeutek na bezpečnost zahrady.  

Jestli mají pocit, že by některý faktor zahrady mohl být nebezpečný. Ani jedna z 

ergoterapeutek, takový pocit neměla. MN: „V běžném prostředí na pacienty čekají 

stejné, a i mnohdy nebezpečnější prvky“. JP by zaměřila větší pozornost na pacienty, 

kteří jsou na vozíku kratší dobu a nemají dostatečné zkušenosti s pohybem na vozíku. 

V další části rozhovoru, jsem otázky pokládala vždy k prvku (stezky pro 

vozíčkáře, stezky naboso, pomůcky pro stereognózii a pro trénink čichu), který jsem 

v terapeutické zahradě navrhla. Terapeutkám jsem pokládala otázky na konkrétní výběr 

materiálu/vůní/ prvků a jestli by prvek mohli využít u svých pacientů. 

Prvky, které jsou využity ve stezce pro vozíčkáře, byly vnímány kladně. 

Ergoterapeutky by prvky nezaměňovaly. JP: „Navrhuji doplnit stezku nebo zahradu o 

prostor, kde by si pacient mohl natrénovat přesun na vozík ze země v případě, že 

upadne. Součástí prostoru by byl neklouzavý materiál, aby se pacientovi pohodlněji 

leželo a vstávalo“. V rámci stezky pro vozíčkáře GR upozorňuje na nadměrné množství 

laviček.  Ergoterapeutka by doporučila snížit množství, jelikož stezka není určena pro 

trénink přesunů. Doporučuje ponechat pár laviček pro pacienty, kteří jsou chodicí, aby 

si odpočinuli na lavičce. Tyto lavičky by doplnila o područky. Pro pacienty na vozíku 

nedoporučuje lavičky, jelikož považuje přesun za velikou námahu, která nesouvisí se 

stezkou. Trénink přesunů by nacvičovala účelově například do auta. Zároveň GR 

doporučuje seřadit prvky dle obtížnosti, aby pacient měl přehled a byl více motivovaný 

ke zlepšování. Jako doplňující prvek dodává několik schodů, které však nepovažuje za 

nutné. Stezku by využila u pacientů, kteří nemohou trénovat na konkrétních situacích 

např. u pacientů v Kladrubech.   

Všechny terapeutky, by danou stezku mohly využít. MN a JP mají pacientů 

pohybujících se na invalidním vozíku málo. Použít by je ale mohly u pacientů s těžkou 
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demencí, mozečkovým syndromem a některých pacientů, kteří trpí Huntingtonovou 

chorobou. 

Další pomůckou, na kterou jsem se v rozhovoru zaměřila, byla stezka naboso. 

Ergoterapeutky s materiály, které jsou využity ve stezce, souhlasí. MN: „Stezku bych 

využila jako součást již zavedeného konceptu Snoezelen na jejím pracovišti“. GR: 

„Stezku bych doporučila i pro veřejnosti či rodinné příslušníky pacientů. Všechny 

ergoterapeutky by stezku mohly využít i u pacientů, kteří nemají problémy 

s rovnováhou, ale jako zpestření terapie. 

Prvky, které byly využité v rámci pomůcky pro stereognózii považují všechny 

terapeutky za dobře vybrané, ale dodávají, že je to velmi individuální podle poruch 

pacienta. JP by zvolila jako základní řadu geometrické předměty pro pacienty s těžší 

poruchou. MN: „Doplnila bych měkký předmět“. U některých pacientů by se zaměřila 

na kontrastní rozdíly v předmětech, jako je například teplý a studený předmět. Všechny 

terapeutky by mohly pomůcku využít pro své pacienty. 

Typy vůní, které jsou součástí pomůcky pro trénink čichu, ergoterapeutky 

považují za vhodné. Dodávají, že další, které by mohly být využité, jsou pomeranč, 

skořice, eukalyptus či máta. Při přičichnutí k vůním uvádí subjektivně, že levandule 

voní jinak, pocitově ji vnímají jako hodně alkoholovou. Paní GR a MN mají stejné 

pocity i z vůně meduňky. Všechny ergoterapeutky by pomůcku mohly využít u svých 

pacientů. Paní JP by si v rámci svých pacientů z praxe dávala velký pozor u pacientů 

s paranoidní schizofrenií, kteří mohou mít čichové halucinace, a používala by pomůcku 

u pacientů, s kterými pracuje delší čas a má s nimi větší zkušenosti.  GR: „Doporučuji 

použít více kladných odpovědí v hodnocení diskriminace (Příloha 5)“. V daném 

hodnocení pacienti přičichávají k daným vůním a rozpoznávají, jestli se jedná o stejné 

či odlišné vůně. MN: „Hodnocení dle tabulek mi připadá nepřehledné“. Ergoterapeutky 

by pomůcku mohly využít u většiny svých pacientů. MN: „V rámci konceptu Snoezelen 

je čichová stránka velmi oblíbená“. 

V rámci rozhovoru jsem se ptala ergoterapeutek na zkušenosti s terapií 

s přírodními prvky. GR se setkala se psychoterapeutickou zahradou ve Skotsku, kde 

byly součástí zahrady zvířata, péče o ně a pěstování rostlin.  Součástí Jedličkova ústavu 

jsou také vyvýšené záhony a v rámci výtvarné výchovy se studenti starají o zeleninové 

pole. Paní ergoterapeutka MN měla povědomí o zahradě v Bohunicích, také v rámci 
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konceptu Snoezelen a zároveň jí byl znám prvek zahradního labyrintu. Součástí 

Psychiatrické kliniky VFN je zahrada, kde jsou posilovací stroje pro pacienty, 

nastavitelné lavičky a také vyvýšené záhony. JP se setkala se zahradními prvky v rámci 

integračního centra „Zahrada“, kde dětský pacienti tráví velkou část dne v zahradě a v 

centru Paraple, kde se zahrada využívá pro nácvik jízdy na vozíku. Součástí 

Psychiatrické nemocnice v Bohunicích je farma a v rámci zahradnictví zde pacienti 

mohu trávit volný čas. Jedná se převážně o chronické pacienty. 

Ergoterapeutky by mohly zahradu využít u většiny svých pacientů.  JP uvádí 

konkrétního mladého pacienta s mozečkovým syndromem a paranoidní schizofrenií, pro 

kterého by zahrada představovala zpestření terapie. Dále si dokáže přestavit využít 

zahradu u některých pacientů, kteří trpí Huntingtonovou chorobou. 

Závěr z poznatků z rozhovorů s ergoterapeutkami 

Základní otázky 

„Setkala jste se ve své praxi s pojmem zahradní terapie/hortiterapie/healing garden? 

Pokud ano, kde?“ a „Co si myslíte o vlivu zahrady na pacienta?“ 

Pojem „zahradní terapie“ není příliš známy pro ergoterapeutky, ale s využitím 

přírodních prvků či samotné zahrady při jejich práci se již setkaly. Všechny považují 

zahradu za možný prvek, který by mohl prolomit bariéry ve vztahu terapeut-pacient. JP 

dodala, že může mít vliv jak na senzomotorické funkce, tak na psychickou stránku 

převážně u psychiatrických pacientů. 

„Jsou v projektu místa či prvky, které by pro pacienty vašeho zařízení mohly být 

nebezpečné?“  

Všechny ergoterapeutky odpovídají negativně. 

 omůcky 

 tezka pro vozíčkáře 

Prvky, které jsou využity ve stezce, hodnotí kladně. Žádný by neměnily, pouze by JP 

dodala místo pro trénink návrat na vozík po pádu a GR by doplnila schody. GR by také 

změnila uspořádání prvků od nejlehčích po nejtěžší a zmenšila množství laviček u 

stezky. 
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Využila jsem větších zkušeností ergoterapeutek s prací s pacienty a změnila posloupnost 

prvků tak, aby se náročnost postupně zvyšovala, protože pacient se lépe motivuje 

k zdolávání těžkých překážek, pokud se mu podaří ty jednoduché překonat. Schody 

jsem do terapeutické zahrady nezařadila, jelikož by jejich realizace byla prostorově 

náročná, proto jsem je do návrhu nedoplňovala. Počet laviček jsem zredukovala, 

naznačeno v Příloze 13. 

Na radu ergoterapeutek jsem vytvořila místo pro trénink nasedání na vozík ze země, což 

je důležité, když pacient upadne. Prostor je pogumovaný, a tak je neklouzavý, nechladí 

a není tvrdý, proto je pro ležícího pacienta příjemnější. Z prostorových důvodů je však 

umístěn až do vlastní zahrady (Příloha 11). 

Stezka naboso 

Ergoterapeutky souhlasí s výběrem materiálu. Prvek by využily i pro návštěvníky, kteří 

nemají obtíže s rovnováhou či čitím. 

 tereognózie 

Ergoterapeutky souhlasí s výběrem pomůcek. Paní MN by doplnila měkký předmět. 

Ergoterapeutky dodávají, že úroveň náročnosti pro pacienta je daná poškozením, a tak 

by doplnily i snadnější sadu pro pacienty.  

Na radu ergoterapeutky MN jsem doplnila do pomůcky měkký molitanový míček. Sady 

jsem však nedoplňovala. Hodnocení doplněné o molitanový míček je v Příloze 12. 

 omůcka pro čich 

Ergoterapeutky souhlasí s výběrem vůní, ale dodávají, že éterický olej levandule a 

meduňky jim voní jinak, než jak si vůni sami představují. Doplnily by další vůně jako je 

máta, skořice, eukalyptus, pomeranč.  

Vůně jsem neobměňovala ani nedoplňovala, abych zachovala kritérium, že budou 

rostliny součástí zahrady. Máta by měla být součástí bylinkového záhonu, a tak i ta 

může být testovaná. Do pomůcky jako takové jsem ji ale nezařadila. Změnila jsem 

výrobce éterického olej levanduli od firmy Phytos za éterický olej levandule SLOW-

NATUR, protože původní vůně byla příliš alkoholová. U vůně meduňky jsem se 

rozhodla pacienty upozornit na možnou odlišnost, ale éterický olej jsem nezaměňovala. 

Dle rady jedné z dotazovaných jsem pozměnila tabulku (Příloha 5), nyní už není 

posloupnost dle pořadí zleva doprava ale nepravidelně (Příloha 12) 
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 elkové využití zahrady 

Ergoterapeutky popisují zahradu jako vhodnou pro většinu pacientů k posílení fyzické 

kondice i odreagování pacienta, také ke zlepšení jeho přístupu k terapii. Konkrétně 

uvádějí vhodnost zahrady pro pacienty s mozečkovými syndromy, Parkinsonovou a 

Huntigtonovou chorobou, což jsou pacienti, s kterými ergoterapeutky pracují. 
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3. Diskuze 

Cílem prezentovaného projektu byl návrh terapeutické zahrady vhodné pro 

pacienty zotavující se z poškození mozku. Pozemek, na který byla zahrada 

projektovaná, je na pražském Albertově v blízkosti Kliniky rehabilitačního lékařství 

1.LF UK a VFN Praha. Na této klinice mimo jiné rehabilitují pacienti po poškození 

mozku na podkladě ischemické choroby CNS, a proto jsem si tento typ pacientů se 

získanou hemiparézou vybrala jako cílovou skupinu, nicméně zahradu by měli používat 

všichni pacienti této kliniky. Vlastní grafické ztvárnění projektu zahrady vytvořila 

studentka 3. ročníku zahradní a krajinářské architektury Mendelovy fakulty v Brně, 

Karolína Posová. Mým úkolem bylo vymyslet celkovou koncepci zahrady vhodnou pro 

pacienty z hlediska jejich bezpečnosti, možnosti pohybu, a to pokud možno bez 

omezení, a hlavně s využitelností zahrady pro vlastní zahradní terapii. Vzhledem k mým 

malým zkušenostem s prací s pacienty a hlavně tomu, že se jedná pouze o návrh bez 

možnosti realizace, využila jsem laskavosti zkušených ergoterapeutek k oponentuře 

projektu formou semistrukturovaného rozhovoru. 

Definice zahradní terapie jako takové, a hlavně vlastní koncepce terapeutické 

zahrady, byl první problém, který jsem v rámci své práce řešila. „Zahradní terapie je 

proces zaměřený na účastníka, při kterém školení odborníci definují a kontrolují 

individuální cíle, plánují a realizují činnosti týkající se práce na zahradě nebo práce s 

rostlinami jako terapeutického prostředku s cílem podpořit u účastníků terapie 

zdravotně důležité aspekty.“ (Haubenhofer, 2013) Tento pojem je však v České 

republice stále neznámý. Ergoterapeutky, které mají součástí pracoviště zahradu a 

aktivně v ní s jejich pacienty tráví svůj volný čas, či ji využívají jako součást terapie, 

tento pojem, jak vyplynulo z rozhovoru (viz. kapitola 2.3.), vlastně neznají. Celkové 

povědomí o tomto novém oboru bude ale určitě stoupat se vzrůstajícím množství 

terapeutických zahrad. Školní zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka vytvořilo 

pilotní projekt zahrady, na kterém spolupracují s Fakultní nemocnicí Bohunice, což je 

jedna z prvních terapeutických zahrad v České republice (Lipka, 2018). Cílem daného 

projektu je také výuka oboru zahradní terapie. Zájemci o zahradní terapii mohou také 

absolvovat akreditovaný kurz Zahradní terapie na Mendelově fakultě v Brně. (Zahradní 

fakulta, 2015) 

Ve světě je zahradní terapie (therapy garden) využívána již celkem běžně. 

Dokonce existují i specializované charitativní organizace jako je Thrive (Thrive, 2018), 
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která usnadňuje osobám se zdravotním postižením, kteří nemají možnost či finance, 

zahradní terapii využívat.  

V zahraničí, ale už i v České republice, existují specializované firmy, které se 

zaměřují na výstavbu zahrad. Australská organizace Therapeutic gardens zajišťuje 

veškeré fáze výstavby terapeutické zahrady. Poskytuje konzultace, ale také dokáže 

zajistit samotné vytvoření zahrady pro zdravotnické, sociální a školní zařízení. V České 

republice od roku 2011 funguje firma Zahrada pro radost, která se zaměřuje také na 

výstavbu rodinných či terapeutických zahrad. (Zahrada pro radost, 2018) 

Návrh terapeutické zahrady by měl mít určité vlastnosti, aby mohl splňovat 

terapeutický efekt. Podle amerického autora (Marcus, 2002) je velmi důležitá vlastní 

viditelnost, a to i ve smyslu snadné orientace, a proto je součástí mého návrhu u 

přístupové cesty do zahrady umístěná orientační tabule, která představuje plán celé 

zahrady. Tento plánek je také umístěn u obou vstupů do zahrady. Dále je dle stejného 

autora (Marcus 2002) důležitá i bezpečnost. Vzhledem k tomu, že tento fakt byl 

primární i pro náš návrh, konzultovala jsem jej v rozhovoru s ergoterapeutkami, které 

mi potvrdily, že žádné potenciální nebezpečí v návrhu nenalezly.  

Dalším důležitým faktor je propojení s přírodou. Součástí návrhu jsou vyvýšené 

záhony (Hulínová, 2015), díky kterým se pacient může aktivně zapojit do úpravy 

terapeutické zahrady. V zahradě by také měl být prostor pro sociální integraci či naopak 

prostor pro soukromé rozjímání. V návrhu je umístěné posezení, které pacient může 

využít jak k relaxaci u vodního prvku, tak ke konverzaci s dalšími pacienty či 

terapeutem. V neposlední řadě je důležitá i přístupnost zahrady. Tady záleží na správné 

volbě lokace. Moje zahrada se nachází v blízkosti KRL, avšak pacienti jsou zde pouze 

ambulantní, a proto by zahradu navštěvovali pouze v době terapie a pravděpodobně by 

v ní netrávili svůj volný čas. Nicméně v blízkosti se nachází i Revmatologický ústav a 

Nemocnice Svaté Alžběty a i pro pacienty těchto zařízení by mohla zahrada sloužit. 

Pozemek, na kterém je projekt zahrady umístěn nesousedí přímo s KRL, ale lze 

jej propojit se zadním chodem kliniky přes široký dvůr. Dostatek prostoru umožnil 

vytvořit v tomto prostoru nejen běžnou cestu, ale i tzv. stezku pro vozíčkáře, kde by 

mohli zdokonalovat pohyb na vozíku ve venkovním prostředí dříve, než se budou moci 

přesunout do zahrady.  
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Samotná realizace nápadu ale byla relativně složitá, protože jsem vycházela 

pouze z obecných norem (cit Vyhlášky pro místní rozvoj č. 369/2001 Sb,, Bezbariérové 

stavby od Heleny Šnajdrové). Ve vlastní realizaci jsem také využila své zkušenosti 

s potížemi s ovládáním vozíku, které jsem získala v rámci školního projektu v prvním 

roce studia ergoterapie.  

Ve stezce pro vozíčkáře jsou terénní vlny, slalom pro nácvik s manipulací 

s vozíkem v úzkém prostoru a obrubníky, které jsou stále nejčastější bariérou při 

pohybu vozíčkáře v exteriéru. Na radu ergoterapeutek (kapitola 2.3.) jsem provedla 

několik změn v posloupnosti prvků, počtu laviček a přidala jsem prostor pro trénink 

přesunů na invalidní vozík ze země, který není součástí stezky z prostorových důvodů. 

Takzvané stezky na boso se stále častěji budují v rámci různých zážitkových 

parků. Jedná se ohraničený prostor, který je upraven přírodními materiály tak, aby 

přinášel bosým chodidlům různou škálu hmatových a stimulačních vjemů, v konečném 

výsledku příjemných.  

Pro pacienty s poruchou rovnováhy by chůze na střídajících se površích měla 

mít i významný terapeutický efekt.  Návod na výstavbu těchto stezek lze sice najít na 

webových stránkách Bosá turistika (Bosá turistika, 2013). Jsou zde i doporučené 

materiály, ale třeba písek je obecně považován za lehčí materiál, a pro naše pacienty je 

pohyb v písku obtížný, proto jsem postižení pacientů také přizpůsobila výběr materiálů.  

Při výstavbě stezek je doporučováno řídit se požadavky na všeobecnou bezpečnost dle 

příslušné normy (ČSN EN 1176-1), ale pro jejich využití pro pacienty by asi měla platit 

přísnější pravidla. Svoji stezku jsem doplnila zábradlím a také požadavkem na 

přítomnost terapeuta.  Celkově byla stezka hodnocena velmi kladně, ale žádná 

z terapeutek neměla s podobným zahradním prvkem vlastní zkušenosti.  Její vhodnost 

pro pacienty s postižením mozku by se musela ověřit v praxi. 

Součástí terapeutických zahrad bývají často pomůcky na hmat, které jsou 

zaměřeny na přírodní materiál. Například ve Smyslové zahradě v Olomouci vytvořili 

autoři zahrady vzorník kmenů, které si návštěvník může ohmatat. (Výstaviště Flora 

Olomouc, 2016). Smyslová zahrada Kunštát, která je určena převážně pro nevidomé 

návštěvníky, má keramické džbánky s různými přírodninami, které návštěvník 

rozpoznává podle hmatových i čichových podnětů. (Rudka). Součástí Mateřské školy 

Na paloučku v Horažďovicích je hmatová stezka kruhovitého tvaru, která je rozdělena 
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do několika polí, ve kterých se nachází různé přírodní materiály. Pomůcka slouží pro 

procvičení jemné a hrubé motoriky, procvičení hmatu jak na dlaních, tak na chodidlech. 

(Sládková, 2007). Já jsem zvolila pro trénink hmatu pomůcku, kterou využívají nejen 

ergoterapeuti k vyšetření čití, či jeho tréninku. Jedná se o pomůcku vyšetření 

stereognózie. V klinické praxi existuje několik standardizovaných testů pro posouzení 

stereognozie. Sada, kterou navrhla Catherine Trombly (Příloha 14) zahrnuje velké a 

malé předměty, různé materiály a tvary. Test Nottinghamského vyšetření čití (Příloha 

15) zahrnuje předměty běžné potřeby a mince (Krivošíková, 2011). Jiné sady si autoři 

vymysleli sami pro vlastní experimenty, a proto jsem se také pokusila o vlastní sadu 

přizpůsobenou projektu mé zahrady. Myslím si totiž, že kompatibilnost se zahradou 

může přinášet i nové podněty do terapie a motivovat jedince. Součástí mojí pomůcky 

jsou drobné či větší předměty ADL a také prvky, které může jedinec nalézt v zahradě, 

jako jsou plody stromů či kůra, a proto může terapeut rozšířit sadu dle možností, které 

zrovna zahrada nabízí podle ročního období. Terapeutky hodnotily prvky pozitivně, i 

když v praxi nepracují s přírodními prvky při tréninku stereognózie.  Pacient 

s hypestezií rozpoznal většinu větší předmětů, problematické pro něj byly drobné 

předměty. (kapitola 2.2.1.) 

Náš návrh zahrady je také zaměřen na smysly, jako jsou čich a hmat. Zahrady, 

které jsou převážně zaměřené na smysly, se nazývají smyslové. Často tyto zahrady 

slouží i pro zrakově postižené pacienty, což je například Brooklynská zahrada 

Fragrance Garden. Jsou zde rostliny, které návštěvníci rozpoznávají dotykem podle 

textury listů či vůní listů a květů. Součástí Brooklynské zahrady Fragrance Garden je 

také záhon s kuchyňskými bylinami, který považuji za velmi užitečný nejen při tréninku 

čichu, ale také jako doplněk při nácviku instrumentálních ADL vaření. Při nácviku 

vaření si pacient může kdykoliv natrhat bylinky na zahradě a pak s nimi pracovat při 

terapii. (Allen, 2018) Součástí našeho návrhu bylinkového záhonu by byla máta peprná 

zmíněna výše, meduňka, ale i rozmarýn či pažitka.  

Používané čichové testy jako je UPSIT (University of Pennsylvania Smell 

Identification Test (Doty, 1984). Test na čichovou detekci, Test čichové identifikace 

jsou testy, které jsou zaměřené pouze na specifický problém čichu. Mnou navrhovaná 

čichová pomůcka se zaměřuje na všechny tyto složky, ale jen v orientačním měřítku. Je 

myšlena jako další sada a je jednoduše přenosná tak, aby mohla být používána i 

v zahradě. Navíc mimo polštářku s vůní sada obsahuje i část příslušné rostliny, kterou si 
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pacient může nejprve osahat, pak prohlédnout. Použití v zahradě pak dovolí k vůni z mé 

sady, která je přeci jen lehce zkreslená, protože se jedná o 100 % éterické oleje, najít si i 

příslušnou rostlinu na zahradě a znovu přivonět. Přirozenou formou pak dojde 

k doplnění i celkového zrakového vjemu k příslušné vůni. Možnost propojení se 

zahradou je hlavní důvod, proč jsem nevyužila jiné vůně, které mi v rozhovoru byly 

doporučovány.  

Terapeutická zahrada se rozděluje dle autorky diplomové práce Hulínové dle 

diagnózy, zařízení a stáří pacienta. Z těchto kritérií se v mém případě jedná o zahradu 

pro speciální diagnózu – pacienty po získaném poškození mozku, pro dospělé pacienty s 

krátkodobou péčí. Součástí zahrady jsou také prvky smyslové zahrady.  

Dalším typem zahrady je restriktivní, která je převážně zaměřena pro 

dlouhodobé pacienty. Restriktivní zahrada se vyskytuje v zahraničí například v centru, 

kde se zabývají pacienty s Alzheimerovou chorobou (Marcus, Barnes, 1999). Tato 

zahrada se oproti našemu návrhu liší v hlavním cíli zahrady, kterým je odbourání a 

snížení stresu.  Stres a jeho následky jsou součástí jakékoliv nemoci či zranění a 

ovlivňují výsledky terapie pacienta. Zdravotnický multidisciplinární tým by si měl tento 

fakt uvědomovat a nepodceňovat jej. Rehabilitační zahrada, která se více podobá návrhu 

naší zahrady, má za hlavní cíl terapii a nácvik soběstačnosti i přes možný stres 

návštěvníka.  

 Pacienti v restriktivní zahradě Segewood commons Alzheimer’s Care Facility 

pomáhají v údržbě zahrady a pečují o květiny. Součástí zahrady jsou záhony, které se 

nacházejí i v našem návrhu, tedy vyvýšené záhony určené i pro vozíčkáře. V zahradě se 

nachází dva typy cest. Jedna cesta je z dlažebního rozdrceného kamene, nazývají ji 

„Chalange walk“, tedy stezka slouží pro odvážné pacienty, kteří chtějí trénovat chůzi 

ve ztíženém terénu. Druhá cesta je z cihlově dlážděné dlažby, která pacientům nečiní 

takové obtíže. Ve srovnání se stezkou naboso (kapitola 1.2.10.) z našeho návrhu, je 

součástí „Chalange walk“ pouze jeden materiál tedy větší štěrk, který se nachází i 

v našem návrhu, ale pouze jako jeden ze čtyř těžších materiálů.  „Chalange walk“ by 

pro pacienty, kteří mají poruchu rovnováhy, mohla být nepřiměřeně těžká vzhledem 

k tomu, že nemají prostor si v jednotlivých fázích cesty odpočinout.  

Terapeutická zahrada je také součástí domova důchodců Proseč u Pošné v kraji 

Vysočina. Jedná se o zahradu s podobným cílem jako je v zahraničí Segewood 
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commons Alzheimer’s Care Facility, tedy slouží k vyvolání vzpomínek z mládí. Jsou 

zde rozděleny zahrádky dle vegetace na venkovskou, zámeckou a městskou. Součástí 

zahrady je také jezírko a obilné políčko. (Víkend otevřených zahrad, 2017) 

Rehabilitain Clinic Danderyd Hospital, o které se více zmiňují v kapitole 1.13., 

se nachází stezka pro trénink chůze, která se od mé stezky naboso liší převážně 

materiálem. Ve stezce DHHTG se našlapuje pouze na kameny. Na této zahradě se mi 

velmi líbilo množství nářadí a jeho úpravy na různé poruchy pacientů. Myslím si, že by 

nebyl velký problém vyrobit podobné nářadí i do naší zahrady. Oproti vyvýšenému 

záhonu, který se nachází v našem návrhu, mají tyto záhony v DHHTG zahradě možnost 

nastavitelnosti výšky. Pacienti zde mohou pracovat, jak v sedě, tak ve stoje či 

v předklonu.  

FN Brno (viz kapitola1.13.) oproti mému návrhu rozděluje terapeutickou 

zahradu na tři části (odpočinková s přírodním okrasným jezírkem, dětská zahrada, 

chráněný prostor pro receptivní zahradní terapii).  Součástí mého návrhu je také prostor 

s vodním prvkem, ale není přizpůsoben možnosti péče o něj ze strany pacientů, jak je 

tomu v Brně.  Součástí dětské zahrady jsou terénní nerovnosti, stejně jako tomu je u 

v mém návrhu u stezek naboso a pro vozíčkáře. Oproti mému návrhu zahrady, zde 

pacienti pečují z velké části o zahradu sami. V mém návrhu jde pouze o údržbu 

vyvýšených záhonů. (Fakultní nemocnice Brno, 2018) 

Součástí Fakultní nemocnice Motol (FN Motol) je od října 2014 terapeutická 

zahrada sloužící převážně dlouhodobě nemocným dětem, které zde mohou najít mnoho 

herních prvků. (Exner, 2014). Účelem zahrady, stejně jako je tomu u mého návrhu, je 

aby pacienti našli i v nemocničním prostředí kousek přírody, kde mohu na chvilku 

zapomenout na obtíže, které mají, a strávit čas na čerstvém vzduchu. Oproti mé zahradě, 

kdy terapeutické prvky slouží k rehabilitaci s terapeutem, jsou zde herní prvky, které 

mají dětským pacientům přinést uvolnění a zábavu. 

Tyto prvky jsou uzpůsobeny věku dětí a jejich zdravotnímu stavu. Jelikož se 

jedná o dětské pacienty, jsou v zahradě využity velmi výrazné barvy na daných prvcích. 

Hlavním smyslem, na který je zahrada zaměřena, jsou tedy zrakové podněty. V mém 

návrhu zahrady se tolik barevné prvky neobjevují, pouze pro orientaci pacienta jsem 

zvolila výrazně označené cesty. Součástí terapeutické zahrady FN Motol je také mini 

golfové hřiště, které je určeno převážně starším dětem adolescentního věku. Tento 
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prvek se mi moc líbil a mohl by být součástí i mého návrhu zahrady, ale z prostorových 

důvodů jen ve formě mini golfového prvku, ne celého hřiště. I to by stačilo k tréninku 

mnoha funkcí jako je například koordinace ruko-oka, zacílení pohybu.  

Dle studie, která proběhla v roce 2016 (Barello, 2016), 22 pacientů po cévní 

mozkové příhodě vyplnilo semistrukturovaný dotazník na téma adaptace života po 

propuštění ze zdravotnického zařízení. Hodnocení bylo převážně pozitivní. Pacienti 

kladně hodnotili návštěvy zahrady a zahradnictví, kontakt s přírodou. Jeden z účastníků 

považuje zahradu za most mezi nemocničním prostředím a venkovním světem.  

Podle Adriana Burtona (2014), který ve svém článku popisuje a odkazuje na 

řadu terapeutických zahrad po celém světě, je výstavba terapeutických zahrad relativně 

drahá a složitá, ale používání těchto zahrad ve svém důsledku vede ke zkracování doby 

hospitalizace, snížení léků, zlepšení rehabilitace a komunikace pacient-terapeut a tím 

pádem k ušetření peněz, které léčení pacienta vyžaduje. Můj návrh se snaží ukázat, že 

podobná zahrada může být i v centru velkoměsta.  

.  
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4. Závěr  

Výsledkem bakalářské práce je návrh terapeutické zahrady ve spolupráci se 

studentkou Zahradní a krajinářské architektury Mendelovy fakulty v Brně. Návrh 

představuje jednotlivé prvky, které ergo/terapeut může využít ve své praxi. Po vytvoření 

smyslových pomůcek, jsem dané pomůcky prakticky vyzkoušela na dvou jedincích, 

přičemž jeden byl po cévní mozkové příhodě a druhý byl zdráv. Součástí praktické části 

byl také semistruktorovaný rozhovor s ergoterapeutkami. Z rozhovoru vyplynulo, že 

ergoterapeutky nemají zkušenosti s pojmem zahradní terapie, přesto ale ve své praxi 

přírodní prvky nebo samu zahradu využívají. Na základě jejich odpovědí na hodnocení 

návrhu terapeutické zahrady a zkušeností z praktické zkoušky smyslových pomůcek 

jsem provedla několik změn v návrhu. 

Po ověření pomůcek v praxi by mohly být rozšířeny o další sady tak, aby byly 

více variabilní pro určitou míru poškození. Mohli by je tak využít jak pacienti s velmi 

těžkým poškození čití, tak pacienti s lehkou hypestezií. Například bych u pacientů 

s těžkým poškozením využila pouze geometrické tvary u hmatové pomůcky. U čichové 

pomůcky bych pro zjednodušení využila vůně spojené s jídlem, kořením jako je skořice 

a pomeranč.  
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 říloha 1 – ávrh terapeutické zahrady 

 

Zdroj: Spoluautorka návrhu terapeutické zahrada Karolína Posová 
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Příloha č. 2 –   tezka pro vozíčkáře 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Spoluautorka návrhu terapeutické zahrada Karolína Posová 

  



 

 
73 

 říloha č. 3 – Stezka naboso 

 

Zdroj: Spoluautorka návrhu terapeutické zahrada Karolína Posová 
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 říloha č. 4 – Fotografie čichové pomůcky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Autorka bakalářské práce 
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Příloha č. 5 – Hodnocení čichové pomůcky 

 

Zdroj: Autorka bakalářské práce 

 

 

Čichová pomůcka 
 
Instrukce pro pacienta: 

1. Přičichněte postupně vždy k dvěma po sobě jdoucím vůním a rozeznejte, jestli se jedná o 
stejnou či odlišnou vůni. (Tabulka 1) 

2. Přičichněte jednotlivě k vůni a rozeznejte, jestli se jedná o vůni kořeněnou/citrónovou/ 
květinovou/pryskyřicovou, případně uveďte, o jakou květinu se jedná. (Tabulka 2) 

 
Záznam odpovědí pacienta: 

• Terapeut zaznamenává výsledky dle bodového hodnocení (1= správná odpověď, 0=špatná 
odpověď) 

• Diskriminace – rozpoznání mezi jednotlivými vůněmi 

• Detekce – rozpoznání mezi nižší a vyšší intenzitou vůně 

• Identifikace – rozpoznání vůně 

 
Tabulka 1 – Diskriminace vůní 

Umístění správné odpovědi odpovědi pacienta 

1 a 2 vůně ano  

2 a 3 vůně ne  

3 a 4 vůně ne  

4 a 5 vůně ne  

5 a 6 vůně ne  

6 a 7 vůně ne  

7 a 8 vůně ne  

8 a 9 vůně ne  

9 a 10 vůně ne  

 
Tabulka 2 – Detekce a indentifikace  

umístění správné odpovědi detekce identifikace 

1  růže damašská, nižší intenzita, květinová vůně   

2  růže damašská, vyšší intenzita, květinová vůně   

3  meduňka, nižší intenzita, citronová vůně   

6  meduňka, vyšší intenzita, citronová vůně   

4  borovice, nižší intenzita, pryskyřicová vůně   

8  borovice, vyšší intenzita, pryskyřicová vůně   

5  levandule lékařská, vyšší intenzita, kořeněná 
vůně 

  

9  levandule lékařská, nižší intenzita, kořeněná 
vůně 

  

7 jasmín bílý, nižší intenzita, květinová vůně   

10  jasmín bílý, vyšší intenzita, květinová vůně   

 
Výsledky: (správných/chybných odpovědí) 

• diskriminace vůní (Tabulka 1):   /9 

• detekce (Tabulka 2):    /10 

• identifikace (Tabulka 2):    /10 
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 říloha č. 6 – Fotografie hmatové pomůcky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Autorka bakalářské práce   
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Příloha č. 7 – Hodnocení hmatové pomůcky 

Zdroj: Autorka bakalářské práce 

  

Hmatová pomůcka 
 

Instrukce pro pacienta: 
Bez zrakové kontroly rozeznejte, o jaký předmět se jedná, z jakého materiálu předmět je 
vytvořen a jaký tvar má. Určete, jestli se jedná o předmět, který lze nalézt v zahradě či 
nikoliv. 
 
Záznam odpovědí pacienta: 

• Terapeut zaznamenává dle bodového hodnocení (1= správná odpověď, 0=špatná 
odpověď) 

 
 
Tabulka 3 - Stereognózie 

Stereognózie  tvar předmětu materiál konkrétní předmět přírodní/uměle 
vytvořený předmět 

L P L P L P L P 

lžička         

kartáček na zuby         

víčko od PET lahve         

velký knoflík         

kolíček         

vidlicovitá zástrčka         

mince         

kůra         

kaštan         

kámen  
(dlažební kostka) 

        

vlašský ořech         

šiška         

polystyrén         

výsledky položek /13 /13 /13 /13 /13 /13 /13 /13 

celkový výsledek L:                  /52 P:                   /52 

 
Poznámky pro terapeuta: 
 
Problematické předměty: 
 
 
 
 
Problematické oblasti stereognózie:  
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Příloha č. 8 –  yplněné hodnocení pacienta 1 

 

Zdroj: Autorka bakalářské práce 
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Příloha č. 8 –  yplněné hodnocení pacienta 1 

 

Zdroj: Autorka bakalářské práce 
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Příloha č. 9 –  yplněné hodnocení pacienta 2 

 

Zdroj: Autorka bakalářské práce 
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Příloha č. 9 –  yplněné hodnocení pacienta 2 

 

Zdroj: Autorka bakalářské práce 
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Příloha č. 10 –  tázky semistrukturovaného rozhovoru s ergoterapeutkami 

 

Oblasti semistrukturovaného rozhovoru: 

 Zahradní terapie 

o Setkala jste se ve své praxi s pojmem zahradní 

terapie/hortiterapie/healing garden? 

 Pokud ano, kde? 

o Co si myslíte o vlivu zahrady na pacienta? 

 Návrh zahrady 

 Jsou v projektu místa či prvky, které by pro pacienty vašeho 

zařízení mohly být nebezpečné? V případě kladné odpovědi: Jaké 

a Proč? 

o Stezka pro vozíčkáře 

 Co si myslíte o prvcích, které jsou navrženy do stezky pro 

vozíčkáře? 

 Použila byste jiné prvky/Doplnila byste některé? 

 Mohla byste stezku využít u pacientů vašeho zařízení či u jiného? 

o Stezka naboso 

 Co si myslíte o navržených materiálech stezky a jejich rozvržení? 

 Použila byste jiné prvky/Doplnila byste některé? 

 Mohla byste stezku využít u pacientů vašeho zařízení či u jiného? 

o Pomůcka stereognózie 

 Co si myslíte o výběru předmětů, které jsou vybrány pro trénink 

sterognozie? 

 Použila byste jiné předměty/Doplnila byste některé? 

 Mohla byste pomůcku využít u pacientů vašeho zařízení či u 

jiného? 

o Čichová pomůcka  

 Co si myslíte o výběru vůní, které jsou vybrány pro trénink 

čichu? 

 Použila byste jiné vůně/Doplnila byste některé? 

 Mohla byste pomůcku využít u pacientů vašeho zařízení či u 

jiného? 

 

 Vlastní zkušenosti s terapeutickou zahradou u nás či v zahraničí 

o Znáte nebo jste navštívila terapeutickou zahradu u nás případně 

v zahraničí? 

o Vybavuje se Vám nějaký konkrétní typ postižení pacienta (konkrétní 

pacient), s kterým byste si ráda prošla zahradu a vyzkoušela pomůcky? 
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Příloha č. 11 –  ávrh terapeutické zahrady s vyznačením změn 

 

 

Zdroj: Spoluautorka návrhu terapeutické zahrada Karolína Posová 
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Příloha č. 12 –  Hodnocení smyslových pomůcek po semistrukurovaném rozhovoru 

Zdroj: Autorka bakalářské práce 

 

Čichová pomůcka 
 
Instrukce pro pacienta: 

1. Přičichněte postupně vždy k dvěma po sobě jdoucím vůním a rozeznejte, jestli se jedná o 
stejnou či odlišnou vůni. (Tabulka 1) 

2. Přičichněte jednotlivě k vůni a rozeznejte, jestli se jedná o vůni kořeněnou/citrónovou/ 
květinovou/pryskyřicovou, případně uveďte, o jakou květinu se jedná. (Tabulka 2) 

 
Záznam odpovědí pacienta: 

• Terapeut zaznamenává výsledky dle bodového hodnocení (1= správná odpověď, 0=špatná 
odpověď) 

• Diskriminace – rozpoznání mezi jednotlivými vůněmi 

• Detekce – rozpoznání mezi nižší a vyšší intenzitou vůně 

• Identifikace – rozpoznání vůně 

 
Tabulka 1 – Diskriminace vůní 

Umístění správné odpovědi odpovědi pacienta 

1 a 2 vůně ano  

5 a 3 vůně ne  

3 a 4 vůně ne  

4 a 8 vůně ano  

2 a 6 vůně ne  

6 a 7 vůně ne  

7 a 10 vůně ano  

8 a 9 vůně ne  

9 a 5 vůně ano  

1 a 10 vůně ne  

 
Tabulka 2 – Detekce a indentifikace  

umístění správné odpovědi detekce identifikace 

1  růže damašská, nižší intenzita, květinová vůně   

2  růže damašská, vyšší intenzita, květinová vůně   

3  meduňka, nižší intenzita, citronová vůně   

6  meduňka, vyšší intenzita, citronová vůně   

4  borovice, nižší intenzita, pryskyřicová vůně   

8  borovice, vyšší intenzita, pryskyřicová vůně   

5  levandule lékařská, vyšší intenzita, kořeněná 
vůně 

  

9  levandule lékařská, nižší intenzita, kořeněná 
vůně 

  

7 jasmín bílý, nižší intenzita, květinová vůně   

10  jasmín bílý, vyšší intenzita, květinová vůně   

 
Výsledky: (správných/chybných odpovědí) 

• diskriminace vůní (Tabulka 1):   /10 

• detekce (Tabulka 2):    /10 

• identifikace (Tabulka 2):    /10 



 

 
85 

Příloha č. 12 –  Hodnocení smyslových pomůcek po semistrukurovaném rozhovoru 

Zdroj: Autorka bakalářské práce 

 

Hmatová pomůcka 
 

Instrukce pro pacienta: 
Bez zrakové kontroly rozeznejte, o jaký předmět se jedná, z jakého materiálu předmět je 
vytvořen a jaký tvar má. Určete, jestli se jedná o předmět, který lze nalézt v zahradě či 
nikoliv. 
 
Záznam odpovědí pacienta: 

• Terapeut zaznamenává dle bodového hodnocení (1= správná odpověď, 0=špatná 
odpověď) 

 
 
Tabulka 3 - Stereognózie 

Stereognózie  tvar předmětu materiál konkrétní předmět přírodní/uměle 
vytvořený předmět 

L P L P L P L P 

lžička         

kartáček na zuby         

víčko od PET lahve         

velký knoflík         

kolíček         

vidlicovitá zástrčka         

mince         

kůra         

kaštan         

kámen  
(dlažební kostka) 

        

vlašský ořech         

šiška         

polystyrén         

molitanový míček         

výsledky položek /14 /14 /14 /14 /14 /14 /14 /14 

celkový výsledek L:                  /56 P:                   /56 

 
Poznámky pro terapeuta: 
 
Problematické předměty: 
 
 
 
 
Problematické oblasti stereognózie:  
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 říloha č. 13 –  tezka pro vozíčkáře po semistrukturovaném rozhovoru 

 

 

Zdroj: Spoluautorka návrhu terapeutické zahrada Karolína Posová 
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 říloha č. 14 – Hodnocení stereognózie dle Trombly 

 

 

Zdroj: (Krivošíková, 2011) 
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Příloha č. 15 – Test  ottinghamského vyšetření čití 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: (Krivošíková, 2011) 


