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Abstrakt bakalářské práce: 

Bakalářská práce se zabývá ergoterapeutickou podporou rodin pečujících o dítě 

s dětskou mozkovou obrnou. Cílem práce je definovat oblasti, ve kterých může ergoterapeut 

tyto rodiny podpořit, a dále zhodnotit, jak vnímají přínos ergoterapeutické intervence samotní 

pečující. 

V teoretické části práce je stručně popsána dětská mozková obrna a nejběžnější u ní 

využívané terapie (s důrazem na ergoterapii). Teoretická část se dále zabývá neformální péčí, 

rodinou dítěte s dětskou mozkovou obrnou a následky, které dlouhodobá péče přináší. 

Poslední část teoretické části je věnována způsobu, jakým by ergoterapeuti měli s rodiči 

pečujícími o dítě s dětskou mozkovou obrnou pracovat, a na představení oblastí, ve kterých 

tak mohou činit. 

Praktická část na základě rozhovorů s ergoterapeuty shrnuje oblasti ergoterapeutické 

podpory rodin dítěte s dětskou mozkovou obrnou, a následně hodnotí tuto podporu pomocí 

dotazníku určeného přímo pro pečující osoby. Ergoterapeutická podpora rodin dětí s dětskou 

mozkovou obrnou dosud není samozřejmou součástí praxe, přestože ergoterapie může 

pečujícím osobám mnoho nabídnout. V této práci je tedy také popsáno, jaké jsou současné 

nedostatky ergoterapie zaměřené na podporu pečujících osob, které vyplynuly z dotazníků. 
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Abstract: The bachelor’s thesis deals with occupational therapy support for families taking 

care of children with cerebral palsy. The work aims at defining areas where occupational 

therapists can support these families and also assess how the asset of occupational therapy 

intervention is viewed by the caregivers themselves. 

In the theoretical part, cerebral palsy and its most frequent therapies (with accent 

on occupational therapy) are briefly described. The theoretical part focuses on informal care, 

the family of the child with cerebral palsy and the consequences that the long-term care 

brings. The last part of the theoretical part deals with the way how occupational therapists 

should work with parents who take care of children with cerebral palsy and also introduces 

the areas where they can do so. 

Based on the interviews with occupational therapists, the practical part sums up the areas 

of occupational therapy support for families of children with cerebral palsy and subsequently 

assesses the support by means of a questionnaire for caregivers. Occupational therapy support 

for families of children with cerebral palsy is not a common part of practice yet, although 

occupational therapy can offer the caregivers a lot. The current deficiencies of occupational 

therapy focused on the support for caregivers that followed from questionnaires are also 

described in this work. 
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ÚVOD 
Dětská mozková obrna (dále jen DMO) je nejčastější postižení, se kterým se 

setkáváme u živě narozených dětí. Manifestuje se nejčastěji v oblasti motorické a posturální, 

ale dalšími zasaženými oblastmi mohou být též kognitivní funkce, řeč, smysly, psychické či 

sociální funkce a další (Bednařík, Ambler a Růžička, 2010, Jankovský, 2006, Wang a Jong, 

2004). 

Ergoterapie představuje důležitou součást léčebného programu u dětí s DMO. Bývá 

indikována zejména z důvodu omezení v aktivitách všedního dne (Döderlein, 2015). V dětské 

ergoterapii obecně (tedy i u pacientů s DMO) nacházíme určitá specifika, na která je třeba 

brát zřetel, ať se jedná o hru, soběstačnost, školní dovednosti či přípravu na případné budoucí 

zaměstnání (Brandao, Oliveira a Mancini, 2014, Kraus et al., 2005). Při terapii je nutné 

zohledňovat věk a psychomotorický vývoj dítěte. Dalším podstatným specifikem dětské 

ergoterapie je spolupráce s rodinou (Hanna a Rodger, 2002). Rodinu je třeba zapojit do 

plánování i práce na plnění cílů terapie (Hanna a Rodger, 2002, Jelínková, Krivošíková 

a Šajtarová, 2009). 

Ergoterapie pohlíží na jedince jako na celek, pro jehož vývoj a kvalitu života je 

důležité i jeho okolí a prostředí. Pro děti obecně (a u postižených to platí ještě více) tvoří 

sociální prostředí zejména jejich rodiče a příbuzní (Gächter a Martoglio, 2017). Děti by proto 

neměly být léčeny jako izolovaná individua – jsou členy rodiny (Case-Smith a O´Brien, 

2010). Platí zde jednoduchý vztah, že na kvalitu života opečovávaného jedince bude mít 

velmi výrazný vliv i to, v jakém stavu se budou nacházet ti, kdo o něj pečují (Gächter 

a Martoglio, 2017). Náročnost péče se promítá do mnoha oblastí jejich života. Péče o dítě 

s DMO je totiž velmi náročná zejména z toho důvodu, že je dlouhodobá (Krstić, Mihić 

a Mihić, 2015, Dončevová, Buchtelová a Pecharová, 2016). U pečujících osob se tak 

setkáváme s následky v oblasti fyzického i duševního zdraví, zasažena ale bývá i oblast 

sociální, finanční a další (Sardana et al., 2016, Wang a Jong, 2004). Proto je potřeba pečovat 

nejen o dítě, ale i o pečující, aby mohli poskytovat co nejlepší péči s co nejmenšími následky 

pro svůj život. 

Rodina představuje tzv. neformální péči. Ta je velice významná, ale přesto není 

českým sociálním a zdravotním systémem dostatečně oceňována (Pospíšil, 2016). Neformální 

pečující například za práci nepobírají žádnou mzdu (mohou pouze čerpat některé dávky) 
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a z jejich péče jim plynou pouze minimální sociální práva, protože jejich péče není vymezena 

smluvně (Kotrusová, Dobiášová a Hošťálková, 2013). Pokud se spojí dohromady toto 

nedostatečné ohodnocení (motivace) ze strany státu a společnosti a následky, které s sebou 

dlouhodobá péče o osobu blízkou přináší, dojdeme k závěru, že pečující osoby jsou velmi 

ohroženou skupinou lidí, kterou je třeba podporovat. V současné době si to společnost začíná 

víc a více uvědomovat, a proto vznikají projekty na podporu pečujících. Z podobného důvodu 

vznikla i tato bakalářská práce. Děti s DMO totiž tvoří největší skupinu v dětské ergoterapii 

(Novak, Cusick a Lannin, 2009), a pro práci s dětmi je typická právě s ní související práce 

s rodiči. Domnívám se, že ergoterapie může pečujícím osobám mnoho nabídnout a pomoci 

jim péči alespoň částečně usnadnit, i když se zatím jedná o téma, které není v literatuře 

dostatečně podrobně rozebráno. 

Cílem této práce je tedy zjistit, ve kterých oblastech ergoterapeuti mohou podporovat 

rodiče pečující o dítě s DMO a zhodnotit přínos této ergoterapeutické intervence samotnými 

rodiči. 

V teoretické části práce bude stručně popsána DMO a nejčastější terapie u ní 

využívané s důrazem na ergoterapii. Podstatná část bude věnována neformální péči 

a postavení pečujících osob včetně následků, které dlouhodobá péče přináší. Následovat bude 

část zaměřená přímo na způsob, jak by ergoterapeuti měli s rodiči pečujícími o dítě s DMO 

pracovat, a na oblasti, ve kterých tak mohou činit. 

Cílem praktické části je pomocí rozhovorů s několika českými ergoterapeuty zjistit, ve 

kterých oblastech podporují rodiče dětí s DMO (tedy ověřit, zda se tyto oblasti shodují s těmi 

popsanými v teoretické části práce). Na základě poznatků z teoretické části a z rozhovorů 

s ergoterapeuty bude vytvořen dotazník určený přímo pro rodiče dětí s DMO, jehož cílem 

bude zhodnocení ergoterapeutické podpory samotnými pečujícími osobami. Zaměřit se chci 

např. na to, zda rodiče udávají a vnímají ergoterapeutickou podporu v těch oblastech, které 

zmiňují dotazovaní ergoterapeuti a literatura, a dále například na to, od koho iniciativa 

ohledně péče o rodiče vychází, jakou mírou jsou rodiče zapojeni do plánování cílů a jejich 

plnění či kde vidí v ergoterapeutické intervenci nedostatky, na kterých by se do budoucna 

mohlo zapracovat. Také chci zjistit, jaké profese jsou rodiči samotnými považovány za 

nejvíce přínosné (co se týče práce s pečujícími) a jaké místo mezi nimi hraje právě 

ergoterapie. 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 Dětská mozková obrna 

DMO je nejčastější neuromotorická disabilita postihující živě narozené děti. Je 

popisována jako porucha, která se v návaznosti na strukturální a funkční poškození 

centrálního nervového systému objeví v časném období po narození a která nemá progresivní 

ráz (Bednařík, Ambler a Růžička, 2010). Ohledně prevalence tohoto postižení se v literatuře 

objevují různé odchylky, nejčastěji se ale vyskytují čísla blízká číslu 2,5/1000 živě 

narozených dětí (Colver, Fairhurst a Pharoah, 2014, Kruijsen-Terpstra et al., 2016, Peterson 

et al., 2016). 

1.1.1 Manifestace 

DMO se může manifestovat v mnoha oblastech. Na ty nejčastěji zasažené se níže 

zaměřuji. 

Manifestace v motorické a posturální oblasti 

DMO zahrnuje širokou skupinu pohybových a/nebo posturálních poruch (Colver, 

Fairhurst a Pharoah, 2014). Míra postižení je od minimálních příznaků až po těžký klinický 

nález vedoucí k imobilizaci (Bednařík, Ambler a Růžička, 2010). Poruchy v oblasti 

motorických a posturálních funkcí se dělí na pozitivní (např. spasticita, dystonie, rigidita, 

hyperreflexie, kokontrakce či zvýšená dráždivost (Peterson et al., 2016, Bednařík, Ambler 

a Růžička, 2010, Kraus et al., 2005) a negativní (např. slabá motorická kontrola a koordinace 

či svalová slabost) (Peterson et al. 2016). Mimo výše zmíněné rozdělení můžeme zmínit ještě 

další, do výše zmíněných skupin obtížněji zařaditelné symptomy, mezi něž patří například 

dyskineze či ataxie (Colver, Fairhurst a Pharoah, 2014). 

Další manifestace 

Kromě manifestace v oblasti motorické a posturální se u DMO můžeme setkat 

i s dalšími problémy. Nejčastější z nich jsou: 

• Mentální retardace – uvádí se, že přibližně třetina dětí s DMO spadá do kategorie 

středně těžké a těžké mentální retardace, další třetina do kategorie lehké mentální 

retardace, a pouze třetina se pohybuje v mezích normálu (Kotagal, 1996). 
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• Epilepsie – záchvaty různého typu a intenzity se objevují až u padesáti procent dětí 

s DMO (Kotagal, 1996). 

• Senzorické poruchy – mezi nejčastější senzorické poruchy u DMO patří poruchy 

sluchu či zraku (Bednařík, Ambler a Růžička, 2010). Uvádí se, že například některou 

z očních poruch trpí kolem 35 % osob postižených DMO (Colver, Fairhurst a Pharoah, 

2014). Vlivem poruch sluchu dochází často také k deformaci řeči (Jankovský, 2006). 

• Poruchy řeči – jedná se například o vývojovou dysfázii, tedy zamezený vývoj řeči, či 

dyslálii, tedy špatnou artikulaci hlásek, dále o dysartrii či anartrii (Jankovský, 2006). 

• Ostatní – např. problémy v oblasti komunikace, příjmu potravy (poruchy polykání 

apod.), učení (dyslexie apod.), chování (hyperaktivita), poruchy somatického růstu, 

ortopedické komplikace či emoční, psychické a sociální poruchy (Jankovský, 2006, 

Kraus et al., 2005, Wang a Jong, 2004). 

1.1.2 Etiologie 

Vznik postižení může mít mnoho příčin. 30 % případů DMO však jasnou příčinu 

vzniku nemá (Peterson et al., 2016). Faktory vzniku se dělí na: 

• Prenatální faktory – např. intrauterinní infekce, fyzikální a toxické noxy, oběhové 

poruchy apod. (Bednařík, Ambler a Růžička, 2010). 

• Perinatální faktory – např. mechanická postižení mozku, intrakraniální krvácení, 

asfyxie, aspirace apod. (Pfeiffer, 2007, Bednařík, Ambler a Růžička, 2010). 

• Časné postnatální faktory – např. traumata, hyperbilirubinémie, infekce, vliv 

toxických látek apod. (Pfeiffer, 2007, Bednařík, Ambler a Růžička, 2010). 

Za nejzávažnější rizikový faktor vzniku DMO je považován předčasný porod s nízkou 

porodní hmotností (Bednařík, Ambler a Růžička, 2010). 

1.1.3 Formy DMO 

Dle základního dělení rozlišujeme spastické, dyskinetické, cerebelární a smíšené 

formy DMO. Někdy se ovšem setkáme i s neobvyklými obrazy (Kraus et al., 2005). 

• Spastické formy – tvoří 2/3 případů DMO a projevují se zvýšeným svalovým tonem 

se zvýšenými šlachosvalovými reflexy, zvýšenou dráždivostí a patologickými vzorci 

lokomotorického vývoje (Bednařík, Ambler a Růžička, 2010). Nejčastější je forma 
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diapretická, následně hemiparetická, dále triparetická a kvadruparetická (Bednařík, 

Ambler a Růžička, 2010, Uhlíř, Betlachová a Dvořák, 2013). 

• Dyskinetické formy – dyskineticko-ataktické formy DMO jsou relativně vzácné, 

setkáme se s nimi asi u 10–15 % případů (Bednařík, Ambler a Růžička, 2010). 

Klinicky převládá buď choreoatetóza, či dystonie (Bednařík, Ambler a Růžička, 

2010). 

• Cerebelární forma – tvoří asi 10 % případů DMO (Uhlíř, Betlachová a Dvořák, 

2013). Z příznaků se setkáváme s hypotonií, mozečkovými symptomy, obvykle bývá 

přítomna i mentální retardace (Uhlíř, Betlachová a Dvořák, 2013). 

• Smíšené formy – u těchto forem dochází ke kombinaci projevů různých výše 

jmenovaných forem DMO. Častá je např. kombinace ataxie, dystonie a spasticity, se 

všemi ostatními formami DMO se mohou kombinovat cerebelární příznaky (Kraus 

et al., 2005). 

• Neobvyklé obrazy DMO – např. hypotonická, atonická či pseudobulbární forma 

(Kraus et al., 2005). 

1.2 Terapie u DMO 

V terapii u dětí s DMO je nezbytná úzká spolupráce mezi členy terapeutického týmu 

(Krivošíková, 2011). Správně vedená rehabilitace může celoživotně kladně ovlivnit průběh 

postižení (Uhlíř, Betlachová a Dvořák, 2013). V následující části práce se zaměřím na 

nejběžnější formy konzervativní a nekonzervativní (invazivní) terapie, se kterými se u DMO 

setkáme. 

1.2.1 Konzervativní terapie 

Do oblasti konzervativní terapie patří široké spektrum profesí interdisciplinárního 

týmu. Které z daných terapií pak bude rodič spolu s dítětem využívat, záleží zejména na míře 

a povaze postižení dítěte. 

Fyzioterapie 

Cílem fyzioterapie je zejména práce s posturálním a pohybovým systémem dítěte. 

Terapie se zaměřují na ovlivnění spasticity, svalové síly, rozsahu pohybů či na zlepšení 

motorické kontroly lokomoce a posturálního držení (Bednařík, Ambler a Růžička, 2010, 

Palisano et al., 2012). Fyzioterapie dále slouží k prevenci vzniku kontraktur, kloubních 

deformit či dekubitů (Uhlíř, Betlachová a Dvořák, 2013, Kraus et al., 2005). K nejběžnějším 



6 
 

metodám, které fyzioterapie u pacientů s DMO využívá, patří zejména Bobath koncept, 

Vojtova metoda reflexní lokomoce, Kabatova metoda (proprioceptivní neuromuskulární 

facilitace), léčebný program dle profesora Tardieua, Petöho metoda, prvky spirální dynamiky 

či prvky bazální stimulace a další (Dabrowská, 2014, Dončevová, Buchtelová a Pecharová, 

2016, Kraus et al., 2005, Pfeiffer, 2007). 

Ergoterapie 

Ergoterapie je hlavním zaměřením mé práce, a proto je jí věnována samostatná 

kapitola 1.3 (ergoterapie zaměřená na dítě) a 1.5 (ergoterapie zaměřená na rodiče). 

Logopedie 

Logopedie se zaměřuje zejména na terapii orofaciální oblasti a komunikace 

(Dončevová, Buchtelová a Pecharová, 2016).  Mezi konkrétní léčebné prostředky logopedie 

patří stimulace orofaciální oblasti, terapie poruch citlivosti v dutině ústní a na obličeji, terapie 

příjmu potravy, dechová terapie, cvičení motoriky mluvidel, rozvoj slovní zásoby apod. 

(Kraus et al., 2005). Logopedie se v mnohém prolíná s ergoterapií. Jedná se zejména o oblast 

komunikace, orofaciální stimulace (oromotoriky), psaní či kognice (Krivošíková, 2011, 

Vyskotová a Macháčková, 2013). Nácvik těchto dovedností se dále může převést do oblasti 

všedních denních činností, jako je najedení, napití, hygiena ústní dutiny, a dále do oblasti 

výběru a nácviku užívání kompenzačních pomůcek, například speciálních lahví, kartáčků či 

příborů (Dončevová, Buchtelová a Pecharová, 2016). 

Ortopedická protetika  

Ortopedická protetika využívá prostředky k náhradě ztracené či oslabené funkce. Jejím 

cílem je tedy profylaxe chybného držení a postavení, stabilizace (eventuálně fixace) 

paretických kloubů, zlepšení svalové rovnováhy, ovlivnění nežádoucích pohybů a další 

(Kraus et al., 2005). Dalším velmi důležitým úkolem ortéz je ovlivnění získaných změn růstu, 

jako jsou například skoliózy a podobně (Kraus et al., 2005). Mezi náplň práce ortotika-

protetika patří také oblast kalceotiky – nauky o ortopedické obuvi (Kraus et al., 2005). 

Další terapeutické možnosti 

Mezi další terapeutické možnosti řadíme různé (i alternativní) způsoby léčby, které 

mají za cíl také zlepšit kvalitu života, doplňují tradiční postupy a mají pouze malý počet 

nežádoucích účinků (Kraus et al., 2005). Může se jednat o různé formy masáží, hydroterapii, 

hipoterapii, canisterapii, Feldenkraisovu metodu, akupunkturu, kraniosakrální terapii a další 
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(Kraus et al., 2005). Své místo v terapii DMO mají i služby speciálního pedagoga, psychologa 

a dalších odborníků. 

Využívanou terapeutickou technikou je také arteterapie. V ní má pacient možnost 

rozvíjet svou tvořivost, sebevyjádření, komunikaci, interakci, jemnou motoriku. Při tvorbě 

dochází také k psychickému uvolnění a následnému snížení spasticity či zvýšení motivace 

(Kraus et al., 2005). 

Dalším terapeutickým prostředkem může být muzikoterapie. Ta slouží především 

k navození vnitřního souladu, který také přispívá ke snížení spasticity a k uvolnění. Pokud se 

dítě samotné do hudební produkce aktivně zapojuje, rozvíjí svůj smysl pro rytmus, pracuje na 

zlepšení jemné motoriky a koncentrace a na lepším stereotypu dýchání (Kraus et al., 2005). 

1.2.2 Nekonzervativní (invazivní) terapie – ortopedická léčba 

Ortopedická léčba nastupuje tam, kde se již dále pacient nezlepšuje cvičením, nebo 

tam, kde je třeba zabránit dezaxacím, subluxacím či luxacím kloubů (Kraus et al., 2005). 

Ortopedická léčba může pomoci například po vzniku fixních kontraktur či může napomoci 

zlepšení hybnosti (Kraus et al., 2005). Obvykle se jedná o prodloužení či transfer svalů, 

o výkon na kostech či na kloubech pro dosažení správné centrace (Kraus et al., 2005). 

Optimální období pro eventuální ortopedické korekce je mezi šestým až desátým 

rokem věku dítěte (Bednařík, Ambler a Růžička, 2010). Po operaci je třeba, aby dítě cvičilo 

metodiku stejnou jako před operací (například Bobathova, Vojtova, Petöho metoda), cvičení 

však musí být doplněno o prostředky technické ortopedie, jako jsou dlahy či ortézy, a léčbu je 

třeba rozšířit o metody nespecifické, jako je například polohování (Kraus et al., 2005). 

1.3 Ergoterapie u DMO 

Ergoterapie představuje důležitou součást léčebného programu u pacientů s DMO 

a bývá indikována zejména z důvodu omezení v aktivitách všedního dne (Döderlein, 2015). 

Ergoterapie je obecně odpovědná za oblast jemné a hrubé motoriky, koordinaci a nácvik 

pohybu, oblast vnímání těla a prostoru, orofaciální oblast, školní a pracovní chování (příprava 

k výkonu zaměstnání a praktickému životu), kognitivní funkce, učení kompenzačních 

mechanismů (včetně výběru kompenzačních pomůcek) a oblast všedního dne – ať se jedná 

o všední denní činnosti (soběstačnost) či smysluplné trávení volného času (Döderlein, 2015, 

Kraus et al., 2005). 
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Práce s dětmi obecně je charakteristická určitými specifiky, která je třeba zohledňovat. 

Na počátku této kapitoly se jimi proto budu zabývat. Následovat bude část věnovaná přímo 

ergoterapeutickým možnostem u dětí s DMO. V poslední části této kapitoly pak bude 

rozebrána práce ergoterapeuta s rodiči dítěte s DMO, která bude zaměřena na to, jak 

ergoterapeut může podporovat rodiče v konkrétní péči o dítě, což je pro vývoj dítěte zásadní. 

Práci ergoterapeuta zaměřené na podporu rodičů samotných je věnována samostatná kapitola 

1.5. Již zde bych ovšem ráda zdůraznila, že se tyto oblasti velmi prolínají a souvisejí spolu. 

1.3.1 Specifika práce s dětmi v ergoterapii 

Děti s DMO tvoří největší skupinu v dětské ergoterapii (Novak, Cusick a Lannin, 

2009). Podobně jako u jiných dětských pacientů, i u pacientů s DMO nalézáme určitá 

specifika, která je třeba v ergoterapeutické intervenci zohlednit. Takovým specifikem je 

zejména hra, která tvoří neoddělitelnou součást života a vývoje dítěte (Brandao, Oliveira 

a Mancini, 2014, Klusoňová, 2011). I terapie samotná by měla mít mnohdy podobu hry, aby 

dítě bylo motivováno ke spolupráci. Další velice podstatnou oblastí, na kterou se v dětské 

ergoterapii klade důraz, je nácvik soběstačnosti v běžných denních aktivitách, jako je 

lokomoce, sebeobsluha apod. tak, aby dítě bylo co nejvíce samostatné (úměrně svému stavu) 

a potřebovalo co nejmenší dopomoc (Kraus et al., 2005). Pro děti a mládež je neoddělitelnou 

součástí života také školní docházka. Proto je podstatnou částí ergoterapie také nácvik 

školních dovedností či příprava na budoucí zaměstnání (u starších dětí) a nácvik praktických 

dovedností potřebných k jejich zvládání (Brandao, Oliveira a Mancini, 2014, Kraus et al., 

2005). Při terapii se musí zohledňovat věk a psychomotorický vývoj konkrétního dítěte. 

Dalším velmi významným specifikem dětské ergoterapie je fakt, že zásadní roli v ní 

hraje spolupráce s rodinou dětského pacienta (Hanna a Rodger, 2002). Rodinu je třeba zapojit 

do plánování intervence a vymýšlení smysluplných cílů, na kterých pak bude pracovat nejen 

ergoterapeut, ale i rodina sama (Hanna a Rodger, 2002, Jelínková, Krivošíková a Šajtarová, 

2009). Práci s rodinou zaměřené na péči o dítě je věnována poslední část této kapitoly. 

1.3.2 Možnosti ergoterapie u dětí s DMO 

Ergoterapeut při práci s pacienty s DMO využívá širokou škálu nejrůznějších přístupů 

a metod, ze kterých vybírá pro konkrétní jedince ty, které jsou pro ně nejvhodnější. Podle 

způsobu práce s konkrétním jedincem a podle teoretického podkladu se přístupy a metody 

řadí do tzv. rámců vztahů. V následující části popíši rámce vztahů využívané v ergoterapii 
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u pacientů s DMO a také stručně představím některé z přístupů, které pod daný rámec vztahů 

spadají. 

Neurovývojový rámec vztahů 

Tento rámec vztahů „vychází z principů řízení motoriky, neuromuskulární facilitace 

a senzorické integrace a opírá se také o vývojové teorie“ (Krivošíková, 2011, s. 115). 

Zdůrazňován je v něm správný postup terapie a využívání taktilně-kinestetických 

a senzorických stimulů, které potom reflexně ovlivňují motorické provedení pohybu 

(Krivošíková, 2011). 

Jednou z metod založených na neurovývojovém podkladu, které se využívají u dětí 

s DMO, je Bobath koncept – neurovývojová léčba (Krivošíková, 2011). V něm 

ergoterapeut analyzuje posturální tonus a pohybové vzory ve vztahu k jemné motorice, věnuje 

se koordinaci oko – ruka, analyzuje a snaží se v rámci handlingu příznivě ovlivnit každodenní 

aktivity (oblékání, koupání, krmení, …). Dále se zabývá oblastí senzorického vnímání, 

vnímání vlastního těla, schopností motorického plánování a úrovní percepce. Analyzuje 

pohybové vzory celé horní končetiny, vzory úchopů, schopnost bilaterálně zapojit horní 

končetiny do činnosti a úroveň grafomotorických dovedností (Kraus et al., 2005). Cílem 

Bobath konceptu je pomocí facilitacích technik pracovat na zlepšení posturální kontroly 

a selektivního pohybu a dosáhnout normálního fyziologického pohybu a funkce (Krivošíková, 

2011). 

U dětí s opožděným vývojem, který je způsoben vrozeným či získaným postižením 

mozku, u dětí s poruchami učení a s mentálním postižením se využívá také Senzorická 

integrace podle Jean Ayresové (Krivošíková, 2011). Senzorická integrace se zaměřuje na 

schopnost jedince přijímat informace z okolí a adekvátně na ně reagovat (Krivošíková, 2011). 

Důležitou metodou v terapii dětí s DMO je dále Bazální stimulace. Bazální stimulace 

podporuje v nejzákladnější rovině lidské vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti 

člověka, přičemž velký důraz klade na autobiografii jedince a na zapojení příbuzných do 

terapie (Dabrowská, 2014). Základními prvky bazální stimulace je stimulace somatická 

(vnímání těla a tělesného schématu, zprostředkování informací z těla např. prostřednictvím 

doteků, polohování, kontaktního dýchání, masáže apod.), vibrační (stimulace receptorů 

v kůži, svalech, kostech) a vestibulární (redukce závratě, příprava k mobilizaci a snížení 

spazmů flexorů a extenzorů např. pomocí pohybů hlavy či celého těla pomocí houpačky 
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apod.) (Dabrowská, 2014). Dalšími využívanými prvky v bazální stimulaci je např. stimulace 

optická, auditivní, taktilně-haptická (tlak, napětí, teplo, chlad apod.), olfaktorická či orální 

(Dabrowská, 2014). 

U hemiparetických forem je rozšířená a využívaná technika CIMT – Constraint 

Induced Movement Therapy (česky terapie vynuceného používání), v níž dochází 

k cílenému omezení používání zdravé horní končetiny za účelem většího a lepšího zapojování 

postižené horní končetiny do činností (Döderlein, 2015). 

Dalšími metodami založenými na neurovývojovém přístupu jsou například PANat 

(Proaktivní terapeutická metoda s nafukovacími dlahami Urias dle Margaret Johnstone), PNF 

(proprioceptivní neuromuskulární facilitace), Senzomotorický přístup Roodové  apod. 

(Krivošíková, 2011). 

Biomechanický rámec vztahů 

V centru zájmu biomechanického rámce vztahů stojí pohyb při činnostech – cílem 

tohoto rámce vztahů je dosažení obnovy pohybu či udržení existující úrovně pohybu při 

výkonu aktivity nebo kompenzace vypadlé části při ztrátě pohybu (Krivošíková, 2011). 

V rámci biomechanického rámce vztahů nacházíme v ergoterapii dva základní přístupy: 

přístup biomechanický a přístup rehabilitační (Krivošíková, 2011). 

V biomechanickém přístupu se ergoterapeut zabývá pohybem: „Pohyb v činnosti 

může ergoterapeut detailně analyzovat a obvykle se zaměřuje na zlepšení hybnosti, svalové 

síly, stability, výdrže a rychlosti, s cílem zlepšit funkci a provedení komplexnějších činností“ 

(Krivošíková, 2011, s. 110). Ergoterapeut v rámci tohoto přístupu používá různá cvičení ke 

zvýšení svalové síly, objemu svalové hmoty, výdrže a tolerance zátěže; ke zvýšení rozsahu 

pohybu a zlepšení výdrže je využíváno také opakované cvičení (Krivošíková, 2011). 

V rehabilitačním přístupu „učí ergoterapeut pacienty kompenzovat deficit, který se 

nemůže jinak odstranit či vyléčit“ (Krivošíková, 2011, s. 111). Někdy proto bývá nazýván 

také přístupem kompenzačním. Ergoterapeut se v rámci tohoto přístupu zabývá úpravami 

prostředí, adaptací činnosti a použitím kompenzačních strategií včetně kompenzačních 

pomůcek (Krivošíková, 2011). 
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Kognitivní rámec vztahů 

Trénink kognitivních funkcí u pacientů s DMO je velmi podstatný (Uhlíř, Betlachová 

a Dvořák, 2013). Kognitivní rámec vztahů se zabývá jednak funkcemi kognitivními (jako je 

např. pozornost, paměť, vnímání, orientace apod.), jednak funkcemi exekutivními (jako je 

např. plánování, řešení problémových situací apod.) (Krivošíková, 2011). 

V tomto rámci vztahů nalézáme dva základní přístupy. Prvním přístupem je přístup 

léčebný, který se zaměřuje na pacientovy schopnosti bez ohledu na prostředí či kontext 

situace (Krivošíková, 2011). Druhým přístupem je přístup adaptační, který se zaměřuje na 

„řešení problémových situací a hledání strategií, které by usnadnily život člověka 

s kognitivním deficitem“ (Krivošíková, 2011, s. 144). V tomto přístupu ergoterapeut může 

využít např. analýzu aktivity, pomocí které může rozpoznat náročnost jednotlivých částí 

činnosti a vhodně reagovat na problematické oblasti (Krivošíková, 2011). Součástí 

adaptačního přístupu je kompenzace (pacient se učí kompenzovat svůj problém za pomoci 

tzv. vnějších či vnitřních kompenzačních strategií) a adaptace (při které se využívá zejména 

změn či úprav prostředí) (Krivošíková, 2011). 

Ostatní rámce vztahů 

Pokud je u dítěte přítomno i např. psychosociální postižení, používají se další rámce 

vztahů, které stojí zejména na znalostech psychologických směrů. Jedná se o rámec vztahů 

behaviorální, kognitivně-behaviorální, psychodynamický (analytický) a humanistický 

(Krivošíková, 2011). 

1.3.3 Práce ergoterapeuta s rodiči – zaměřená na péči o dítě 

Je důležité, aby pacienti/klienti na domluvených položkách a cílech pracovali 

i samostatně mimo čas terapie. U dětí je zvlášť potřebné zapojení jejich rodičů do tohoto 

procesu, protože rodiče jsou těmi, kdo by měl na domácí cvičení a dodržování zásad dbát. 

Zapojení rodičů je potřebné nejen do samotného cvičení s dítětem, ale již do stanovování cílů 

intervence, aby bylo cvičení smysluplnější a odráželo potřeby rodiny (Hanna a Rodger, 2002). 

V českém prostředí je nejběžnější formou terapie osobní forma - tzv. „hands-on“ 

terapie, při které terapeut pracuje přímo s dítětem obvykle za přítomnosti některého z rodičů. 

Tato individuální „hands-on“ terapie ovšem není z různých důvodů vždy v dostatečné míře 

pro všechny dostupná. V zahraničí se proto v reakci na tento problém v některých případech 

používají tzv. Occupational Therapy Home Programs (OTHP), které rodiče učí, jak s dětmi 
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pracovat: rodiče jsou zaučeni ergoterapeutem ohledně používání programů a následně s nimi 

pracují sami. Programy jsou řízené v souladu s Family Centred Care (Novak, Cusick 

a Lannin, 2009). V ČR je zatím tato forma ergoterapie neobvyklá a literatura ji nezmiňuje. 

Rodiče jsou obvykle zaškolováni pouze při osobní terapii s dítětem. 

Nástrojem pro zaškolování rodičů je zejména poradenství a instruktáž. Rodiče je třeba 

učit, co je pro dítě a jeho rozvoj důležité. Jedná se například o zácvik ohledně provádění 

samostatného domácího cvičení či terapií, o správný způsob vedení dítěte k činnostem 

(k úkonům všedních denních činností, ke hře apod.). Základní obecné informace (konkrétní se 

vždy odvíjejí od jednotlivých pacientů/klientů) jsou shrnuty v následujících odstavcích. 

Obecná doporučení 

Je důležité zdůraznit, že s technikou nácviku, potřebnými podmínkami pro práci 

s dítětem (jako je poloha, míra asistence či potřeba pomůcek) by měly být seznámeny 

všechny pečující osoby, aby se postup a získané dovednosti u dítěte co nejvíce fixovaly 

(Klusoňová, 2011). Důležitý je také fakt, že pečující osoby by měly být zaškolovány 

postupně, aby nebyly zahlceny. Vhodné je začít od méně komplexních, jednodušších úkonů 

a postupně přecházet k úkonům složitějším (Jelínková, Krivošíková a Šajtarová, 2009). 

Způsob, jakým je dítě oblékáno a svlékáno, jak je s ním manipulováno a cvičeno, jak 

je krmeno či jak provádí herní aktivity, může významně podpořit rozvoj správné pohybové 

koordinace a minimalizovat rozvoj kontraktur a deformit (Kraus et al., 2005). 

Příklady oblastí práce ergoterapeuta s rodiči zaměřené na péči o dítě 

• Nácvik provádění domácích terapií (rehabilitační metody, specifická cvičení, 

vhodné pohybové aktivity pro facilitaci správných pohybových vzorů apod.) (Kraus 

et al., 2005) 

• Podpora dítěte při provádění všedních denních činností (způsob krmení, osobní 

hygieny, oblékání apod. včetně výběru kompenzačních pomůcek) (Klusoňová, 2011) 

• Podpora dítěte v oblasti školních dovedností (grafomotorika, kognitivní funkce 

apod.) 

• Podpora dítěte při hře (doporučování stimulujících hraček a her podporujících např. 

motoriku, smysly, orientaci na těle a v prostoru, pozornost, koordinaci apod.) 

(Klusoňová, 2011) a trávení volného času (možnosti trávení volného času 

a zájmových aktivit) (Palisano et al., 2009) 
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1.4 Péče o dítě s DMO 

V této kapitole práce se budu zabývat rodinou pečující o dítě s DMO. Rodina 

představuje tzv. neformální péči. Pro přiblížení situace rodin pečujících o osobu blízkou bude 

v první části této kapitoly věnována pozornost právě problematice formální a neformální 

péče, jejich vztahu a současné situaci. Následovat bude část zaměřená na významné faktory, 

které napomáhají dobré péči o postižené dítě. Poslední částí této kapitoly pak bude popis 

nejčastějších následků, které se vyskytují u osob dlouhodobě pečujících o osobu blízkou.  

1.4.1 Vztah formální péče a neformální péče 

Formální péče 

Formální péče představuje soubor služeb, které jsou kontrolovány státem či jinými 

institucemi a které poskytují pouze vyškolení, kvalifikovaní a licencovaní profesionálové 

(Kotrusová, Dobiášová a Hošťálková, 2013). Tito odborníci jsou za poskytnutou službu 

placeni a jejich práce je regulována zákonem (jedná se například o pracovní dobu apod.) 

(Kotrusová, Dobiášová a Hošťálková, 2013). 

Neformální péče 

Neformální péče je taková péče, kterou osobě závislé na podpoře, pomoci a péči 

zajišťují příbuzní, přátelé, sousedé a další známí (Kotrusová, Dobiášová a Hošťálková, 2013, 

Pospíšil, 2016). Primárně se tedy nejedná o odborníky, kteří by byli odborně zaškoleni 

k poskytování péče. I přesto, že je tato péče neformální, je v systému dlouhodobé péče velice 

důležitá a významná, i když není českým sociálním a zdravotním systémem dostatečně 

oceňována (Pospíšil, 2016). Systém dlouhodobé zdravotní a sociální péče v ČR totiž spoléhá 

na to, že osobní péče je péčí z lásky (Kotrusová, Dobiášová a Hošťálková, 2013). Neformální 

pečovatelé tedy například za svou práci nepobírají mzdu (mohou pouze čerpat některé dávky) 

a z jejich péče jim vyplývají pouze minimální sociální práva – jejich péče totiž není vymezena 

smluvně a neexistuje u ní např. časové omezení (Kotrusová, Dobiášová a Hošťálková, 2013). 

Kotrusová, Dobiášová a Hošťálková (2013) dále zmiňují další důvody, proč je postavení 

neformálních pečujících osob velmi nepříznivé: jedná se o nedostatek služeb, finančních 

prostředků pro zakoupení existujících služeb, špatná informovanost o možnostech služeb 

a nedostatečná koordinace a následnost služeb. Podle Pospíšila (2016) často chybí také 

adekvátní podpora ze strany obce a komunity, informace o správné péči, vzdělávání 

pečovatelů či psychologická péče pro pečující. 
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Odhaduje se, že rodinní příslušníci poskytují v zemích Evropské Unie více než 80 % 

celkové péče o dlouhodobě nemocné, postižené či staré lidi (Kotrusová, Dobiášová 

a Hošťálková, 2013). Konkrétní počet osob poskytujících péči osobě blízké v ČR není zcela 

znám (je těžké určit přesné číslo – odhady tedy vycházejí zejména z počtu osob pobírajících 

příspěvek na péči, které uvedly, že jim pomáhá osoba blízká). Pospíšil (2016) udává, že o své 

blízké denně pečuje zhruba čtvrt milionu Čechů, Fond dalšího vzdělávání [FDV](2015) udává 

číslo 250 – 300 000, Kotrusová, Dobiášová a Hošťálková (2013) zmiňují, že těchto počet 

pečujících je odhadován na 400 – 500 000. Největší podíl mezi pečujícími mají samozřejmě 

osoby pečující o seniory, jejichž počet stále stoupá (stárnutí populace), ale pečující o děti 

s DMO jsou zastoupeni také významně, protože (jak bylo zmíněno v kapitole o DMO), je toto 

postižení nejčastější neuromotorickou disabilitou postihující děti. 

Protože počet pečujících osob stále roste (zejména kvůli zmíněnému stárnutí 

populace), narůstá i pozornost věnovaná pečujícím osobám. Jsou zkoumány příklady „dobré 

praxe“ z řady evropských zemí, ve kterých se ukázalo, že k lepší spolupráci formální 

a neformální péče přispívá zejména větší míra informovanosti a edukace neformálních 

pečovatelů profesionály a integrace profesionálních zkušeností formálních pečovatelů 

s praktickými znalostmi pečovatelů neformálních (Kotrusová, Dobiášová a Hošťálková, 

2013). 

Téma postavení a podpory neformálních pečujících je velmi aktuální a zabývalo 

(a stále zabývá) se jím více projektů. V ČR se jednalo například o projekt „Podpora 

neformálních pečovatelů“, který probíhal od února 2014 do listopadu 2015 (FDV, 2015). Jeho 

cílem bylo identifikovat potřeby pečujících osob, ověřit vhodnost nastavení financování 

pečujících osob a navrhnout nástroje, které povedou k podpoře pečujících osob (FDV, 2015). 

Projekt také zmapoval veřejné nástroje na podporu pečujících osob (ekonomické, legislativní, 

administrativní a dalších) (FDV, 2015). Na tento projekt navázal v období od března 2017 do 

května 2019 druhý projekt, „Podpora neformálních pečujících II.“ (Fond dalšího vzdělávání 

[FDV], 2019). Tento projekt ověřoval vybraná opatření z předchozího projektu a zavedl další 

nová opatření, například vzdělávací program pro pracovníky veřejné správy, kteří pracují 

s pečujícími osobami, dále připravení vzdělávacího semináře a příručky pro pečující (jejíž 

součástí jsou informace o péči, kontakty na nápomocné organizace v místě bydliště a další) 

apod. (FDV, 2019). 
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1.4.2 Významné faktory přispívající dobré péči o dítě 

Faktory, které významně přispívají dobré péči o dítě, jsou označovány jako tzv. 

protektivní faktory (Guyard et al., 2017). Na ty nejdůležitější a v literatuře nejčastěji 

zmiňované se níže zaměřuji. 

Dobrá funkce rodiny 

Rodina představuje již od pradávna místo péče o nemocné a postižené (Jelínková, 

Krivošíková a Šajtarová, 2009). Je obecně známou skutečností, že dobrou funkci a péči 

rodiny těžko nahradí nějaká instituce. 

Bylo prokázáno, že dobrá funkce rodiny je vůbec nejlepším protektivním faktorem 

(Guyard et al., 2017). Materiální podpora, socioekonomický level či úroveň vzdělání se 

ukázaly jako méně signifikantní faktory (Guyard et al., 2017). Proto je potřeba vhodně 

podporovat funkci rodiny. Velmi nápomocné pro dobrou funkci rodiny je například 

provozování vhodných společných aktivit, které rodinu stmelují dohromady (Gächter 

a Martoglio, 2017, Guyard et al., 2017). Je důležité také nezapomínat ani na rodinné rutiny 

a tradice (Case-Smith a O’Brien, 2010). 

Zaměstnání  

Zaměstnání obou rodičů může pomáhat zlepšovat řadu problémů, které se mohou 

vyskytovat u osob, které zaměstnání nenavštěvují, a o kterých bude pojednáno níže. 

Zaměstnání je zdrojem financí, poskytuje člověku pocit většího sociálního začlenění 

a prospěšnosti společnosti, často je i zdrojem (jiné) fyzické aktivity (Guyard et al., 2017, 

Jankovský, 2006). Zvyšuje sebevědomí člověka (kariéra a odborný růst), pomáhá udržovat 

pracovní návyky a často má pozitivní vliv na vztahy v rodině (Chromková, 2014). Obecně lze 

říci, že zaměstnání je nápomocné i proto, že člověku umožní řešit jiné problémy, než kterým 

je vystaven za celá léta péče o dítě (Jankovský, 2006). 

Pozitivní postoj 

Vybudovat a udržet si pozitivní postoj v těžké situaci bývá obtížné. Ovšem hledat na 

obtížné situaci její pozitivní aspekty je velmi důležité. Někteří rodiče jako příklad uvádějí, že 

díky postižení dítěte náhle vidí svět v jiném světle, přehodnotili svůj systém priorit, dovedou 

se více radovat z maličkostí apod. (Fernández-Alcántara et al., 2015). Být si vědom zisku 

pramenícího z těžké situace je důležitou součástí procesu sžití se s problémem – tzv. Coping 

Process (Guyard et al., 2017). 
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Coping Process je důležitou součástí v oblasti péče o postižené dítě (Wu a Liu, 2015). 

V překladu znamená vyrovnání se se situací, že je dítě postiženo, sžití se s problémem 

(Jankovský, 2006, Kraus et al., 2005). Podpora tohoto procesu je důležitým úkolem všech 

osob, které se procesu zúčastňují, a slouží k překonání představ rodičů o bezmocnosti (Kraus 

et al., 2005). Pro vyrovnání se s těžkou životní situací (v případě této práce s tím, že dítě je 

postiženo DMO) a pro vybudování pozitivního postoje platí několik zásad, tzv. Desatero 

profesora Matějčka pro rodiče dětí s DMO (Kraus et al., 2005). Níže uvádím základní body 

zmíněného desatera, jak je uvádí Kraus et al. (2005), jeho rozšířené znění včetně komentářů 

Krause et al. (2005), na které je vhodné rodiče upozornit, je obsahem přílohy č. 1. 

1. Rodiče mají o svém dítěti co nejvíce vědět 

2. Postižení není neštěstí, ale úkol 

3. Rodiče mají být obětaví, ale nesmějí se obětovat 

4. Rodiče mají být realisty i s výhledem do budoucnosti 

5. Dítě s postižením samo netrpí 

6. Veškerá péče o dítě s postižením se musí dít v pravý čas a v náležité míře 

7. Rodiče s postiženým dítětem nejsou sami 

8. Rodiče dítěte s postižením nejsou ohroženi 

9. Je třeba chránit manželství a rodinu 

10. Orientace na budoucnost 

1.4.3 Následky dlouhodobé péče o dítě s DMO 

Narození dítěte s postižením bývá pro rodinu obvykle překvapením. Rodiče mají 

o svém dítěti nějakou představu, která se nenaplní, dítě není dokonalé, perfektní, vysněné 

(Krstić, Mihić a Mihić, 2015). Postižení mění rodinu a velmi ovlivňuje život pečujících osob, 

zvlášť proto, že nebývá očekávané a pečující se tak na něj dopředu nemohou dostatečně 

připravit (Fernández-Alcántara et al., 2015). Rodiče se zvlášť v době blízké po sdělení 

diagnózy setkávají s pocity viny, zármutku, hněvu, pátrají, kdo udělal chybu a proč se tato 

situace stala právě jim (Fernández-Alcántara et al., 2015). Většina rodičů si projde pěti fázemi 

(tzv. fázemi smutku), které definovala Elisabeth Kübler-Ross: popírání, hněv, smlouvání, 

deprese, smíření (Jankovský, 2006). 

Péče o postižené dítě je velmi náročná zejména z toho důvodu, že je dlouhodobá 

(Krstić, Mihić a Mihić, 2015, Dončevová, Buchtelová a Pecharová, 2016). Náročnost péče se 

promítá do mnoha oblastí života pečujících osob. Zasažena bývá oblast duševního i fyzického 
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zdraví, oblast sociální, finanční a další. Platí zde fakt, že postižení afektuje nejen dítě, ale 

velmi významně i pečující osoby, tedy že má výrazný vliv na jejich fyzické a psychické 

zdraví (Sardana et al., 2016, Wang a Jong, 2004). V následující části práce se na konkrétní 

problémy ve výše zmíněných oblastech zaměřím. 

Fyzická oblast 

Poskytování péče může být pro rodiče velmi fyzicky náročné. Míra fyzické náročnosti 

se obvykle dává do souvislosti s mírou motorického postižení dítěte – čím více je narušena 

hrubá motorika dítěte, tím náročnější je i z ní plynoucí fyzická péče o dítě (Ward et al., 2014). 

Ward et al. (2014) ve své studii dále upozorňuje, že rodiče považují za náročné provádět péči 

bezpečně (pro dítě i pro zdraví jejich). 

Oblastí péče, při kterých je při nesprávném provádění ohroženo fyzické zdraví rodiče, 

je mnoho. Jedná se o přesuny, oblékání, koupání, pomoc při mobilitě a lokomoci dítěte, 

samostatné provádění domácích terapií s dítětem, hraní, jedení apod. (Ward et al., 2014). 

Nejčastějšími problémy, které se u rodičů v oblasti fyzického zdraví objevují, jsou bolesti zad, 

pocit celkového přetížení a opotřebování těla (například horních končetin apod.), nedostatek 

energie a další problémy plynoucí například z nedostatku spánku (Gächter a Martoglio, 2017). 

Psychická oblast a emoce 

Péče o dítě postižené DMO je velmi náročná i po stránce psychické. Zatímco k vyšší 

fyzické náročnosti přispívá spíše zejména horší motorická úroveň dítěte, psychickou 

náročnost zvyšují (kromě motorické úrovně) velmi výrazně také poruchy chování dítěte 

(Guyard et al., 2017). 

Dle studie, kterou publikoval Gyuard et al. (2017), prokazuje 31,8 % rodičů dětí 

s DMO signifikantně vysoký stres vyžadující profesionální pomoc. Také Wang a Jong (2004) 

již dříve publikovali výsledky svého průzkumu mezi rodiči dětí s DMO, u kterých zjišťovali 

skóre rodičovského stresu. Rodiče dětí s DMO vykazovali signifikantně vyšší skóre než 

rodiče zdravých dětí (Wang a Jong, 2004). Obě výše zmíněné studie potvrzují, že míra stresu 

roste s mírou motorického postižení a poruch chování dítěte (Guyard et al., 2017, Wang 

a Jong, 2004). 

Nejčastějšími projevy problémů v psychické a emoční oblasti jsou smutek až deprese, 

úzkosti, zármutek, pocity viny, hněv, pocit izolace, strach z budoucnosti a další (Guyard et al., 
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2017, Fernández-Alcántara et al., 2015, Gächter a Martoglio, 2017, Jelínková, Krivošíková 

a Šajtarová, 2009). 

Velký problém nastává také tehdy, kdy se k situaci, na kterou už si pečující osoba více 

či méně zvykla, přidá další stresová událost, jakou může být například nemoc členů rodiny, 

změny v zaměstnání apod. (Krstić, Mihić a Mihić, 2015). 

Novák (2011) varuje v oblasti psychického zdraví před třemi tendencemi či oblastmi, 

ve které se může péče o postiženou osobu obrátit a které mohou mít vážné důsledky. První 

z nich je workoholismus, kdy se pečující osoba dostane do situace, že bez práce a péče 

o druhou osobu nemůže být, a o nic jiného se nezajímá (Novák, 2011). Druhou je tzv. 

skutkařství, kdy má pečující osoba pocit nenahraditelnosti, který ale často pramení z pocitu 

nedostatečnosti, který se snaží pečující osoba potlačit (Novák, 2011). Poslední z této skupiny, 

do které mohou předchozí dvě oblasti také vyústit, je tzv. burn-out syndrom, tedy syndrom 

vyhoření, který je popisován jako stav celkového (zejména ovšem psychického) vyčerpání, 

jenž se projevuje v oblasti myšlení, motivace, emocí a následně celého prožívání a výkonnosti 

(Labusová, 2013). Hlavními příznaky syndromu vyhoření je únava, deprese, úzkosti, 

zapomínání, obtížné soustředění, poruchy spánku, pokles výkonu, vyčerpání, ztráta zájmu, 

nespokojenost se sebou, celková slabost až pocit nemoci či psychosomatické projevy a potíže 

(Chmelová, Kocourová a Syrovátková, 2015, Labusová, 2013, Novák, 2011). U lidí, 

u kterých se projevil syndrom vyhoření, se často setkáváme s únikovými pokusy – začínají 

víc a více pít alkohol, kávu, kouřit apod. (Novák, 2011). 

Oblast financí 

Péče o osobu blízkou má ve společnosti vysokou prestiž, ale tato prestiž není 

zohledněna v konkrétní podpoře pečujících osob. Pečující osoby přitom představují významné 

úspory veřejných prostředků, které by jinak byly vynaloženy na sociální systém (Krása, 

2014). Pečující osoba musí prokazovat, že poskytnuté příspěvky na péči byly využity na 

nezbytnou pomoc. Pokud dojde k více než třicetidenní hospitalizaci příjemce péče, dochází 

k pozastavení vyplácení příspěvku na péči – z toho plyne pro pečující osoby mnohdy velký 

stres, protože příspěvek na péči bývá často jejich jediným příjmem, a pak jsou odkázány 

pouze na dávky hmotné nouze či příspěvek na bydlení (Krása, 2014). S oblastí příspěvků na 

péči také souvisí další zdroj strachu pečujících osob, a to výše jejich ohodnocení po přechodu 

do systému důchodového zabezpečení, protože není výjimkou, že pečující osobě byl vyměřen 

starobní důchod na hranici životního minima (Krása, 2014). 
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Rodina dítěte s DMO má často kromě nižších společných příjmů také vyšší výdaje. Ty 

se týkají především zajištění speciální zdravotní péče a vybavení, potřeby používání (či 

pořízení) speciálních technologií, přístrojů, pomůcek a služeb, dále se jedná o potřebné 

úpravy domácnosti, automobilu apod. (Bourke-Taylor et al., 2013). Na některé potřeby může 

přispět například zdravotní pojišťovna, nadace či sociální systém apod., ale často je potřebná 

odpovídající finanční spoluúčast rodiny, která může pro rodinu představovat závažný 

problém. 

Oblast zaměstnání 

Zaměstnání je oblastí, která velmi významně ovlivňuje také finanční situaci rodiny. 

Většina pečujících osob (nejčastěji tedy matek) zaměstnání nenavštěvuje (Gächter 

a Martoglio, 2017, Bourke-Taylor et al., 2013). Když pomineme pozitivní vliv zaměstnání na 

mnoho dalších oblastí (jako je sociální začlenění, fyzická aktivita, pocit prospěšnosti 

společnosti apod.), významnou roli hraje často právě i ve finanční situaci rodiny, protože 

zvyšuje celkový příjem rodiny (Guyard et al., 2017). 

Rodinná a sociální oblast 

Pokud se do rodiny narodí postižené dítě, dochází nejčastěji k jedné ze dvou reakcí: 

rodina se více stmelí, či se naopak rozpadne (Jelínková, Krivošíková a Šajtarová, 2009). 

Pokud spolu rodiče zůstávají, může se ze strany jednoho z nich (zejména toho, který s dítětem 

třeba zůstává doma a je hlavní pečující osobou) objevit pocit závislosti na partnerovi, a to jak 

finanční, tak i emoční (Gächter a Martoglio, 2017). Rodiče postižených dětí mívají často málo 

času na přátele, setkávají se s negativními reakcemi okolí (okolí neví, jak se k nim chovat), 

bývá pro ně obtížné nalézt balanci mezi prací pro dítě a volným časem či nalézt dostatek času, 

který by trávili jen s partnerem bez přítomnosti dítěte (Gächter a Martoglio, 2017). Pečující 

osoby (zejména matky) také často (jak již bylo zmíněno výše) nenavštěvují zaměstnání, které 

bývá zdrojem sociálních kontaktů a pocitu začlenění do společnosti a prospěšnosti ostatním 

(Guyard et al., 2017). 

1.5 Práce ergoterapeuta s rodiči – zaměřená na rodiče 

Ergoterapie pohlíží na jedince jako na celek, pro jehož vývoj a kvalitu života je 

důležité i jeho okolí a prostředí. Pro děti obecně (a u postižených to platí ještě o něco více 

a intenzivněji) tvoří sociální prostředí zejména jeho rodiče a další příbuzní (Gächter 

a Martoglio, 2017). Děti proto nemohou být léčeny jako izolovaná individua – jsou členy 
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rodiny (Case-Smith a O´Brien, 2010). Platí zde jednoduchý vztah, že na kvalitu života 

opečovávaného jedince bude mít velmi výrazný vliv i stav, v jakém se budou nacházet ti, kdo 

o něj pečují (Gächter a Martoglio, 2017). Proto je třeba pečující osoby z řad rodinných 

příslušníků správně podporovat, motivovat a zaučovat nejen v péči o postižené dítě, ale 

i o sebe. Práci ergoterapeuta zaměřené přímo na rodiče dítěte s DMO je věnována tato 

kapitola. 

Ergoterapeutická podpora rodičů a rodin dítěte postiženého DMO je oblast, která není 

v literatuře dosud podrobně popsána a rozebrána. Častou oblastí, se kterou se v literatuře 

setkáme, jsou následky, které s sebou péče o postižené dítě přináší (o nich pojednávala 

kapitola 1.4.3) a také popis způsobu práce s rodiči, kterému je věnována první část této 

kapitoly. Strukturovaný popis přesných oblastí, ve kterých ergoterapeut může rodičům 

pomáhat, a nástrojů, pomocí kterých to může dělat, ovšem chybí. V literatuře nalezneme 

například pouze zmínky či poznámky o těchto oblastech. Pokusila jsem se tedy tyto zmínky 

strukturovat do konkrétních oblastí, jejichž seznam a rozbor je obsažen v druhé části této 

kapitoly. 

1.5.1 Způsob práce s rodiči 

Práce s rodiči je jedním z nejnáročnějších, ale zároveň nejprospěšnějších aspektů 

dětské ergoterapie (Case-Smith a O´Brien, 2010). Je důležité dbát na to, aby terapeutické 

systémy neporušily normální rodinné činnosti a aby dítě ani rodiče zbytečně nepřetěžovaly 

(Kraus et al., 2005). Kraus et al. (2005) se dále ptá: „Má se život přizpůsobit terapii, nebo 

terapie životu?“ A vzápětí odpovídá: „Druhé je jistě správně.“ (Kraus et al., 2005). S tímto 

tvrzením souvisí fakt, který zdůrazňuje více autorů: zásadní podmínkou úspěšné spolupráce 

s rodiči je nezahlcovat je, nic jim nevnucovat (pouze nabízet) a nehodnotit je (Case-Smith 

a O´Brien, 2010, Jelínková, Krivošíková a Šajtarová, 2009, Kraus et al., 2005). Je třeba rodiče 

respektovat, srozumitelně jim vysvětlovat, proč se domníváme, že něco je či není pro dítě či 

pro ně samotné vhodné, a také jim ponechat dostatek prostoru pro zpracování informací, a je-

li to nutné, informace a rady opakovat (Jelínková, Krivošíková a Šajtarová, 2009). Zapomínat 

by se nemělo ani na pouhé naslouchání – terapeuti by měli pamatovat i na lidskou dimenzi 

vztahu, tzn. bez výhrad a vstřícně vyslechnout a přijmout to, s čím se jim rodiče svěřují 

(Jankovský, 2006). Důležité je také porozumět rozmanitosti a náhledu rodičů – vyvarovat se 

toho, že něco bývá obvyklé (Hanna a Rodger, 2002). 
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Nejrozšířenějším přístupem, který se využívá při práci s rodinnými příslušníky 

pacienta, je tzv. Family Centred Care, tedy péče zaměřená na rodinu. V následující části této 

kapitoly se proto přímo na tento přístup zaměřím. 

1.5.1.1 Family Centred Care – Péče zaměřená na rodinu 

Péče zaměřená na rodinu je soubor hodnot a přístupů, které slouží dětem se 

speciálními potřebami a jejich rodinám, a který vychází z toho, že každá rodina je jedinečná, 

je základem v životě dítěte, a že rodiče jsou experty na schopnosti a potřeby dítěte (Law et al., 

2003). Konkrétně to znamená, že terapeuti podporují smysluplné zapojení rodiny do 

plánování intervence a jejího uskutečňování (Jelínková, Krivošíková a Šajtarová, 2009). Péče 

zaměřená na rodinu je považována za dominantní teoretický rámec v pediatrii. Jejími benefity 

jsou zejména lépe prokazatelný vývoj dítěte, lepší psychologické nastavení dítěte a také 

zlepšení kvality života rodičů (Shevell et al., 2018). Hlavním principem péče zaměřené na 

rodinu je naslouchání a reagující postoj k prioritám a potřebám rodiny (Kruijsen-Terpstra 

et al., 2016). Nenaplněné potřeby rodičů mohou zásadně ovlivnit kvalitu péče, proto je 

potřeba, aby odborníci tyto potřeby zjišťovali a znali, což jim následně umožní poskytovat 

komplexnější a lepší péči nejen o dítě, ale o celou rodinu (Kučová a Sikorová, 2012). 

V oblasti péče zaměřené na rodinu byly vygenerovány tři základní oblasti, které jsou 

pro dobrou spolupráci s rodinou potřebné a které rodiče považují za stěžejní: Informace, 

komunikace a partnerství (Kruijsen-Terpstra et al., 2016). Níže se na zmíněné oblasti 

zaměřím. Již zde je ale nutné zdůraznit, že oblasti se velmi prolínají, a nejde přesně oddělit 

jednu od druhé. 

Informovanost rodičů 

Obdržení důležitých a správných informací je rodiči považováno za stěžejní (Case-

Smith a O´Brien, 2010, Palisano et al., 2009). Rodiče potřebují být informováni nejen 

o diagnóze samotné, ale i o terapiích, správné péči o dítě i o sebe. Konkrétní informace 

a doporučení jsou obsahem jiných kapitol. Zde se zaměřím na význam a důležitost toho být 

informován. 

V první řadě je potřeba zdůraznit, že je důležité uvědomit si, jak jsou informace 

podávány. Důležité je, aby byl zvolen takový způsob, který budou rodiče vnímat jako 

podporu, nikoliv jako negativum (Case-Smith a O´Brien, 2010). Kruijsen-Terpstra et al. 

(2016) také popisuje, že obzvlášť zpočátku si rodiče cení toho, když iniciativu ohledně 
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předávání informací převezme terapeut, protože rodiče zpočátku často ani nevědí, na co 

všechno by se měli ptát. 

Aby mohli rodiče být plnohodnotným členem týmu při péči o dítě (a i se jím cítili), 

musejí být dostatečně informováni o tom, co, proč a jak se děje. Dobrá informovanost se 

velmi výrazně promítá do následné kvality spolupráce terapeuta a rodičů, která vede ke 

smysluplnějším cílům a jejich plnění. Rodiče mají také právo veta, tedy rozhodnutí bez 

terapeuta; často to ale může znamenat, že rozhodují o něčem, o čem toho tolik nevědí (Case-

Smith a O´Brien, 2010). Je proto nezbytné vzbudit důvěru, aby rodiče terapeuta do 

rozhodování pozvali, a on jim mohl předat všechny potřebné informace a doporučení (Case-

Smith a O´Brien, 2010). 

Komunikace 

Správná komunikace je dalším nezbytným předpokladem úspěšné spolupráce s rodiči. 

Komunikace se musí rozvíjet od prvního kontaktu terapeuta s rodiči. Již vstupní rozhovor by 

neměl být zaměřen pouze na dítě a jeho problémy, ale také na rodiče (Case-Smith a O´Brien, 

2010). Tento fakt slouží k budování důvěry a partnerství – rodiče totiž již od samého počátku 

vědí, že terapeut je tu i pro ně, aby jim pomohl a aby se na něj v případě potřeby mohli obrátit 

(Case-Smith a O´Brien, 2010). 

Předpokladem úspěšné komunikace ze strany terapeuta je aktivní naslouchání, 

empatie, otevřenost, upřímnost, schopnost vést diskuzi a v neposlední řadě taková volba slov, 

kterým budou rodiče rozumět – tedy vyvarování se odborného žargonu (Case-Smith 

a O´Brien, 2010, Kruijsen-Terpstra et al., 2016, Rodger a Ziviani in Jelínková, Krivošíková 

a Šajtarová, 2009). Terapeut také musí být citlivý k jedinečným charakteristikám rodiny – měl 

by zohlednit její kulturu, hodnoty, náboženské přesvědčení, socio-ekonomické zabezpečení, 

ochotu zapojit se do terapie apod. (Rodger a Ziviani in Jelínková, Krivošíková a Šajtarová, 

2009). 

Důležité je brát ohled také i na rodiči preferovaný způsob komunikace – může se 

jednat o komunikaci tváří v tvář, pomocí emailu, telefonu či jinak (Case-Smith a O´Brien, 

2010, Kruijsen-Terpstra et al., 2016). 
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Partnerství a spolupráce terapeuta s rodiči: Rodiče jako člen týmu 

Rodiče hrají nezastupitelnou a nenahraditelnou roli v týmu (Jankovský, 2007). 

Spolupráce je pro úspěšnou rehabilitaci podstatná, a i samotnými rodiči je vnímáno jako 

pozitivum, pokud jsou považováni za členy týmu (Jankovský, 2007). Spolupráce je nutná pro 

nastavení individualizované, cílené a efektivní rehabilitace – pomocí rozhovorů s pečujícími 

osobami (tedy zejména rodiči) mohou terapeuti identifikovat důležité cíle rodiny a nastavit 

efektivnější a smysluplnější terapii pro dítě i celou rodinu (Brandao, Oliveira a Mancini, 

2014). Právě plánování a zhodnocování intervence je považováno za nejpodstatnější část 

spolupráce rodiče a terapeuta – Parent-Therapist Collaboration (Hanna a Rodger, 2002). Pro 

terapeuty může být tato spolupráce velkou výzvou, protože znamená, že musejí změnit 

tradiční přístup zaměřený na dítě (Child-Focused Approach) na přístup zaměřený na rodinu 

(Hanna a Rodger, 2002). Dítě pak ale z takovéto terapie více těží – terapeutické cíle a aktivity, 

které reflektují priority rodiny, totiž vedou ke smysluplnějším výsledkům (Case-Smith 

a O´Brien, 2010).  

Přístup k pečujícím osobám se za posledních několik dekád rapidně změnil: Dříve byli 

za experty považování pouze terapeuti a na rodiče bylo pohlíženo jako na pasivní příjemce 

péče o jejich dítě; dnes však rodiče přebírají roli učitele a domácího terapeuta, který pracuje 

spolu s terapeutem na společně zvoleném cíli (Hanna a Rodger, 2002, Kruijsen-Terpstra et al., 

2014). Poskytovatelé péče – terapeuti – jsou i nadále považováni za odborníky se znalostmi 

o léčbě, diagnóze apod., odborníky jsou však i rodiče – mají největší znalosti o stavu dítěte, 

jeho silných a slabých stránkách, potřebách a hodnotách (Hanna a Rodger, 2002, Jelínková, 

Krivošíková a Šajtarová, 2009). Cíle musejí být určovány společně a tak, aby byly pro rodiče 

srozumitelné a jasné (Wiart et al., 2010). 

Důležité je ještě jednou zdůraznit, že spolupráce, tedy společná práce na dosažení 

společného cíle, je stěžejní, a to z důvodu, že není-li cíl společný, každý se zaměřuje na něco 

jiného a ve výsledku není práce tak efektivní (Hanna a Rodger, 2002). 

Je ovšem také třeba podotknout, že někteří rodiče chtějí, aby byl vůdčí osobností spíše 

terapeut – i to je třeba akceptovat, ale je potřeba, aby tato informace vzešla z dialogu s rodiči, 

tedy aby to nerozhodl terapeut sám a rodiče neměli možnost volby (Kruijsen-Terpstra et al., 

2016). 
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1.5.2 Konkrétní oblasti péče ergoterapeuta zaměřené na rodiče dítěte 

s DMO 

Moci, chtít a umět pečovat – to jsou základní tři předpoklady dobré péče o dítě 

(Nováková, 2011, Dvořáčková, 2012 in Šrámková, 2016). I když se zdá, že jde o tři 

samostatné předpoklady, přesto tvoří celek a každý souvisí s každým. Uvedu příklad: pečující 

osoby musejí umět a chtít pečovat správně, aby po dlouhou dobu pečovat vůbec mohly (např. 

kvůli špatně prováděné péči si mohou ublížit, a pak už pečovat nebudou moci) apod. 

O pečující je proto potřeba také pečovat: aby pečovat mohli, chtěli a uměli, a také „prostě 

proto, že je to třeba a zaslouží si to“ (Novák, 2011, s. 7). O tom, jak s rodiči pracovat, aby 

pečovat uměli, pojednávala kapitola 1.3.3. O tom, jak s nimi pracovat, aby pečovat mohli 

a chtěli (byli schopni), pojednává následující část práce.  

Ergoterapeut může s rodiči pracovat a poskytovat jim podporu v několika oblastech 

(jako je např. jejich fyzické zdraví, duševní zdraví, propojování na služby dalších odborníků 

apod.). Práce s rodiči má pak obvykle podobu ergoterapie zaměřené na poradenství 

(Krivošíková, 2011). „Hlavním cílem této formy ergoterapie je poskytovat jedincům a jejich 

rodinným příslušníkům pomoc při řešení vzniklé nepříznivé situace“ (Krivošíková, 2011, 

s. 28). V jednotlivých oblastech pak využívá různé nástroje, pomocí kterých může dané 

oblasti ovlivňovat a rodiče podporovat. Takovým nástrojem je zejména poradenství 

a instruktáž (trénink konkrétní činnosti, aktivity apod.). Tyto nástroje pak mohou mít 

preventivní či nápravný charakter, které se ovšem v praxi prolínají (Krivošíková, 2011). 

Poradenství či instruktáž probíhá nejčastěji tzv. face-to-face (osobní) formou, může mít ale 

i jiné formy – jde např. o workshopy, video, informační brožury apod. (Nobakht, Rassafiani 

a Hosseini, 2018). Záleží na možnostech a schopnostech terapeuta a potřebách pečujících 

osob. 

V následující části práce se zaměřím na jednotlivé oblasti, ve kterých ergoterapeut 

může rodiče podporovat, a na konkrétní příklady uplatnění jednotlivých nástrojů, pomocí 

kterých tak může činit. 

1.5.2.1 Fyzické zdraví 

V oblasti fyzického zdraví se u pečujících osob nejčastěji objevují bolesti zad, 

přetížení horních končetin, pocit celkového přepracování, problémy se spánkem apod. 

(Gächter a Martoglio, 2017, Kučová a Sikorová, 2012). 
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K větším fyzickým problémům u pečujících osob přispívá již výše zmíněná míra 

fyzického postižení dítěte a dále také jeho hmotnost (Kučová a Sikorová, 2012). To jsou 

záležitosti, které jsou viditelné na první pohled. Roli hrají ovšem nejen ony, ale i záležitosti 

méně nápadné, se kterými může pomoci právě ergoterapeut. Může se jednat například 

o nejrůznější bariéry v domácím prostředí. 

Ergoterapeut tyto bariéry identifikuje (například při domácí návštěvě), a v rámci 

poradenství navrhne způsob řešení (úpravy prostředí, doporučení kompenzačních pomůcek 

pomáhajících k překonání bariér apod.), a tím usnadní rodičům manipulaci s dítětem. 

Nejčastějšími bariérami jsou schody, bariéry v koupelně či na toaletě (Kučová a Sikorová, 

2012). 

Dalším zdrojem fyzických problémů u rodičů je samotná manipulace s dítětem 

a provádění konkrétních činností. Je důležité, aby i péče samotná a manipulace s dítětem byla 

prováděna bezpečně – nejen pro dítě, ale i pro zdraví pečujících osob (Ward et al. 2014). 

Činností, při kterých může být při nesprávném provádění ohroženo fyzické zdraví dítěte 

i pečujících osob, je mnoho, a jedná se zejména o různé druhy přesunů, o oblékání, koupání, 

mobilitu a lokomoci, jedení, hraní i provádění domácích terapií s dítětem (Ward et al. 2014). 

V této oblasti může ergoterapeut rodičům opět poskytovat poradenství, ale mnohdy je ještě 

vhodnější, aby činnosti s rodiči přímo vyzkoušel (instruktáž) a navrhl jim nejlepší potřebná 

opatření či s nimi vyzkoušel kompenzační pomůcky usnadňující manipulaci s dítětem a péči 

o něj. Ergoterapeut může v rámci instruktáže rodiče naučit, jak s dítětem manipulovat, jak jej 

správně přesouvat a podporovat v dalších činnostech tak, aby u nich byla zachována škola 

zad. 

1.5.2.2 Duševní zdraví 

Za jakési motto pomáhajících profesí, mezi které se pečující osoby zcela jistě mohou 

řadit, lze považovat výrok, že kdo chce dávat, musí také vědět, kde brát (Andršová, 2012). 

Kdo vykonává dlouhodobě činnost kladoucí velké nároky na psychiku a výdej energie, musí 

také vědět, kde on sám energii znovuzíská a co jemu samotnému pomůže podporovat duševní 

zdraví. Oborem, který se těmito oblastmi zabývá, je psychohygiena. Mlčák (2011) 

charakterizuje psychohygienu jako disciplínu, která popisuje vědecky podložené zásady, které 

pomohou zachovat, prohloubit či znovuzískat duševní zdraví. Jinými slovy vztaženými přímo 

na pečující osoby by šlo říci, že psychohygiena je disciplína, jejímž účelem je předcházení 
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vzniku psychologických nebezpečí plynoucích z péče o druhou osobu či jejich zmírnění 

(Chromková, 2014). 

Ergoterapeut by však neměl suplovat roli psychologa. Pokud je problém závažnější, je 

vhodné již rodiče odkázat na služby jiných odborníků (psycholog, psychoterapeut, psychiatr 

apod.). Základními prvky psychohygieny se však ergoterapeut zabývat může. Rodičům může 

poskytovat poradenství ohledně zásad péče o vlastní psychické zdraví, a také je pomocí 

instruktáže učit konkrétní techniky, které jsou pro podporu duševního zdraví vhodné. 

Poradenství se týká opatření, která je vhodné dodržovat pro podporu duševního 

zdraví. Jedná se o dodržování zdravého životního stylu a správné životosprávy (zdravá 

a vyvážená strava, dostatek spánku a fyzické aktivity, sportu apod.), podpory sociálních opor 

v okolí (rodina, začlenění do sociálních skupin) a dalších (Šrámková, 2016). Další doporučení 

se může týkat toho, aby si pečující osoba udělala čas pouze pro sebe (ideálně každý den 

alespoň na chvíli), a nalezla něco, co jí bude působit radost a pomůže jí na nějakou dobu 

„zapomenout“ na běžné starosti. Co to bude, je velmi individuální. Může se jednat například 

o kreativní činnosti, hudbu, čtení, kulturu, víru, péči o zahradu, procházku se psem, aktivitu 

v přírodě, cestování, přivýdělek, koupel, masáž apod. (Labusová, 2013, Novák, 2011, 

Šrámková, 2016). Novák (2011) také doporučuje, aby si každý zařídil tzv. knihovničku 

poslední záchrany či krabičku poslední záchrany, do nichž si bude ukládat předměty, které má 

spojené s pozitivními vzpomínkami, a ke kterým se bude vracet, když bude potřebovat 

povzbuzení (může se jednat o fotografie, knihy, ke kterým má zvláštní vztah apod.). 

Je také vhodné, aby pečující osoba jednou za čas měla možnost odpočinout si po delší 

časový úsek. Po celoroční práci je potřebné a vhodné dopřát si alespoň dva týdny dovolené 

vcelku (Paulík, 2010 in Šrámková, 2016) Každému ale může vyhovovat jiný poměr. 

Dovolenou si mohou pečující osoby naplánovat samy, nebo využít organizovaných respitních 

či rekreačních programů zaměřených speciálně na pečující osoby (Kučová a Sikorová, 2012). 

Poradenství se dále může týkat pomoci při budování výše zmíněných 

tzv. protektivních faktorů, v nichž nejvíce může být ergoterapeut nápomocen při Coping 

Processu. Může rodiče odkázat na výše zmíněné Desatero profesora Matějčka pro rodiče dětí 

s dětskou mozkovou obrnou, a pomoci jim při vysvětlování a aplikaci těchto bodů. 
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Instruktáž vedená ergoterapeutem se pak může týkat zejména nácviku využití 

relaxačních metod, jako je např. Schultzův autogenní trénink či Jacobsonova progresivní 

relaxace apod. (Šrámková, 2016). 

1.5.2.3 Finance 

Pečující osoby se nezřídka nacházejí v náročné finanční situaci. O jejích příčinách 

bylo pojednáno výše. I ergoterapeut může v této oblasti rodičům poskytovat podporu. Jednat 

se bude zejména o oblast hrazení potřebných kompenzačních pomůcek, zaměstnání 

a propojování na služby dalších potřebných odborníků. 

Jak již bylo zmíněno výše, pro dítě i pro usnadnění péče pro pečující osoby jsou 

podstatné kompenzační pomůcky. Jejich výběr je doménou ergoterapeuta. Pro některé rodiče 

ale může jejich pořízení (zvlášť pokud jsou drahé či jich je více) představovat zásadní 

problém (Bourke-Taylor et al., 2013). Ergoterapeut tedy pomáhá pomůcky nejen vybrat (často 

i na základě osobního vyzkoušení - instruktáže - práce s nimi), ale i měl by i poskytovat 

informace (poradenství) například ohledně možností jejich úhrady (úhrada zdravotní 

pojišťovnou, u dražších pomůcek pak i např. úhrada pomocí příspěvku na zvláštní pomůcku či 

úhrada některé nadace apod.) (Case-Smith a O´Brien, 2010). 

Další oblastí, ve které může ergoterapeut rodičům po stránce finanční pomoci, je 

poradenství ohledně zaměstnání. Jak bylo uvedeno výše, většina pečujících (zejména matek), 

zaměstnání nenavštěvuje, což představuje pro rodinu výrazný úbytek financí (Gächter 

a Martoglio, 2017, Bourke-Taylor et al., 2013). Ohledně zaměstnávání může ergoterapeut 

podávat např. tato obecná doporučení (bližší se pak vždy budou odvíjet od konkrétního 

případu), která jim mohou (zejména pokud nyní zaměstnání nenavštěvují a chtějí začít) 

pomoci: kratší úvazky, flexibilní úpravy pracovní doby, (částečnou) práci z domova apod. 

(Chromková, 2014). 

V neposlední řadě pečujícím osobám po stránce finanční pomáhají např. různé formy 

příspěvků (příspěvek na péči apod.). Ty jsou ale záležitostí sociálních pracovníků, na jejichž 

služby může v rámci poradenství ergoterapeut odkazovat (viz kapitola 1.5.2.5). 

1.5.2.4 Volný čas 

Volnočasové aktivity jsou důležitou součástí života nejen postiženého jedince, ale 

i pečujících osob, a nemělo by se na ně proto zapomínat. Pokud se na provádění některých 

volnočasových aktivit navíc podílí celá rodina, je to velmi nápomocné i při budování dobrých 
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rodinných vztahů, které jsou stěžejní i pro ostatní oblasti (Gächter a Martoglio, 2017). 

Ergoterapeut může s výběrem vhodných volnočasových aktivit pomáhat (Gächter 

a Martoglio, 2017). Výběr volnočasových aktivit pro zdravé pečující osoby (bez účasti dítěte) 

je dán zejména jejich zájmy a s jejich nalezením by neměl být problém (v této oblasti 

ergoterapeut obvykle nepůsobí, měl by ovšem zdůrazňovat jejich důležitost). Ergoterapeut ale 

může poskytovat informace ohledně volnočasových aktivit provozovaných společně 

s dítětem. Zde se totiž mohou objevit různé problémy, jako je např. fakt, že volnočasové 

aktivity pro osoby se zdravotním postižením jsou těžko dostupné, což se netýká pouze 

vzdálenosti, ale například i jejich ceny (Willis et al., 2017). V této oblasti může ergoterapeut 

opět působit a rodičům v rámci poradenství doporučovat, jaké aktivity se kde nabízejí, jak je 

lze financovat apod. (Palisano et al., 2009). V rámci instruktáže pak může s rodiči a dítětem 

konkrétní volnočasové aktivity zkoušet a trénovat (to se může týkat i aktivit volného času 

prováděných např. v domácím prostředí). 

1.5.2.5 Propojování na další služby (další odborníci, organizace, webové stránky apod.) 

Terapeuti, kteří se starají o dítě s DMO a jeho rodinu, by měli dbát na to, že je třeba 

využít všech opatření, která přispějí k uspokojivé kvalitě života celé rodiny (Klusoňová, 

2011). Mezi tato opatření patří i poradenství a odkazování na služby dalších odborníků.  

Propojování na další služby je velká oblast, ve které může ergoterapeut pečující osoby 

podporovat. Pro poskytování některých služeb totiž nemá ergoterapeut kompetence 

(psychologická pomoc apod.), na některé nemusí mít časové kapacity (pořádání seminářů, 

skupin apod.). V rámci poradenství by ale měl být schopen rodiče odkázat na někoho, kdo 

může danou službu či podporu zajistit či poskytnout (Case-Smith a O´Brien, 2010). V této 

kapitole se na častěji využívané služby zaměřím, ale ve většině případů půjde spíše o obecné 

zhodnocení jejich přínosu či možností. Konkrétní doporučení vždy závisí na konkrétní situaci 

(potřebnost, místo bydliště, možnosti, finanční situace rodiny apod.) pečujících osob. 

Svépomocné skupiny 

Bylo prokázáno, že velice nápomocnou službou, kterou by rodiče ideálně měli 

využívat, jsou tzv. svépomocné skupiny (Chromková, 2014, Kraus et al., 2005). Ty může 

organizovat i ergoterapeut. Pokud je sám neorganizuje, pak by měl být schopen rodiče 

odkázat na organizace či odborníky, kteří danou službu poskytují. Tichá (2016) ve své práci 

upozorňuje, že kladem svépomocných skupin je například fakt, že pomáhají překonat tradiční 
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rozdělení rolí mezi laiky a odborníky. Rodiče sami pak považují rozvíjení přátelství s dalšími 

rodiči, kteří zažívají podobné životní okolnosti, za velmi nápomocné (Case-Smith a O´Brien, 

2010). 

Psychologická pomoc 

Další službou, která by měla být v mnoha případech doporučována (pokud nestačí 

poradenství ohledně psychohygieny, ale je potřeba odbornější péče o rodiče), je 

psychologická či psychoterapeutická pomoc a podpora. Ta může mít různé formy a je třeba 

zvážit, která z nich je pro konkrétní pečující osoby v současné době nejvhodnější. Může se 

jednat o tzv. domácí první pomoc, individuální pravidelnou pomoc vedenou odborníkem 

(např. klinickým psychologem), individuální či skupinovou supervizi apod. (Chmelová, 

Kocourová a Syrovátková, 2015, Chromková, 2014). Je možné se obrátit na Linku důvěry, 

využít služeb krizových center, internetových poraden, manželských a rodinných poraden 

apod. (Novák, 2011). 

Sociální služby 

Velkým přínosem pro rodiče je využívání sociální podpory a služeb. Jejich 

prostřednictvím mohou rodiče například získat čas k odpočinku, zajištění dalších potřeb apod. 

(Chromková, 2014). Sociální služby mají různé formy – jedná se např. o sociální poradenství, 

odlehčovací služby (terénní, ambulantní, pobytové) apod. (Chromková, 2014, Klusoňová, 

2011). Do oblasti sociální podpory také spadají různé typy příspěvků, které rodiče mohou 

čerpat a z nichž mohou výše uvedené služby financovat (např. příspěvek na péči). 

Organizace a webové stránky 

Ergoterapeut může rodičům kromě doporučení konkrétních služeb (psychologická 

apod.), doporučit přímo služby organizací, které se dítěti a rodině budou věnovat komplexně. 

Jedná se o střediska rané péče, poskytující služby dětem od narození do cca sedmi let a jejich 

rodinám, u dětí školního věku se pak jedná především o speciálně-pedagogická centra 

(Jankovský, 2006, Klusoňová, 2011). Existují i organizace, které se zabývají přímo podporou 

rodin dlouhodobě pečujících o osobu blízkou. Takovou organizací je např. Alfa Human 

Service. Na svých webových stránkách uvádí, že „podporuje rodiče pečující o děti se 

zdravotním postižením a profesionály. Společným cílem je samostatnější dítě s handicapem 

a psychicky stabilní rodič či dospělý. Formou konzultací, terapeutického poradenství, 

koučinku, supervize, vzdělávání a ergoterapie posilují pracovníci Alfa Human Service 
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psychickou stabilitu rodičů, snaží se předcházet syndromu vyhoření, zefektivnit komunikaci 

s okolím a posílit výchovný přístup k dětem se zdravotním postižením“ (Alfa Human Service, 

2018). 

Nápomocné jsou i organizace samotných rodičů či blízkých osob se zdravotním 

postižením, které bojují za jejich práva a hájí jejich zájmy. U postižených dětí se jedná 

např. o Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR (Jankovský, 2006). 

Velmi nápomocné pro rodiče může být i pouhé doporučení webových stránek, které se 

zabývají rodinami pečujícími o blízkou osobu. Takovou webovou stránku provozuje i výše 

zmíněná organizace Alfa Human Service. Jedná se o stránku www.alfabet.cz (Alfa Human 

Service, 2018). Existuje i řada dalších webových stránek, které třeba nejsou zaměřeny 

primárně na péči o dítě, ale např. na péči o seniory či chronicky nemocné pacienty. I na těchto 

stránkách však mohou osoby pečující o postižené dítě nalézt mnoho důležitých informací. 

Jedná se např. o webové stránky www.pecujdoma.cz (Novák, 2011). Na výše zmíněných 

webových stránkách (a samozřejmě na stránkách dalších, jejichž výčet není cílem této práce), 

lze nalézt mnoho informací o tom, jak pečovat, kde hledat pomoc, co je třeba zajistit apod. 

V neposlední řadě na nich rodiče mohou nalézt nabídku různých seminářů, kurzů různého 

zaměření, setkávání apod. 
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2 PRAKTICKÁ ČÁST 

2.1 Cíl praktické části 

Cílem práce je definovat konkrétní oblasti, ve kterých ergoterapeuti podporují osoby 

pečující o dítě s DMO a dále zhodnotit přínos ergoterapeutické intervence pro tyto osoby, 

a odpovědět tak na výzkumné otázky práce, které zní: 

• Podporují ergoterapeuti osoby pečující o dítě s DMO? V jakých oblastech? 

• Jak hodnotí pečující osoby přínos ergoterapeutické intervence zaměřené na ně 

samotné? 

Definice pracovní hypotézy: 

Myslím si, že ergoterapeutická intervence pomáhá pečujícím osobám zejména 

v oblasti správné péče o dítě. Na druhou stranu se domnívám, že podpora rodičů zaměřená na 

ně samotné nebude tolik rozvinutá jako podpora zaměřená na dítě. 

2.2 Metody zpracování bakalářské práce 

Typ práce 

Bakalářská práce je teoreticko-praktická. Teoretická část vychází z literární rešerše, 

a jejím výstupem je kromě stručného popisu DMO a terapeutických popisů u ní využívaných 

(s důrazem na ergoterapii) zejména popis rodinné neformální péče, jejích specifik a oblastí, ve 

kterých může pečujícím osobám pomoci ergoterapeutická intervence. 

Praktická část vychází z rozhovorů s ergoterapeuty a z dotazníků pro osoby pečující 

o dítě s DMO. Výstupem praktické části je zhodnocení práce ergoterapeuta zaměřené na 

rodiče dítěte s DMO ve vybraných zařízeních v České republice, která se věnují dětské 

ergoterapii. Na základě těchto informací je vytvořen seznam konkrétních oblastí, ve kterých 

ergoterapeuti podporují osoby pečující o dítě s DMO. 

Na základě rozhovorů a literární rešerše byl vytvořen dotazník přímo pro osoby 

pečující o dítě s DMO. Výstupem tohoto dotazníku je zhodnocení ergoterapeutické intervence 

zaměřené (zejména) na pečující osoby jimi samotnými pomocí tabulek, grafů a slovních 

komentářů. 
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Popis postupu zpracování práce 

Pro definování konkrétních oblastí, ve kterých může ergoterapeut podpořit osoby 

pečující o dítě s DMO, byly nejdříve provedeny rozhovory s ergoterapeuty z vybraných 

pracovišť věnujících se dětské ergoterapii. Vybrala jsem několik pracovišť, na kterých jsem 

buď absolvovala praxi (a tak jsem práci s dětmi s DMO a částečně i jejich pečujícími osobami 

zažila i ve skutečnosti) nebo která mi byla ergoterapeuty dále doporučena či jsou v oblasti 

dětské ergoterapie významná. 

Ergoterapeuti byli informováni, že získané informace budou využity pro praktickou 

část mé bakalářské práce, ale jejich jména nebudou v práci zveřejněna (zveřejněn bude pouze 

název zařízení či organizace, kde pracují a v rámci kterého popisují práci s pečujícími 

osobami). Ergoterapeuti, kteří mi byli ochotni zodpovědět mé otázky, byli zaměstnanci 

následujících zařízení (řazeno abecedně): 

• ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú. 

• Centrum komplexní péče pro děti s perinatální zátěží VFN a 1.LF UK 

• Integrační centrum Zahrada 

• Jedličkův ústav a školy 

• Klinika dětské rehabilitace FN Motol 

• Play SI – Centrum dětské ergoterapie 

• Rehabilitace Klubíčko s.r.o., Ústí nad Labem 

Dotazování ergoterapeutů probíhalo v období od října 2018 do ledna 2019. Dotazování 

probíhalo buď formou osobního rozhovoru či v odůvodněných případech (vzdálenost či 

vytíženost ergoterapeuta) pomocí internetové komunikace (e-mail, chat). Rozhovory měly 

semistrukturovanou formu. Vycházela jsem z pevně daných otázek, které byly položeny všem 

ergoterapeutům. Znění těchto otázek je obsaženo v příloze č. 2. Na tyto pevně dané otázky 

pak navazovaly otázky další dle konkrétních odpovědí jednotlivých ergoterapeutů. 

Na základě práce s literaturou a z rozhovorů s ergoterapeuty jsem vytvořila dotazník 

určený pro osoby pečující o dítě s DMO. Cílem dotazníku bylo jednak ověřit výstupy, ke 

kterým jsem došla pomocí práce s literaturou a rozhovorů s ergoterapeuty, a dále zhodnotit, 

zda a jak pečující osoby (zejména rodiče) vnímají ergoterapeutickou podporu zaměřenou na 

ně samotné – tedy na pečující osoby. Jedná se např. o to, v jakých oblastech rodiče považují 
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ergoterapeutickou podporu za dostatečnou a kvalitní či naopak kde podporu ergoterapeuta 

postrádají, zda se účastní stanovování cílů terapií apod. 

Dotazník nahrazuje strukturovaný rozhovor a je předložen v písemné formě (Vojtíšek, 

2012). Tuto formu získávání dat jsem vybrala zejména z důvodu jeho snadného šíření 

a získání většího počtu respondentů. Výhodou dotazníku je také možnost jeho vyplnění přes 

online platformy (Vojtíšek, 2012). Nevýhodou pak je jistá anonymita respondentů a nízká 

návratnost (Vojtíšek, 2012). Návratnost v mém případě nemohu ovšem přesně zhodnotit, 

protože (z důvodu použití technik šíření dotazníku, o kterých je pojednáno dále) nevím 

přesně, ke kolika potenciálním respondentům se dotazník dostal. 

Dotazník byl opakovaně rozesílán v průběhu ledna a února 2019. Výběr respondentů 

proběhl kombinací následujících postupů: Výběr na základě dobrovolnosti (nikdo nebyl 

k vyplnění dotazníku nucen), Výběr na základě dostupnosti (volba respondentů, kteří jsou 

k dispozici) a Technika sněhové koule (další respondenti zajištěni předchozími respondenty) 

(Vojtíšek, 2012). Pro šíření dotazníku jsem využila dvou velkých skupin na sociální síti 

Facebook (Rodiče postižených dětí a lidi s postižením spojme se a Dětská mozková obrna – 

postřehy, typy, rady a povídání), dále jsem využila šíření pomocí svých přátel a známých, 

kteří mají v rodině dítě s DMO, a kteří předávali dotazník dalším svým známým (např. se 

kterými se seznámili při pobytu dítěte v lázních apod.) v podobné situaci. Tímto způsobem 

jsem chtěla zabezpečit, aby dotazník vyplnily pokud možno osoby z různých částí České 

republiky (a získala jsem tak více objektivní pohled na tuto problematiku v naší zemi), 

navštěvující i jiná zařízení, než ve kterých pracují ergoterapeuti, jichž jsem se dotazovala na 

jejich způsob práce s pečujícími osobami (více o tomto postupu je uvedeno v Diskuzi). 

Dotazník byl tvořen dvaceti otázkami, z nichž většina byla uzavřená 

(např. Využíváte/Využívali jste se svým dítětem ergoterapii?), několik otázek bylo otevřených 

(např. V jakých dalších oblastech podporu a práci ergoterapeuta naopak postrádáte?), dvě 

otázky byly škálové (míra fyzické a psychické zátěže plynoucí z péče). Dotazník v plném 

znění je obsažen v příloze č. 4. 

Dotazník byl anonymní. Pokud rodiče v některé odpovědi např. uvedli jméno svého 

dítěte, zacházela jsem s touto informací citlivě, a v této práci ani jinde ji nezmiňuji. Rodičům 

byla naopak dána k dispozici má e-mailová adresa a profil na sociální síti Facebook, aby se na 

mě obrátili v případě dotazů či zájmu o výsledky průzkumu a celé mé práce. 
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2.3 Výsledky práce 

Výsledky práce jsou pro přehlednost rozděleny do tří podkapitol. Podkapitola 2.3.1 se 

zaměřuje na výsledky rozhovorů s ergoterapeuty a následné definování konkrétních oblastí, 

ve kterých může ergoterapeut podpořit osoby pečující o dítě s DMO, kapitola 2.3.2 se 

zaměřuje na výsledky dotazníků a na zhodnocení přínosu ergoterapeutické intervence pro 

pečující osoby jimi samotnými a kapitola 2.3.3 pak nabízí celkové shrnutí výsledků praktické 

části práce. 

2.3.1 Rozhovory s ergoterapeuty 

Shrnutí jednotlivých rozhovorů (práce s rodiči v rámci konkrétního pracoviště) jsou 

z důvodu omezeného rozsahu práce obsahem přílohy č. 3. Ergoterapeuti v rozhovorech často 

zmiňují práci s rodiči zaměřenou na dítě. V následující části práce se ovšem zaměřuji na 

celkové shrnutí nejdůležitějších aspektů práce s rodiči zaměřené na rodiče samotné, které 

ergoterapeuti opakovaně zdůrazňovali, a na vytvoření seznamu konkrétních oblastí, ve 

kterých udávají podporu rodičů. Tyto oblasti jsou pro přehlednost rozděleny stejně 

jako v teoretické části práce. 

Důležitým faktem, který z rozhovorů vychází, je to, že záleží zejména na přístupu 

rodičů. Někdo je otevřený k učení mnoha nových věcí, a někdo naopak nechce vystoupit ze 

svých stereotypů. V této oblasti se liší i přístup ergoterapeutů: Někteří čekají, až se rodiče 

sami budou chtít zapojit do terapií a začnou se zajímat o informace, někteří hned od počátku 

rodiče do intervence zapojují (otázkou pak je, co je rodičům bližší). Důležité je rodiče 

zbytečně nenutit a nehodnotit, jen jim tyto možnosti nabízet, aby věděli, že se na nich dá 

pracovat, že se mohou ptát a že i péče o ně samotné je na místě.  

Dalším faktem, který bych ráda zmínila, je to, že náplň práce ergoterapeuta s rodiči 

dětí je velmi závislá na tom, které další profese se na pracovišti vyskytují. Například pokud je 

pro rodiče v daném zařízení k dispozici psycholog, řeší oblast psychohygieny rodičů zejména 

on. Často se ale psycholog přímo na pracovišti nevyskytuje, a pak se stává, že např. práci 

s rodiči v oblasti psychohygieny může převzít právě ergoterapeut. 
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2.3.1.1 Konkrétní oblasti podpory rodičů 

Péče o fyzické zdraví rodičů 

• Nácvik přesunů a manipulace s dítětem, instruování v oblasti správného polohování 

(jak provádět – ochrana zdraví pečujících) 

• Doporučování pomůcek pro přesuny a manipulaci s dítětem (usnadnění péče, ochrana 

zdraví) 

• Doporučování úprav domácího prostředí (usnadnění péče) 

• Poradenství a instruktáž ohledně školy zad a zásad ergonomie při péči 

Péče o psychické zdraví rodičů (psychosociální oblast) 

• Organizování svépomocných skupin, seminářů či workshopů pro pečující osoby 

• Poradenství v oblasti psychohygieny 

• Poradenství v oblasti trávení volného času 

• Podpora, naslouchání, povzbuzení 

• Pomoc při organizování a uskutečňování odlehčovacích služeb (Např. „Škola 

v přírodě“ apod.) 

Finance 

• Poradenství ohledně úhrady pomůcek (včetně odkazování na nadace) 

Volný čas 

• Poradenství ohledně vhodného trávení volného času rodiny 

Propojování na další služby 

• Doporučování služeb dalších odborníků či organizací a předávání kontaktů na ně 

• Předávání letáků a dalších informačních materiálů, odkazování na zajímavé webové 

stránky apod. 

Ráda bych ještě jednou zdůraznila, že tento seznam je celkovým shrnutím rozhovorů - 

na všech pracovištích ergoterapeuti obvykle nezmiňují podporu ve všech výše uvedených 
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oblastech (pouze v některých). Domnívám se, že je to ovlivněno jednak typem konkrétních 

zařízení, jednak i tím, že intenzivní práce s rodinnými příslušníky možná není ještě tak běžná. 

Jak je patrné z výše definovaných oblastí ergoterapeutické podpory rodičů, jsou tyto 

oblasti podobné těm, které jsou popisovány v literatuře a rozebrány v teoretické části práce. 

Některé konkrétní možnosti v rámci jednotlivých oblastí se pak ale liší. Ergoterapeuti 

v rozhovorech nezmiňují např. fakt, že by rodičům poskytovali poradenství ohledně benefitů 

zaměstnání a možných opatřeních pro umožnění jeho výkonu (viz teoretická část). Naopak 

např. zmiňují aktivní účast při organizování a uskutečňování odlehčovacích služeb. Co ale 

nezmiňuje ani literatura, ani přímo ergoterapeuti (a předpokládala jsem, že budou), je 

např. instruktáž ohledně cvičení či autoterapie pro rodiče samotné (např. cvičení na uvolnění 

přepracovaných horních končetin apod.), která by jistě byla pro mnoho rodičů přínosná.  

2.3.2 Dotazníky pro osoby pečující o dítě s DMO 

Otázky z dotazníku a odpovědi na ně jsem rozdělila do čtyř kategorií, z nichž některé 

jsou dále rozděleny na podkategorie. Základní kategorie jsou následující: Základní údaje 

o respondentech, Péče o dítě s DMO, Podpora odborníků, Zkušenost s ergoterapií. Každé 

z těchto kategorií je věnována samostatná část kapitoly. Poslední část pak bude zaměřena na 

celkové shrnutí výsledků dotazníků. 

2.3.2.1 Základní údaje o respondentech 

Vyplněný dotazník odeslalo celkem 67 respondentů. Někteří z nich sice ergoterapii 

s dítětem nevyužívali (celkem 20 respondentů), ale i od nich jsem dotazník přijala, protože mi 

kromě základních údajů poskytli data pro oblasti nesouvisející přímo s ergoterapií (Péče 

o dítě s DMO, Podpora dalších odborníků). 

Dotazník vyplnili zástupci všech krajů České republiky. Nejhojnější zastoupení – 

modus (15 respondentů) měl Jihomoravský kraj, nejmenší zastoupení (1 či 2 respondenti) měl 

kraj Plzeňský, Vysočina, Královéhradecký, Karlovarský, Liberecký, Olomoucký a Zlínský. 

Ostatní kraje zastupovalo vždy 5 a více respondentů. 

Nejčastější formou DMO, která se vyskytovala u dětí respondentů, byla forma 

spastická kvadruparetická (22 respondentů) a spastická diparetická (19 respondentů). Žádné 

zastoupení neměla forma dyskinetická, pouze 2 respondenty měla forma cereberální. 



37 
 

U ostatních jednotlivých forem byl počet respondentů 6 – 10. Zastoupení jednotlivých forem 

v dotazníku tedy neodpovídá jejich běžnému zastoupení v populaci. 

Nejčastěji zastoupenou věkovou kategorií dětí byla kategorie 4 – 5 let (15 

respondentů), 6 – 10 let (14 respondentů) a „dospělé“ děti (13 respondentů). Nejméně 

zastoupená byla kategorie 0 – 1 rok (2 respondenti). Domnívám se, že to může být z důvodu, 

že v tomto věku často ještě není vyřčena jasná diagnóza, a proto rodiče nevyplňovali dotazník 

zaměřený na DMO. 

Nejčastěji zastoupenou hodnotou (modus) v oblasti počtu dětí byly 2 děti 

(32 respondentů). Hodnota průměru počtu dětí respondentů je podobná hodnotě modu a čítá 

2,12. 

Zaměstnání navštěvuje pouze 25 respondentů (37,3 %), což potvrzuje fakt zmiňovaný 

v literatuře, že pečující velmi často nenavštěvují zaměstnání. 

Podpory rodiny či blízkých při péči o dítě udává 64 respondentů (95,5 %), nejčastěji se 

jedná o podporu partnera (60 respondentů) či prarodičů (31 respondentů). V této otázce rodiče 

mohli vybírat více možností najednou. 

Tabulka s konkrétními údaji o jednotlivých respondentech je obsažena v příloze č. 5. 

2.3.2.2 Péče o dítě s DMO 

Fyzická a psychická zátěž 

Jak již bylo zmíněno v teoretické části práce, dlouhodobá péče je často velmi náročná 

zejména v oblasti fyzického a psychického zdraví pečujících. 

Výsledky mého dotazníku tento fakt potvrzují. V jeho rámci byly respondentům 

položeny dvě škálové otázky ohledně této zátěže plynoucí z péče. Jedna otázka se týkala 

fyzické, druhá psychické zátěže. Respondenti měli míru této zátěže umístit na škálu od 

1 (žádná) do 10 (extrémní). Výsledky zobrazuje následující graf: 
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Graf č. 2.1 Zátěž plynoucí z péče o dítě s DMO 

Jak je z grafu patrné, většina respondentů umístila fyzickou i psychickou zátěž 

plynoucí z péče do druhé poloviny škály. Fyzická i psychická zátěž je tedy u většiny 

respondentů velmi významná a neměla by se opomíjet. Pokud se zaměříme přímo na fyzickou 

zátěž, nejvíce respondentů ji umístilo na hodnotu 7 a 8, psychickou zátěž pak na hodnotu 

8 a 10, významnější je ovšem jistě fakt uvedený na počátku tohoto odstavce – většina 

pečujících udává velmi významnou fyzickou i psychickou zátěž. 

Faktory, které pomáhají péči zvládat 

Součástí dotazníku také byla otevřená otázka, která zjišťovala, co rodičům nejvíce 

pomáhá péči zvládat. Respondenti měli volný prostor pro odpověď, proto mnozí zmiňovali 

více faktorů. V následujících odstavcích se zaměřím na shrnutí základních faktorů, které 

rodičům při péči pomáhají. 

Největší počet respondentů uvádí, že nejvýznamnějším faktorem, který jim pomáhá 

péči zvládat, je podpora rodiny (32 respondentů). Na druhém místě (co se týče četnosti 

odpovědí) je podpora přátel (17 respondentů). Následuje sdílení s dalšími rodiči 

postižených dětí (8 respondentů), víra (7 respondentů) a zaměstnání (6 respondentů). 
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Další odpovědi se již rozcházejí (mají rozdílné znění), ale některé z nich je možné je 

setřídit do určitých kategorií. Takovou kategorií je např. čas pro sebe a své koníčky, do níž 

řadím odpovědi typu „má každodenní hodinová procházka“, „sport“, „udělat si chvilku i pro 

sebe, pokud partner pohlídá“, „to, že se věnuji svým koníčkům (plavání, kolo tanec, zpěv)“ 

apod. (celkově 12 respondentů). Další kategorií, kterou lze z odpovědí vytvořit, je dítě 

samotné a jeho pokroky. Do této kategorie řadím odpovědi typu „láska k synovi“, „když 

vidím pokroky, vím, že to, co děláme, má cenu“ apod. (celkově 12 respondentů). 

Ostatní odpovědi (např. „peníze“, „humor“, „odborníci, kteří danému problému 

opravdu rozumí“ a další), byly zastoupeny pouze jednotlivě a nelze je snadno zařadit do 

nějaké nadřazené kategorie. 

Z výše uvedeného vyplývá, že nejvíce nápomocné jsou pro rodiče skutečně 

tzv. protektivní faktory, o kterých pojednávala teoretická část práce, včetně zásad a oblastí, na 

které odkazuje Desatero profesora Matějčka pro rodiče dětí s dětskou mozkovou obrnou 

(Kraus et al., 2005, Příloha č. 1). Např. velká část pečujících, kteří navštěvují zaměstnání, jej 

uvádí jako fakt, který jim péči pomáhá lépe zvládnout. 

2.3.2.3 Podpora odborníků 

V rámci dotazníku byla rodičům položena i otázka, kteří další odborníci jsou 

nápomocni i jim samotným – tedy reagují na jejich problémy, snaží se najít adekvátní řešení 

apod. Rodiče mohli opět vybírat více možností, případně doplnit možnost vlastní. Výsledky 

ukazuje následující tabulka (řazeno sestupně): 

Odborník Počet respondentů 

Fyzioterapeut 45 

Lékař 36 

Sociální pracovník 17 

Logoped 16 

Psycholog 13 

Ergoterapeut 11 

Ostatní 10 

Vychovatel 5 

Tab. č. 2.1 Odborníci, kteří poskytují podporu i rodičům 
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V kategorii „Ostatní“ rodiče uvedli pracovníky rané péče (4 respondenti), asistenty 

(2 respondenti), kraniosakrální terapeuty (2 respondenti), pracovníky speciálně-

pedagogického centra (1 respondent) a nikoho (1 respondent). 

Zajímavé je, že mezi odborníky poskytujícími podporu rodičům zaujímá ergoterapeut 

podle výpovědí respondentů až šesté místo. Možná je to způsobeno tím, že rodiče jeho 

podporu tolik nevnímají, i když nějaká je (viz dále). Dále je tato skutečnost jistě ovlivněna 

i tím, že 20 respondentů z 67 nemá s ergoterapií osobní zkušenost (viz dále). Zajímavé ale 

přesto je, že rodiče uvádějí větší podporu např. ze strany logopeda než ergoterapeuta. 

Z uvedeného tedy vyplývá, že je třeba na ergoterapeutické podpoře rodičů zapracovat. 

2.3.2.4 Zkušenost s ergoterapií 

Na otázky týkající se ergoterapie odpovídali pouze ti respondenti, kteří ergoterapii 

s dítětem v současné době navštěvují nebo ji navštěvovali dříve a mají s ní tedy zkušenosti. 

Takových respondentů bylo 47 (70,1 % dotázaných). Následující výsledky tedy vycházejí 

z odpovědí pouze těchto respondentů. 

Přítomnost ergoterapeutické péče o rodiče 

První otázka pro ty z rodičů, kteří mají s ergoterapií zkušenosti, byla uzavřená a týkala 

toho, zda se ergoterapeut v rámci práce s dítětem věnuje i jim – rodičům. Její výsledky 

zobrazuje následující graf: 

 

Graf č. 2.2 Přítomnost ergoterapeutické péče o rodiče 

24 (51,1 %)23 (48,9 %)
Ano

Ne



41 
 

Z grafu můžeme vyčíst, že ergoterapeutickou podporu zmiňuje přibližně polovina 

respondentů. Zajímavé ale je, že mnozí z těch respondentů, kteří v této otázce odpověděli 

negativně (není péče o ně) v následujících otázkách (především v otázce o oblastech péče 

ergoterapeuta – viz dále) zaškrtli i ty oblasti, které vlastně s péčí o ně souvisejí (určitou 

podporu ergoterapeuta tedy mají). Vysvětluji si to tím, že si třeba pod pojmem „péče 

o rodiče“ nedovedli nic konkrétního představit či si představovali něco jiného. K této otázce 

se pak již nevrátili, a nebo podporu ve zmiňovaných oblastech skutečně nevnímají jako „péči 

o ně“. Otázkou pak je, co si pod pojmem „péče o rodiče“ skutečně představují. 

Iniciativa ohledně péče o rodiče a plánování cílů a terapií 

Další otázky zjišťovaly, od koho vychází iniciativa ohledně péče o rodiče a zda se 

rodiče účastní stanovování cílů a plánů ergoterapeutické intervence. 

Od koho vychází iniciativa ohledně péče o rodiče, představuje následující tabulka: 

Od koho iniciativa vychází Počet respondentů 

Od rodičů 18 

Od ergoterapeuta 9 

Od obou – kombinace 9 

Není péče o rodiče 11 

Tab. č. 2.2 Iniciativa ohledně péče o rodiče 

Z tabulky je patrné, že mnoho rodičů péči neudává nebo o ni musí aktivně projevit 

zájem. Můžeme opět přemýšlet nad tím, proč to tak je. Nabízí se znovu možnost, že rodiče 

péči nevnímají, i když třeba v určité míře přítomna je, nebo o ní mají jiné představy 

(viz výše). Také je možné, a z některých následujících otázek (pokud se rodiče rozepsali) 

patrné, že rodiče nechtějí ergoterapeuta zatěžovat svými starostmi, protože jde přece jen 

o dítě. Je tedy jisté, že v této oblasti je třeba ještě zapracovat – podle výsledků otázky by 

ergoterapeuti měli být aktivnější (více péči nabízet) anebo více a lépe komunikovat 

a vysvětlovat, v čem a jak rodiče podporují (i když to rodiče jako péči o sebe nevnímají) či by 

podporovat mohli a jaké to má/může mít pro rodiče výhody. 
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S péčí o rodiče souvisí i možnost jejich zapojení do plánování cílů a postupu jejich 

dosažení. Toto zapojení u respondentů mého dotazníku představuje následující tabulka: 

Odpověď Počet respondentů 

Terapie a cíle plánujeme společně s ergoterapeutem 32 

Terapie a cíle plánuje ergoterapeut sám 15 

Tab. č. 2.3 Účast rodičů na plánování cílů a terapií 

Je patrné, že téměř třetina respondentů se plánování cílů a terapií a postupu jejich 

plnění neúčastní, ačkoliv (jak bylo rozebráno v teoretické části práce) je tato spoluúčast 

a vědomí rodičů, že jsou rovnocennými partnery a členy týmu, zásadní (Jankovský, 2007). 

Společné plánování totiž vede ke smysluplnějším cílům a také k jejich efektivnějšímu 

dosahování (Case-Smith a O´Brien, 2010). Můžeme spekulovat, proč se tolik rodičů 

plánování neúčastní. Může to být nastavením rolí, kdy rodiče vnímají terapeuta jako jediného 

odborníka a nechtějí mu do terapií mluvit, protože sami jsou laiky, kteří musí před názorem 

odborníka sklonit hlavu. Další možností interpretace je možnost, že do plánování nechce 

rodiče pustit z nějakého důvodu ergoterapeut sám. I to může být nastavením rolí nebo 

např. tím, že si myslí, že pro dítě je důležité něco jiného (nezná přání rodiny, např. z důvodu 

nedostatku komunikace). 

Oblasti práce ergoterapeuta s rodiči 

V další otázce respondenti vybírali oblasti, ve kterých s nimi ergoterapeut pracuje 

(jednalo se o oblasti práce s rodiči zaměřené jak na dítě, tak i na rodiče – viz rozdělení 

v teoretické části). Celá tabulka s popisem četnosti jednotlivých oblastí je obsahem přílohy 

č. 6. V následující části se zaměřím na celkové shrnutí výsledků této otázky. 

Z odpovědí respondentů vyplývá, že často přítomná je práce ergoterapeuta s rodiči 

zaměřená na dítě. Například doporučování vhodných hraček a dalších stimulačních prvků 

pro dítě zmiňuje 36 respondentů, 35 respondentů udává nácvik cvičení a technik, které může 

rodič s dítětem provádět v domácím prostředí. Poskytování informací o terapiích, která 

ergoterapeut s dítětem provádí, zmiňuje 31 respondentů, výběr kompenzačních pomůcek 

24 respondentů a nácvik správné podpory dítěte v oblasti soběstačnosti pak 22 respondentů. 

Méně zastoupené jsou pak položky, které jsou zásadní pro dítě, ale mají vliv i na 

rodiče. Jedná se např. o přesuny (pokud jsou špatně prováděny, ohrožují zdraví rodičů) apod. 
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Nácvik přesunů zmiňuje 13 respondentů, instruktáž v oblasti správného provádění polohování 

pak 10 respondentů. 

Práce ergoterapeuta s rodiči zaměřená na rodiče samotné je pak významně méně 

častá. Nejvíce respondentů (11) udává vyslechnutí a povzbuzení ze strany terapeuta. 

Předávání kontaktů na další odborníky udává 8 respondentů. Poradenství ohledně úprav 

domácího prostředí a ohledně úhrad pomůcek či úprav zmiňuje (každé z nich) 7 respondentů, 

prevenci zdravotních komplikací (rodičů) a předávání různých informačních materiálů (každé 

z nich) pak 6 respondentů. Další položky pak udává pouze minimální počet respondentů (1 –

 4), a jedná se o poradenství ohledně psychohygieny, volného času, svépomocných skupin 

a seminářů a dalších (viz tabulka v příloze č. 6). 

Zajímavé ale je, že někteří z respondentů odpověděli na dvě podobné otázky (na 

každou z nich) jinak. Jednalo se o fakt, že v dotazníku jsem se dále ptala na svépomocné 

skupiny a semináře pro pečující, a zde podporu ergoterapeuta zmínilo více rodičů než 

v otázce, kde ji měli (pokud je přítomna), pouze zaškrtnout. Vysvětluji si to možným rychlým 

vyplňováním dotazníku a tím, že rodiče třeba výčet oblastí péče, ze kterých měli vybrat, četli 

pouze rychle a něco možná přehlédli. Naopak když se na danou věc konkrétně ptala 

samostatná otázka, péči v této oblasti zmínili. Rozdíl v počtu respondentů ale nebyl tak velký 

(pouze několik respondentů). 

Dva respondenti připsali k této otázce vlastní možnost, a tou bylo, že ergoterapeut 

s nimi nepracuje v žádné z těchto oblastí. 

Na tuto otázku následovala otevřená otázka, kde rodiče měli vypsat, v jakých 

oblastech péči ergoterapeuta postrádají. Většina rodičů udává, že péči nepostrádá nebo 

neví, v jaké oblasti by ještě mohli být podpořeni. Pouze několik rodičů se více rozepsalo, 

a přepisy těch nejdůležitějších výpovědí uvádím: „Málo informací o dalších možnostech, 

práce s rodičem“, „Málo času na klienty“, „Ergoterapeut není dostatečně kvalifikovaný“, 

„Vyhovovalo by mi, pokud by ergoterapeut docházel domů – naučil by lépe využívat pomůcky, 

které doma máme“, „Obecně postrádám dostupnost ergoterapie“, „Komplexnost péče, osobní 

– lidský nezájem. Každý specialista pořeší svou oblast, většinou bez většího osobního zaujetí – 

pacient je jeden z davu. Většinou nikdo ze specialistů moc neporadí. Co si sama nezjistím, 

nevygooglím, nemám. Často specialistu ani nenapadne základní věc, třeba z jeho oboru – 

nikomu se nechce a nemá čas řešit cizí problémy. Ergoterapeuta od syna bych asi 

nezatěžovala svými pohybovými nebo psycho problémy. To bych si sama zašla na masáž nebo 
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zaplatila psychologa pro sebe. Největší zdroj informací jsou další rodiče postižených dětí“, 

„Komunikace se mnou“, „Prevence zdravotních komplikací plynoucích z péče o dítě“. 

Z výše uvedeného je patrné, že práce s rodiči zaměřená na dítě už je poměrně častá, co 

je ale ještě poměrně neobvyklé, je práce s rodiči zaměřená na rodiče (ačkoliv je jistě 

potřebná). Může to být opět tím, že rodiče nechtějí svými problémy terapeuta zatěžovat (což 

podporuje fakt, že většina rodičů udává, že péči nepostrádají), či se terapeut chce věnovat 

skutečně více pouze dítěti. Dalším faktorem je jistě i nedostatečná kapacita či dostupnost 

ergoterapie, kdy ergoterapeuti skutečně nemají na práci s rodiči tolik prostoru. Někteří 

terapeuti očividně také nejsou na práci s rodiči dostatečně připravení (otázkou je, proč – 

možná je na to nikdo neupozornil ve škole či na pracovišti apod.). 

Z výpovědí rodičů tedy vyplývá, že problémem je komunikace, informování rodičů, 

čas a lidský přístup, nedostatečná kapacita a dostupnost ergoterapie. Na většině z těchto 

položek by jistě šlo u ergoterapeutů zapracovat. V oblasti prevence zdravotních komplikací 

plynoucích z péče by měl být ergoterapeut také schopen rodiče alespoň částečně informovat 

a instruovat. Zmiňovaná nedostupnost ergoterapie či docházení ergoterapeuta do domácího 

prostředí jsou pak problémy dané zejména kapacitami ergoterapeutů, jejichž řešení je 

pravděpodobně otázkou delšího časového úseku a často nezáleží na daném konkrétním 

ergoterapeutovi. 

Zhodnocení ergoterapeutické intervence rodiči 

Názor rodičů na přínos ergoterapeutické intervence zkoumaly dvě otevřené otázky. 

První byla zaměřená na intervenci s dítětem, druhá na intervenci s rodičem. 

S intervencí u dítěte je většina respondentů (33) spokojena, 5 respondentů udává, že 

neví. Rodiče, kteří se rozepsali více, uvádějí problémy, které vyplynuly i z předchozích 

otázek, a to je komunikace, zkušenosti ergoterapeuta, čas a informace. Výše uvedené 

podporuje následující výpověď jednoho z respondentů, která v podstatě shrnuje vše, co psali 

i ostatní: „Máme ergoterapii ve stacionáři, kam syn chodí do školky. Komunikace je jasný 

problém. Pokud já nevyvolám schůzku – konzultaci, tak se nikdo neozve. Ani třeba nevím, že 

je naše ergo nemocná apod. Syn už je 6ti letý, tak už mám za tu dobu zkušenosti, že 

nepotřebuji tolik radit a vím, co potřebuje. Obecně je problém dvojí: a) nejsou ergoterapeuti, 

tak se často nabírají mladí absolventi, kteří moc zkušeností nemají (to já vím mnohdy víc než 

oni) a za b) pokud je dobrý a zkušený, tak je tak vytížený a přetížený, že už nemá energii dělat 
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něco navíc nebo ztrácet navíc čas. A to bydlíme v Ostravě, kde je nabídka služeb široká.“ 

Opět zde také nalézáme zmínku o nedostupnosti ergoterapeutů, o které jsem pojednávala 

výše. Ta ovšem obvykle nebývá chybou ergoterapeutů. Také absolventi bez zkušeností jsou 

prý problém, na který bych ale reagovala tím, že někde zkušenosti získat musejí (a je dobře, 

pokud je získávají nejen od kolegů, ale i z rozhovorů s pečujícími, kteří je mohou na mnohé 

podstatné informace v této oblasti upozornit), aby pak byli skutečně dobrými ergoterapeuty. 

Pokud nebudou mladí absolventi nabíráni z důvodu jejich nezkušenosti, problém s počtem 

ergoterapeutů a dostupností ergoterapie se tím jistě nevyřeší, ba spíše naopak. 

S intervencí s rodiči je spokojeno 15 respondentů, 2 respondenti nevědí. Že žádná 

práce s rodiči není, udává 24 respondentů (někteří z nich ale sami píšou, že ji ani nechtějí, 

protože jde hlavně o dítě). To podporuje i mé předchozí domněnky, proč se ergoterapeut 

mnohdy rodičům nevěnuje. Někteří z rodičů, kteří se rozepsali, opět zmiňují málo 

komunikace a zájmu ze strany terapeuta. Dva respondenti pak uvádějí zajímavou informaci, 

že jejich terapeuti je naopak moc zahlcují informacemi, radami a úkoly, např. výpověď: 

„Někdy musím říkat ne, protože úkolů je moc.“ 

Celkové shrnutí výsledků části dotazníku zaměřené na ergoterapii a zhodnocení 

ergoterapeutické intervence rodiči 

Ergoterapeutickou podporu zaměřenou na rodiče samotné udává pouze polovina 

respondentů. Jak se ale ukáže dále (prostřednictvím dalších otázek), dostává se jí větší části 

rodičů. Možná ji ale jako podporu pro ně samotné nepociťují nebo o ní mají jiná očekávání. 

Iniciativa ohledně péče o rodiče pak u větší části respondentů, kterým se péče dostává, 

vychází z jejich strany (ze strany rodičů). 

Ergoterapeuti podporují rodiče zejména v oblasti správné péče o dítě. Péče zaměřená 

na rodiče není dle výsledků dotazníků dosud běžnou součástí ergoterapie, i když by byla jistě 

přínosná (vzhledem k fyzické a psychické náročnosti a dalším následkům péče). 

Významným problémem, který z dotazníku vyplynul, je také nedostatečné zapojení 

rodičů do plánování terapií a cílů. To může být mnohdy přetrvávajícím nastavením rolí, kdy 

za odborníka je považován pouze terapeut, jehož rozhodnutí by měl rodič přijmout. 

Za stěžejní nedostatky práce ergoterapeuta s rodiči pak rodiče považují nedostatečnou 

komunikaci a zájem o rodiče, nedostatečné informování rodičů terapeutem, problémem je 

také nezkušenost některých terapeutů, málo času či nedostupnost ergoterapie (včetně 
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ergoterapie v domácím prostředí). Pouze nepatrná část respondentů (2) uvedla, že jsou ze 

strany ergoterapeuta přehlcení informacemi a úkoly. Na mnoha výše zmíněných položkách 

(ovšem ne všech) by ergoterapeuti jistě mohli zapracovat. 

2.3.3 Shrnutí výsledků 

Cílem praktické části této práce bylo odpovědět na tyto výzkumné otázky: 

• Podporují ergoterapeuti osoby pečující o dítě s DMO? V jakých oblastech? 

• Jak hodnotí pečující osoby přínos ergoterapeutické intervence zaměřené na ně 

samotné? 

Zatímco podporu rodičů zmiňují všichni dotazovaní ergoterapeuti, část rodičů naopak 

udává, že se jim ergoterapeutické podpory nedostává. Podpora rodičů je pak nejčastější 

v oblasti správného provádění péče o dítě (např. domácí cvičení, vhodná podpora dítěte 

v běžných denních činnostech apod.). Poté následuje podpora v oblastech důležitých jak pro 

dítě, tak pro rodiče (např. správné provádění přesunů). Nejméně častá je pak podpora 

pečujících v oblasti péče o sebe (např. psychohygiena, možnosti trávení volného času, 

předávání kontaktů na další odborníky, kteří by rodičům mohli pomoci apod.). 

Ergoterapeutickou intervenci zaměřenou na dítě vnímá většina respondentů (celkem 

33 ze 47) kladně. Intervenci zaměřenou na ně samotné (pečující) pak vnímá kladně pouze 

15 respondentů. Jako největší problém se jeví nedostatečná komunikace s rodiči a malý zájem 

o ně, nedostatečné informování rodičů, nezkušenost terapeutů, nedostupnost ergoterapie 

a nedostatek času. 

Výše uvedené výsledky tedy podporují hypotézu této práce: Ergoterapeutická 

intervence pomáhá pečujícím zejména v oblasti správné péče o dítě, zatímco podpora 

zaměřená na pečující samotné zatím není tolik rozvinutá.  
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3 DISKUZE 

Cílem práce bylo definování oblastí, ve kterých ergoterapeuti pracují (či by pracovat 

mohli) s osobami pečujícími o dítě s DMO, a zhodnotit přínos této ergoterapeutické 

intervence samotnými pečujícími osobami. 

Před zahájením sběru dat do praktické části této práce byla jako první krok provedena 

literární rešerše. Využila jsem práci s několika databázemi (EBSCO, Medline, Google 

Scholar, PubMed, Bibliographia Medica Čechoslovaca a další) i samotné vyhledávání zdrojů 

pomocí internetových prohlížečů, a za využití filtrů, klíčových slov a jejich kombinací jsem 

hledala zdroje relevantní k tématu. Snažila jsem se vybírat aktuální zdroje, ale vzhledem 

k nepříliš vysokému počtu zdrojů, které by se zabývaly přímo ergoterapií u pečujících osob, 

a to ještě konkrétně u osob pečujících o dítě s DMO (viz dále), jsem byla nucena využít 

i některé zdroje starší, ve kterých byly obsaženy některé důležité a základní informace. Jak 

vyplynulo z literární rešerše, ergoterapeutická práce s osobami pečujícími o dítě s DMO 

dosud není podrobně popsána a definována. I když je jisté, že mnozí ergoterapeuti 

s pečujícími osobami pracují, přesný strukturovaný popis oblastí, ve kterých tak činí či mohou 

činit, jsem v době provádění literární rešerše nenalezla ani v českých, ani v zahraničních 

zdrojích. 

Při zpracování teoretické části jsem tedy vycházela ze zdrojů, které se tématem 

zabývaly alespoň částečně. Jednalo se o zdroje, které například popisují ergoterapii přímo 

u dítěte s DMO. S prací ergoterapeuta s dítětem však práce s rodičem velmi úzce souvisí, 

a proto jsem i o ní nalezla zmínky, byť často ne příliš dlouhé. Postupnou prací se zdroji jsem 

tak objevila několik základních oblastí, ve kterých je práce s rodiči důležitá, a popsala jsem je 

obecně v teoretické části práce. Nejedná se o hluboký popis jednotlivých oblastí a konkrétních 

možností ergoterapeutické podpory v jednotlivých oblastech, protože ten by vysoce 

překračoval rozsah této práce a také se podstatně liší u jednotlivých skupin pacientů a jejich 

pečujících osob (viz dále). Vzhledem k tomu, že je ale má práce jednou z prvních, které se 

tímto tématem zabývají, přišlo mi jako vhodné pojmout téma více ze šířky, aby práce mohla 

posloužit jako vodítko, čím se zabývat dále a hlouběji. 

Pro ergoterapeutickou práci s dětmi jsou typická určitá specifika, která je třeba 

zohledňovat. Jedním ze specifik je právě práce s rodiči, které je třeba do terapie i domácí 

práce s dítětem zapojit. Důležitá je ovšem i podpora jich samotných, protože neformální péče 
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je pro společnost velmi důležitá a nenahraditelná. Představuje mimo jiné například významné 

úspory veřejných prostředků, které by jinak musely být vyloženy na zabezpečení péče 

sociálním systémem (Krása, 2014). Je také obecně známou skutečností, že dobrou péči rodiny 

těžko nahradí nějaká instituce. Na první pohled se tedy může zdát, že je vše v pořádku. Dítě 

vyrůstá spokojeno v domácím prostředí v obklopení podporující rodiny, a ještě tím zajistí 

významné úspory státu. Pokud se nad touto skutečností ale zamyslíme hlouběji, ukáže se, že 

situace není vždy tak idylická.  

Péče o druhou osobu je velice náročná (samozřejmě závisí na míře postižení). U DMO 

je náročná zejména z toho důvodu, že je dlouhodobá, mnoho let trvající (Krstić, Mihić 

a Mihić, 2015, Dončevová, Buchtelová a Pecharová, 2016). Platí zde jednoduchá souvislost, 

že postižení afektuje nejen dítě, ale i kvalitu života osob, které se o něj starají (Sardana et al., 

2016, Wang a Jong, 2004). Zasažena bývá oblast jejich fyzického i psychického zdraví, oblast 

finanční, sociální, zaměstnání a další. Pečující pak často mohou přestat péči zvládat a sami 

potřebují odbornou pomoc. 

Domnívám se, že jedním z nejpodstatnějších důvodů je absence prevence vzniku 

vážných následků péče a to, že podpora pečujících přijde, až když se u nich objeví konkrétní 

vážnější následky, které vyžadují odbornou pomoc. Často ale už může být pozdě. Za další 

problém považuji nedostatečné ohodnocení pečujících ze strany státu, což se týká zejména 

financí, které by mohly rodině pomoci zajistit si např. pravidelnou asistenci, odlehčovací 

pobyty, služby pro sebe apod. I když z literatury a následně i z dotazníků vyplynulo, že peníze 

nejsou tím hlavním faktorem, který péči usnadňuje, myslím si, že velmi podstatnou roli přesto 

hrají. 

Dále se domnívám, že problémem je také malá informovanost pečujících osob ze 

strany odborníků – ať se jedná o diagnózu, péči o dítě i o sebe, nebo i o prosté možnosti, co se 

dá dělat, kdo může pomoci apod. Jak ukazují příklady „dobré praxe“ ze zahraničí, je právě 

tato větší míra informovanosti a edukace neformálních pečujících velmi zásadní (Kotrusová, 

Dobiášová a Hošťálková, 2013). I samotní pečující ji považují za stěžejní (Case-Smith 

a O´Brien, 2010, Palisano et al., 2009). Informovanost je téma, které zmiňují i respondenti 

mého dotazníku – často sdělují, že jim ve větší míře chybí a uvítali by ji. 

Postavení pečujících osob tedy není nejlepší a v současnosti je mu věnována 

narůstající pozornost (např. běží různé projekty zaměřené na podporu pečujících). I z tohoto 

důvodu byla zpracována tato bakalářská práce, jejímž cílem bylo zjistit, jakou podporu může 
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pečujícím poskytnout právě ergoterapie, pokud ji s dítětem navštěvují, a jak ji pečující (kteří 

ergoterapii navštěvují) hodnotí. 

Jak vyplynulo z literární rešerše (a následně i z rozhovorů s ergoterapeuty 

a z dotazníků pro pečující osoby), ergoterapeuti pracují s rodiči zejména v oblasti správné 

péče o dítě. Jedná se např. o to, jak provádět terapie v domácím prostředí, jak dítě podporovat 

při provádění běžných denních činností apod. Práce zaměřená na pečující samotné je pak 

podstatně méně běžná. Nemyslím si, že by se ergoterapeuti problémy samotných pečujících 

vůbec nezabývali, ale vzhledem k přetrvávajícímu nastavení systému, kdy se obvykle klade 

důraz zejména na pacienta samotného, se i literatura zabývá spíše jím. Není to jistě úplně 

špatně, ale stejně by bylo vhodné věnovat se pečujícím osobám více. 

Cílem rozhovorů s ergoterapeuty a dotazníku pro pečující osoby bylo tyto informace 

potvrdit, či vyvrátit, a dále (pomocí dotazníku) získat pohled rodičů na ergoterapeutickou 

podporu zaměřenou nejen na jejich dítě, ale i na ně samotné. 

Rozhovory byly zaměřené na oblasti, ve kterých pracují s rodinami dětí s DMO 

ergoterapeuti v ČR, protože celkový souhrn v teoretické části práce vychází nejen z literatury 

české, ale ve velké míře i zahraniční (a navíc, jak jsem již zmínila, chybí přesný popis oblastí, 

ve kterých ergoterapeuti mohou pracovat s pečujícími). Protože se jednalo o ověření, zda se 

oblasti shodují s těmi popsanými v teoretické části práce, vybrala jsem pouze několik 

pracovišť a ergoterapeutů. Rozhovory potvrdily fakt, že stěžejní je práce s rodiči zaměřená na 

dítě. Intenzita práce s rodiči se pak v rámci jednotlivých zařízení liší. Záleží na typu 

pracoviště a časových možnostech ergoterapeuta, dále na přístupu ergoterapeuta (např. jakou 

očekává aktivitu od rodičů) i rodičů. Ergoterapeuti ale potvrdili, že oblasti podpory rodičů 

jsou velmi podobné těm, které zmiňuje literatura. Překvapil mě ovšem fakt, že jsem 

v literatuře nenalezla a ani od ergoterapeutů neslyšela zmínku o jiné podpoře pečujících 

v oblasti fyzického zdraví, než je dodržování školy zad a ergonomie při péči a využití 

kompenzačních pomůcek či úprav prostředí. Očekávala jsem, že ergoterapeuti budou pečující 

např. informovat či učit, jak mohou oni sami cvičit či pečovat např. o své přetížené horní 

končetiny či páteř. 

Stěžejní částí praktické části této práce pak byl dotazník pro pečující osoby. Zde bych 

ráda rozebrala, proč jsem vybrala zrovna způsob šíření, který byl popsán již v praktické části 

práce. Původně jsem zamýšlela, že dotazník zašlu (také) ergoterapeutům, kterých jsem se 

dotazovala na jejich práci s rodiči v rámci zařízení, ve kterém pracují. Před samotnou realizací 
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záměru jsem si ale uvědomila, že většina pracovišť, která jsem zkoumala, jsou poměrně 

uznávaná pracoviště či pracoviště nacházející se v Praze. Chtěla jsem tak zamezit tomu, aby 

i většina respondentů byli ti, kdo navštěvují tato zařízení, protože by výsledky pak byly 

zaměřené spíše na Prahu, a to ještě na významná pracoviště, a dotazník by vyplnilo třeba 

mnoho respondentů, kteří všichni navštěvují stejného terapeuta a výsledky by tím mohly být 

zkresleny. 

Proto jsem se rozhodla, že dotazník nebudu šířit přes žádného ergoterapeuta 

a konkrétní zařízení. Využila jsem naopak sdílení na sociální síti Facebook (ve skupinách 

sdružující postižené lidi, pečující osoby apod.) a pomocí přátel a známých, kteří mají v rodině 

či v okolí dítě s DMO. Mnozí respondenti pak dotazník sdíleli dále či předávali svým 

známým s dětmi s DMO, se kterými se setkali např. při pobytu v lázních. Tak jsem chtěla 

zajistit, aby dotazník vyplnili respondenti pokud možno ze všech krajů ČR, navštěvující 

ergoterapii v rámci různých zařízení, mající různě staré děti s různými typy DMO apod., 

a mohla jsem výsledky alespoň částečně objektivizovat. Tato volba se ukázala jako vhodná, 

protože potvrdila, že zatímco podporu rodičů (v různé intenzitě) zmiňují všichni 

ergoterapeuti, jinak je tomu u rodičů (viz dále). Domnívám se, že je to právě tím, že pro 

rozhovory jsem vybrala významná pracoviště, kde je ergoterapie na vysoké úrovni, ale někteří 

z respondentů využívají ergoterapii i v rámci pracovišť, kde třeba není ergoterapie tak 

rozvinutá a personálně zajištěná. 

Výsledky dotazníku také potvrdily fakt, že ergoterapeut se pečujícím osobám věnuje 

zejména v oblasti správné péče o dítě (viz příloha č. 6). Péče o pečující samotné pak není tak 

rozšířená. Zajímavý je také fakt, že v otázce zaměřené na to, který z odborníků je pečujícím 

nejvíce nápomocný (dle názoru respondentů; respondenti mohli vybrat více možností), 

skončil ergoterapeut až na šestém místě. I to potvrzuje zjištění, že ergoterapeutická péče 

o pečující má ještě své rezervy. Další skutečností, která výše zmíněné tvrzení potvrzuje, je to, 

že 29 respondentů ze 47, kteří mají zkušenost s ergoterapií, uvedlo, že ergoterapeutická péče 

o ně buď není, nebo o ni musejí aktivně projevit zájem oni sami. Z dotazníku také vyplynulo, 

že téměř třetina rodičů se vůbec neúčastní plánování cílů a terapií. Přitom společné plánování 

vede ke smysluplnějším cílům a také k jejich efektivnějšímu dosahování (Case-Smith 

a O´Brien, 2010), a vědomí toho, že jsou rodiče členem týmu, je pro ně velice důležité 

(Jankovský, 2007). 
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Na druhou stranu je ovšem potřeba zmínit, že většina rodičů udává, že péči buď 

nepostrádá, nebo neví, v jakých oblastech je nedostatečná. Mnozí z rodičů o péči o sebe ani 

nemají velký zájem. Sdělují, že jde přece hlavně o dítě. To je jistě pravda, ale jak již bylo 

v práci zmíněno, stav dítěte a jeho pečujících osob se vzájemně ovlivňuje (Gächter 

a Martoglio, 2017). Proto je třeba i pečujícím věnovat pozornost, aby pečovat mohli, uměli 

a chtěli (Nováková, 2011, Dvořáčková, 2012 in Šrámková, 2016). 

Celkově z dotazníku vychází, že největším problémem, který rodiče v souvislosti 

s ergoterapeutickou podporou obecně zmiňují, je nedostatečná komunikace, nezájem o rodiče 

a nedostatečné informování rodičů terapeutem. Problémem je také častá nedostupnost 

ergoterapie, nezkušenost či nedostatečné časové možnosti terapeutů. 

Domnívám se, že problémy s komunikací, zájmem o rodiče a jejich informování 

a zapojení do plánování mohou být způsobeny často přetrvávajícím nastavením rolí, kdy za 

odborníka je považován terapeut, a rodiče pouze přijímají jeho rozhodnutí. Záleží ovšem na 

přístupu terapeuta, který je v této oblasti stěžejní. Rodiče také často nechtějí ergoterapeuta 

zatěžovat sebou samými, ale mohl by to být právě on, kdo přijde s nabídkou podpory či 

pomoci. S těmito problémy (komunikace, informování rodičů apod.) jsou ale velice úzce 

propojeny i dále zmíněné faktory (nedostupnost ergoterapie, nedostatečné časové možnosti, 

nezkušenost terapeutů apod.). Ergoterapeutů je často skutečně nedostatek, a proto mnozí jistě 

nemají na práci s rodiči tolik prostoru, kolik by potřebovali. Proto se podle mě více věnují 

dítěti, které samotné je formálně přece jen (na rozdíl od rodičů), jejich pacientem či klientem. 

Řešení tohoto problému je otázkou mnoha okolností v průběhu delšího časového úseku. 

Mnozí ergoterapeuti také nejsou na práci s pečujícími dostatečně připraveni. 

Ergoterapie je velmi rozsáhlým oborem, co se týče typů potenciální klientely. Z vlastní 

zkušenosti vím, že v průběhu studia je (samozřejmě) kladen důraz na vzdělání v oblasti práce 

s těmito jednotlivými typy klientely. Na práci s pečujícími osobami tak nezbývá příliš mnoho 

času. Myslím si, že by možná stálo za úvahu zařadit do studijního plánu alespoň např. 

volitelný předmět zaměřený na pečující osoby, který by jistě uvítali nejen ti studenti, kteří 

chtějí v budoucnu pracovat s dětmi, ale i další, protože práce s pečujícími se výrazně prolíná 

i s dalšími typy klientely (senioři, neurologičtí pacienti apod.). Je ale jisté, že největší 

zkušenosti studenti i absolventi získají až samotnou praxí a prací s pečujícími. Ideální by 

bylo, kdyby méně zkušené kolegy v rámci práce s pečujícími podporovali a zaučovali 

zkušenější kolegové, a aby se tito méně zkušení terapeuti nebáli ptát (nejen zkušenějších 
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kolegů, ale i pečujících samotných, neboť i oni jim mohou poskytnout velmi cenné informace 

a zkušenosti). Přínosné by bylo i další vzdělávání terapeutů v této oblasti např. pomocí kurzů 

či seminářů. 

Dalším vhodným opatřením, které by mohlo přispět zkvalitnění práce s pečujícími, by 

jistě bylo rozšíření dostupné literatury pro terapeuty. Jak jsem uvedla výše, v literatuře zatím 

chybí zdroje zaměřené přímo na ergoterapeutickou podporu osob pečujících o dítě s DMO. 

Tato práce si v žádném případě neklade za cíl být naprosto vyčerpávajícím zdrojem 

informací. Protože se ale jedná (jak již bylo zmíněno) o první podobnou práci svého druhu, 

chtěla jsem nabídnout jakýsi náhled do oblasti neformální péče, jejích možných následků, 

a toho, jak ergoterapeuti mohou pečující osoby podpořit a jak situace v současné době ve 

skutečnosti vypadá, i když je jasné, že vzhledem k počtu rozhovorů a respondentů nemohu 

závěry úplně objektivizovat. 

Do budoucna by bylo určitě vhodné téma více rozpracovat. Bylo by vhodné vytvořit 

např. informační materiály pro terapeuty, kde by bylo popsáno, v jakých oblastech a jak 

mohou pracovat s pečujícími osobami. Velmi přínosný by pak byl i vznik materiálů, které by 

terapeuti mohli nabízet přímo rodičům. Ať už by se jednalo o materiály s obecnými 

informacemi (např. o tom, že i ergoterapeut může podporovat pečující osoby), nebo 

o materiály specifické (např. s konkrétními kontakty na další důležité zdroje, odborníky např. 

v kraji, kde rodina bydlí apod.). Je ovšem možné, že se někde v praxi již podobné materiály 

vyskytují a rozšiřují, ale osobně jsem se s nimi nesetkala. Také by bylo přínosné inspirovat se 

ze zahraničí, kde v některých případech fungují tzv. OTHP (Occupational Therapy Home 

Programms (Novak, Cusick a Lannin, 2009), které rodiče podporují při péči o dítě v domácím 

prostředí.  

Jak je také běžné i obecně v práci s dětmi, bylo by vhodné provést další zužování této 

oblasti, a to např. v souvislosti s věkem dítěte, a tedy i s tím, na co by se péče u něj měla 

zaměřovat a co mohou v osobním životě prožívat a „řešit“ i ti, kdo o něj pečují. U malých dětí 

by bylo přínosné například zjistit, jak vypadá spolupráce rodičů a služeb rané péče a možnosti 

zapojení ergoterapeuta do této oblasti. U dětí školního věku by bylo vhodné zmapovat 

spolupráci pečujících, ergoterapeutů a např. pracovníků speciálně-pedagogických center. 

U dospívajících dětí by se mohlo jednat např. o ergoterapii zaměřenou na předpracovní 

rehabilitaci, pracovní možnosti a příležitosti a nácvik samostatného bydlení a osamostatnění, 

což je oblast, která je zásadní i pro pečující, pro něž nemusí být vůbec jednoduché a snadné 
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přijmout, že „dítě“, o které po celý jeho život pečovali, se chce (samozřejmě pokud to jeho 

stav a okolnosti dovolují) osamostatnit a péčí o sebe více pověřit např. přátele, spolubydlící či 

osobní asistenty. Domnívám se, že i v tomto může ergoterapeut rodičům poskytnout podporu, 

např. při zdůrazňování jejich péče o sebe samotné, znovunalezení a provozování např. 

volnočasových aktivit, na které během péče nezbývalo mnoho času, nebo při prostém 

doporučení sdílení s jinými rodiči procházejícími podobným životním obdobím, při 

doporučování služeb jiných odborníků, kteří by rodičům pomohli, a předání kontaktů na ně. 

Rodiče by měli v každém období péče o dítě (i když už s nimi třeba už ani nebydlí) 

vědět, že existují služby a lidé, kteří jim mohou pomoci. 
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4 ZÁVĚR 

Tato bakalářská práce je zaměřena na ergoterapeutickou podporu rodin pečujících 

o dítě s DMO. Práce se kromě stručného uvedení do problematiky DMO a nejčastějších 

terapií u ní využívaných podrobněji zabývá právě ergoterapií u DMO, vztahem formální 

a neformální péče a následky dlouhodobé péče o postižené dítě u těch, kdo o něj pečují. 

Teoretická část práce dále popisuje možnosti ergoterapeutické podpory pečujících nejen 

v oblasti péče o dítě, ale i o sebe samotné. 

Cílem praktické části pak bylo zodpovězení otázek: „Podporují ergoterapeuti osoby 

pečující o dítě s DMO? V jakých oblastech?“ (na tuto otázku v určité míře odpovídá 

i teoretická část práce) a „Jak hodnotí pečující osoby přínos ergoterapeutické intervence 

zaměřené na ně samotné?“. Na první otázku odpověděla praktická část vytvořením seznamu 

oblastí, ve kterých šest dotazovaných ergoterapeutů zmiňuje podporu rodičů zaměřenou na ně 

samotné. Na druhou otázku odpovídá shrnutí výsledků dotazníku zaměřeného na zhodnocení 

ergoterapeutické intervence samotnými pečujícími. 

Z literární rešerše v rámci teoretické části práce i z rozhovorů a dotazníku v rámci 

části praktické vyplynulo, že ergoterapeutická podpora zaměřená na pečující osoby dosud 

není běžnou součástí praxe. Zatímco práce s dítětem je poměrně intenzivní a i rodiči 

samotnými hodnocena většinou kladně, v práci s rodiči se objevují rezervy. Nejčastěji je 

s nimi pracováno v oblasti správné péče o dítě. Z dotazníků také vyplynuly další problémy, 

které rodiče pociťují při spolupráci s ergoterapeuty, a to je nedostatečná komunikace a zájem 

o rodiče, malá informovanost rodičů terapeutem, nedostatek času, nezkušenost terapeutů 

a obecně i nedostupnost ergoterapie. 

Výsledky dotazníků tak potvrdily pracovní hypotézu: Ergoterapeuti pracují s rodiči 

zejména v oblasti správné péče o dítě, naopak v oblasti péče o rodiče samotné není tak 

rozvinutá. Důvodem může být např. právě malá dostupnost ergoterapie (a nedostatečné 

časové možnosti terapeutů), nastavení rolí (odborníkem je terapeut, rodiče se podřizují) či 

přístup terapeuta i rodičů a další. 

Téma by bylo do budoucna vhodné více rozpracovat, např. podle věkových kategorií 

dětí s DMO či podle převažující manifestace postižení (a s nimi souvisejících odlišných 

potřeb pečujících). Vhodné by bylo klást důraz na vzdělávání studentů i ergoterapeutů 

samotných v této oblasti. 
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Příloha č. 1 - Desatero prof. Matějčka pro rodiče dětí s DMO 

Desatero profesora Matějčka pro rodiče dětí s DMO 

(kurzívou doplňující komentáře dle Josefa Krause et al., 2005). 

1. Rodiče mají o svém dítěti a jeho onemocnění co nejvíce vědět. Je účelné pročíst si 

i odbornou literaturu a časopisy, ale bývá dobře poradit se při jejich výběru s lékařem 

či psychologem. 

 

Rodiče mají vědět co nejvíce o podstatě onemocnění či postižení jejich dítěte. Mohou 

mu pak lépe rozumět a pomáhat. Lékař by měl pomoci svými vědomostmi a vysvětlit vše, na co 

se rodiče budou ptát. Mají-li rodiče k němu důvěru, je to vhodnější než shánět informace 

v okruhu přátel a známých, kteří sice s rodiči sympatizují, ale odborné znalosti zpravidla 

nemají. Některé informace mohou být zavádějící a škodlivé. 

Mnoho informací dnes mohou rodiče získat na různých internetových adresách. Široce 

dostupná je i literatura. Je vhodné, aby se rodiče spojili s rodiči, které potkal podobný osud. 

Najdou zde možnost nejen nových informací, získají i množství praktických poznatků 

a zkušeností a mohou společně sdílet své starosti. Existuje i několik občanských sdružení, 

která sdružují rodiče a přátele dětí s dětskou mozkovou obrnou. Vyvíjejí mnoho dalších 

společných aktivit. 

 

2. Postižení dítěte je úkol, který před rodiče život postavil, úkol, který mají 

zvládnout. 

 

Prožívat postižení svého dítěte jen jako „neštěstí“ vede k pasivitě a uzavření do sebe. 

To nepomáhá dítěti ani rodičům. Naopak je třeba přejít do aktivity. Obratu se dosáhne, 

jestliže rodiče přijmou situaci jako životní zkoušku a úkol. Na zkoušku je nutno se připravit, 

úkol je třeba zvládnout. Je třeba mobilizovat vlastní síly a vytvořit atmosféru spolupráce 

v okruhu svých nejbližších. Je možno uplatnit organizační talent, něco vymyslet, vyrobit, 

získat pomoc odborných pracovníků apod. Mnoho vtipných a dovedných otců dovede pro své 

děti vyrobit různé praktické pomůcky, hračky apod. 
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3. Dítě potřebuje obětavost rodičů, ale ne sebeobětování rodičů! Bude ještě dlouho 

potřebovat jejich péči; je povinností rodičů šetřit svými silami, dovolit ostatním lidem, 

aby převzali část péče o dítě na sebe. Třeba umístit dítě do denního stacionáře, aby se 

mohla matka věnovat svému povolání. Nebo svěřit své dítě prarodičům a dopřát si pár 

dní dovolené. 

 

Dítě s postižením potřebuje pomoc a porozumění. Rodiče mu musí být oporou, musí ho 

výchovně vést, mnohému naučit, naplňovat jeho svět pohodou a radostí. Vyžaduje to mnoho 

času, mnohé úkoly je třeba stále opakovat, což vychovatele přirozeně vyčerpává. Vyčerpaní, 

obětovaní lidé, však nejsou dobrými společníky, natož vychovateli. Povinností rodičů, 

pečujících o dítě s postižením, je udržet se v dobré tělesné i duševní kondici. 

Práci s dítětem je třeba rozdělovat. Je třeba, aby se na ní podíleli všichni členové 

rodiny a nikoli jen obětavá matka či babička. Proto by také například zácvik v některé 

metodice léčebné rehabilitace, kterou pak budou sami poskytovat dítěti, měli absolvovat oba 

rodiče. Ten, na němž leží hlavní pracovní a časová zátěž v péči o dítě, by měl jako 

samozřejmou a nutnou součást duševní hygieny po určitou část každého dne a na určitou 

dobu v celku dělat něco jiného než pečovat o dítě. Ostatní členové rodiny by mu to měli 

umožnit. V současnosti přibývá možností tzv. respitní (úlevové) péče. Mnohá zařízení nabízejí 

možnost krátkodobých pobytů dítěte s postižením v době, kdy si rodiče potřebují od trvalé 

péče ulevit (dovolená, pobyt v lázních apod.) 

 

4. Rodiče mají právo na pravdu o zdravotním stavu svého dítěte, ale i o možnostech 

a perspektivách vývoje. Většinou se dá leccos dělat. 

 

Lékaři, popř. psychologové, kteří dítě sledují a opakovaně vyšetřují, pomáhají rodičům 

svým odhadem i vysvětlením stanovit vývojové perspektivy dítěte. Předpovědět vývoj 

s absolutní jistotou sice nemohou, ale s větší či menší pravděpodobností jej mohou naznačit. 

V případě dětské mozkové obrny jsou tyto perspektivy při intenzivní komplexní péči poměrně 

příznivé. Rodiče zdaleka netrpí tolik úzkostí a mohou mnohem více energie věnovat dítěti, 

jestliže jeho vývoj postupuje podle naznačené předpovědi, nežli když doufají neustále v rychlý, 

zázračný pokrok. Jsou pak vždy zaskočeni zklamáním. 

Důležité je, aby rodiče přijali představu, že se dítě bude vyvíjet svým tempem a podle 

vlastního řádu (v případě DMO s opožděným rozvojem pohybových funkcí). Rodiče nesmí dítě 

srovnávat s jinými dětmi, ale měli by sledovat jen jeho vlastní pokroky, byť pouze pomalé 
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a částečné. Je třeba před rodiči vždy zdůrazňovat, co toto dítě může dělat, a ne, co nemůže, co 

umí, a ne, co neumí. Rodiče sami by pak měli vždy dítě hodnotit podle toho, v čem jim dělá 

radost, nikoli v čem je zarmucuje. 

 

5. Dítě samo svým postižením netrpí. Trpět začne, pokud ho okolí lituje, podceňuje 

a nedovolí mu rozvíjet své možnosti, i když změněné. 

 

Velká část veřejnosti se domnívá, že dítě, které se vyvíjí opožděně, strádá tělesně 

či duševně v důsledku svého stavu. Dítě však své postižení takto nevnímá. Žije svým dětským 

životem a jeho radostmi a starostmi tak, jak to odpovídá stupni jeho vývoje. Tendenci „trpět“ 

mají daleko více ti, kteří jsou na dítě citově vázáni. Své prožitky pak promítají do dítěte: „Ta 

chudinka! Co on zkusí! Musíme mu nahradit jeho trápení!“ Podle toho také jednají. Dítě 

nepatřičně a zbytečně ochraňují, rozmazlují, jeho vývoj spíše zdržují, než povzbuzují. 

Důležitější než dítě litovat je pomáhat mu k radostnému životu! 

 

6. Ve výchově a při stimulaci rozvoje dítěte je dobře dodržovat pro všechny pravý 

čas a náležitou míru. Nelze předbíhat ani přeskakovat jednotlivé vývojové stupínky, dítě 

je potřeba učit vždy tu nejbližší vyšší dovednost. 

 

Vývoj dítěte má svoji zákonitost. Pro všechno, co s dítětem děláme nebo hodláme 

dělat, je určitý vhodný čas a určitá vhodná míra. Každý krok ve výchově, v podněcování 

vývoje, ve cvičení, v rehabilitaci má přijít v pravý čas – ani ne příliš brzy, ani příliš pozdě. 

Rodiče mnohdy vynakládají mnoho energie, ale i finančních prostředků uspěchaně, neuváženě 

ve snaze „hlavně něco dělat“. Předbíhají odborná doporučení, rehabilitační cvičení, 

speciální výukový postup. Dítě si pak snadno osvojí nesprávné návyky, popř. se v něm vzbudí 

obranné tendence, které jsou závažnou překážkou nápravnému nácviku. Typickou chybou je 

např. zvyšovat dávky rehabilitačních cvičení nad doporučení daná odborníky. Dítě je pak 

předčasně unavené, ke cvičení odmítavé. Ve svém důsledku je taková aktivita 

kontraproduktivní 

I v péči o dítě s postižením platí zásada hospodárnosti. Čas, odhodlání a dobrá vůle 

rodičů či jiných vychovatelů jsou velké hodnoty, které je třeba využívat co nejúčelněji. Při 

vytváření návyků, v učení, v nápravných cvičeních by se rodiče měli soustředit na to, co je 

nejdůležitější a v čem je reálná naděje na úspěch. Je to především sebeobsluha, udržování 

tělesné čistoty, umění se čistě najíst, dodržovat hygienické návyky. 
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7. Rodiče by si měli uvědomit, že v tom nejsou sami! Je velkou oporou ve stresových 

situacích, pokud mohou lidé sdílet své starosti i radosti s jinými lidmi, kteří již 

podobnou situaci úspěšně zvládli. Dokladem jsou sdružení rodičů dětí s DMO nebo 

s jinými zdravotními obtížemi. 

 

Rodiče dítěte s postižením musí brzy zjistit, že tu nejsou se svým problémem sami. 

Podobných rodičů je více a jsou ochotni sdílet své zkušenosti, starosti i radosti. Lidská 

solidarita může být velkou oporou. Připraveni solidárně pomoci jsou i odborníci, pracovníci 

různých poradenských zařízení a další. 

Soužití s postiženým dítětem rodiče a vychovatele mnoho naučí, vnitřně významně 

vyspívají. Jejich životní zkušenost je výjimečná. Tato výjimečnost však může vést k tomu, že se 

vychovatelé uzavírají do sebe, do svých bolestí, do jedinečnosti svého postavení a společensky 

se izolují. To není dobře. Zkušenost říká, že pomoci mohou i lidé nezasvěcení a nezkušení, 

vědí-li jak. Nesmí se však před rodiči cítit nejistí, jako ti, co nevědí, co smějí a nesmějí říci. 

V takovém případě se raději odtahují. Jestliže se rodiče dítěte s postižením s nimi přirozeně 

stýkají, hovoří s nimi volně o svých starostech, mohou nalézt u nich sympatickou odezvu. 

Rodiče postiženého dítěte by měli být zapojeni do širšího společenství rodiny, do vztahů 

v sousedství, na pracovišti, v okruhu přátel apod. 

 

8. Nejste ohroženi. 

 

Rodiče dítěte s postižením bývají někdy až přecitlivělí na zájem druhých lidí, na jejich 

zvědavé pohledy, poznámky, rozpačité chování. Je to přirozené. Jejich životní jistota je 

oslabena. Bolest, kterou prožívají, je činí zvýšeně vnímavými. Žijí v jakémsi neustálém napětí, 

čekajíce na útok odkudkoli a kdykoli. Měli by si uvědomit, že tento pocit napětí a ohrožení je 

spíše důsledkem jejich větší vnímavosti než snad nepřízně nebo zlé vůle lidí okolo. 

Nešetrné poznámky, nevhodné pohledy okolí jsou zpravidla projevem tzv. obranných 

mechanismů. Mají je rodiče postižených dětí, laická i odborná veřejnost. Podvědomě se totiž 

vyhýbáme myšlenkám na nepříjemné věci a bráníme se tíživé představě, že by i nás mohlo 

něco podobného potkat. Jednáme pak slabošsky, nerozumně a netaktně. Tyto obranné 

tendence musí překonávat jak rodiče, tak veřejnost. 
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9. Chraňte si své manželství, nezapomínejte jeden na druhého kvůli péči o dítě. 

Chraňte rodinu! Chraňte práva všech členů rodiny; nejen vaše postižené dítě, ale i jeho 

sourozenci, vy rodiče a prarodiče tvoříte rodinu. 

 

Zvýšené napětí, permanentní úzkost, zátěž nezvyklými pracovními a výchovnými 

nároky vede v rodinách s postiženým dítětem často k jejímu rozpadu. Mnoho rodičů 

postižených dětí se rozvádí. I v rodině s postiženým dítětem by si rodiče měli být vzájemnou 

oporou. Jim by pak měla být oporou širší rodina, přátelé, známí. Nelze hledat vinu či viníka 

za postižení dítěte, pátrat, kdo za to může. Každý z rodičů by měl nést svůj díl odpovědnosti 

nejen k dítěti s postižením, ale i k partnerovi, k druhým dětem, pokud v rodině jsou, 

k nejbližším příbuzným i k svému širšímu okolí. Těžké úkoly se zvládají lépe společně. 

Je třeba, aby každý z rodičů měl pochopení pro to, že způsob, jakým se ten druhý 

vyrovnává s duševní a citovou zátěží, může být velmi rozdílný. Samotné prožívání smutku, 

nejistoty je různé u jednotlivých lidí, někdo spíše pláče, někdo se tím více pustí do různých 

aktivit, někdo hledá rozptýlení. Snadno pak vzniká podezření, že partner nebo kdokoli jiný 

v rodině není dost citlivý, že nemá dítě či partnera rád. 

 

10. Myslete na budoucnost – realisticky zvažte své síly, zdravotní stav. Pokud je dítě 

s DMO jedináček, uvažte, zda sourozenec by nebyl prvkem ozdravujícím život v rodině 

i stimulujícím vývoj postiženého dítěte, partner a vrstevník ke hrám a později výpravám 

za kamarády bez rodičů. 

 

Každý, kdo má děti, myšlenkám na budoucnost neujde. V případě rodiny s postiženým 

dítětem je potřeba zaměřit tyto myšlenky velmi realisticky. Je potřeba v klidu zvážit, jak 

dalece dokáže zajistit potřeby dítěte rodina sama, jak dalece vydrží se silami, co a jak může 

očekávat od svého nejbližšího okolí. Vynořují se otázky, jak vhodně kombinovat výchovu 

v rodině s výchovou ve stacionáři či jiném speciálním zařízení. Nikdy neexistuje jednoduchá 

odpověď. Rodina by se měla vždy poradit s odborníky, kteří vývoj dítěte sledují, včetně 

možnosti diagnostického pobytu v některém zařízení. 

Zvláště u mladých manželů vyvstane záhy otázka, zda si mohou dovolit mít další dítě. K časté 

negativní odpovědi je vede úvaha, že by další dítě mohlo být také postižené, že by narozením 

dalšího dítěte ochudili o péči své dítě s postižením. Zkušenost však ukazuje, že další zdravé 
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dítě přináší v rodině uklidnění, vyrovnání a ozdravění celého prostředí. V jejich rozhodování 

jim může opět pomoci rada odborníků (genetik, gynekolog, pediatr, psycholog). 
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Příloha č. 2 - Pevně dané otázky pro ergoterapeuty 

1. Věnujete se v rámci ergoterapie u dětí s dětskou mozkovou obrnou i péči o pečující 

osoby? Jak konkrétně? 

2. V jakých oblastech si myslíte, že může pečujícím osobám pomoci zrovna 

ergoterapeutická intervence (např. kompenzační pomůcky, nácvik přesunů a domácích terapií, 

doporučení ohledně psychohygieny, ...)? Vychází iniciativa z Vaší strany, nebo spíše ze 

strany rodičů? 

3. Spolupracuje u vás při péči o pečující osoby celý interprofesní tým? Jak (kdo z týmu 

má co na starost)? Doporučujete rodičům služby jiných odborníků? 

4. Pořádáte na Vašem pracovišti nějaké akce, workshopy apod. zaměřené a určené pro 

pečující osoby (např. možnost sdílení apod.)? 

5. Napadá Vás ještě něco, co v této oblasti považujete za důležité, a neměla bych to ve 

své práci opomenout? 
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Příloha č. 3 – Shrnutí jednotlivých rozhovorů (práce s rodiči v rámci 

konkrétních pracovišť) 

Zařízení jsou řazena abecedně: 

ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú. 

Centrum ARPIDA nabízí komplexní podporu v rámci uceleného systému rehabilitace 

(prostředky léčebné, sociální, pedagogické a pracovní). 

V oblasti péče o pečující osoby se ergoterapeuti věnují zejména kompenzačním 

pomůckám – rodičům je představí, vysvětlí, k čemu a jak se používají, nabídnou možnost 

jejich zapůjčení a vyzkoušení v domácím prostředí. Ergoterapeuti dále v rámci terapií ukazují 

rodičům, jak nacvičovat různé položky z oblasti pADL a iADL, jak vhodně upravit domácí 

prostředí apod. Další důležitou oblastí, kterou zmiňují, je nácvik přesunů dítěte tak, aby byla 

zachována škola zad. Ergoterapeuti prý také předávají kontakty na další odborníky či zařízení, 

která by mohla rodičům pomoci, a nabízejí rodičům různé informační letáky. 

V Centru Arpida se dále pořádají semináře a školení pro pracovníky v přímé péči. Na 

některé z nich se mohou přihlásit i rodiče. Nově (informace z listopadu 2018) prý byla pro 

klienty i jejich rodiče zavedena také možnost využít služeb psychologa. Centrum Arpida také 

nabízí služby denního stacionáře, osobní asistence či odlehčovací služby, čímž pečujícím 

osobám velmi napomáhá. 

Centrum komplexní péče pro děti s perinatální zátěží VFN a 1.LF UK + Play SI – 

Centrum dětské ergoterapie (ergoterapeutka, které se ptám, pracuje na obou pracovištích a 

přístup je prý velmi podobný) 

Ergoterapeutka sděluje, že v rámci Centra komplexní péče pro děti s perinatální zátěží 

VFN a 1.LF UK a Play SI - Centra dětské ergoterapie pracuje s rodiči poměrně intenzivně. Na 

začátku setkávání vyžaduje jakousi „zakázku“ ze strany rodiny, tzn. chce, aby rodina byla 

aktivní a v rámci terapií se pracovalo na tom, co skutečně považuje za důležité a potřebné. 

Ergoterapeutka v případě potřeby představuje možnosti a nápady, v jakých oblastech je 

možné pracovat. Co se týče podpory pečujících, jedná se zejména o oblast kompenzačních 

pomůcek a úprav domácího prostředí, doporučování vhodných volnočasových aktivit, 

spolupráce s dalšími odborníky či zařízeními apod. (například Centrum Provázení). Důraz je 
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také kladen na komunikaci – tu ergoterapeutka vysvětluje a podporuje na základě metody VTI 

(Videotrénink interakcí), která je právě nástrojem pro zlepšení komunikace. Často s rodiči 

rozebírá i oblast psychohygieny, ale zde velmi záleží na přístupu rodičů a vzájemné důvěře 

rodičů a terapeuta. Ergoterapeutka také sděluje, že čím déle se ergoterapii věnuje, tím více se 

věnuje právě rodinám: „Někdy se i stane, že samotná terapie ani neproběhne a čas věnuji jen 

rodičům,“ doplňuje. Rodiče jsou prý totiž zvyklí klást důraz pouze na výkony dítěte, a na 

sebe často zapomínají, což není vždy dobré. 

Forma podpory pečující prostřednictvím seminářů, workshopů či skupin se na obou 

pracovištích objevuje jen zcela minimálně. Hlavním důvodem jsou časové možnosti. 

Terapeutů je poměrně málo a pacientů naopak mnoho. Zájem mezi rodiči by byl, ale problém 

je s kapacitami pracovišť. 

Integrační centrum Zahrada 

V Integračním centru Zahrada probíhá intervence s rodiči zejména prostřednictvím 

individuálních či skupinových schůzek, přednášek či školení. Tyto aktivity jsou zaměřeny 

zejména na oblast správných přesunů a manipulace s dítětem, polohování, ergonomii při péči, 

dále na oblast psychohygieny, poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek 

či odlehčovacích služeb apod. Nabídka těchto schůzek a přednášek vychází od ergoterapeutů 

(případně od někoho dalšího z celého multidisciplinárního týmu). Ergoterapeutky ale 

zdůrazňují, že velmi záleží zejména na přístupu rodičů – někdo této nabídky využít nechce 

(nechce „vykročit ze svých kolejí“), někdo chce naopak využít naprosto všeho. „Nejdůležitější 

je do ničeho rodiče nenutit a také je nehodnotit, to je důležité i pro naši vlastní 

psychohygienu,“ zdůrazňují zdejší ergoterapeutky. 

Jak již bylo výše zmíněno, péči o rodiče se v Integračním centru Zahrada věnuje celý 

multidisciplinární tým, zde konkrétně se jedná o vedoucí pokoje (ve kterém děti tráví čas 

mezi terapiemi), speciální pedagogy, sociální pedagogy, asistenty pedagogů, fyzioterapeuty a 

ergoterapeuty. V rámci své praxe jsem zde zažila i schůzku celého týmu jednoho pokoje, kde 

členové týmu sdíleli své zkušenosti s jednotlivými dětmi s ostatními a radili se, na čem 

pracovat a co doporučovat i rodičům, což mi přišlo velmi užitečné a obohacující (jak pro 

terapeuty navzájem, tak potom i pro rodiče). 
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Rodiče mohou využít i nabídky psychoterapeutických intervencí, supervizí či sdílení 

v sociálních skupinách (například na sociální síti Facebook). Funguje zde i určitá forma 

odlehčovacích služeb, kdy jednou za čas jedou děti spolu s terapeuty na jakousi „školu 

v přírodě“, která trvá obvykle týden, a rodiče si tak mohou odpočinout. 

Jedličkův ústav a školy 

Jedličkův ústav a školy funguje zejména jako základní a střední škola s internátem, 

a komunikace s rodiči žáků a studentů je tedy poměrně častá. Nejvíce s rodiči přicházejí do 

styku samozřejmě učitelé a vychovatelé, kteří se s nimi vídají přirozeně každý den 

a operativně řeší aktuální situaci. 

V rámci ergoterapie se zdejší ergoterapeutky věnují rodičům a pečujícím osobám jen 

minimálně, a to nejčastěji na žádost samotných rodičů. Ti se na ně obracejí zejména v oblasti 

manipulace s dítětem, nejčastěji z důvodu bolesti zad. Ergoterapeutky jim ukazují šetrné 

způsoby, jak s dítětem manipulovat, představí jim i možné pomůcky pro manipulaci a také 

jim je zapůjčují k vyzkoušení do domácího prostředí. 

Co se týče psychosociální oblasti, ergoterapeutky sdělují, že rodičům jsou k dispozici 

zejména místní psychologové. Jejich služeb někteří rodiče využívají. Někdy přijde nějaký 

návrh na zlepšení celé situace v rodině například od asistenta, který rodinu dobře zná 

a setkává se s ní často. Pak se situací zabývá celý interprofesní tým (který se schází 

pravidelně 3 – 4x do roka, ale v případě potřeby i vícekrát do roka v reakci na aktuální situaci) 

a každý jeho člen se snaží nabídnout pomoc v rámci svých schopností a kompetencí. 

Jedličkův ústav a školy také pomáhá rodičům například s přepravou dětí do školy, 

zdejší internát také funguje během některých víkendů, dá se tedy říci, že jde i o určitou formu 

odlehčovací služby. Každá třída pak jezdí např. i na školu v přírodě (které se zúčastňují 

i ergoterapeutky) – i tato možnost slouží rodičům jako jakási odlehčovací služba. 

Klinika dětské rehabilitace FN Motol 

Při ergoterapii dětí s dětskou mozkovou obrnou se zde ergoterapeutky jejich rodičům 

věnují velmi intenzivně. Snaží se jim aktivně nabízet různé možnosti pomůcek do domácího 

prostředí, k jednotlivým pomůckám zasílají rodičům vždy do mailu odkaz, kde se dá pomůcka 

pořídit. Pokud doporučují výběr dražších pomůcek, snaží se rodiny nasměrovat na nadace, 

kde je možné získat finanční příspěvek. Rodinám je poskytováno i poradenství a podpora, 
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především formou e-mailové komunikace. Poradenství v této formě spočívá v zasílání 

různých konkrétních odkazů na pomůcky, hračky, videa s návody na různé typy stimulací, 

dále ergoterapeutky odpovídají na otázky týkající se stavu dětí. Rodiče se prý přes e-mail také 

často dotazují, zda domácí cvičení provádějí správně, nebo si přesně nepamatují, co a jak mají 

doma provádět, a proto se ptají. Přes e-mail jsou dále zasílány vytvořené letáky s různými 

cviky apod. Slovem podpora (prostřednictvím e-mailu) je myšleno zejména psychické 

povzbuzení, že rodiče o dítě pečují dobře. Někomu stačí ocenění schopností dítěte, někteří 

rodiče potřebují ujistit, že jejich péče je dobrá a dítě z ní profituje. Zdejší ergoterapeutka ještě 

doplňuje, že „výborně rodiče podporuje např. škola Smiling Crocodile, kde pořádají spoustu 

společných aktivit, zajišťují maminkám stylistu a kadeřníka atd., ale myslím, že některým 

maminkám stačí i jen ten přátelský přístup.“ 

Pro rodiče klientů byl v roce 2013 založen i profil na sociální síti Facebook - Ergo 

Motol, kam ergoterapeutky vkládají nápady a zároveň je zde rodiče mohou kontaktovat 

s dotazy a podněty. 

Na pracovišti vznikají také různé manuály k jednotlivým terapeutickým postupům, 

které mohou rodičům pomoci zařadit terapeutická doporučení do každodenního života. 

V terapiích ergoterapeutky nejčastěji edukují rodiče ohledně postupů v oblasti 

polohování, přesunů a soběstačnosti v každodenním životě, v této oblasti jsou nejvíce 

používané techniky handlingu z Bobath konceptu. Zároveň se snaží o výběr vhodných 

kompenzačních pomůcek (židličky, stojany, vozíky). 

Psychohygieně rodičů se zde ergoterapeutky příliš nevěnují, ale snaží se o pozitivní 

a podporující přístup a zavedení vhodných volnočasových aktivit pro celou rodinu. 

Na pracovišti se bohužel nevyskytují všechny profese, které by tým měl ideálně 

obsahovat. Velmi postrádaná je pozice psychologa, který by pracoval s celou rodinou klientů. 

Ergoterapeutka doplňuje, že „velmi často se tedy stává, že psychologickou intervenci supluje 

právě ergoterapeut.“ Na klinice prý také chybí logopedická péče o ambulantní pacienty. 

Velmi intenzivně zde spolupracuje ergoterapeut s fyzioterapeutem a rehabilitačním lékařem.  

Na pracovišti nejsou pořádány žádné akce či workshopy zaměřené na pečující osoby. 
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Rehabilitace Klubíčko s.r.o., Ústí nad Labem 

Jedná se o ambulantní zařízení v Ústí nad Labem. V rámci ergoterapie se 

ergoterapeutky snaží starat o pečující pomocí doporučování služeb rané péče, psychologa 

či seminářů o rodinné terapii. Nárazově také pořádají skupinová setkání rodin dětí s dětskou 

mozkovou obrnou, kde mají rodiče možnost setkat se navzájem a sdílet mezi sebou své 

zkušenosti, rady, prožitky. Ergoterapeutky také pořádají různé workshopy jak pro odborníky, 

tak pro rodiče. Tento rok (2018) prý pořádaly například semináře s dětskou neuroložkou 

MUDr. Ladislavou Rennerovou či s ergoterapeutkou Bc. Veronikou Vítovou, která se kromě 

mnohaleté práce s postiženými dětmi velmi intenzivně věnuje právě práci s rodinou 

(absolvovala v této oblasti i mnoho kurzů, např. Výcvik v rodinné terapii, Kurz rodinného 

poradenství apod.). 

Nedílnou součástí práce zdejších ergoterapeutek je nácvik přesunů, doporučování 

a výběr kompenzačních pomůcek a nácvik terapií, které rodič s dítětem může provádět 

v domácím prostředí. 

Ergoterapeutky zde spolupracují s dětskou fyzioterapií a s dětským neurologem, 

spolupráce s psychologem, logopedem, speciálním pedagogem apod. je pouze externí 

a rodičům je pouze doporučována. 
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Příloha č. 4 - Dotazník pro osoby pečující o dítě s DMO 

Dobrý den, 

jsem studentkou 3. ročníku bakalářského studia ergoterapie na 1. lékařské fakultě 

Univerzity Karlovy. Mám velmi kladný vztah k dětem, a i profesně bych se této oblasti chtěla 

po ukončení svého studia věnovat. Protože práce s dětmi je velmi úzce propojena i s prací 

s rodiči, je i má bakalářská práce zaměřena na vztah mezi ergoterapií, dětmi (konkrétně dětmi 

s dětskou mozkovou obrnou) a jejich pečujícími osobami – tedy zejména rodiči. 

V rámci praktické části své bakalářské práce chci zjistit, jak spolupráce ergoterapeuta 

s rodiči probíhá, v jakých oblastech funguje a kde má možná naopak rezervy. Proto se na Vás 

obracím s prosbou, zda byste byli ochotni věnovat chvíli svého času vyplnění krátkého 

dotazníku. 

Dotazník se skládá z dvaceti otázek a je anonymní. Pokud by Vás zajímaly výsledky 

průzkumu či celé mé práce, obraťte se na mě na adrese iveta.moulikova@seznam.cz. 

Předem Vám moc děkuji za Váš čas a ochotu při vyplňování dotazníku. 

Iveta Moulíková 

1. Jakou formu dětské mozkové obrny má Vaše dítě? 

o Spastická hemiparetická forma 

o Spastická diparetická forma 

o Spastická triparetická forma 

o Spastická kvadruparetická forma 

o Dyskinetická forma 

o Cerebelární (mozečková) forma 

o Smíšená forma 

o Jiná: 

2. Kolik let je Vašemu dítěti? 

o 0 – 1 

o 2 – 3 

o 4 – 5 
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o 6 – 10 

o 11 – 14 

o 15 – 18 

o Mé dítě je již dospělé 

3. Kolik dětí máte? 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 a více 

4. V jakém kraji bydlíte? 

o Hlavní město Praha 

o Středočeský 

o Jihočeský 

o Plzeňský 

o Karlovarský 

o Ústecký 

o Liberecký 

o Královéhradecký 

o Pardubický 

o Olomoucký 

o Moravskoslezský 

o Jihomoravský 

o Zlínský 

o Vysočina 

5. Navštěvujete zaměstnání? 

o Ano 

o Ne 

o Jiné: 
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6. Kdo další z Vašich blízkých se podílí na péči o Vaše dítě? Můžete vybrat více možností. 

 Partner/partnerka 

 Prarodiče 

 Další příbuzní 

 Známí a přátelé 

 Jiné: 

7. Využíváte/využívali jste s Vaším dítětem ergoterapii? 

o Ano (i pokud ji v současnosti již třeba nevyužíváte, prosím Vás o její 

zhodnocení v následujících otázkách) 

o Ne (i přesto Vás prosím o pokračování v dotazníku - budete automaticky 

přesměrováni na několik posledních otázek, které nesouvisejí s tím, zda jste 

ergoterapii využívali) => přejít na otázku č. 17 

8. Věnuje se ergoterapeut v rámci terapií s dítětem i péči o Vás? (Řeší s Vámi Vaše 

problémy? Reaguje na Vaše dotazy a potřeby?) 

o Ano 

o Ne 

o Jiné: 

9. Vychází iniciativa ohledně péče o Vás (viz otázka 8.) od Vás nebo od ergoterapeuta? 

o Od nás 

o Od ergoterapeuta 

o Jiné: 

10. Podílíte se spolu s ergoterapeutem na plánování terapií a určování cílů (respektuje 

ergoterapeut to, na čem chcete pracovat vy, nebo zaujímá vedoucí roli v plánování cílů on)? 

o Terapie a cíle plánujeme společně s ergoterapeutem 

o Terapie a cíle plánuje ergoterapeut sám 

o Jiné: 
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11. V jakých oblastech s Vámi ergoterapeut pracuje? Můžete vybrat více možností. 

 Nácvik přesunů a manipulace s dítětem 

 Instruování v oblasti správného polohování 

 Doporučování kompenzačních pomůcek (např. pomůcky pro přesuny 

či polohování apod.) 

 Doporučování ohledně úprav domácího prostředí (např. úpravy zajišťující 

bezbariérové prostředí) 

 Poradenství ohledně možností úhrady/příspěvku na kompenzační pomůcky 

či úpravy domácího prostředí 

 Doporučování vhodných hraček a dalších stimulačních prvků pro dítě 

 Poskytování informací o terapiích a cvičeních, která s dítětem ergoterapeut 

provádí 

 Nácvik cvičení a technik, které můžete provádět s dětmi samostatně v domácím 

prostředí 

 Nácvik správné podpory dítěte v oblasti soběstačnosti (jak dítě podporovat 

např. při jedení, umývání apod.) 

 Prevence zdravotních komplikací (Vašich) plynoucích z péče o dítě (např. 

prevence bolesti zad, přetížení horních končetin apod.) 

 Poradenství v oblasti péče o Vaše duševní zdraví (psychohygiena) 

 Doporučování ohledně vhodných volnočasových aktivit pro dítě i celou rodinu 

 Doporučení využívání svépomocných skupin 

 Doporučování seminářů či školení pro pečující osoby 

 Doporučování služeb jiných odborníků, kteří by Vám mohli pomoci 

(psycholog, psychoterapeut, odlehčovací služby apod.) 

 Předávání kontaktů na další odborníky (viz předchozí bod) či zprostředkování 

jejich služeb 

 Předávání letáků či dalších informačních materiálů (např. o tom, co a jak 

můžete s dětmi cvičit, na co si dát při péči pozor, leták s informacemi o dětské 

mozkové obrně apod.) 

 Poradenství formou e-mailu, telefonicky či přes sociální sítě (zasílání informací 

či odkazů, reakce na Vaše dotazy, pokud se nemůžete zeptat osobně apod.) 

 Podpora, naslouchání, povzbuzení 
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 Jiné: 

12. V jakých dalších oblastech podporu a práci ergoterapeuta naopak postrádáte? 

13. Pokud s Vámi ergoterapeut pracuje v oblasti svépomocných skupin, pak je jeho role: 

o Ergoterapeut skupinu organizuje, ale vede ji někdo jiný 

o Ergoterapeut skupinu vede 

o Ergoterapeut skupiny pouze doporučuje 

o Ergoterapeut s námi v této oblasti nepracuje 

o Jiné: 

14. Pokud s Vámi ergoterapeut pracuje v oblasti odborných seminářů či školení pro pečující 

osoby, pak je jeho role: 

o Ergoterapeut semináře či školení organizuje, ale vede je někdo jiný 

o Ergoterapeut semináře či školení vede 

o Ergoterapeut semináře či školení pouze doporučuje 

o Ergoterapeut s námi v této oblasti nepracuje 

o Jiné: 

15. Jak hodnotíte přínos ergoterapeutické intervence o Vaše dítě (jak jste spokojeni s péčí 

ergoterapeuta o Vaše dítě, kde vidíte rezervy apod.)? 

 

16. Jak hodnotíte přínos ergoterapeutické intervence o Vás (jak jste spokojeni s péčí 

ergoterapeuta o Vás samotné, kde vidíte rezervy apod.)? 

 

17. Který z odborníků, kteří pracují s Vaším dítětem, je nápomocný i Vám samotným (reaguje 

na Vaše problémy, dotazy, hledá řešení apod.)? Můžete vybrat více možností. 

 Lékař 

 Psycholog 

 Ergoterapeut 

 Fyzioterapeut 

 Vychovatel 
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 Sociální pracovník 

 Logoped  

 Jiné: 

18. Co Vám osobně nejvíce pomáhá zvládat péči o postižené dítě (přátelé, sport, sdílení, víra, 

apod.)? 

 

19. Péče o dítě s dětskou mozkovou obrnou může být pro rodiče velmi náročná v oblasti 

fyzického zdraví. Pokuste se prosím ohodnotit na škále od 1 (žádný) do 10 (extrémní) 

celkovou fyzickou zátěž, kterou pociťujete. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

20. Péče o dítě s dětskou mozkovou obrnou může být pro rodiče také velmi psychicky 

náročná. Pokuste se prosím ohodnotit na škále od 1 (žádný) do 10 (extrémní) celkovou 

psychickou zátěž, kterou pociťujete. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Moc Vám děkuji za vyplnění dotazníku a přeji Vám vše dobré! 

Iveta Moulíková 
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Příloha č. 5 – Základní údaje o respondentech 

Základní údaje o respondentech 
Resp. Kraj Forma DMO Věk 

dítěte 
Počet 

dětí Zaměstnání Pomoc 
blízkých 

1 Pardubický Spastická 
triparetická 11 - 14 3 Ne Ano 

2 Královéhradecký Spastická 
kvadruparetická Dospělé 2 Ano Ano 

3 Středočeský Spastická 
diparetická 6 - 10 2 Ne Ano 

4 Zlínský Smíšená forma 2 - 3 1 Ne Ano 

5 Středočeský Spastická 
kvadruparetická Dospělé 2 Ne Ano 

6 Středočeský Spastická 
hemiparetická 2 - 3 1 Ne Ano 

7 Praha Smíšená forma Dospělé 3 Ano Ano 

8 Pardubický Spastická 
diparetická 11 - 14 3 Ano Ano 

9 Jihočeský Spastická 
kvadruparetická 11 - 14 2 Ne Ano 

10 Jihomoravský Spastická 
hemiparetická 2 - 3 5 a více Ano Ano 

11 Jihomoravský Spastická 
kvadruparetická 2 - 3 1 Ne Ano 

12 Jihomoravský Spastická 
diparetická Dospělé 2 Ne Ano 

13 Jihomoravský Spastická 
triparetická Dospělé 1 Ano Ano 

14 Praha Spastická 
kvadruparetická 4 - 5 3 Ne Ano 

15 Středočeský Spastická 
hemiparetická 4 - 5 1 Ne Ano 

16 Ústecký Spastická 
triparetická 4 - 5 2 Ne Ano 

17 Ústecký Spastická 
hemiparetická 2 - 3 3 Ne Ano 

18 Královéhradecký Spastická 
triparetická 2 - 3 2 Ne Ano 

19 Jihomoravský Spastická 
kvadruparetická 11 - 14 2 Ne Ano 

20 Ústecký Cereberální 4 - 5 1 Ne Ano 

21 Praha Spastická 
diparetická 4 - 5 2 Ne Ano 

22 Jihomoravský Spastická 
kvadruparetická 4 - 5 2 Ne Ano 

23 Pardubický Spastická 
hemiparetická 4 - 5 2 Ano Ano 
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24 Jihomoravský Smíšená forma Dospělé 3 Ano Ano 

25 Středočeský Spastická 
diparetická 6 - 10 2 Ne Ano 

26 Karlovarský Spastická 
diparetická 4 - 5 1 Ne Ano 

27 Praha Cereberální 6 - 10 3 Ne Ano 

28 Jihočeský Spastická 
diparetická 4 - 5 1 Ne Ano 

29 Olomoucký Spastická 
kvadruparetická 6 - 10 2 Ne Ano 

30 Liberecký Spastická 
kvadruparetická 11 - 14 2 Ne Ano 

31 Plzeňský Spastická 
kvadruparetická 0 - 1 2 Ne Ano 

32 Jihočeský Spastická 
diparetická 11 - 14 2 Ne Ano 

33 Moravskoslezský Spastická 
kvadruparetická 15 - 18 2 Ano Ano 

34 Jihomoravský Spastická 
diparetická 4 - 5 3 Ano Ano 

35 Pardubický Spastická 
hemiparetická 11 - 14 2 Ne Ano 

36 Praha Spastická 
kvadruparetická 11 - 14 3 Ano Ano 

37 Moravskoslezský Spastická 
kvadruparetická Dospělé 3 Ne Ne 

38 Pardubický Spastická 
kvadruparetická 6 - 10 2 Ano Ano 

39 Jihočeský Spastická 
diparetická 15 - 18 3 Ano Ano 

40 Moravskoslezský Spastická 
kvadruparetická 6 - 10 1 Ne Ano 

41 Jihočeský Spastická 
kvadruparetická Dospělé 2 Ano Ano 

42 Moravskoslezský Smíšená forma 6 - 10 3 Ne Ne 
43 Moravskoslezský Smíšená forma Dospělé 2 Ne Ano 

44 Olomoucký Spastická 
diparetická 6 - 10 2 Ano Ano 

45 Jihomoravský Spastická 
hemiparetická 4 - 5 1 Ano Ano 

46 Liberecký Spastická 
kvadruparetická 6 - 10 3 Ne Ano 

47 Jihomoravský Spastická 
hemiparetická 6 - 10 2 Ano Ano 

48 Jihomoravský Spastická 
diparetická 0 - 1 3 Ne Ano 

49 Jihočeský Spastická 
diparetická 4 - 5 2 Ano Ano 

50 Středočeský Spastická 6 - 10 2 Ne Ano 
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diparetická 

51 Karlovarský Spastická 
diparetická 4 - 5 1 Ne Ano 

52 Jihomoravský Spastická 
triparetická Dospělé 1 Ano Ano 

53 Jihomoravský Spastická 
triparetická 4 - 5 1 Ne Ano 

54 Zlínský Smíšená forma 6 - 10 3 Ano Ano 

55 Jihomoravský Spastická 
kvadruparetická 11 - 14 2 Ne Ano 

56 Ústecký Spastická 
kvadruparetická Dospělé 3 Ano Ano 

57 Moravskoslezský Spastická 
kvadruparetická 11 - 14 4 Ne Ano 

58 Jihočeský Spastická 
kvadruparetická 11 - 14 2 Ne Ano 

59 Ústecký Spastická 
diparetická Dospělé 2 Ano Ne 

60 Vysočina Spastická 
diparetická 6 - 10 1 Ne Ano 

61 Jihočeský Spastická 
diparetická Dospělé 3 Ano Ne 

62 Ústecký Smíšená forma 2 - 3 2 Ne Ano 

63 Praha Spastická 
kvadruparetická 6 - 10 1 Ano Ano 

64 Jihomoravský Spastická 
hemiparetická 11 -14 2 Ano Ano 

65 Ústecký Spastická 
diparetická 4 - 5 3 Ano Ano 

66 Jihočeský Smíšená forma 15 - 18 2 Ne Ano 

67 Jihočeský Spastická 
hemiparetická 15 - 18 2 Ne Ano 
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Příloha č. 6 – Oblasti práce ergoterapeuta s rodiči (četnost jejich zastoupení 

v dotazníku) 

Řazeno sestupně dle počtu respondentů: 

V jakých oblastech ergoterapeut s rodiči pracuje 

Oblast Počet 

respondentů 
Doporučování vhodných hraček a dalších stimulačních prvků pro dítě 36 
Nácvik cvičení a technik, které můžete provádět s dětmi samostatně v 

domácím prostředí 35 

Poskytování informací o terapiích a cvičeních, která s dítětem ergoterapeut 

provádí 31 

Doporučování kompenzačních pomůcek (např. pomůcky pro přesuny či 

polohování apod.) 24 

Nácvik správné podpory dítěte v oblasti soběstačnosti (jak dítě podporovat 

např. při jedení, umývání apod.) 22 

Nácvik přesunů a manipulace s dítětem 13 
Podpora, naslouchání, povzbuzení 11 
Instruování v oblasti správného polohování 10 
Předávání kontaktů na další odborníky či zprostředkování jejich služeb 8 
Doporučování ohledně úprav domácího prostředí (např. úpravy zajišťující 

bezbariérové prostředí) 7 

Poradenství ohledně možností úhrady/příspěvku na kompenzační pomůcky či 

úpravy domácího prostředí 7 

Prevence zdravotních komplikací (Vašich) plynoucích z péče o dítě (např. 

prevence bolesti zad, přetížení horních končetin apod.) 6 

Předávání letáků či dalších informačních materiálů (např. o tom, co a jak 

můžete s dětmi cvičit, na co si dát při péči pozor, leták s informacemi o 

dětské mozkové obrně apod.) 
6 

Poradenství formou e-mailu, telefonicky či přes sociální sítě (zasílání 

informací či odkazů, reakce na Vaše dotazy, pokud se nemůžete zeptat 

osobně apod.) 
4 

Doporučování ohledně vhodných volnočasových aktivit pro dítě i celou 

rodinu 3 

Poradenství v oblasti péče o Vaše duševní zdraví (psychohygiena) 2 
Doporučování služeb jiných odborníků, kteří by Vám mohli pomoci 

(psycholog, psychoterapeut, odlehčovací služby apod.) 2 

V žádné 2 
Doporučení využívání svépomocných skupin 1 
Doporučování seminářů či školení pro pečující osoby 1 

 


