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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: 

  



16 
 

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 

 

 


