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ABSTRAKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Jméno: Lucie Markovcová  

Vedoucí práce: Mgr. Kateřina Rybářová 

 

Název bakalářské práce: Bariéry veřejného prostředí při nakupování z pohledu osob  

po získaném poškození mozku.  

Úvod: Odstraňování bariér veřejného prostředí je jedním z cílů Úmluvy OSN o právech osob 

se zdravotním postižením. V zahraničních studiích zkoumali i ergoterapeuti vlivy bariér  

na výkon osob s disabilitou, které je limitují kvůli poruchám smyslů či jejich fatických 

a kognitivních funkcí. 

Cíl: Zjistit, na jaké bariéry ve veřejném prostředí naráží osoby po získaném poškození mozku 

(OZPM) při nakupování. 

Metody: Byl vytvořen dotazník se 34 otázkami, který byl pomocí e-mailů rozšířen 

do zařízení pracujících s dospělými OZPM v elektronické i tištěné podobě. S vyplněním 

mohli pomáhat terapeuti či rodinní příslušníci, aby nebyli znevýhodněni OZPM s poruchou 

fatických či kognitivních funkcí. Dále bylo využito zúčastněné pozorování 5 OZPM  

při nakupování. 

Výsledky: Dotazník vyplnilo 26 OZPM průměrně za 12 minut. 20 z nich bylo po cévní 

mozkové příhodě. Většina respondentů byla min. rok po získaném poškození mozku (ZPM) 

a svou disabilitu vnímali jako středně těžkou. 23 respondentů již bylo po ZPM nakupovat. 

Většina z nich k tomu potřebuje fyzickou dopomoc druhé osoby či kompenzační pomůcku 

pro pohyb. Mají potíže např. s manipulací se zbožím, sáčky či mincemi kvůli porušené funkci 

horní končetiny, s vyzkoušením a nákupem oblečení, s vyhledáním zboží v regálech kvůli 

kognitivním poruchám nebo potíže při komunikaci s prodavači kvůli dysartrii, afázii či rychlé 

řeči prodavačů. Z pozorování vyplývají jako bariéry zejména nerovnosti na cestě, úzký  

a špatně přístupný výtah, úzký prostor v uličkách či chybějící nákupní košík do ruky.  

Závěr: Ergoterapeuti musí při intervencích u OZPM zaměřených na nakupování, jedné 

ze zásadních položek instrumentálních všedních denních činností, pracovat holisticky. 

 

Klíčová slova: osoby se získaným poškozením mozku, bariéry, nakupování, ergoterapie 

  



 
 

ABSTRACT  

Author: Lucie Markovcová  

 

Title: Barriers of Public Environment from the Perspective of People with Acquired Brain 

Injury during Shopping 

Introduction: Removing barriers of the enviroment is one of goals of The Convention  

on the Rights of Persons with Disabilities. In foreign studies, occupational therapists are also 

focused on the effects of barriers on the performance of people with disabilities, which limit 

them due to sensory disorders or their phatic and cognitive functions. 

Aim: Find out the barriers of public enviroment, that complicate shopping of people with 

aquired brain injury (ABI).  

Methods: A questionnaire with 34 questions was made and distributed in electronic version 

and also in version for printing by emails to facilities for adult people with ABI. Therapists 

and family members were allowed to help them with filling the questionnaire, so people with 

malfunction of phatic functions and cognitive skills were not limited. Also involved 

observation during shopping was made with 5 people with ABI.  

Results: The questionnaire was filled by 26 people with ABI on average in 12 minutes. 20  

of them were after stroke. Most of them were at least 1 year after ABI and felt their disability 

as medium-difficult. 23 respondents were already shopping after ABI. Most of them needs 

physical help from other person or compensation aid for movement. They have for example 

problems with manipulation with articles, plastic bags or coins due to exacerbated function  

of upper limb, with buying and trying on clothes, finding good on shelves due to malfunction 

of cognitive skills or they have problems with comunication due to dysarthria, aphasia or too 

fast speech of salespeople. During involved observation was found out, that narrow and badly 

approachabble lift, barriers on path, narrow space between shelves and missing clasic 

shopping handbasket were main bariers.  

Conclusion: Occupational therapists must work holistically during the therapy with people 

after ABI focused on shopping, one of the main items of instrumental activities of daily 

living. 

 

Key words: people with acquired brain injury, barriers, shopping, occupational therapy 

  





 
 

OBSAH  

1 ÚVOD ................................................................................................................................ 1 

2 TEORETICKÁ ČÁST ........................................................................................................ 4 

2.1 Osoby po získaném poškození mozku ............................................................................. 4 

2.2 Vliv prostředí na jedince a výkon činností ....................................................................... 6 

2.3 Problematika bariér veřejného prostředí v kontextu legislativy....................................... 9 

2.4 Veřejné prostranství se zaměřením na obchody ............................................................. 12 

2.5 Schopnosti potřebné při nakupování .............................................................................. 16 

2.5.1 Fyzické schopnosti ............................................................................................. 16 

2.5.2 Kognitivní schopnosti a fatické funkce .............................................................. 22 

2.6 Možnosti ergoterapeutického vyšetření položky nakupování a zhodnocení bariér 

obchodů…………………………………………………………………………………….27 

2.7 Bariéry prostředí limitující osoby po získaném poškození mozku při 

nakupování…………………………………………………………………………………30 

2.8 Možnosti ergoterapeutické intervence zaměřené na problematiku bariér veřejného 

prostředí při nakupování ...................................................................................................... 34 

3 PRAKTICKÁ ČÁST ........................................................................................................ 37 

3.1 Cíle práce........................................................................................................................ 37 

3.2 Metody zpracování bakalářské práce ............................................................................. 37 

3.3 Výsledky dotazníkového šetření .................................................................................... 39 

3.4 Výsledky ze zúčastněného pozorování probandů během nakupování ........................... 46 

3.5 Souhrn výstupů praktické části ...................................................................................... 51 

4 DISKUZE ......................................................................................................................... 54 

4.1 Diskuze k realizaci praktické části práce ....................................................................... 54 

4.2 Diskuze problematiky týkající se možností ergoterapeutické intervence zaměřené na 

řešení bariér prostředí při nakupování lidí po získaném poškození mozku ......................... 57 

5 ZÁVĚR ............................................................................................................................. 59 

6 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY .............................................................................. 61 



 
 

7 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ ................................................................................... 70 

8 SEZNAM PŘÍLOH .......................................................................................................... 71 

9 PŘÍLOHY ......................................................................................................................... 72 

Příloha č. 1 - Pozorování probandů během nakupování  

Příloha č. 2 - Dotazník bariér veřejného prostředí při nakupování 

 



1 
 

 

1 ÚVOD 
Práce byla zpracována s cílem zjistit, na jaké bariéry veřejného prostředí narážejí 

osoby po získaném poškození mozku, jelikož je téma bezbariérovosti velmi aktuální. 

Následně bylo tematické zaměření práce konkretizováno na zmapování bariér při nakupování 

z důvodu malého počtu zmapování této tematické oblasti v rámci České republiky. Toho bylo 

dosaženo pomocí analýzy vytvořeného dotazníku a informací získaných ze zúčastněného 

pozorování pěti osob při nákupu v konkrétním obchodě. 

Zaměření práce je plně v souladu s náplní práce ergoterapeuta. Bariéry veřejného 

prostředí, jak vyplývá i např. z Kanadského modelu lidského zaměstnávání, ovlivňují výkon 

aktivit všedního života (dále jen: „ADL“) osob s disabilitou. (Kielhofner, 2008) Disabilitu lze 

dle Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví definovat následovně: 

„Disabilita je snížení funkčních schopností na úrovni těla, jedince nebo společnosti, 

 která vzniká, když se občan se svým zdravotním stavem (zdravotní kondicí) setkává s bariérami 

prostředí.“ (WHO, 2010, str. 9) ADL lze chápat jako soubor činností, které mají souvislost  

se soběstačností člověka, jelikož je provádí denně či pravidelně. ADL se dále dělí  

na personální a instrumentální ADL. „Instrumentální ADL souvisí se schopností člověka 

zvládat běžné činnosti ve svém nejbližším i širším prostředí. Provádí je pravidelně a může je 

delegovat na další osobu.“ (Krivošíková, 2011, str. 232) Tato práce je zaměřena  

na bariéry při nakupování, tedy právě jednu z položek instrumentálních ADL, se kterou  

se potýkají prakticky všichni téměř po celý život. V dnešní době je nakupování možné 

uskutečnit v bezbariérových obchodech, na příklad ve větších obchodních řetězcích typu 

Kaufland atp., kterých však není mnoho, případně je možnost nakoupit potraviny a jiné 

položky na internetu a nechat si je dovézt až domů (například služby Rohlík.cz, Aboutyou.cz, 

Ikea.cz). Daná problematika byla hodnocena z hlediska dostupnosti transportu k obchodu  

a jeho konkrétních bariér, jako je na příklad přístup do obchodu, výška regálů, celkový prostor 

uvnitř obchodu či problémy při interakci s obchodníky. Problémem je také již zmíněné malé 

množství bezbariérových obchodů, a tedy omezené možnosti pro lidi s disabilitou. Práce je 

zaměřena nejen na bariéry při nákupu potravin, ale na příklad i na možné problémy  

při nákupu oděvů. Celkově půjde o nákup jakýchkoliv fyzických věcí. 

Soběstačnost v oblasti ADL je z pohledu ergoterapie zcela zásadní, jelikož právě ADL 

je hlavní doménou tohoto oboru. Zaměření práce ergoterapeuta na soběstačnost a její 

důležitost popisuje na příklad Švestková et al. (2017, str. 17): „Cílem ergoterapie je další 
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reedukace funkčních schopností, dosažení maximální soběstačnosti a nezávislosti klientů 

v domácím, pracovním a sociálním prostředí a tím zvýšení kvality jejich života.“ 

V bariérovém prostředí je jedinec odkázán na pomoc ostatních osob a dochází k omezení 

samostatnosti jedince. (Pančocha, 2013) Pokud se vyskytují bariéry, nastává zhoršená kvalita 

služeb veřejného prostředí, jelikož člověk s disabilitou nemůže zcela využít všechny služby, 

které jsou nabízeny. Nemůže na příklad zakoupit veškeré zboží nebo dochází k problému  

při přepravě zboží domů či na místo kam potřebuje. 

Odstraňování bariér veřejného prostředí vede ke svobodě pohybu, která je deklarována 

Listinou základních lidských práv a svobod. Bariérami ve veřejném prostředí,  

tedy i omezením volného pohybu, dochází i k omezení dalších práv, zejména volného 

přístupu do budov úřadů a jiných institucí, mezi které lze zařadit i obchodní centra, 

supermarkety a jiné prostory pro nakupování. V rámci svobody pohybu je potřeba se zaměřit 

nejen na odstranění fyzických bariér, ale i na úpravu prostředí pro osoby se zhoršenou 

orientací, osoby se smyslovým postižením a osoby s mentálním postižením. (Vládní výbor 

pro zdravotně postižené občany, 2018) 

Na daný problém lze nahlížet i z hlediska Kanadského modelu výkonu 

zaměstnávání, který popisuje 3 součásti výkonu: osoba – prostředí – zaměstnávání.  

Z něj vyplývá, že bariéry prostředí mohou mít zcela zásadní vliv na výkon nakupování daného 

jedince. Jedinec potřebuje určité schopnosti, aby mohl danou aktivitu (zde nakupování) 

vykonávat. Jednotlivé schopnosti budou následně rozebrány v samostatné kapitole číslo 2.5. 

(Kielhofner, 2008) 

Výkon potřebné aktivity ovlivňuje i prostředí, ve kterém je daná aktivita vykonávána. 

Toto prostředí má určité aspekty: Fyzické – bariéry v obchodním centru (úzké uličky mezi 

regály, příliš vysoké regály, chybějící orientační cedule, vysoko umístěné váhy na zboží, 

špatně dostupný výtah atd.), možnost bezbariérové dopravy k obchodu. Sociální – případná 

možnost pomoci od jiné osoby při nákupu, plnění rolí, kdy dospělí člověk musí nakoupit 

nejen pro sebe, ale i své děti a rodinu. Institucionální – zda se v blízkosti pacienta vůbec 

nějaké bezbariérové obchody vyskytují. Následný problém s nakupováním může být tvořen 

špatnou interakcí mezi jednotlivými součástmi. (Kielhofner, 2008) 

Bezbariérové prostředí je velmi důležitou součástí života osob po získaném poškození 

mozku, jelikož se v tomto prostředí pohybují každý den. Zároveň je to jedno z míst,  

kam se často dostávají po absolvované rehabilitaci, a chtějí být soběstační. Schopnost 

samostatného nakupování je důležitá na příklad pro plnění rolí a celkovou samostatnost 
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(člověk nemusí být závislý na pomoci). Bariéry veřejného prostředí ovlivňující samostatnost 

při nakupování zároveň velmi ovlivňují i kvalitu života osob po získaném poškození mozku.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 
2.1 Osoby po získaném poškození mozku 

Práce je zaměřena na osoby po získaném poškození mozku (dále jen: „ZPM“),  

které bude nyní více definováno a rozděleno. Získané poškození mozku lze dle Brain Injury 

Association of America (2020) definovat jako poškození mozku, které není vrozené, dědičné, 

degenerativní či vyvolané porodním šokem. Pro rozdělení získaného poškození mozku bude 

v práci využito dělení dle etiologie, na kterém se shoduje více autorů (Lišková a kol., 2014; 

Janečková, 2011; Powel, 2010). ZPM je možné dělit následovně: 

Traumatická poškození mozku  

Traumatická poškození lze definovat následovně: „Traumatická poranění mozku 

vznikají jako fyzická poškození mozkové tkáně, jsou tedy způsobená vnějšími silami. 

Nejčastější příčinou traumat jsou dopravní nehody a úrazy (ať už vzniklé doma, v práci  

nebo při sportu).“ (Lišková a kol., 2014, str. 11) Mechanismus úrazu může vzniknout  

i následkem působení velkého tlaku či zrychlení. Poranění je možné dělit dle vážnosti  

na lehká, středně těžká a těžká. Dále je možné poranění dělit na primární, kam spadá komoce, 

kontuze, lacerace a difúzní axonální poranění, které vznikají ihned v souvislosti s traumatem. 

Naopak sekundární poranění značí následky, jako je krvácení, otok a hematom, které se 

objevují až se zpožděním. Celkový stav mohou ještě více zhoršit posttraumatické následky, 

kdy může dojít ke vzniku afázie, demence, hemiparézy či extrapyramidovému 

parkinsonskému syndromu. (Lišková a kol., 2014) 

Poškození mozku způsobené cévním onemocněním mozku  

Cévní onemocnění mozku tvoří v České Republice nejčastější příčinu hospitalizace. 

V roce 2010 bylo hospitalizováno 41 690 osob, z nichž 5 825 zemřelo. Celkem v roce 2010 

zemřelo 11 567 osob na cévní onemocnění mozku. Rozdíl mezi muži a ženami byl minimální 

- 548 případů na 100 000 mužů a 544 na 100 000 žen. Pozitivem je klesající tendence 

hospitalizací o 10,7% v porovnání s rokem 2003. (ÚZIS, 2012)  

Mezi nejčastější patří tzv. cévní mozkové příhody (dále jen „CMP“), které WHO 

definuje jako rychle se rozvíjející klinické známky ložiskového mozkového postižení, trvající 

déle než 24 hodin nebo vedoucí ke smrti, pokud klinické, laboratorní a základní zobrazovací 

vyšetření nesvědčí pro jinou příčinu neurologického deficitu. (Kaňovský a Herzig, 2007) 

Závažnost cévních onemocnění mozku je potvrzena ve Věstníku Ministerstva 

zdravotnictví ČR (2010, str. 2): „Cévní mozkové příhody jsou ve vyspělých, stejně jako  

v rozvojových zemích druhou příčinou úmrtí a nejčastější příčinou invalidity u lidí středního  
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a vyššího věku. Česká republika patří k zemím s nejvyšší morbiditou (dvoj až trojnásobně 

vyšší incidencí oproti ostatním vyspělým státům Evropy).“ Za účelem zpracování 

epidemiologie a klinických informací o pacientech s CMP byl v rámci Národního 

cerebrovaskulárního programu vytvořen Registr cévních mozkových příhod v České 

republice – projekt IKTA. Informace by následně měly sloužit k analýze pro nové poznatky 

a způsoby léčby. Registr je plně kompatibilní s Evropským registrem CMP (European Stroke 

Database). (IKTA.CZ, 2020) V případě mortality uvádí IKTA následující údaje: „Do jednoho 

roku po iktu umírá přibližně 40% pacientů. Česká republika tak patří k zemím s nejvyšší 

mortalitou a morbiditou u nemocných s cévní mozkovou příhodou.“ CMP lze klasifikovat 

pomocí Mezinárodní klasifikace nemocí, kam spadají do vyhrazené podkapitoly I60 – I69, ze 

které lze vyčlenit přímo cévní mozkové příhody v rozmezí kódu I60 – I64. (ÚZIS, 2012) 

CMP lze rozdělit dle příčiny vzniku do 2 skupin – ischemická CMP a hemoragická 

CMP. Ischemická CMP vzniká na podkladě zúžení cévy a následného nedostatečného 

zásobení mozku kyslíkem. Důvodem zúžení cévy může být ateroskleróza či na příklad ucpání 

trombem. Hemoragická CMP vzniká na podkladě roztržení cévní stěny a následného 

krvácení do mozkové tkáně. Důvodem může být malformace cévní stěny či vzniklé 

aneurysma. V tomto případě je nervová tkáň ohrožena i vznikajícím otokem, který utlačuje 

ostatní centra. (Lišková a kol., 2014) Jejich procentuální zastoupení uvádí na příklad 

Waberžinek (2006, str. 17): „Ischemické CMP 80%, Parenchymové hemoragie 15%, 

subarachnoidální hemoragie 5%.“ 

Dále lze CMP dělit dle času odeznění a trvání příznaků. Nejméně závažná 

je tranzitorní ischemická ataka neboli TIA. V tomto případě následky zcela odezní 

do 24 hodin. Avšak i tato ataka by neměla být zamlčena. Naopak může sloužit jako 

upozornění na možné opakování v podobě rozsáhlejší CMP. Dalším typem je reverzibilní 

ischemický neurologický deficit neboli RIND. V tomto případě následky trvají již déle  

než 24 hodin, avšak zcela odezní do 2 - 3 týdnů. Dále je sem řazena tzv. progredující cévní 

mozková příhoda, kdy dochází k postupnému rozvoji neurologické symptomatiky v průběhu 

24 hodin. Poslední fází je již dokonaná CMP, která vzniká akutně s těžkým průběhem,  

kdy následky mohou být trvalé, a dochází k poškození mozku. (Lišková a kol., 2014; 

Kaňovský a Herzig, 2007) 

Případnou CMP je možné snadno identifikovat pomocí tzv. FAST testu,  

kdy jednotlivá písmena značí konkrétní znaky, na které se pozorovatel soustředí. F (face) – 

tvář, na které je vidět pokleslé obočí a koutek na 1 straně, či jedno z toho, A (arms) – ruce, 

kdy jedinec není schopen obě horní končetiny udržet v předpažení, aniž by jedna ruka 



6 
 

poklesla (může být omezena hybnost i na dolní končetině), S (speech) – řeč, kdy jedinec není 

schopen produkovat ani jednoduchou větu, T (time) – čas, kdy je co nejrychleji potřeba 

zavolat záchrannou pomoc. Pro identifikaci CMP stačí i projev pouze v 1 ze zmíněných 

položek. (FYZIOklinika s.r.o., 2011-2020) Mezi pozdější následky, které mohou nastat,  

lze zařadit na příklad ochrnutí poloviny těla, porucha řeči, kognitivních a psychických funkcí 

či epilepsie. (Lišková a kol., 2014) 

Poškození mozku způsobené nádory  

Lišková a kol. (2014, str.18) definuje nádory následovně: „Jde o velmi různorodou 

skupinu onemocnění, jejichž základem je patologický růst tkáně nezávisle na kontrole 

organismu. Nádory mozku mohou pocházet přímo z nervové tkáně, anebo se zde vyskytují 

metastázy nádorů jiných orgánů. Známé je klasické dělení na benigní (nezhoubné) a maligní 

(zhoubné) nádory.“ Jak již vyplývá z definice, nádory je možné také dělit na primární,  

tedy ty, které vznikají přímo v mozku, a sekundární, které jsou výsledkem metastáz na příklad 

nádoru plic či ledvin.  

Poškození mozku způsobené jinými příčinami 

Do této skupiny lze řadit infekční a zánětlivá onemocnění mozku, dále na příklad 

toxické či metabolické onemocnění mozku (mozková hypoxie, anoxie, hypoglykémie atd.). 

(Janečková, 2011) V případě zánětlivých onemocnění se jedná nejčastěji o meningitidu (zánět 

v oblasti mozkových plen), encefalitidu (zánět vlastní tkáně mozku) či meningoencefalitidu. 

Odpověď Centrální nervové soustavy na zánětlivá onemocnění je nespecifická, a dochází 

k lokální zánětlivé infiltraci, překrvení a otoku. Příznaky se liší dle nejvíce zasaženého místa. 

(Lišková a kol., 2014) 

2.2 Vliv prostředí na jedince a výkon činností  

Jak již bylo zmíněno v úvodu, výkon potřebné aktivity ovlivňuje i prostředí.  

Nejdříve bude v práci rozebrán vliv prostředí na jedince a výkon činností. V případě této 

práce je vykonávanou činností nakupování a jedinec je osoba po získaném poškození mozku. 

Vztah prostředí a výkonu činnosti popisují i některé ergoterapeutické modely. 

Příkladem může být Kanadský model výkonu zaměstnávání (COPM), který dělí prostředí 

na sociální, kulturní, fyzické a institucionální. Dalším příkladem může být Model lidského 

zaměstnávání (MOHO), který se zaměřuje na vlivy prostředí vzhledem k jedinci. (Jelínková, 

Krivošíková a Šajtarová, 2009)  

Prostředí zmiňuje i Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví, 

která popisuje jeho určité faktory: „Faktory prostředí vytvářejí fyzické a sociální faktory a postoje 

lidí, kde lidé žijí a uskutečňují své životy ... Mají vliv na všechny složky funkční schopnosti 
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a disabilitu.“ (WHO, 2010, str. 22) Tyto faktory mohou být facilitační či bariérové, podle toho, 

zda jedinci výkon konkrétní činnost usnadňují či naopak ztěžují (WHO, 2010). 

„Z ergoterapeutického hlediska může prostředí podporovat nebo usnadňovat činnost 

 i vytvářet bariéry či zvýšené nároky, které provádění konkrétní činnosti ztěžují  

nebo mu zabraňují“. (Jelínková, Krivošíková a Šajtarová 2009, str. 163) Ergoterapeut 

následně hodnotí vliv prostředí na provádění konkrétní činnosti. Snaží se o co největší 

přizpůsobení prostředí pro snadnější fungování daného jedince, případně celkové odstranění 

konkrétních bariér. Dle Kielhofnera (2008) může prostředí jedinci poskytovat pozitivní 

podmínky pro provedení činnosti, či naopak může být vyvíjen příliš velký nátlak, očekávání 

či požadavky. V tomto případně není správně extrémní situace ani v jednom z výše 

zmíněných případů. Pokud je nátlak příliš velký, jedinec se cítí být ve stresu, úzkosti a může 

dojít k poklesu sebedůvěry, nevypořádáním se s vzniklým onemocněním a dochází k selhání. 

Naopak v případě přílišných příležitostí a nevyvíjeného tlaku dochází u jedince k apatii  

až nezájmu, čímž je omezena i následná kvalita provedení potřebného výkonu. (Jelínková, 

Krivošíková a Šajtarová, 2009)  

Prostředí lze charakterizovat pomocí čtyř faktorů, které ho utvářejí. První jsou fyzické 

faktory prostředí. „Mezi fyzické faktory prostředí se řadí přírodní a lidskou činností vytvořené 

prostory a objekty, předměty, ale i klimatické podmínky, změny ročních období, podnebí 

apod.“ (Jelínková, Krivošíková a Šajtarová, 2009, str. 46) Terén prostředí a klimatické 

podmínky mohou mít vliv na prováděnou činnost v mnoha ohledech. Různé geografické 

faktory vyžadují různé schopnosti pro výkon dané činnosti, čímž vytvářejí i specifické 

požadavky na provádění činnosti. Fyzické faktory prostředí mohou ovlivnit na příklad cestu 

do práce či volnočasové aktivity. (Jelínková, Krivošíková a Šajtarová, 2009; Christiansen, 

Baum a Bass-Haugen, 2005) 

Sociální faktory prostředí jako je na příklad tolerance rozdílnosti či míra předsudků 

a stereotypů v pohledu na osoby s disabilitou, mohou tvořit postojové bariéry. Ty mohou 

velmi ovlivnit sebevědomí daného jedince, provádění jeho činností či přijetí ve skupině. 

(Jelínková, Krivošíková a Šajtarová, 2009; Christiansen, Baum a Bass-Haugen, 2005)  

Dané jedince ovlivňují i ekonomické podmínky, dostupnost jednotlivých služeb a prostředků 

pro zajištění potřeb a utváření interpersonálních vztahů. (Jelínková, Krivošíková a Šajtarová, 

2009) 

Kulturní faktory prostředí mají také vliv na vnímání jedince s disabilitou okolím, 

dále na tvorbu sociálních rolí či na způsob provádění jednotlivých činností. Zahrnují způsob 

chování a přesvědčení, ale i umění a myšlení jedinců. (Christiansen, Baum a Bass-Haugen, 
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2005) „Kultura ovlivňuje výkon zaměstnávání v mnoha ohledech. Předepisuje, jak využívat 

čas a místo, ovlivňuje přesvědčení týkající se důležitosti různých úkonů, způsobu jejich 

provádění apod.“ (Jelínková, Krivošíková a Šajtarová, 2009, str. 165) Kultura může mít vliv  

i na vnímání svého zdravotního stavu, důležitosti terapií, vnímání terapeuta a dodržování 

konkrétních léčebných postupů. Dochází tedy k důležitému ovlivnění poskytované intervence 

a spolupráce v rámci terapeutického vztahu. (Jelínková, Krivošíková a Šajtarová, 2009) 

Poslední organizační/institucionální faktory prostředí zahrnují určitá pravidla, 

nařízení či zákony. Ovlivňují přístup jedince na příklad k zdravotní péči v rámci pojištění, 

možnosti využití hrazených kompenzačních pomůcek či nároku na finanční podporu 

v nemožnosti pracovního uplatnění. Dále ovlivnění možnosti zaměstnání či dostupného 

vzdělávání i pro osoby s disabilitou. (Jelínková, Krivošíková a Šajtarová, 2009)  

 

V práci je řešena problematika bariér veřejného prostředí, jelikož obchody a nákupní 

střediska spadají právě do veřejného prostoru. Ten je možné definovat různými pohledy.  

Z legislativního hlediska je veřejný prostor definován dle Zákona o obcích čísla 

128/2000 Sb: „Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná 

zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, 

a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.“ (Česko, 2000) Z materiálního hlediska  

lze veřejný prostor definovat jako: „veřejně přístupnou komplexní fyzickou část prostředí, 

kterou je kromě veřejných prostranství také na příklad veřejně přístupný prostor exteriéru 

města, vnitrobloku i vnitřního prostoru budov.“ (Kancelář veřejného prostoru, 2014 – 09)  

Na definici veřejného prostoru lze nahlížet i z hlediska významu jednotlivých slov,  

na příklad pomocí slovníku spisovné češtiny. Definice slova veřejný je následovná: „konaný, 

dějící se za účasti širšího obecenstva, mající možnost účasti všech“. Slovo prostor je 

definováno jako: „prostředí, místo žádnými rozměry blíže neomezené, neohraničené, 

nevymezené.“ (Ústav pro jazyk český, 2011) Celkově by spojení mohlo být pochopeno  

na příklad jako neohraničené a nevymezené prostředí, umožňující jeho formování a účast 

všem.  

Dále se práce zaměřuje na možné typy dělení veřejného prostoru. Na příklad Marcuse 

(2012) dělí veřejné a soukromé prostory z hlediska jejich vlastnictví a využití:  

„Veřejné vlastnictví, veřejné využití: ulice, veřejné parky, veřejné budovy. 

Veřejné vlastnictví, administrativní využití: radnice, úřadovny, policejní stanice 

Veřejné vlastnictví, využití svěřené soukromé správě: letiště, pošty v některých zemích, 

zařízení v parcích, pouliční kavárny 

https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ulice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tr%C5%BEi%C5%A1t%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chodn%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ve%C5%99ejn%C3%A1_zele%C5%88
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ve%C5%99ejn%C3%A1_zele%C5%88
https://cs.wikipedia.org/wiki/Park
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Soukromé vlastnictví, veřejná funkce, veřejné využití: ohrazené komunity, do značné míry 

obchodní centra (shopping mall), oblasti BID, soukromé nemocnice a školy. 

Soukromé vlastnictví, soukromá funkce, veřejné využití: restaurace, kavárny, soukromá 

autobusová nádraží, rekreační centra, megaprojekty jako Battery Park City nebo Potsdamer 

Platz, místa, která takzvaně „přejímají funkci městského centra“ 

Soukromé vlastnictví, soukromé využití: typicky rodinný dům. Ale i v tomto případě jsou jeho 

některé aspekty poloveřejné: fasády, chodníky, příjezdové cesty.“  

(Marcuse, 2012, str.44-45)  

Na tomto dělení je vidět, že obě sféry veřejného a soukromého prostoru se mohou 

prolínat. Na příklad budova, která je v soukromém vlastnictví a má soukromou funkci, může 

sloužit k veřejnému využití.  

České vysoké učení technické v Praze (2011) dělí veřejný prostor na dva typy,  

a to na veřejný prostor fyzický a veřejný prostor virtuální. Fyzický prostor je tvořen 

běžným veřejným prostranstvím: „Fyzickým veřejným prostorem jsou klasická veřejná 

prostranství: náměstí, agory, ulice, parky, veřejné budovy. Jsou to části zemského povrchu  

či uměle vytvořeného prostoru budov, které jsou přístupné prakticky komukoli a bez 

omezení.“ (Uzemi.eu, 2011) Veřejný prostor virtuální byl formován postupně od vzniku 

knihtisku a novin, přes rádio a televizi až po současnou dobu využívající elektronické 

komunikace a internetu. (Uzemi.eu, 2011) Veřejný prostor, který se neustále vyvíjí ve spojení 

s moderní dobou, potvrzuje i zmíněný Marcuse (2012, str. 109): „Veřejný prostor  

v elektronickém věku je prostorem ve stálém pohybu.“   

2.3 Problematika bariér veřejného prostředí v kontextu legislativy 

Výše byl popsán veřejný prostor jako takový, nyní bude práce zaměřena na téma 

bezbariérovosti veřejného prostředí v kontextu legislativy. Toto téma je u nás v současné době 

velmi diskutováno. Nicméně oproti některým zahraničním státům je úroveň bezbariérovosti 

v České republice nižší. Dále je uvedena pouze tuzemská problematika vzhledem 

k tematickému zaměření práce na nakupování v naší zemi. 

 Problematika odstraňování bariér fyzického veřejného prostředí je zakomponována  

na příklad do „Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním 

postižením na období 2015 – 2020“ (dále jen: „Národní plán OZP 2015 – 2020“), kde je 

odstranění bariér určeno jako jeden z hlavních cílů. Je zde uváděn „Národní rozvojový 

program mobility pro všechny“, jehož cílem je zajistit svobodný pohyb ve městech a obcích 

pro všechny skupiny obyvatelstva. Financování tohoto plánu bylo schváleno pro rok 2016 – 
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2025, což zajišťuje podporu záměrů komplexních bezbariérových tras na několik příštích let. 

(Vládní výbor pro zdravotně postižené občany, 2018) 

Dále je odstraňování bariér definováno v Úmluvě OSN o právech osob  

se zdravotním postižením. V té se příslušné státy zavazují na příklad k vytváření 

bezbariérového prostředí, dopravy, budov a zajištění asistence nejen pro osoby s fyzickým 

postižením, ale i smyslovým postižením. „S cílem umožnit osobám se zdravotním postižením 

žít nezávisle a plně se zapojit do všech oblastí života společnosti, přijmou státy, které jsou 

smluvní stranou této úmluvy, příslušná opatření k zajištění přístupu osob se zdravotním 

postižením, na rovnoprávném základě s ostatními, k hmotným životním podmínkám, dopravě, 

informacím a komunikaci, včetně informačních a komunikačních technologií a systémů, 

a k dalším zařízením a službám dostupným nebo poskytovaným veřejnosti, a to v městských 

i venkovských oblastech.“ (OSN, 2016, str. 8)  

Bezbariérovost je řešena i ve Vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj ČR 

č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb, která mimo jiné ustanovuje: „Obecné technické požadavky na stavby a jejich 

části tak, aby bylo zabezpečeno jejich užívání osobami s pohybovým, zrakovým, sluchovým 

a mentálním postižením, osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami 

doprovázejícími dítě v kočárku nebo dítě do tří let (dále jen „osoby s omezenou schopností 

pohybu nebo orientace“)“. (Česko, 2009) Dle této vyhlášky se postupuje na příklad  

při zpracování dokumentace při vydání územního rozhodnutí, při povolování staveb,  

při kontrolních prohlídkách staveb a při vydávání kolaudačního souhlasu. V případě řešení 

bezbariérovosti kulturních památek je brán ohled na zájmy státní památkové péče.  

Ve vyhlášce jsou zdůrazněny i potřebné informace k orientaci. „Základní informace  

pro orientaci veřejnosti musí být jak vizuální, tak podle okolností i akustické a hmatné. 

Vizuální informace musí mít kontrastní a osvětlené nápisy a symboly. Informační  

a signalizační prvky musí být vnímatelné a srozumitelné pro všechny uživatele, je nutné brát  

v úvahu zejména zorné pole osoby na vozíku, velikost a vzdálenost písma…“ (Česko, 2009) 

Minimalizaci bariér prostředí řeší i Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování  

a stavebním řádu (stavební zákon). Stanovuje na příklad podmínky stavebního povolení  

a obecné požadavky na výstavbu, určuje povinnosti osob zodpovědných za dodržení 

obecných požadavků staveb i ve vztahu k bezbariérovosti či podmínky kolaudace - nová 

bariérová veřejná budova neprojde kolaudací. (Česko, 2006) 

Požadavky a doporučení k bezbariérovému užívání prostředí pozemních staveb uvádí 

česká technická norma ČSN P ISO 21542. I v tomto případě je zdůrazněno bezbariérové 
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užívání nejen osob s omezenou schopností pohybu, ale i osob s porušenou schopností 

orientace. „Cílem této mezinárodní normy je poskytnout návod pro projektování, realizaci 

a následnou údržbu staveb se zajištěním podmínek samostatného užívání osob s omezenou 

schopností pohybu a orientace.“ (Technor print, 2005-2018) Jsou zde zohledněny vlastnosti 

vnějšího prostředí i požadavky vnitřního uspořádání. Mezi hlavní zásady patří na příklad: 

snadný přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace k informačním 

tabulím, výtahům a hygienickým zařízením; jednoduchá a logická dispozice; široké dveřní 

otvory, snadno otevíratelné dveře, dostatečný prostor kolem dveří umožňující otevírání 

a zavírání i osobám na vozíku; dobré osvětlení, dobře čitelné nápisy atd. (Zdařilová, 2011)  

Odstraňování bariér veřejného prostředí vede ke svobodě pohybu, která je deklarována 

Listinou základních práv a svobod. (Česko, 1993) Jak již bylo zmíněno, omezením volného 

pohybu dochází i k omezení dalších práv, zejména volného přístupu do budov úřadů a jiných 

institucí, mezi které lze zařadit i obchodní centra, supermarkety a jiné prostory  

pro nakupování. V rámci svobody pohybu je potřeba se zaměřit nejen na odstranění fyzických 

bariér, ale i na úpravu prostředí pro osoby se zhoršenou orientací, osoby se smyslovým 

postižením a osoby s mentálním postižením. V oblasti požadavků na bezbariérovost je česká 

legislativa v souladu s evropskými standardy. Bohužel ne vždy dochází k jejich důslednému 

dodržování a správné aplikaci u rekonstrukcí či budování novostaveb. (Vládní výbor  

pro zdravotně postižené občany, 2018) To může být ovlivněno umožněním výjimek 

v odůvodněných případech, kdy není možné splnit veškerá ustanovení, z důvodu závažných 

technických či stavebně technických možností, jak je uváděno v následující citaci: 

„Ustanovení této vyhlášky se uplatní též u změn dokončených staveb a změn v užívání staveb, 

pokud to závažné územně technické nebo stavebně technické důvody nevylučují.“ (Česko, 

2009) Podmínky umožnění výjimky z obecných požadavků na stavbu jsou uvedeny v §169 

stavebního zákona: „…předpis povolení výjimky výslovně umožňuje, a jen pokud se tím 

neohrozí bezpečnost, ochrana zdraví a života osob a sousední pozemky nebo stavby. Řešením 

podle povolené výjimky musí být dosaženo účelu sledovaného obecnými požadavky  

na výstavbu.“ (Česko, 2006) 

Přístupnost veřejného virtuálního prostředí pro osoby se zdravotním postižením 

definuje již výše zmíněná Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením.  

Kromě odstraňování fyzických bariér, zdůrazňuje i přizpůsobení komunikačních služeb.  

Dále zajišťuje především podporu přístupu k novým technologiím, systémům a internetovým 

službám. To potvrzuje následující citace: „opatření, která budou zahrnovat identifikaci 

a odstraňování překážek a bariér bránících přístupnosti, se budou týkat, mimo jiné: 
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informačních, komunikačních a dalších služeb, včetně elektronických služeb a záchranných 

služeb.“ (OSN, 2016, str. 8) Státy, které jsou součástí této úmluvy, dodržují na příklad 

povinnost zajistit informace a služby poskytované skrze internet ve formátech uzpůsobených 

osobám se zdravotním postižením. Dále na příklad podporují: „hromadné sdělovací 

prostředky, včetně poskytovatelů informací na internetu, aby zpřístupnily své služby osobám 

se zdravotním postižením.“ (OSN, 2016, str. 14) 

Pravidla pro přístupnost webových stránek pro osoby se zdravotním postižením jsou 

definována ve Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 o přístupnosti 

webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru. „Členské státy zajistí, 

aby subjekty veřejného sektoru přijaly nezbytná opatření k většímu zpřístupnění svých 

webových stránek a mobilních aplikací, a to tím, že je učiní vnímatelnými, ovladatelnými, 

srozumitelnými a stabilními.“ (Evropský parlament a Rada Evropské unie, 2016)  

Toto zpřístupnění je potvrzeno i v zákoně č. 99/2019 Sb. o přístupnosti internetových 

stránek a mobilních aplikací v aktuálním platném znění „Povinný subjekt zajistí, aby jím 

spravované internetové stránky a mobilní aplikace byly přístupné, a to tím, že je pro jejich 

uživatele, zejména pro osoby se zdravotním postižením, učiní vnímatelnými, ovladatelnými, 

srozumitelnými a stabilními.“ (Česko, 2019) 

Přístupnost webových stránek zmiňuje i Špinar, (2004, str. 11): „Přístupné webové 

stránky nestaví svým uživatelům žádné překážky, které by jim znemožnily daný web efektivně 

používat.“ Slovo přístupnost zde uvádí jako synonymum bezbariérovosti. Opět zdůrazňuje, 

že webové stránky mohou být často bariérové zejména pro osoby s poruchou smyslů.  

Ve své knize důkladně rozebírá, konkrétní položky, které je potřeba dodržet, aby byl web 

přístupný. Špinar, (2004, str. 56) jako příklady uvádí: „Barvy popředí a pozadí jsou 

dostatečně kontrastní. Na pozadí není vzorek, který snižuje čitelnost…Na Webové stránce nic 

nebliká rychleji než jednou za sekundu…“ Souhrnně definuje přístupné webové stránky 

následovně: „Přístupná webová stránka je použitelná pro každého uživatele internetu,  

a to nezávisle na jeho postižení, schopnostech, znalostech, zkušenostech či zobrazovacích 

možnostech.“ (Špinar, 2004, str. 12) 

2.4 Veřejné prostranství se zaměřením na obchody 

Nyní budou rozděleny a definovány typy obchodů, vzhledem k tematickému zaměření 

práce na bariéry při nakupování. Budou tedy rozebrány určité obchody, které mohou chtít 

navštěvovat i lidé po získaném poškození mozku. V práci je využito dělení obchodu 

 dle cílového zákazníka. Tím lze obchody rozdělit na 4 základní typy a to obchod  
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se spotřebním zbožím, obchod se zbožím pro další podnikání, maloobchod a velkoobchod. 

Maloobchod a velkoobchod bude rozebrán podrobněji níže.   

Maloobchod většinou prodává a dále distribuuje zboží zakoupené ve velkoobchodě  

či přímo od výrobce. Zboží si kupují již přímo i jedinci se získaným poškozením mozku 

k osobnímu využití. Maloobchod lze definovat následovně: „…Maloobchod vytváří vhodné 

seskupení zboží – prodejní sortiment, co do druhů, množství, kvality, cenových poloh, 

skladováním vytváří pohotovou prodejní zásobu, poskytuje informace o zboží, zajišťuje 

vhodnou formu prodeje a předává marketingové informace dodavatelům (přání 

spotřebitelů).“ (Záboj, 2003, str. 20; Cimler a Zadražilová, 2007, str. 12) Maloobchod může 

být členěn na store retail a non-store retail části. Do store retail části bychom zařadili různé 

typy prodejen, které běžně navštíví i jedinec po získaném poškození mozku. Konkrétní typy 

jsou zmíněny dále v textu. Non-store retail tvoří zejména internetový prodej, prodej 

v automatech a přímý prodej. (Cimler a Zadražilová, 2007; Zamazalová, 2010) Nejdříve  

bude zmíněn store retail, kam spadají tyto typy obchodů: „Za hlavní typy jednotek stacionární 

maloobchodní sítě se v evropských poměrech všeobecně považují: specializované a úzce 

specializované prodejny, smíšené prodejny, samoobslužné prodejny potravin, supermarkety, 

diskontní prodejny potravin, hypermarkety, specializované odborné velkoprodejny, obchodní 

domy (plnosortimentní) a specializované obchodní domy.“ (Cimler a Zadražilová, 2007,  

str. 148) 

Specializované prodejny mají úzký, ale hluboký sortiment s vyššími cenami. To vše 

se odvíjí od nízké poptávky na nabízené zboží. Zároveň je většinou nutný odborný personál. 

Příkladem mohou být na příklad elektroprodejny či vinotéky.  Úzce specializované prodejny 

mají podobné charakteristiky jako specializované prodejny. Avšak jedná se především  

o nepotravinářské zboží, které je většinou dlouhodobé spotřeby. Jedná se na příklad  

o kancelářské potřeby či obuv. Pro osoby se získaným poškozením mozku může být limitací 

nákupu v těchto prodejnách na příklad malé zastoupení prodejen v dané oblasti, a následný 

problém při složitém transportu. Smíšené prodejny jsou zaměřeny převážně na běžné potřeby 

s převažujícím potravinářským zbožím. Otevírací doba může být často každý den 24h po celý 

týden. Z tohoto důvodu je sortiment sice široký, ale poměrně mělký. Jedná  

se především o místa na venkově či zástavby poblíž měst. (Cimler a Zadražilová, 2007; 

Zamazalová, 2010; Kotler a Keller, 2007; Světlík, 2005)  

Samoobslužné prodejny potravin (superety) jsou prodejny o velikosti 200400 m2 se 

zaměřením primárně na potravinářské zboží, doplněné o základní množství nepotravinářského 

zboží. Jedná se na příklad o prodejny na letištích či čerpacích stanicích. (Cimler  
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a Zadražilová, 2007; Zamazalová, 2010) Supermarkety mohou mít plochu od 400 m2  

až po větší prostory kolem 2500 m2. Sortiment je komplexní, nabízí i nepotravinářské zboží  

a tzv. rychloobrátkové zboží. Může zde být prodávána kromě potravin na příklad i kosmetika, 

drogerie či elektrospotřebiče. Jsou umístěné především v obytných zónách na okraji měst. 

V současné době trend spíše klesá vzhledem k rozrůstajícímu se počtu diskontů. Pro osoby  

se získaným poškozením mozku tvoří tyto prodejny výhodu vzhledem ke komplexnosti 

sortimentu. Diskontní prodejny potravin jsou samoobslužné prodejny s velkým standardním 

či specializovaným sortimentem do 800 - 1500 položek, který ale není příliš hluboký.  

Tyto obchody jsou oblíbené zejména kvůli nízkým cenám. Zboží je převážně 

rychloobrátkové. (Cimler a Zadražilová, 2007; Zamazalová, 2010; Kotler a Keller, 2007; 

Světlík, 2005) Hypermarkety jsou samoobslužné s plochou od 2500 m2 – 5000 m2 

(případně i více.). Sortiment tvoří především široká nabídka nepotravinářského zboží, která 

převažuje zboží potravinářské. Jsou umístěny převážně na okraji měst z důvodu velké 

zástavby plochy a možné obsluhy i osob z vzdálenějšího okolí. Z toho důvodu jsou často 

vybudována i velká přilehlá parkoviště. Ceny jsou většinou nižší. Jedná se na příklad  

o Kaufland, Tesco či Globus. Dostupnost těchto prodejen je důležitá vzhledem k možnosti 

častého výskytu poblíž bydliště osob s disabilitou. Odborné velkoprodejny jsou 

samoobslužné prodejny o velikosti 200 – 6000 m2 a nabízí pouze nepotravinářské zboží  

se širokým sortimentem. Je umožněn rozvoz zboží a odborné poradenství. Jsou umístěné 

především také v okrajových částech měst. Zboží je zde za nízké ceny. Jedná se na příklad  

o OBI, IKEA či Datart. Sortiment těchto prodejen může být tvořen i těžkými věcmi, které 

 si musí jedinec samostatně přemístit. Může být tedy potřeba určitá fyzická zdatnost  

či schopnost ovládat vozík na zboží, což by mohlo nákup osob se získaným poškozením 

mozku poměrně ovlivnit. Plnosortimentní obchodní dům byl dříve zaměřen pouze na prodej 

nepotravinářského zboží, nyní je součástí i potravinové zboží v supermarketu, či jsou 

přítomny restaurace. Rozlohou dosahuje na 10 – 20 000 m2, většinou rozdělen do několika 

pater. Nacházejí se většinou přímo v centru města. Výhodou těchto obchodních domů může 

být dobrá dostupnost v centru a velká rozloha, čímž by měl být zajištěn bezbariérový přístup  

a pohyb v obchodním domě, vzhledem k výše zmíněné legislativě. Specializovaný obchodní 

dům je posledním typem obchodu o velikosti mezi 1000-2000 m2 s převahou obslužné formy 

prodeje. Zboží je převážné nepotravinářské. Jsou většinou v blízkosti plnosortimentních 

obchodních domů. Jedná se na příklad o Dům módy. (Cimler a Zadražilová, 2007; 

Zamazalová, 2010; Světlík, 2005) 
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Nyní bude práce zaměřena na druhou část maloobchodu Non-store retail, ze kterého 

bude více specifikován internetový obchod. Definice internetového obchodu může znít 

následovně: „Internetový obchod je místo, kde mohou uživatelé Internetu nakoupit zboží nebo 

služby prostřednictvím svého počítače, tabletu nebo mobilního telefonu.“ (Janouch, 2014,  

str. 297) Ten je tvořen elektronickými obchody, které se čím dál více rozrůstají. Sortiment  

je tvořen velkým množstvím produktů. Doba pro nákup není omezená na konkrétní čas,  

ten může probíhat kdykoliv. (Janouch, 2010) Internetový obchod je výhodný zejména 

 pro malé a střední firmy, které nemají dostatečné náklady na běžný prodej. Prostřednictvím 

internetu má obchodník i lepší možnosti pro reklamu a monitoring trhu. Další charakteristikou 

internetového obchodu je možnost pokrytí většího počtu obyvatel v různých geografických 

oblastech. (Zamazalová, 2010) Velkou výhodou internetového obchodu – zejména pro osoby 

s disabilitou, je možnost doručení zboží až domů, kdy jedinec nemusí řešit jednotlivé položky 

od cesty k obchodu, výběru konkrétního zboží a pohybu po obchodě, po přesun nákupu  

do bytu. Z tohoto vyplývá i možnost časové úspory. Další výhodou může být pohodlné 

prostředí domova a klid pro výběr potravin, není zde nátlak ostatních osob. Nevýhodou může 

být nutná schopnost ovládání práce na PC a připojení k internetu, nepřehledné informace 

k postupu nákupu či skryté poplatky. Dále mohou být nevýhodou reklamy nabízející další 

zboží, kdy může jedinec následně utratit více peněz, než při běžném nákupu. 

Zvláště je možné vymezit i tzv. přímý prodej, kdy je zákazník v přímém kontaktu 

s prodejcem. Snahou prodávajícího je uskutečnit nákup v co nejpohodlnějším prostředí  

pro zákazníka, proto je často místo prodeje zákazníkův byt či pracovní místo. Případně může 

prodávající zajistit skupinové prezentace. Zboží je převážně rychloobrátkové a dlouhodobé 

spotřeby. (Cimler a Zadražilová, 2007) Pro osoby se ZPM může být tento typ prodeje 

přínosný z důvodu průběhu v pohodlí domova, avšak může nastat riziko zneužití na příklad 

kognitivního stavu dané osoby ze strany prodávajícího k uskutečnění dražšího nákupu.  

Velkoobchod lze definovat jako podnik, který slouží k nákupu potravin přímo 

 od výrobců, a jejich následnému prodeji maloobchodům či soukromým spotřebitelům. 

„Velkoobchod (wholesale) je podnik (případně činnost) nakupující zboží ve velkém  

od výrobců a ve velkém i prodávající maloobchodníkům, pohostinským zařízením a drobným 

výrobcům (cukráři, lahůdkáři), a to bez podstatné změny. Velkoobchod zboží většinou 

skladuje a rozváží odběratelům…“ (Záboj, 2003, str. 20; Cimler a Zadražilová, 2007, str. 12). 

Zboží, které je prodávané, zůstává v nezměněné podobě, ve které bylo koupeno od výrobců. 

Sortiment je většinou specifický a zaměřen na konkrétního zákazníka. Často však 

velkoobchodníci přidávají tomuto zboží hodnotu či službu navíc, jako na příklad úprava 
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velikosti balení zboží, skladování zboží, kompletace či doprava zboží.  Zároveň jsou 

poskytovány i poradenské služby. Pod velkoobchod je řazen i obchod zahraniční. 

(Jakubíková, 2005) Příklady funkce velkoobchodů uvádí i Světlík (2005, str. 161 – 162): 

„překlenuje časový nesoulad mezi výrobou a spotřebou; přebírá riziko spojené s nákupem, 

dopravou a skladováním zboží; podílí se na dohotovení zboží (dozrávání ovoce, pražení kávy) 

a jeho balení a úprav dle potřeb odběratelů…“. Dělení a detailnější popis velkoobchodů není 

uveden vzhledem k zaměření práce na osoby po získaném poškození mozku, pro které není 

tento typ obchodu příliš častý. 

2.5 Schopnosti potřebné při nakupování  

Práce je zaměřena na bariéry při nakupování, které bude následně definováno.  

Budou rozebrány i jednotlivé schopnosti, které jsou potřebné pro zvládnutí samostatného 

nákupu. Nakupování lze kódovat pomocí ICF kódu d6200, kdy je nakupování definováno 

následovně: „Obdržet směnou za peníze zboží a služby potřebné pro denní provoz (včetně 

instruovaní a dohledu na toho, kdo zprostředkovává nákup), jako výběr potravin, nápojů, 

čisticích prostředků, domácích potřeb nebo šatstva v obchodě nebo marketu; srovnávat 

kvalitu a cenu potřebného zboží, jednat a platit za vybrané zboží nebo služby a dopravovat 

zboží.“ (WHO, 2010, str. 165) V práci se následně zaměříme na jednotlivé schopnosti,  

které jsou pro jedince potřebné při nakupování, a právě získané poškození mozku je může 

výrazně ovlivnit.  

2.5.1 Fyzické schopnosti 

Nejdříve budou rozebrány jednotlivé fyzické schopnosti, které jsou potřebné 

pro zvládání nakupování. Velmi podstatnou součástí při nákupu je schopnost samostatné 

lokomoce. Tu lze dle slovníku cizích slov definovat následovně: „Pohyb v prostoru pomocí 

svalové činnosti.“ (Slovník cizích slov, 2005 – 2020) Pokud dojde k narušení schopnosti 

chůze, jedinec je dle míry poruchy ovlivněn zevním prostředím a bariérami. 

V případě velkého narušení schopnosti samostatné lokomoce, absolvuje jedinec nákup 

na mechanickém vozíku. Takovýto jedinec musí následně celý nákup naplánovat, aby mohl 

po cestě využít bezbariérové prostředky městské hromadné dopravy, aby byl v obchodě 

přítomen výtah či byl udělán zcela bezbariérový přístup. Následně je komplikován celý pohyb 

po nákupním centru i malém obchodě. Naopak jedinec s menší poruchou chůze využije  

na příklad kompenzační pomůcku v podobě hole, která může být náročná na současnou 

manipulaci se zbožím či soustředění se na chůzi. Starší jedinci mohou holi někde opřít 

a zapomenout. 
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Pro zachování bezpečné samostatné chůze je potřebná určitá stabilita, koordinace 

a obratnost. V případě poruchy stabilní chůze, nastává velké riziko pádu při zakopnutí 

o předmět na zemi či jiné nerovnosti (rohožky, prahy atd.). V praxi můžeme hodnotit chůzi  

na příklad pomocí následujících testů: Desetimetrový test chůze, Time Up and Go Test atd. 

(Lippertová-Grünerová, 2015)  

Mezi patologické typy chůze, které mohou nastat po získaném poškození mozku, 

můžeme zařadit následující příklady. Hemiplegická chůze, která je charakterizována 

oslabením flexorů kyčelního kloubu a ztrátou motorické kontroly, následkem toho dochází 

na dolní končetině při švihové fázi k cirkumdukci s addukcí a vnitřní rotací. Dalším příkladem 

může být chůze spastická, která je ovlivněna spasticitou. Při chůzi chybí motorická kontrola 

adduktorů kyčelního kloubu a zároveň dochází k vnitřní rotaci těchto kloubů, báze je zúžena  

a jedinec chodí po špičkách. Posledním příkladem může být tzv. stepáž (kohoutí chůze), která 

je charakterizována oslabením dorziflexorů hlezenního kloubu. Při chůzi dochází k došlapu  

na špičku a celou plantu, zároveň je typické zvedání celé dolní končetiny, aby jedinec 

nezakopával o špičku. (Krivošíková, 2011; Ambler, 2011) 

Velmi důležitá během života i při nakupování je posturální stabilita. Tu definuje 

Vařeka a Vařeková (2009, str. 119) následovně: „Posturální stabilita je schopnost zajistit 

vzpřímené držení těla a reagovat na změny zevních a vnitřních sil tak, aby nedošlo 

k nezamýšlenému a/nebo neřízenému pádu.“ Činností náročnou na stabilitu může být  

na příklad braní zboží z nízkého regálu, kdy je potřeba hlubokého předklonu. Na druhé straně 

braní zboží, které je umístěno vysoko a je potřeba udělat výpon na špičky. Při cestě na nákup 

je velmi využívána při cestování městskou hromadnou dopravou. V praxi lze k hodnocení 

využít na příklad vyšetření stoje, kdy je sledována stabilita stoje za určitých podmínek. 

Konkrétní typ vyšetřovaného stoje uvádí na příklad Ambler (2011, str. 128): „Vyšetřujeme 

stoj I, což je normální mírně rozkročený postoj, stoj II. tj. paty i špičky u sebe, a stoj III.  

kdy jsou paty i špičky u sebe a oči zavřené.“  V případě porušení rovnováhy, uvádí Ambler 

(2011, str. 128) test chůze tandemové: „provazochodecká – chůze po linii systémem pata-

špička.“ Komplexním testem pro vyšetření rovnováhy může být Bergova funkční škála 

rovnováhy. Ta obsahuje 14 dílčích úkoly, které jsou hodnoceny na stupnici 0 – 4 (0 = 

nejhorší, 4 = nejlepší). (Berg et al., 1992) V případě nakupování na mechanickém vozíku,  

je důležitá stabilita sedu, kterou jedinec využije při dosahování na konkrétní zboží.  

Tu lze testovat na příklad pomocí Sitting Balance Score testu, který rozlišuje 4 stupně 

rovnováhy sedu. (Lippertová-Grünerová, 2015) 
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Problematickou oblastí při manipulaci se zbožím může být koordinace. „Koordinace 

je schopnost produkovat přesný a kontrolovaný pohyb. Pro tento pohyb je charakteristická 

hladkost a jemnost pohybu, přiměřená rychlost, rytmus, přiměřené svalové napětí a posturální 

tonus a rovnováha.“ (Krivošíková, 2011, str. 199) Inkoordinace může být způsobena 

různými typy lézí. Porucha koordinace je způsobena cerebelární lézí, kdy mezi hlavní 

příznaky cerebelární dysfunkce řadíme ataxii (porucha cílení na daný předmět), 

adidadochokinezi (porucha v provádění střídavé, alternující pohyby) a dysmetrie 

(neschopnost odhadnout správný rozsah pohybu k cíli). Při nakupování má koordinace vliv 

zejména na manipulaci s více předměty najednou. Jedinec na příklad přemisťuje ovoce jednou 

rukou do sáčku, se kterým manipuluje druhá horní končetina, při placení manipuluje 

s peněženkou a zároveň druhou rukou vyndavá peníze atd. (Kolář, 2009)  

 Konkrétně zmíněná ataxie a dysmetrie mohou nákup také velmi ovlivnit. Kolář 

(2009, str. 357) definuje ataxii následovně: „Je to porucha koordinace volních pohybů, jejich 

rozfázování (dekompozice), neobratnost a nepřesnost. Pohyb není správně načasován a cílen, 

není plynulý, probíhá neekonomicky s četnými úchylkami do jiných směrů, než jsou 

zamýšleny.“ Jedinec může mít tedy na příklad problém nejen s uchopením cíleného zboží,  

ale může okolní zboží nechtěně shazovat, pokud jsou produkty umístěné příliš blízko.  

Dále může mít problém s namačkáním správných číslic pinu při placení kartou, máčknutí 

tlačítka ve výtahu atd. Ataxie se může projevovat i na dolních končetinách, kdy nastává riziko 

pádu při chůzi a nestabilní stoj.  V případě dysmetrie může docházet k takzvané hypermetrii, 

kterou Kolář (2009, str. 358) definuje takto: „Špatné odměření pohybu ve smyslu přestřelení. 

Pohyby začínají a probíhají příliš rychle, jsou zbrklé, necílené, nepřesně zakončené 

následkem opožděné a nedostatečné aktivace antagonistů.“ Při nakupování se může tento 

problém projevit především při problému s uchopením konkrétního zboží či zvolení zboží  

na váze. Tyto dvě poruchy mohou ovlivnit jedince nejen přímo v obchodě, ale na příklad  

i ztížením zmáčknutí tlačítka ve výtahu či tlačítka pro otevření dveří v tramvaji atd.  

Další velmi důležitou schopností, která může ovlivnit nákup je i jemná motorika. 

„Jemnou motorikou rozumíme pohyby řízené menšími svaly…Uplatňuje se především 

v jemných pohybech rukou, prstů a palce.“ (Krivošíková, 2011, str. 189) Pozornost je tedy 

zaměřena především na úchopy a manipulaci s předměty, kvalitu prováděné aktivity – 

zejména koordinaci a přesnost, následně je hodnocena síla, rychlost a vytrvalost samotného 

výkonu.  Při nakupování je jemná motorika velmi důležitá nejen při uchopování klasického 

zboží ale i při manipulaci s opravdu drobnými předměty, jako mohou být mince, sáčky, lepení 

etikety na zvážené zboží či na příklad při „štípnutí“ jízdenky v tramvaji. Jelikož manipulace 
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s předměty patří mezi nejčastější problémy, bude problematika úchopu detailněji rozebrána 

níže.  

Pfeiffer (2001) dělí úchopy do třech skupin: úchopy bidigitální s využitím dvou prstů, 

úchopy pluridigitální s využitím dvou a více prstů a úchopy s pomocí dlaně. Jednotlivé 

skupiny obsahují určité úchopy. Z bidigitálních je při nakupování využit zejména pinzetový 

úchop pro manipulaci se sáčky, mincový při manipulaci s penězi či klíčový při placení 

kreditní kartou nebo listováním v akčním letáku. Pinzetový úchop je tvořen stiskem bříška 

palce, který je v opozici s bříškem 2. nebo 3. prstu. Při využití klíčového úchopu je předmět 

uchopen mezi boční stranou druhého prstu a palec, který je v mírné addukci a opozici.  

Dále jsou často využívány úchopy pomocí dlaně, a tedy úchop kulový a válcový, pomocí 

kterých lze uchopit většinu zboží v regálu, ale na příklad i madlo v tramvaji. Válcový úchop 

tvoří mírná abdukce prstů, flexe IP a MCP kloubů. Předmět je v plném kontaktu s dlaní  

a palec je v opozici vůči předmětu. Poloha zápěstí a předloktí se mění v závislosti na potřebné 

síle k úchopu. Největší síly lze dosáhnout při extenzi, nejmenší pak při flexi v zápěstí. Kulový 

úchop je tvořen abdukcí prstů, flexí v MCP a IP kloubech. Předmět je v plném kontaktu 

s dlaní. Rozdíl oproti válcovému úchopu je tvořen větší flexí 4. a 5. prstu, čímž umožňují 

větší oblouk v dlani. (Krivošíková, 2011) Hadraba (1999) zmiňuje i tzv. úchop háčkový, 

který se využije zejména při nesení nákupní tašky. Pro úchop jsou využívány pouze prsty,  

bez využití dlaně a palce, které jsou v addukci a flexi v IP kloubech. 

Pro detailní analýzu problematického úchopu lze v praxi využít některá hodnocení, 

která se zaměřují již na konkrétní fáze úchopu, kam patří aproximace (přiblížení končetiny 

k předmětu), detenze (otevření prstů a dlaně), konkluze (stisk předmětu) a uvolnění stisku 

(oddálení HK). (Vyskotová a Macháčková, 2013) Příkladem může být tzv. SVH,  

neboli Skóre vizuálního hodnocení funkčního úkolu ruky, kdy jsou posuzovány manipulační  

a úchopové funkce ruky. (Hillerová et. al., 2006) Dále je možné v praxi využít hodnocení 

funkčního úchopu na příklad Frenchayský test paže, kdy je hodnocena funkce horních 

končetin a rukou při manipulaci s předměty v rámci 5 úkolů se stoupající obtížností. 

(Lippertová-Grünerová, 2015) 

Body, na které je pozornost při uchopování zaměřena nejvíce, jsou následně 

rozebrány. Při první fázi úchopu, tedy přiblížení, je sledována schopnost flexe v ramenním 

kloubu, extenze v loketním kloubu a udržení stabilního zápěstí nejčastěji ve středním 

postavení, případně schopnost pronace a supinace. Mezi patologické vzorce patří souhyby 

trupu z důvodu nedostatečné flexe v ramenním kloubu a extenze v loketním kloubu.  

Při nakupování může být tedy problém s uchopením zboží, které je uloženo příliš hluboko  
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či vysoko v regálu. Následně může nastat problém při přesunu zboží z nákupního košíku  

na pás.  

Při druhé fázi úchopu je pozornost zaměřena na schopnost extenze zápěstí, rozevření 

dlaně a prstů a schopnost opozice palce. Je tedy potřeba dostatečná síla extenzorů zápěstí, 

prstů a svalů palce. Mezi patologické vzorce patří úchop bez schopnosti opozice palce 

s využitím pouze spodní hrany dlaně a prstů, které jsou flektované kolem předmětu.  

Při nakupování vzniká problém přímo s uchopením předmětu v regálu. Velikost problému 

odpovídá velikosti porušení funkce. Na příklad široké předměty budou v případě spastické 

dystonie flexorů prstů dělat větší problémy než předměty úzké.  

Při třetí fázi úchopu je sledována schopnost sevření předmětu, tedy zvolení přiměřené 

svalové síly pro stisk. Jedinec musí být schopen odhadnout potřebnou sílu pro udržení 

předmětu, aby nebyla příliš malá, kdy by předmět vypadl a zároveň, aby nebyla moc silná,  

kdy by předmět mohl rozmáčknout či zcela rozbít. 

Při čtvrté fázi úchopu je sledována schopnost udržení předmětu v dlani a současně  

na manipulaci s předmětem v prostoru. Úchop musí být tedy dostatečně silný, aby předmět  

při manipulaci z dlaně nevypadl. Zároveň je potřebná dobrá pohyblivost, koordinace  

a stabilita segmentu. Patologie vznikají převážně z nedostatečné svalové síly, kdy jedinec 

předmět udrží velmi krátkou dobu a není schopen s ním dostatečně manipulovat. Svalová síla 

musí být zachována nejen u dlaně, ale u celé horní končetiny. Pokud bude cílem na příklad 

přemístit zboží z regálu do košíku, je potřeba dostatečná svalová síla i v ramenním a loketním 

kloubu, aby mohl být stabilní úchop. Z funkčního hlediska je náročnější na příklad 

manipulovat s předmětem, když je horní končetina v extenzi v loketním kloubu a flexi 

v ramenním kloubu, než když je potřeba při manipulaci hýbat pouze zápěstím. Při nakupování 

vzniká tedy problém při jakékoliv manipulaci se zbožím při přesunech z regálu do sáčku, 

z regálu do košíku, z košíku na váhu a zpět, z košíku na pás, po namarkování přesun z pultu 

do nákupní tašky atd. Kompenzační strategií by mohly být na příklad rukavice 

s protiskluzovým povrchem či využití bimanuálního úchopu.  

Při páté fázi úchopu je pozornost zaměřena na schopnost uvolnění předmětu z dlaně. 

Je tedy opět potřeba dostatečná síla extenzorů zápěstí a prstů. Nejčastější patologií bývá 

nedostatečné uvolnění úchopu, kdy jedinec předmět stále táhne s sebou, i když se snaží úchop 

oddálit, ale flektované prsty předmět drží. Jedinec s patologií si musí často dopomáhat 

k rozevření prstů pomocí své zdravé horní končetiny. Při nakupování může být tedy problém 

při přesunu zboží z regálu do košíku, kdy jedinec není schopen zboží pustit, následně problém 

při aktivitách zmíněných výše jako na příklad přesun zboží z košíku na pás, přesun z pásu  
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do nákupní tašky atd. Dále je hodnoceno oddálení horní končetiny od uvolněného předmětu.  

Je tedy naopak potřeba funkční schopnost provedení flexe v loketním kloubu a extenze 

v ramenním kloubu. Patologií mohou být opět souhyby trupu. Při nakupování nastanou 

problémy při přendávání předmětů z hlubokého košíku na pás, při přendávání zaplaceného 

zboží do nákupní tašky, při placení atd. (Vyskotová a Macháčková, 2013; Hillerová et al., 

2006) 

 Problémy s úchopem nemusí být vždy způsobené poruchou svalového tonu  

či omezením svalové síly. Může být problém na příklad s poruchou čití, taxe či koordinace 

HKK, což také ovlivní úchop a manipulaci s předmětem. Následkem získaného poškození 

mozku může nastat i zmíněná porucha čití, která nákup velmi ovlivní. Poškození se většinou 

vyskytuje na kontralaterální části těla a mohou být poškozeny senzorické dráhy v celé úrovni 

somatosenzorického systému. Čití rozdělujeme na povrchové a hluboké.  

Do povrchového řadíme taktilní čití, algické čití, termické čití a diskriminační čití. 

Společně se senzorickými analyzátory tvoří tzv. exteroceptivní čití. Hluboké čití patří 

k proprioceptivnímu čití a vyšetřujeme pohybocit, polohocit a vibrační čití. Vzniklé poruchy 

mohou být různého typu. (Krivošíková, 2011) 

Nakupování nejčastěji ovlivní tyto poruchy: anestezie, hypestezie, hyperestezie  

a alodynie. V případě anestezie zcela chybí vnímání taktilních i algických podnětů, jedinec 

tedy ztratil celou citlivost v dané oblasti a nemůže cítit předměty potřebné k uchopení. 

K podobné situaci dochází u hypestezie, tedy pouze sníženému vnímání taktilních podnětů. 

Jedinec dostatečně necítí dané předměty, které uchopil, a mohou mu vypadávat z ruky  

či může být zhoršena celková fáze manipulace s předmětem. Naopak u hyperestezie,  

tedy zvýšenému vnímání taktilních podnětů, mohou být nedráždivé materiály či povrch 

předmětů pro jedince nepříjemné, a dojde znovu k narušení správného úchopu a manipulaci 

s předmětem. V případě alodynie dochází k bolestivému vnímání podnětu, který běžně 

bolestivý není. Jedinec je následně ovlivněn na příklad i v uchopování běžných předmětů –  

na příklad předměty z tvrdého materiálu s hranatými částmi atd. (Krivošíková 2011; 

Vyskotová a Macháčková, 2013)  

Pokud dojde k nějaké z výše zmíněných poruch čití, může být velmi ovlivněna 

následná kontrola pohybu při uchopování předmětů. Je narušena manipulační funkce, kdy je 

problematické odhadnout potřebnou sílu stisku pro úchop a manipulaci s předmětem.  

Při nedostatečné svalové síle předměty vypadávají z ruky, naopak při nadměrném stisku může 

dojít až k destrukci předmětu. Jedinci, který má porušené čití, můžeme ukázat určité 

kompenzační strategie, které může při nákupu využít, aby nebyl nikterak omezován. 
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Na příklad pokud bude jedinec trpět hyperestezii či alodynii, může použít jemnou rukavici, 

která částečně ztlumí dotek dlaně a konkrétního předmětu. Naopak u hypestezie může jedinec 

dlaň nastimulovat pomocí kartáčku, plus je v tomto případě nutná zraková kontrola.  

Zraková kontrola slouží nejen k udržení předmětu a uvědomění si, kde se předmět nachází, 

ale tvoří důležitou součást ochrany proti poranění ostrým předmětem. V případě nemožnosti 

zrakové kontroly je zhoršen i zmíněný odhad přiměřené síly stisku a celková manipulace 

s předměty. Jestliže dojde k poruše zpracování senzorických informací, může pacient 

nevnímat či zcela opomíjet danou končetinu v prostoru a nezapojovat ji do činnosti.  

Při nákupu může tedy také docházet k vypadávání předmětů z dlaně či narážení do regálů atd. 

(Krivošíková 2011; Vyskotová a Macháčková, 2013) 

V případě, že je porušeno hluboké čití, hrozí jedinci zvýšené riziko úrazu.  

Vzhledem k narušení pohybocitu a polohocitu, kdy jedinec nevnímá, jaký pohyb provádí  

či v jaké poloze se zrovna nachází jeho končetina, bývá často narušena koordinace. 

Následkem toho může dojít na příklad až k pádu. Jak již bylo zmíněno výše, výkon je někdy 

velmi závislý na zraku, na který se jedinec spoléhá, a dochází k jeho přetěžování. 

(Krivošíková 2011)  

Celkový výkon nakupování může velmi ovlivnit i únava a vyčerpanost, která může 

postihnout až 65% jedinců po poškození mozku. „Únava, ztráta výdrže a vyčerpanost jsou 

jedny z nejvíce omezujících následků poranění mozku, protože mají vliv na všechno, co člověk 

dělá“. (Powel, 2010, str. 65) Po poškození mozku dochází k únavě rychleji a je potřeba 

dostatečná doba na regeneraci a opětovné nabytí energie, jelikož únava může být často 

extrémní. Problémy se často stupňují v případě, že jedinec odmítá vnímat únavu jako problém 

a snaží se příznaky překonat, tím se ale akorát více vysílí. Může dojít i ke změnám nálad,  

kdy přichází nervozita či stranění se společnosti. Powel (2010, str. 65) upozorňuje: „…můžete 

se snažit sebevíc, ale ztracenou kapacitu snahou nenahradíte.“ Pro takovéto jedince je 

důležité dopřát si potřebný odpočinek a nepřepínat své síly. Při nákupu je dobré si aktivity 

rozdělit a předem dobře naplánovat, aby nedošlo k úplnému vyčerpání. 

2.5.2 Kognitivní schopnosti a fatické funkce 

V případě nakupování je potřeba, aby měl jedinec zachované kromě fyzických 

schopností i určité kognitivní funkce a mohl nákup zvládnout zcela samostatně. Dále je práce 

zaměřena na konkrétní kognitivní funkce a jejich možné poruchy.  

Powel (2010) dělí kognitivní systém do 6 složek: paměť, pozornost a schopnost 

soustředění, rychlost zpracování informací, exekutivní funkce neboli plánování  

a organizování, prostorová orientace a vizuální vnímání, schopnost užívat řeč.  
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První složkou kognitivních funkcí je paměť. Je to schopnost, která umožňuje přijímat, 

uchovávat a znovu použít minulé vjemy, zkušenosti a obsahy poznání. (Hartl a Hartlová, 

2015) Paměť lze rozdělit do 3 fází, a to okamžitá paměť, krátkodobá paměť a dlouhodobá 

paměť. Informace je získána pomocí smyslového vjemu a přesunuta na pár sekund  

do okamžité paměti, odkud je následně přesunuta do paměti krátkodobé. Zde dochází 

k rozhodnutí, zda bude informace uchována, tedy přesunuta do paměti dlouhodobé, či zcela 

zapomenuta.  

V případě poškození mozku může nastat stav tzv. posttraumatické amnézie.  

Ta nastává v těsné blízkosti po poškození a jedinec má velmi špatnou každodenní paměť  

a později může dojít k úplnému zapomnění na toto období. (Powel, 2010) Dalším typem 

problému po poškození mozku je tzv. retrográdní amnézie. Ta naopak postihuje paměť  

na samotnou nehodu a těsné události před jejím vznikem. Dle závažnosti poškození může 

ovlivnit pouze minuty, ale i roky před poškozením. V tomto případě mohou tedy vznikat 

problémy v pracovním i osobním životě jedince, který si na příklad nepamatuje svoji novou 

ženu či úkony v posledním zaměstnání atd. (Powel, 2010; Lippetrová-Grünerová, 2015) 

Následkem poškození mozku nastane často i nejhorší typ problému, kdy dochází 

k porušení krátkodobé paměti.  Jedinec má tedy problémy se zapamatováním si nových 

informací. Zapomíná, kam si uložil jednotlivé předměty, co měl daný den za úkol či znovu 

zapomene informace, které se minulý den učil. Touto poruchou paměti je samozřejmě také 

velmi ovlivněn celý život jedince. Jednotlivé druhy paměti jsou uloženy v různých částech 

mozku, nemusí být tedy vždy porušeny všechny. (Powel, 2010) V následné péči ergoterapeuta 

bude probíhat nejen terapie zaměřená na trénink paměti, ale zároveň i návrh možných 

vnitřních či vnějších kompenzačních strategií, které lze aplikovat každý den.  

V případě nakupování s poruchou paměti bude mít jedinec problémy na příklad  

se zapamatováním správného čísla dopravního prostředku, či v průběhu cesty zapomene, 

 kam vlastně jel a za jakým účelem. V lehčích případech si nebude schopen zapamatovat,  

jaké potraviny chtěl koupit, cenu zboží pro případnou kontrolu financí atd.  

Následkem postižení mozku může dojít k porušení pozornosti a koncentrace. 

Pozornost lze definovat následovně: „Pozornost je mentální proces, jehož funkcí je vpouštět 

do vědomí omezený počet informací, a tak ho chránit před zahlcením velkým množstvím 

informací.“ (Plháková, 2005, str. 77) Jako základní vlastnost uvádí selektivitu,  

tedy schopnost zaměřit se na významné podněty. Důležitou vlastností pozornosti je  

i koncentrace. Tu Plháková (2005, str. 81) definuje jako: „Vyčlenění omezeného počtu 

psychických obsahů, kterými se vědomě zabýváme.“ V případě porušení pozornosti, ztrácí 
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jedinec schopnost dělat více věcí najednou, často může odbíhat od jednoho tématu 

 ke druhému, nezvládne udržet rozhovor, v průběhu své práce jeden úkol přeruší,  

aniž by ho dokončil atd. Tímto může být ovlivněna i zmiňovaná paměť. Pokud si bude chtít 

jedinec zapamatovat určité informace z textu, potřebuje se soustředit a odfiltrovat rušivé 

vjemy z okolí, tato schopnost je ale často narušena právě následkem postižení mozku.  

Takto je narušena i schopnost převedení prováděné aktivity do automatické aktivity. Velký 

vliv na pozornost a koncentraci má únava, velká míra stresu a povinností. Negativně mohou 

působit i podceňující se myšlenky. (Powel, 2010) Konkrétně při nakupování může  

tato porucha způsobit na příklad nastoupení do špatného čísla tramvaje či autobusu, problémy 

s nalezením výtahu/ cesty ven v novém obchodě, pokud se během cesty tam nesoustředil, 

upuštění nějakého zboží z ruky, pokud jedince něco náhle vyruší, nechá zvážené zboží  

na váze či zapomene v nákupním košíku některé již zaplacené zboží, problémy při placení, 

kdy podá prodavači 2 bankovky místo jedné atd.  

Další souvislostí může být rychlost zpracování informací, tedy schopnost pochopit 

informaci, zpracovat ji a provést výsledek dle dané informace. V případě poškození mozku 

dochází k pomalejšímu zpracování informací. Jedinec může mít tedy zpomalené reakce, či být 

pomalejší v odpovědi na otázku, musí informace déle zpracovávat a přemýšlet, co vlastně 

znamenají. (Powel, 2010) Při nakupování může mít rychlost zpracování informací vliv 

především při komunikaci s personálem či přímo s prodavačkou. Komplikací mohou být  

na příklad velmi rychle zadané instrukce o umístění hledaného zboží, které jedinec nestihne 

zpracovat či má příliš pomalé reakce při placení zboží atd.   

Komplikací při nakupování po získaném poškození mozku může být i porucha 

orientace. Tu lze rozlišit ve 3 oblastech, a to orientace časem, místem a osobou. Ke zhoršení 

orientace dochází, pokud je zároveň porušena i paměť a pozornost. Souvislost s orientací má  

i vizuální vnímání, které může být také poškozeno. V případě porušení schopnosti vizuálně 

prostorové orientace, dochází k narušení vnímání prostoru, ale i předmětů, které jsou  

na příklad zobrazeny v neobvyklém úhlu. Nejčastějším typem poruchy vizuálního vnímání je 

tzv. diplopie (dvojité vidění), kdy jedinec není schopen zafixovat pohled na daný předmět. 

Dalším příkladem může být porucha zorného pole, kdy jedinec vidí jen část z prostoru 

zorného pole. Dále může být narušen odhad vzdálenosti – na příklad pro uchopení 

konkrétního zboží v regálu atd. Porucha je zapříčiněna špatnou funkcí určitých částí mozku 

po poškození, nikoliv poruchou smyslových orgánů. Při nakupování bude mít jedinec  

na příklad problém s orientací v prostoru obchodu, tedy nalezením konkrétního zboží či 

příslušné kategorie potravin, nebude schopen nalézt výtah, orientovat se v jízdních řádech, 
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zorientovat se v tabulce se zbožím na váze, nepozná, jak správně přiložit platební kartu 

k terminálu atd. (Powel, 2010; Lippertová-Grünerová, 2015) 

Další problematickou oblastí po poškození mozku může být porucha exekutivních 

funkcí. Mezi tyto funkce patří na příklad schopnost konvergentního a divergentního myšlení 

(schopnost zaměřit se na hlavní myšlenku nebo naopak na detaily), plánování a organizace 

času, rozhodování či řešení problémových situací. Tato porucha se dobře projeví  

při nestrukturovaných činnostech či nečekaných situacích. Nevýhodou může být narušení 

schopnosti náhledu na vlastní situaci, kdy si daný jedinec nemusí uvědomit, že poruchu 

exekutivních funkcí či výše zmíněných kognitivních funkcí má. „Problematické je také to, 

že pacient často není schopen kriticky posoudit stupeň jak svých kognitivních,  

tak senzomotorických deficitů a konfrontací přímou formou vzniká agresivita a negativní 

přístup k terapii.“ (Lippertová-Grünerová, 2015, str. 109) Při nakupování jsou exekutivní 

funkce také důležité, jelikož je potřeba činnost právě dobře naplánovat, zorganizovat  

a případně být schopen řešit vzniklé potíže. Pokud je narušena jedna ze zmíněných 

schopností, může mít na příklad jedinec problém odhadnout časovou náročnost nákupu, 

nebude schopen naplánovat průběh a správný postup nákupu, uvědomit si trasu k obchodnímu 

centru a naplánovat správné spojení s využitím MHD, vyřešit situaci s rozbitým zbožím  

či nedostatkem financí. Při špatné organizaci a plánování může být nákup komplikovanější  

a zabere mnohem více času.   

Nakupování může ve více ohledech ovlivnit případná apraxie, kterou Ambler (2011, 

str. 73) definuje následovně: „Apraxie (lehčí forma dyspraxie) je neschopnost vykonávat 

naučené koordinované pohyby při neporušené hybnosti. Při každém motorickém volním aktu  

je nezbytná nejprve myšlenka, pak plán (programování) a provedení vlastního pohybu“.  

Apraxie je dělena na několik typů. Jedním z typu je tzv. apraxie motorická, kdy není 

narušen plán, ale provedení konkrétního pohybu. Dalším typem je apraxie ideatorní,  

kdy dochází k narušení nejen plánu, ale i samotné představy cíleného pohybu. Jedinec tedy 

nechápe, jak daný úkol provést, jelikož činnost pro něj působí, jako zcela cizí – na příklad 

neví, jak používat předměty běžné denní potřeby, jak se správně obléknout atd.  

Při nakupování bude pro takového jedince náročné zvládnout většinu úkonů s tím spojených 

(na příklad vážení ovoce, placení zboží, použití výtah atd.). (Ambler, 2011) „Pacient nemusí 

mít problém s pohybem jako takovým, ale potíž může spočívat v tom, že není schopen vědomě 

spojit dohromady jednotlivé pohyby. Když je na příklad požádán, aby ohnul paži v lokti, 

nebude to schopen udělat, ale o pět minut později, když mu řeknete, ať se podívá na hodinky, 

ohne ruku v lokti zcela automaticky.“ (Powel, 2010, str. 62)  
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Fatické funkce  

Následkem získaného poškození mozku může dojít i k narušení schopnosti řečové 

komunikace. Jsou porušeny fatické funkce, paměť a samotná hybnost mluvidel.  

Mezi nejčastější poruchy komunikační schopnosti v dospělosti patří především afázie  

a dysartrie. Afázie jako porucha komunikace na bázi postižení fatických a kognitivních 

funkcí. Dysartrie jako porucha komunikace na bázi postižení motorických řečových modalit. 

(Neubauer, 2010) 

Afázii můžu být definována následovně: „narušení již vyvinuté schopnosti porozumění 

a  produkce řeči na základě poškození řečových center v mozku; narušená může být schopnost 

produkovat řeč, rozumět smyslu sdělovaného obsahu, plynule mluvit, opakovat, 

pojmenovávat, číst, psát, poznávat (vždy záleží na tom, která oblast mozku je poškozena a jak 

závažně)“ (Lišková a kol., 2014, str. 161)  

Afázii lze klasifikovat různými způsoby. Základní dělení rozděluje afázii  

na expresivní (jedinec rozumí, ale není schopen produkovat odpověď – motorické postižení), 

senzorickou (jedinec nerozumí, produkuje tzv. „slovní salát“, který nedává smysl) a globální, 

kde dochází ke kombinaci dvou zmíněných. Nyní se více využívá podrobné dělení 

 dle Bostonské klasifikace, která hodnotí plynulost a spontánnost projevu. Mezi další velmi 

důležité hodnocené oblasti patří schopnost opakování mluvené řeči či pojmenování objektů, 

které jsou jedinci ukázány. (Čecháčková, 2007) 

Z Bostonské klasifikace jsou nejčastější tyto typy afázie. Brocova afázie,  

která se vyznačuje častými agramatismy, mluva je těžce utvářena a projev je nonfluentní. 

Wernickeova afázie, která se vyznačuje logorheou, neologismy a parafáziemi, projev je oproti 

prvnímu typu fluentní. Transkortikální motorická afázie, kdy je narušena spontánní řeč, která 

obsahuje agramatismy, avšak porozumění i opakování je zachováno. Transkortikální 

senzorická afázie, kdy je řeč sice fluentní a opakování zachováno, ale zcela bez obsahu 

 a porozumění. Posledním typem je globální afázie, která je ze zmíněných nejtěžší.  

Není přítomna reakce jedince na mluvu ani na písmo, který mluvu ani sám spontánně 

neprodukuje. (Čecháčková, 2007)  

V případě dysartrie se hovoří o motorické poruše řeči a lze ji definovat následovně: 

„Dysartrie je porucha motorické realizace řeči na základě organického poškození centrální 

nervové soustavy…Při dysartrii jsou postiženy v různé míře a rozsahu základní modality 

motorické realizace řeči – respirace, fonace, rezonance a artikulace“ (Neubauer, K. 2010, 

str. 38). Narušení motorického systému může mít za následky obrnu, poruchu tonu či špatnou 

koordinaci artikulačního svalstva. Jazyk jako systém není narušen a jedinec je tedy schopen 
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rozumět významu slov a umí gramatická pravidla. Jedinec tedy zcela chápe a rozumí tomu,  

co čte. Jednotlivé symptomy se projevují dále zmíněnými příklady. Setřelá, namáhavá  

a nekoordinovaná řeč, nedostačující a povrchové dýchání, kolísavý hlas, který je nepřiměřeně 

hlasitý či tichý a má až huhňavý charakter. Může být narušeno i tempo řeči a mohou vznikat 

problémy s příjmem potravin a tekutin. (Pomůcky logopedie, 2009; AKL, 2020) 

Porucha komunikace může nakupování ovlivnit ve více směrech. Jedinec nemůže 

požádat o pomoc při hledání zboží, není možné si bez problému objednat zboží u pultového 

prodeje, porozumět informacím o akčním zboží či případná potřeba komunikace 

s prodavačkou při placení.  

2.6 Možnosti ergoterapeutického vyšetření položky nakupování a zhodnocení bariér 

obchodů 

Nyní budou uvedeny možnosti hodnocení nakupování a zhodnocení bariér obchodů 

ergoterapeutem. Nejdříve budou uvedeny příklady zaměřené na nakupování, které je možné 

hodnotit několika způsoby. Prvním způsobem může být pozorování jedince při konkrétním 

nákupu. Výhodou pozorování je možnost zjištění více věcí najednou a vidět chování jedince 

ve skupině. Další výhodou může být konkrétní zaměření, kdy má pozorovatel předem 

stanovené oblasti pozorování a zaměřuje se jen na podstatné informace. Nevýhodou může být 

obtížnější získání informací o postojích účastníků a jejich vnímání. Dále může být nevýhodou  

neschopnost soustředit se na faktory, které pozorovatel potřebuje v případě, že jeho pozornost 

odvedou jiné projevy pacienta. (Hendl, 2005) 

Další možností pro hodnocení nakupování může být rozhovor přímo s jedincem  

či jeho rodinnými příslušníky. Rozhovor je pro ergoterapeuta jedna z nejčastějších metod 

sběru dat. Pomocí rozhovoru můžeme navázat první kontakt s pacientem a zároveň již získat 

určité informace o pacientovi. (Krivošíková, 2011) Výhodou rozhovoru je možnost pozorovat 

i jiné aspekty, jako na příklad pacientovo chování a neverbální komunikaci. Nevýhodou je 

možnost položení chybně zvolených otázek, které navádějí pacienta ke konkrétní odpovědi. 

(Hendl, 2005) 

Dále mohou být k hodnocení využity hodnotící škály či dotazník. V případě 

dotazníku se jedná o subjektivní metodu sběru dat. Dotazník může být tvořen otevřenými  

či uzavřenými otázkami nebo jejich kombinací. (Krivošíková, 2011) Výhodou dotazníku  

je možnost plynulejšího průběhu a získání poměrně velkého množství dat za krátkou dobu. 

Nevýhodou může být obdržení špatných odpovědí klienta v případě, že neporozumí otázkám, 

které nemá zadávající příležitost správně vysvětlit. Další nevýhodou může být uzavřené 
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dotazování, kdy jsou respondentovi předkládány předem určené formulace odpovědi či jejich 

kategorie. (Hendl, 2005) 

Nyní budou uvedeny některé příklady těchto hodnocení. Následující příklady, vyjma 

dvou posledních, jsou zaměřené na obecné hodnocení aktivit všedního denního života, 

 a to především na aktivity instrumentální. První čtyři příklady jsou zaměřeny konkrétně  

na pacienty po cévní mozkové příhodě. Převážná většina ze zmíněných příkladů se zaměřuje 

na míru potřebné dopomoci při nakupování. Ve všech příkladech je využito hodnocení 

pomocí bodové škály. Jeden z testů se odlišuje právě specifickým zaměřením pouze  

na nakupování. V případě potřeby subjektivního hodnocení nakupování můžeme využít 

Kanadské hodnocení výkonu zaměstnání, které je níže také rozebráno.  

The Rivermead ADL Assessment – první hodnocení iADL zaměřené přímo na pacienty 

po CMP. Hodnocení obsahuje tříbodovou škálu: 1 – závislí, 2 – nezávislí, ale je potřeba 

verbální dopomoc, 3 – nezávislí. Nakupování je hodnoceno z hlediska samostatného 

transportu k obchodu a následného nesení nákupu. (Heung Chong, 1995)  

The Nottingham Extended ADL Scale – dotazník, který vyplňuje pacient 1 rok  

po prodělané CMP. Pacient hodnotí jednotlivé aktivity na 2bodové škále: 0 – aktivitu provede 

s dopomocí či neprovede, 1 – aktivitu provede samostatně s problémy či bez nich. 

Nakupování zde není konkrétně specifikováno na jednotlivé úkony. (Heung Chong, 1995) 

The Hamrin Activity Index – používán k porovnání premorbidního stavu a stavu  

1 rok po CMP. Tvořen formou rozhovoru (s možnou přítomností rodinného příslušníka). 

Hodnocení obsahuje 4bodovou škálu: 1 - aktivitu neprovádí, 2 – aktivitu zvládne pouze 

s fyzickou dopomocí, 3 – aktivitu provede samostatně se značnými problémy, 4 aktivitu 

provádí samostatně a pravidelně. Nakupování zde není konkrétně specifikováno na jednotlivé 

úkony, avšak je hodnocení více specifické než na příklad dotazník uvedený výše. (Heung 

Chong, 1995) 

The Frenchay Activities Index – probíhá formou rozhovoru s pacientem (s možnou 

přítomností rodinného příslušníka). Je porovnán také premorbidní stav cca 3 – 6 měsíců  

před CMP a 1 rok po CMP. Hodnocení obsahuje 4bodovou škálu: 1 – aktivitu neprováděl, 4 – 

aktivitu prováděl často. Je hodnoceno nakupování v blízkosti domu. (Heung Chong, 1995) 

Activities of Daily Living Checklist – pro hodnocení je využita škála hodnotící míru 

dopomoci u jednotlivých aktivit. Na výběr jsou tyto možnosti: aktivitu zvládne samostatně, 

při provádění aktivity je potřeba určitá asistence, pro provedení potřeby je potřeba kompletní 

asistence, aktivitu vůbec neprovede. Nakupování zde není konkrétně specifikováno  

na jednotlivé úkony. (Paying for Senior Care, 2019)  
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Lawtonova škála hodnocení IADL – hodnoceno přímo i nakupování, kdy je pacient 

ohodnocen jedním či žádným bodem. 1 bod získává v případě, že zvládá samostatně provést 

veškeré nákupy. Pokud zvládne provést pouze malé nákupy, dostává automaticky 0 bodů,  

i přesto, že to zvládne zcela samostatně. (Kalvach et al., 2008; Lawton a Brody, 1969)  

Test of Grocery Shopping Skills – hodnocení využívá 10 položek, které má klient 

pořídit v obchodě. Hodnocení se využívá pro osoby ve věku 18 – 64 let. Hodnocení obsahuje 

skóre 0 – 30 bodů. Za jednu položku je možné získat až 3 body: 1 bod za nalezení správné 

položky, 1 bod za správnou velikost položky a 1 bod za nejnižší cenu. Celá aktivita je měřena 

stopkami, kdy musí být pacientovi dodána mapa obchodu a přehledné instrukce, než se spustí 

čas. Bonusově je určováno i nadbytečné skóre, které je určeno počtem prošlých uliček v rámci 

nákupu ku počtu uliček, které jsou v obchodě. Čím nižší toto skóre je, tím je jedinec zdatnější. 

(AbilityLab, 2019) 

Vhodnou metodou k subjektivnímu zhodnocení nakupování může být Kanadské 

hodnocení výkonu zaměstnání (COPM), jehož cílem je zhodnotit spokojenost s výkonem  

a jeho důležitost v předem stanovených problémových oblastech. Hodnocení probíhá na škále 

0–10 bodů, kdy 10 bodů značí maximální spokojenost a důležitost. Jedinec se v jednotlivých 

aktivitách ohodnotí zejména na začátku intervence, a následně při opakovaném měření  

pro porovnání hodnot. (Law et al., 2005) 

Nyní bude zmíněno pár příkladů nástrojů, které lze využít pro zhodnocení  

již samostatných bariér obchodu. Výhodou dvou ze zmíněných příkladů je mimo samotné 

hodnocení bariér i současný návrh vhodného způsobu pro odstranění konkrétní hodnocené 

bariéry.  

Formulář mapování přístupnosti objektů dle Metodiky kategorizace přístupnosti 

objektů – stručný formulář obsahující základní položky hodnocení bariér. V rámci formuláře 

jsou hodnoceny bariéry v rámci oblastí hlavního vstupu, vedlejšího vstup, interiéru, výtahu, 

plošiny či rampy a upraveného WC. Každá z těchto oblastí obsahuje konkrétní podrobnější 

otázky na hodnocení přítomných bariér. (Pražská organizace vozíčkářů, 2016)  

„Checklist for Existing Facilities version 2.1“ - kontrolní seznam, který byl vytvořen 

na základě některých standardů uvedených v ADA (The Americans with Disabilities Act). 

Bariéry jsou zjišťovány při vstupu do obchodu, ve vnitřním prostoru obchodu a při využití 

WC. Dále jsou zmíněny i případné otázky k přístupnosti objektů, které nejsou prioritou,  

avšak měli by být přístupné také všem, pokud se již v obchodě vyskytují. Příkladem mohou 

být veřejné telefonní budky či fontánky s pitnou vodou. V rámci bariér jsou případně uvedeny 
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 i konkrétní návrhy pro zlepšení, pokud se daná bariéra v místě vyskytuje. (Adaptive 

Enviroment Centre, 1995)  

„Checklist for Existing Facilities“ – více podrobný kontrolní seznam, který také 

vychází z ADA standardů a zaměřuje se na bariéry ve stejných oblastech, jako seznam 

zmíněný výše. Zároveň kromě otázek zaměřených na bariéry a nabídky možných řešení, 

přikládá k některým bodům přehledné obrázky s uvedenými hodnotami standardů. (New 

England ADA center, 2016) 

„Facilitators and Barriers Survey / Mobility“ – dotazník zaměřený přímo  

na subjektivní výpovědi jedince. První část dotazníku je zaměřena na vliv faktorů prostředí  

na účast jedince v hlavních životních aktivitách. Jedinec hodnotí, jak často určité objekty 

využívá a zda mu daný objekt napomáhá či ho spíše limituje. Druhá část je zaměřena  

na přístupnost veřejného prostředí. Jedinec hodnotí na příklad přístupnost nákupního centra, 

kulturních center, sportovních zařízení atd. Pokud daný prostor ovlivňuje jeho účast v dané 

aktivitě, uvádí jedinec i konkrétní bariéry, které ho omezují. (Gray et al, 2008) 

2.7 Bariéry prostředí limitující osoby po získaném poškození mozku při nakupování 

Na důležitosti budování veřejného prostředí bez bariér se shodují jak české,  

tak zahraniční zdroje. V obou případech dochází k upozornění na potřebné úpravy bariér 

prostředí nejen pro osoby s tělesnou disabilitou. „Každý typ a míra postižení přinášejí 

rozdílné požadavky na bezbariérovost a je potřebné je posuzovat zvlášť. Je tedy vhodné,  

aby nastavená kritéria určující úroveň přístupnosti stavby zohledňovala potřeby jak osob 

 se sníženou schopností pohybu, tak i osob se sníženou schopností orientace.“ (Vládní výbor 

pro zdravotně postižené občany, 2018) Ze zahraniční literatury se s výše uvedeným tvrzením 

shodují na příklad autoři Swaine et al., (2014) a Dahan-Oliel et al., (2016).  

V zahraniční literatuře je řešení bariér zaměřeno i konkrétně na nákupní centra,  

která jsou vnímány mimo jiné jako místa pro socializaci mladých osob či jako pozitivní 

změna prostředí. (Dahan-Oliel et al., 2016; Ahmed et al., 2017) Dále je nákupní centrum 

vnímáno jako prostředí pro možný trénink strategií v běžných situacích a trénink včasné 

přípravy na podobné situace. Je také viděno jako vhodné místo pro možnost rehabilitace osob 

s disabilitou. (Labbé et al., 2017; Ahmed et al., 2017) Tematická analýza výzkumného článku 

ze zahraničí tuto myšlenku potvrdila. Je zde uváděno, že nákupním centrum lze využít  

pro dosažení několika rehabilitačních cílů z oblastí fyzických, kognitivních a psychologických 

dovedností, ale i socializace. (Labbé et al., 2017) 
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Fyzické prostředí 

Jako jeden z důležitých prvků přístupnosti obchodního centra byla zmiňována 

bezbariérová doprava. Nákup musel být časově přizpůsoben či byl jedinec závislý  

na zajištění dovozu rodinou. (Dahan-Oliel et al., 2016) Bylo navrženo i přizpůsobení 

bezbariérového parkování. McClain a Todd (1990) udávají následnou úpravu facilitátorů 

parkovacích míst po doporučení přímo od uživatelů s disabilitou. Na příklad v článku 

zaměřujícím se na africké prostředí byl transport mezi hlavními faktory bariér. (Visagie et al., 

2017) Toto téma je řešeno také v „Národním plánu OZP 2015–2020“. „Stejně tak je potřebné, 

aby i nadále pokračoval proces přijímání a rozšiřování přiměřených opatření a úprav tak, 

aby veřejná doprava byla osobám se zdravotním postižením stále více dostupná a přístupná.“ 

(Vládní výbor pro zdravotně postižené občany, 2018) Informace  

o bezbariérové dopravě na příklad v Praze můžeme najít na stránkách Dopravního podniku 

hlavního města Prahy v sekci Bezbariérové cestování (https://www.dpp.cz/bezbarierove-

cestovani/). V současné situaci je v Praze 45 bezbariérových stanic metra, 359 

nízkopodlažních tramvají a 683 garantovaně nízkopodlažních autobusů. (Dopravní podnik 

hlavního města Prahy, 2017) 

V zahraniční literatuře jsou za častou bariéru při vstupu do budovy nebo na příklad  

i vstupu na toaletu považovány dveře, které by měly být automatické, bez nutnosti mačkání 

tlačítka či jiných úprav. Pokud nejsou dveře zcela automatické, může být pro jedince náročné 

stihnout zmáčknout tlačítko pro otevření a zároveň odjet s vozíkem, aby se dveře mohly 

otevřít. Dále byly zmiňovány jako problematické dvojité dveře či průhledné dveře,  

bez jasného ochranného prvku. (Swaine et al., 2014; Bashiti a Rahim, 2016; Dahan-Oliel  

et al., 2016) Ve studii prováděné v Zimbabwe vyšlo najevo, že obchody, které mají  

pro využití k nákupu nákupní vozíky, jsou automaticky přístupné i pro osoby  

na mechanickém vozíku, vzhledem k nutnému zachování průjezdu s vozíkem. (Useh, Moyo, 

Munyong, 2009) Další problematickou oblastí zmiňovanou u přístupu do obchodu byly 

přítomné schody a chybějící rampy. Schody neměly správné značení a v některých 

případech chybělo u schodů i zábradlí. (Swaine et al., 2014; Bashiti a Rahim, 2016)  

To zmiňuje i jeden z článků, který upozorňuje na využití zábradlí nejen pro osoby 

s postižením, ale i pro osoby v důchodovém věku. (Bashiti a Rahim, 2016) Naopak  

na využitelnost často chybějících ramp, nejen pro osoby s postižením, upozorňuje 

v rozhovoru ze zahraničního článku přímo obchodník: „Problémem je nedostatek ramp.  

U většiny vchodů jsou pouze schody. Viděl jsem lidi s chodítky, museli být 2, aby se dostali 

dovnitř…Takže rampy jsou pro všechny.“ (Swaine et al., 2014, str. 8) Uváděno bylo  

https://www.dpp.cz/bezbarierove-cestovani/
https://www.dpp.cz/bezbarierove-cestovani/
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i nedostatečné značení cesty pomocí odlišných kostek chodníku pro osoby se smyslovým 

postižením. Bylo upozorněno i na nerovnosti na povrchu ovlivňující jak osoby se smyslovým 

postižením, tak na příklad i osoby s poruchou stability či jiným fyzickým postižením. (Bashiti 

a Rahim, 2016; Labbé et al., 2018) McClain (1990) porovnává ve svém článku 3 prostory, 

které byly hodnoceny na základě ADA kontrolního seznamu (ADA Accessibility Guidelines 

Checklist for Buildings and Facilities- Architectural and Transportation Barriers Compliance 

Board, 1992), kdy z třech hodnocených prostorů byly vyhovující podmínky ramp splněny 

pouze v 1 z nich.  

Z výsledků několika článků vyplývá problém s orientací v nákupním centru (Labbé  

et al., 2018; Dahan-Oliel et al., 2016; Swaine et al., 2014). Dahan-Oliel et al. (2016) 

problematiku orientace uvádí v souvislosti s nalezením konkrétního místa, na příklad  

pro setkání s přáteli, jelikož nákupní centrum slouží často k socializaci mladých osob.  

Pro osoby se smyslovým postižením je orientace v nákupním centru velmi složitá. Konkrétní 

příklad uvádí Swaine et al. (2014), kde bariéru tvoří vystavené cedule či figuríny  

před jednotlivými obchody, kdy na příklad jedinec s poruchou zraku nemůže využít taktilní 

vjem zdi pro nalezení potřebného místa, aniž by narazil do zmíněných předmětů. Důležitost 

designu nákupního centra ve vztahu k orientaci, zmiňuje i specialista na orientaci a mobilitu: 

„Pro klienty je malý obchod s pravoúhlými rohy lepší. Je to jednodušší pro nalezení cesty.“ 

(Labbé et al., 2018, str. 6) Návrhem pro zlepšení orientace v nákupním centru, kromě 

barevného rozlišení, byl různý povrch podlah či využití jiného materiálu pro konkrétní místo. 

Dotazovaný s disabilitou navrhoval následovné: „Ve středu nákupního centra by mohlo být 

velké a prostorné místo s kobercem…“ (Dahan-Oliel et al., 2016, str. 7) Jako bariéry 

související s orientací byly také zmíněny nedostatečně přehledné mapy nákupní centra  

a samotné ukazatele. Bylo navrhováno na příklad umístění přehledných map, včetně využití 

Braillova písma, ke každému vchodu, aby byly dobře přístupné. (Dahan-Oliel et al., 2016) 

Nedostatečné ukazatele byly zmiňovány na příklad v souvislosti s nalezením výtahu či WC.  

U těchto dvou bylo často zmiňováno i nevhodné umístění. WC se nacházelo většinou na konci 

chodby, což bylo pro několik osob náročné překonat. Toalety byly také zmiňovány 

v souvislosti s nedostatečným přizpůsobením pro osoby s disabilitou, tedy chybějící madla,  

či špatná výška toalety atd. (Dahan-Oliel et al., 2016, Bashiti a Rahim, 2016; Swaine et al., 

2014) Výtahy byly zmiňovány také v souvislosti s nedostatečným přizpůsobením. Jedinci 

udávali malý počet výtahů, vysoko umístěná tlačítka bez braillova písma a zpětného 

akustického vedení, prostor výtahu byl příliš úzký, dlouhá čekací doba. (Dahan-Oliel et al., 

2016; Bashiti a Rahim, 2016; Swaine et al., 2014) 
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Přímo v obchodech byly zmiňovány vysoké regály, těžko dosažitelné produkty, 

vysoké pokladny a platební terminály bez možnosti převzetí do horní končetiny pro přiblížení 

na příklad pro osoby na vozíku. Návrhem bylo uzpůsobit platební terminály volné 

 a nastavitelné, aby na ně mohl každý dosáhnout. (Swaine et al., 2014; Dahan-Oliel et al., 

2016) Dále bylo zmiňováno na příklad umístění cen na dobře viditelné místo. (Swaine et al., 

2014) 

Součástí nákupních center bývají často i prostory s prodejem občerstvení.  

V těchto prostorech postrádali lidé s disabilitou na příklad vyhraněná místa stolu bez židlí,  

pro snadné využití stolu osob na mechanickém vozíku. (Swaine et al., 2014; Dahan-Oliel  

et al., 2016) Dále byl zmiňován problém při manipulaci s tácem, který je náročný  

na manipulaci pro osoby s disabilitou a může následně ovlivnit na příklad i výběr jídla, jak je 

uváděno v následující citaci: „Málokdy si jdu vzít sám něco, na co potřebuji tác. Nemohu  

si dovolit vzít si na příklad plný talíř salátu, vždy si vezmu tu nejvíce praktickou věc.“ 

(Dahan-Oliel et al., 2016, str. 9)  

Při nákupu oblečení byly zmiňovány špatně značené kabinky, které byly zároveň příliš 

úzké, či chybělo zrcadlo uvnitř. (Swaine et al., 2014; Dahan-Oliel et al., 2016) Problémy 

s nedostatečně přizpůsobenými kabinkami a špatně umístěným zrcadlem, které je příliš 

vysoko uvádí také McClain (1990). 

Sociální faktory  

V případě bariér nákupního centra byla zmiňována často nutná dopomoc rodiny  

či přátel. V některých případech byli i zaměstnanci ochotní pomoci, avšak někdy je potřeba 

velké asistence či se jedná o osobní aktivity, jako na příklad dopomoc s převlékáním 

v kabince, přesuny na WC atd. (Dahan-Oliel et al., 2016) Naopak přílišná pomoc byla 

vnímána také negativně, jelikož někteří jedinci chtějí provést danou aktivitu samostatně,  

aby si dokázali, že to zvládnou a neučili se spoléhat na pomoc od ostatních. Toto uvádí jeden 

z dotazovaných: „Chci dokázat, že jsem samostatný, ale lidé jsou příliš hodní. Otevřou mi 

dveře, víte, to dělá věci jednodušší a zároveň si myslím, že kdyby to takto dělal každý, lidé  

na vozíku by se ani nesnažili být více samostatní/nezávislí, když by si řekli „lidé mi 

pomohou“, tím něco ztrácejí, ztrácejí potenciál dokázat, že jsou schopni udělat více, než jen 

požádat o pomoc.“ (Dahan-Oliel et al., 2016, str. 7) Odhadnout potřebu pomoci může být 

náročné, proto by se měl případný jedinec nejdříve zeptat, zda daná osoba potřebuje pomoci.  

S tím souvisí i často zmiňovaná nedostatečná informovanost pracovníků v obchodech  

a nákupních centrech. Zaměstnanci často nevědí, jak přistupovat k osobám s různou 

disabilitou, což následně ovlivní i kvalitu případné pomoci. Nejčastějším návrhem bylo 
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vytváření povědomí o životě osob s disabilitou na příklad pomocí poutajících cedulí 

v prostorech nákupního centra a školení pro zaměstnance i manažery. Byla navrhována 

i spolupráce zaměstnanců s rehabilitačními pracovníky. (Swaine et al., 2014; Dahan-Oliel  

et al., 2016) V jednom z článků navrhl jeden z respondentů i zaměstnání přímo osob 

s disabilitou: „Možná, že kdyby tu bylo více zaměstnanců s disabilitou, tak by to pomohlo.  

My bychom jim více věřili, protože oni by nám více rozuměli. Byli by více otevření. A když by 

zaměstnanci měli nějakou disabilitu, bylo by to rozhodně více přizpůsobené.“ (Dahan-Oliel  

et al., 2016, str. 8) Přístup zaměstnanců má vliv na následnou návštěvnost nákupního centra, 

což také uvádí jeden z respondentů: „Důvodem, proč sem chodím, jsou zaměstnanci, jsou 

opravdu moc milí.“ (Swaine et al., 2014, str. 9) Zajímavý návrh k řešení pomoci uvedl také 

přímo jeden z obchodníků: „Měla by tu být určená osoba, které mohou osoby s disabilitou 

zavolat a říct: „jedu na nákup, může mi prosím někdo pomoci?“ (Swaine et al., 2014, str. 8)   

Další ze zmiňovaných bariér byl nedostatek místa pro odpočinek. Někteří jedinci 

nezvládnou ujít dlouhé vzdálenost i vzhledem k narušené schopnosti chůze či stability.  

Jako jeden z facilitátorů byl vnímán na příklad prostorný odpočinkový prostor s wifi 

přístupem. Jedinci zde mohli kontaktovat své známé či zavolat v případě pomoci. (Dahan-

Oliel et al., 2016) Swaine et al. (2014) ve svém článku uvádějí i hlasitou hudbu a celkový 

ruch, jako jednu z možných bariér. Příkladem může být výpověď jednoho z dotazovaných: 

„Jsou nějaké obchody, kde je hudba opravdu příliš hlasitá. Vzájemně se neslyšíme a ruší  

to všechny.“ (Swaine et al., 2014, str. 9)  

Souhrnným návrhem bylo zapojení osob s disabilitou při vytváření bezbariérového 

prostředí a zároveň nezapomenout vytvořit prostory bezbariérové i pro specifické faktory 

určitých disabilit. Nezaměřit se pouze na jednu konkrétní disabilitu, ale snažit se vytvářet 

prostředí přístupné pro všechny. (Useh, Moyo, Munyonga, 2009) V některých případech 

došlo k následné úpravě prostředí, poté, co bylo upozorněno na zjištěné bariéry (Labbé et al., 

2018; McClain a Todd, 1990)  

2.8 Možnosti ergoterapeutické intervence zaměřené na problematiku bariér 

veřejného prostředí při nakupování  

V této kapitole budou uvedeny pro inspiraci některé příklady terapie zaměřené  

na nakupování. K terapii je možné přistupovat z hlediska 2 přístupů, a to přístup zdola-

nahoru a přístup shora-dolů. V rámci ergoterapeutické intervence se lze zaměřit na několik 

způsobů provádění terapie v rámci zmíněných přístupů. Jedním ze způsobů přístupu zdola-

nahoru může být nácvik konkrétní funkce poté, co ergoterapeut provede analýzu činnosti  

a stanoví si problémové oblasti při výkonu dané činnosti. Funkci analýzy činnosti lze popsat 
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následovně: „Zahrnuje rozdělení činnosti na její dílčí části (úkoly) a zaznamenávání jejich 

posloupnosti. Zkoumá stabilní a proměnlivé komponenty a hodnotí jejich terapeutický 

potenciál.“ (Jelínková, Krivošíková a Šajtarová, 2009, str. 178). Může se jednat na příklad  

o zhoršenou svalovou sílu, omezený rozsah pohybu či neschopnost kvalitního úchopu 

z důvodu porušené citlivosti. Terapie je tedy následně zaměřena na příklad na zvýšení svalové 

síly, aby pacient udržel zboží v obchodě. K tomu bude využito na příklad posilování dlaně  

a prstů s terapeutickou hmotou, aktivně prováděné repetitivní pohyby, pohyb s využitím 

odporu, zatížením zvedaného předmětu atd. Naopak pro přístup shora - dolů bude využit  

již trénink celé aktivity, ne jen izolované dovednosti, jako je tomu u přístupu zdola - nahoru. 

Jednou z možností při terapii nakupování může být nejdříve prováděn opakovaně nácvik 

nákupu v simulované situaci v uměle vytvořeném prostředí. Jedinec se tedy na příklad naučí 

nejen manipulaci s potřebným zbožím, postupně se naučí jednotlivé kroky nákupu  

ve správném pořadí, případně procvičí komunikaci s prodavačkou a manipulaci s penězi. 

(Jelínková, Krivošíková a Šajtarová, 2009) 

V terapii by měl nejlépe následovat nácvik nakupování v reálném prostředí,  

kdy bude terapeut jedince doprovázet již do konkrétního obchodu. Tuto možnost je vhodné 

využít i v případě, že si jedinec zatím netroufá jít na nákup samostatně. Terapeut může 

v případě potřeby dopomoct či ukázat správný postup k provedení činnosti. Aktivitu lze 

postupně stupňovat od malého obchodu po velké nákupní centrum. (Jelínková, Krivošíková  

a Šajtarová, 2009) 

V návaznosti na tuto terapii může terapeut doporučit konkrétní strategie  

či kompenzační pomůcky. Příkladem může být využití nákupní tašky, kterou si jedinec umístí 

na hůl a nemusí tedy manipulovat ještě s nákupním košíkem. Dalším příkladem může být 

využití rukavice s protiskluzným povrchem pro jednodušší uchopení potřebného zboží. 

V rámci poradenství může terapeut jedince obeznámit i s alternativní možností nákupu.  

Tou může být využití internetových obchodů (Rohlik.cz, Ikea.cz…). Pokud by si jedinec 

zvolil tuto možnost, může být následně trénována schopnost práce na PC a celý postup 

provedení nákupu.  

Možné facilitátory a užitečné zdroje pro osoby po získaném poškození mozku  

a jejich ergoterapeuty  

Nyní budou uvedeny příklady některých facilitátorů, které mohou být přínosné jak  

pro osoby se získaným poškozením mozku při nakupování, tak i pro ergoterapeuty k potřebné 

intervenci. Facilitátory lze definovat jako: „Situace nebo faktory veřejného prostředí,  

které přispívají k vykonání každodenních aktivit či úkolů.“ (Fougeyrollas, 2008, str. 6) 
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Skupiny facilitátorů lze kódovat pomocí Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, 

disability a zdraví, kde můžou být příkladem tyto kódy: e1201 Technické pomůcky  

a technologie pro osobní pohyblivost a přesun uvnitř budovy (tedy pomůcky pro chůzi, 

speciální auta a lehká vozidla, adaptace na vozidla, vozíky, skútry a zařízení), e1250 Obecné 

produkty a technologie pro komunikaci (optická a sluchová zařízení, audiorekordery  

a přijímací techniky, telefonní technologie…) a e1502 Vzhled, konstrukce a stavební 

produkty a technologie pro určení směru cesty, postup práce a označení míst 

v budovách k veřejnému použití (Vnitřní a vnější produkty a technologie označení v budově  

a konstrukce k veřejnému použití, které pomáhají lidem nalézt cestu v budově  

nebo bezprostředně vně budovy a určit místa, kam chceme jít…). (WHO, 2010)  

Pro osoby s pohybovou disabilitou může být nápomocná Metodika kategorizace 

přístupnosti objektů, která danou osobu informuje, zda je daný objekt bariérový  

či bezbariérový. Objekty jsou zde děleny na nepřístupné, částečně přístupné a objekty obtížně 

přístupné či nepřístupné, kdy každá kategorie má své limity. Další pomůckou, jež může 

ulehčit informovanost osob s disabilitou jsou mapy bezbariérovosti jako na příklad 

Vozejkmap.cz, kde si jedinec vyhledá na mapě konkrétní oblast či budovu a vidí informace  

o bariérách. (Pražská organizace vozíčkářů, 2016) V zahraničí proběhla studie zaměřující  

se na již fungující mobilní aplikace hodnotící bariéry a facilitátory prostředí. (Auger et al., 

2014) 

Užitečné v rámci problematiky informovanosti osob s disabilitou je i  Mapování 

přístupnosti prostředí, kde není mapování prováděno na základě stavebních předpisů,  

ale jsou zohledněny především uživatelská hlediska a skutečné podmínky na stavbě 

„Výstupem je začlenění stavby do určité kategorie dle míry přístupnosti a dále detailní 

informace pro uživatele o vstupu, vnitřní dispozici, případném hygienickém zázemí a jiné 

vybavenosti. Součástí může být i fotodokumentace. Na základě této informace se uživatel dle 

míry svého postižení rozhodne, zda je daná stavba pro něj přístupná či nikoli, zda tento objekt 

může navštívit sám, popř. jaký rozsah dopomoci musí zvolit (např. doprovod, asistenci 

apod.).“ (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2018) 

Posledním příkladem užitečného zdroje pro osoby po získaném poškození mozku 

mohou být webové stránky www.presbariery.cz. Na stránkách si jedinec může najít aktuální 

informace ohledně objektů (kulturní památky a muzea, úřady, služby, zdravotnictví…), 

dopravy (autobusy, metro, tramvaje, vlaky a individuální doprava), parků, zahrad, stezek  

a užitečnou mapu s možností zobrazení zmíněných kategorií. (Pražská organizace vozíčkářů, 

2020)

http://www.presbariery.cz/
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3 PRAKTICKÁ ČÁST  
3.1 Cíle práce  

Hlavním cílem práce bylo zjistit, na jaké bariéry ve veřejném prostředí naráží lidé  

po získaném poškození mozku při nakupování. Byly očekávány na příklad tyto bariéry: 

problémový transport k obchodu, problémový vstup do obchodu, vzhledem ke schodům  

či úzkým dveřím; úzké uličky mezi regály, zboží příliš vysoko v regálu, málo přehledné 

orientační cedule, špatně přizpůsobené toalety a výtah, kluzký povrch podlah uvnitř obchodu 

atd. Dále bylo využito zúčastněné pozorování pacientů při nákup a následný zápis,  

pro ilustraci práce ergoterapeuta s osobou po získaném poškození mozku při nakupování  

se zaměřením se na řešení bariér prostředí. 

3.2 Metody zpracování bakalářské práce  

Na základě odborné literatury a získaných informací z praxe byl vytvořen dotazník, 

který byl distribuován na určitá pracoviště a zařízení, která pracují s lidmi po získaném 

poškození mozku (např. ERGO Aktiv, o.p.s., Klinika rehabilitačního lékařství 1 LF UK  

a VFN, Cerebrum – Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin, o.s.), kde byl dotazník 

předán jednotlivým klientům k vyplnění. Dotazník byl dostupný v tištěné i v elektronické 

podobě pomocí portálu „Vyplň.to“. Otázky byly zaměřeny především na vnitřní prostředí 

obchodů (na příklad dostatečně široké uličky, výšku regálů a vah pro vážení zboží, přítomnost 

osoby, která by v případě potřeby dané osobě s disabilitou pomohla atd.), ale i na přístupnost, 

tedy možnost bezbariérové dopravy a vstupu do obchodu. V případě nákupního střediska byla 

pozornost zaměřena i na výtah, toalety a celkový prostor. Dále byly očekávány problémy  

ve funkční oblasti, na příklad v obtížné manipulaci se sáčky, příliš těžkém a špatně 

ovladatelném nákupním vozíku atd. Proces samotné tvorby dotazníku je popsán v kapitole 

 č. 4. 1. diskuze  

Na konci týdne, kdy byl dotazník vyplněn alespoň 25 respondenty, byla provedena 

analýza dat a výsledky zpracovány do přehledného systému pomocí vytvoření tabulky a grafů 

v Microsoft Excel. Následně bylo provedeno porovnání výsledků dotazníku s výsledky 

z literatury a provedeného zúčastněného pozorování.  

Konkrétní intervence jsou popsány ve vzorových zápisech ze zúčastněného 

pozorování pacientů přímo v obchodě v rámci terapie zaměřené na nakupování. Pacienti byli 

dospělí lidé po získaném poškození mozku, žijící v Praze. Všichni absolvovali denní stacionář 

na Klinice rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN.  
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Typ práce 

V práci je pracováno s kvantitativními i kvalitativními daty z dotazníku 

a kvalitativními daty při zúčastněném pozorování. Nejprve byl pro sběr dat v praktické části 

využit dotazník, poté semistrukturované zúčastněné pozorování pacientů při nakupování. 

Charakteristika a jednotlivé výhody či nevýhody využitých metod sběru dat jsou popsány 

v kapitole č. 2.6. 

Cílová populace 

Práce je zaměřena na dospělé osoby, které mají získané poškození mozku. Dotazník 

byl proto adresován této cílové skupině. Pro ukázku intervence (a následné zpracování 

zúčastněného pozorování) byli vybráni dospělí jedinci, kteří mají získané poškození mozku, 

žijí v Praze a absolvovali trénink nakupování v rámci denního stacionáře Kliniky 

rehabilitačního lékařství 1 LF UK a VFN.  

Sběr dat 

Pro získání dat byl použit dotazník, vytvořený na základě odborné literatury  

a informací z praxe, který byl anonymní a dostupný jak v tištěné, tak i elektronické podobě. 

Elektronická forma dotazníku byla šířena prostřednictvím facebooku, a přes instituce pracující 

s osobami po získaném poškození mozku. Pro vytvoření dotazníku byl použit web 

„Vypln.to.“ Dotazník měl většinu otázek uzavřených. Poslední otázka byla ponechána zcela 

otevřená, pro možnost subjektivního vyjádření a zjištění konkrétních výpovědí. Bylo 

rozlišeno pohlaví jedinců, věková kategorie, doba od získaného poškození mozku atd. 

Dotazník vyplnilo 27 respondentů. Všichni byli informováni o zachování anonymity  

při vyplňování dotazníku a dostatečně seznámeni s účelem práce. Pro sběr dat byl využit 

dotazník, aby byl zdůrazněn přímý pohled osob po získaném poškození mozku, a zároveň 

byla zajištěna co největší výpovědní hodnota, ovlivněna počtem výpovědí. Semistrukturované 

zúčastněné pozorování bylo využito především pro ukázku konkrétních bariér a získání  

i kvalitativních a objektivních výsledků, pro následné porovnání.  

Etická hlediska bakalářské práce 

Při práci byli všichni probandi dostatečně informováni o zachování ochrany osobních 

údajů a seznámeni s účelem práce. Poskytovaný dotazník byl zcela anonymní. Anonymita 

dotazníku byla zajištěna uvedením pouze obecných informací o věku, pohlaví atd., nebyla  

uváděna žádná jména či jiné údaje, které by mohly vést k rozpoznání jedince. Respondenti 

byli o zajištění anonymity i záměru dotazníku předem informováni. Samotné pozorování bylo 

provedeno na pacientech Kliniky rehabilitačního lékařství, kteří předem písemně vyjádřili 

souhlas s tím, že s nimi mohou pracovat studenti.  
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3.3 Výsledky dotazníkového šetření 

Dotazník vyplnilo celkem 27 respondentů po získaném poškození mozku,  

z čehož 15 respondentů tvořily ženy. 24 respondentů bylo již od vzniku poškození mozku 

nakupovat. V každé zvolené věkové kategorii od 18 do 70+ let bylo získáno nejméně  

5 výpovědí. Nejčastější příčinou získaného poškození mozku byla cévní mozková příhoda 

(21 probandů), dále úrazy hlavy (4 probandi) a 2 jiné důvody. Doba od získaného poškození 

mozku byla nejčastěji 3 roky a více (12 probandů), následně 1 – 3 roky (10 probandů),  

zbylé výpovědi byli do 1 roku. 14 probandů vnímá své obtíže po získaném poškození mozku 

jako středně těžké, 7 jako lehké obtíže a naopak 5 vnímá obtíže jako těžké. Pouze  1 proband 

nepociťuje žádné obtíže. Konkrétní potíže zobrazuje následující graf č. 3.3.1, na kterém 

vidíme, že nejčastěji byl zmiňován problém se stabilitou a ochrnutí poloviny těla.  

Dále byla často zmíněna komunikace, chůze, paměť, a problémy s horní končetinou.  

Graf č. 3.3.1 – Problémové oblasti po získaném poškození mozku 

 
Nejčastějším místem pro nákup je samostatný supermarket, který vybralo  

13 respondentů, 6 respondentů nakupuje v obchodním centru, 3 v malém místním obchodě  

a 2 v hypermarketu. Četnost nákupu potravin je znázorněna na následujícím grafu č. 3.3.2.  

Na něm vidíme, že 75% osob nakupuje minimálně 1x týdně a pouze 4% nenakupují potraviny 

vůbec. To potvrzuje důležitost tvoření bezbariérové prostředí i pro nakupování, vzhledem 

k častému intervalu provádění této činnosti. 
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Graf č. 3.3.2 – Četnost nákupu potravin 

 
Naopak oblečení nakupuje 58% respondentů méně než 1x za měsíc, 25% oblečení 

vůbec nenakupuje, 13% nakupuje minimálně 1x za měsíc a 1 respondent to zatím nezkusil. 

Drogerii nakupuje 41% respondentů minimálně 1x za měsíc, 29% v drogerii vůbec 

nenakupuje, 17% nakupuje méně než 1x za měsíc a 8% to zatím nezkusilo.  

Při transportu do obchodu 54% respondentů neudává žádné problémy, zbylé 

výpovědi byly ovlivněny problémem s orientací, kdy jedinci nezvládnou nastoupit  

do správného dopravního prostředku či si zapamatovat cestu k obchodu, dále byl potřebný 

doprovod či dopomoc při nástupu/ výstupu atd. 

Většina respondentů k nákupu využívá nákupní vozík (42%), dále je používán nákupní 

košík do ruky a jezdící nákupní košík, 1 respondent využívá nákupní tašku. Avšak 46% 

respondentů udává problém právě při manipulaci s nákupním vozíkem, který je příliš těžký,  

či ho nezvládají ovládat pouze 1 horní končetinou. Obtížná je také manipulace s vozíkem  

při využívání kompenzační pomůcky pro pohyb.  

Dále byly zjišťovány i pocity respondentů během nákupu, jelikož psychické 

nastavení může výkon jedince velmi ovlivnit. Výsledné hodnoty jsou zobrazeny 

v následujícím grafu č. 3.3.3, kdy 57 % udává pocit nátlaku od zbylých osob či větší pocit 

stresu. 34 % respondentů se cítí stejně jako v jiných běžných situacích.  
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Graf č. 3.3.3 – Pocity respondentů během nakupování  

 
Následně byla zjišťována schopnost lokomoce a samostatného nákupu. Polovina 

respondentů potřebuje k nakupování nějakou kompenzační pomůcku pro pohyb (mechanický 

vozík, hůl/francouzskou berli…), zbylá polovina nepotřebuje žádnou pomůcku k pohybu. 

46% respondentů využívá k nákupu alespoň fyzickou dopomoc druhé osoby, naopak 38% 

zvládne nákup zcela samostatně bez využití pomůcek či fyzické dopomoci. Zbylých 16% 

využívá brýle, naslouchátko, indukční smyčku, či jiné kompenzační pomůcky. V případě 

fyzické dopomoci, doprovází respondenty nejčastěji rodinný příslušníci či partner/partnerka. 

Při nákupu s doprovodem se 59% respondentů zapojuje i fyzicky, zbylí se zapojují pouze 

slovně a 1 respondent je převážně zcela pasivní.  

Následující graf č. 3.3.4 zobrazuje již konkrétní překážky, které tvoří při nakupování 

obtíže. Nejčastěji uváděnou překážku tvoří schody, následně úzké prostory, eskalátory a točící 

se dveře. Stejný problém však tvoří nedostatečný prostor pro odpočinek a velký dav lidí. 
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Graf č. 3.3.4 – Překážky při nakupování  

 
Dále byly zjišťovány důvody, vymezené problematickými oblastmi, kvůli kterým  

se respondenti vyhýbají samostatnému nákupu. Výsledné odpovědi jsou znázorněny 

v následujícím grafu č. 3.3.5. Nejčastěji byly uváděny tyto problémy: fyzické bariéry, 

problémový transport, příliš rychlá únava a problémová orientace. Zde vidíme, že bariéry 

nejsou pouze fyzické, ale mohou ovlivnit i kognitivní funkce či smysly. Zároveň je vidět 

velká rozmanitost odpovědí, naznačující různorodost problémových oblastí pro každého 

jedince. 

Graf č. 3.3.5 – Důvod vyhýbání se samostatnému nákupu 
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Následně byl dotazník zaměřen na zjištění konkrétnějších bariér z výše zmiňovaných 

oblastí, které jsou shrnuty v následujících grafech. Byly zjišťovány bariéry přímo u vstupu  

do obchodu, které jsou znázorněny v grafu č. 3.3.6. Nejčastěji byly uváděny těžké dveře, 

následně chybějící madla, schody a nerovnosti na podlaze. V rámci dotazníku byl prostor  

i pro zcela otevřené vyjádření respondentů. Úzký prostor zahrnovala i jedna z přímých 

výpovědí respondeta vztahující se k problémům při nakupování, který uvedl: „Úzké průjezdy 

u pokladen + vysoké stánky na trzích, nevidím na zboží. 

Graf č. 3.3.6 – Bariéry při vstupu do obchodu  

 
Pokud by byl přítomen výtah, udává 80 % respondentů schopnost samostatného 

přesunu s jeho využitím, zbylí respondenti zatím samostatné použití výtahu nezkoušeli  

a 1 respondent udává problémy z důvodu zhoršené stability.  

Níže jsou zobrazeny konkrétní problémy již při probíhajícím nákupu. Nejčastěji byla 

uváděna nedostatečná svalová síla, která se projeví především při manipulaci se zbožím, jež je 

v grafu č. 3.3.7 také uváděna. Dále byl často zmiňován problém s manipulací se sáčky  

a nalezení konkrétního zboží. Často byl uváděn problém s uchopením zboží, které může 

souviset i s nepřesnou taxí, která byla také zmiňována.  
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Graf č. 3.3.7 – Problémy během nákupu 

 
Při zaměření na konkrétní návrhy pro zlepšení orientace v obchodě byly nejčastěji 

vítány výraznější nápisy, přehledné mapky, šipky a směrovky či odlišná barva podlahy 

v každém podlaží.  

Další problematickou oblastí, která byla uváděna, je komunikace. Konkrétní otázky 

byly zaměřeny jak na problémy ze strany personálu, tak i respondentů. 58 % výpovědí 

potvrzuje různé problémy při komunikaci, z nichž 29 % je způsobeno ze strany personálu. 

Podrobné údaje vidíme na následujícím grafu č. 3.3.8. V rámci otevřené odpovědi byly 

zmíněny tyto příklady týkající se právě komunikace: „Když komunikuji s někým, kdo  

si nevšiml mých obtíží, je to náročné. Nejraději mám vše napsané…“Druhý z respondentů 

uvádí následovné: „Mluvím pomalu a hodně prodavačů nemá trpělivost na dlouhé 

vysvětlování“ 
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Graf č. 3.3.8 – Problémy při komunikaci 

 
Zjišťování bariér bylo zaměřeno i na placení nákupu. Z výpovědí vyplývá, že 48% 

respondentů má nějaké problémy při placení nákupu. Uváděny byly nejčastěji problémy  

při manipulaci s penězi či platební kartou, dále na příklad problémy se zapamatováním si PIN 

kódu k platební kartě, rozeznání jednotlivých bankovek z důvodu špatného zraku a problém 

s rozeznání hodnoty peněz. Případný problém s odhadnutím ceny nákupu, řeší většina 

respondentů pomocí předem připraveného nákupního seznamu či jistotou většího obnosu 

peněz, který mají u sebe. Nákup platí polovina respondentů platební kartou, zbylá většina 

hotově (10), případně jiným způsobem, na příklad pomocí m-plateb. V případě platby nákupu 

hotově nemá většina dotazovaný problémy při výběru hotovosti z bankomatu, pouze jeden  

ze zmiňovaných udává problém při zmáčknutí potřebných tlačítek.  

Problémy byly zjišťovány i při nákupu oblečení. Výsledky respondentů jsou 

znázorněny v následujícím grafu. Nejčastěji uvedenou bariérou byla chybějící kabinka  

pro osoby s postižením. Celkově polovina výpovědí ukazuje na možné problematické situace 

při nákupu oblečení. 
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Graf č. 3.3.9 – Problémy při nákupu oblečení  

 
Možností zajištění nákupu bez osobní účasti je v dnešní době poměrně mnoho  

od internetového obchodu po výpomoc dobrovolníka či pečovatelské služby. 38% 

z dotazovaných využívá některou z  výše zmíněných služeb. 21% nevyužívá sice donáškovou 

službu, ale potraviny zajišťují rodinní příslušníci. Zbylí respondenti služby nevyužívají vůbec. 

Závažnost bariér veřejného prostředí a důležitost jejich odstraňování potvrzuje následující 

výpověď respondenta z dotazníkového šetření: „Sám bych do obchodu nešel, radši bych 

umřel hlady. Jen s doprovodem, max. naznačím, co chci, nákup řídí doprovod.“ 

3.4 Výsledky ze zúčastněného pozorování probandů během nakupování 

Trénink nákupu proběhl v rámci 60minutové individuální ergoterapie ambulantních 

pacientů z denního stacionáře Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v prodejně 

Lidl. Pro zvládnutí nákupu bylo potřeba ujít pěšky nebo ujet na mechanickém vozíku  

cca 1 km dlouhou cestu z kliniky do obchodu a zpět. Během cesty bylo nutné přejít přes dvě 

silnice, překonat nerovný terén (dlažební kostky, výmoly aj.), zúžená místa na chodníku, 

nájezdy na chodník a dostat se přímo do prodejny přes schody, eskalátory nebo s využitím 

výtahu. Pacient měl v rámci terapie za úkol nakoupit potraviny na plánované skupinové 

vaření pro cca 6 osob. Proband dostal k dispozici nákupní seznam, který byl vytvořen 

společně s ostatními pacienty, dále batoh a peněženku s bankovkami a mincemi v hodnotě  

cca 300 Kč. Tuto částku by pacient při nákupu neměl přesáhnout. Musí si proto průběžně 

kontrolovat, zda má pro nákup vybraného zboží dostatečný finanční obnos. Během nákupu  

se musí pacient zorientovat v obchodě, najít jednotlivé potraviny, přesunout je z regálu  
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do nákupního košíku (případně jinam, dle konkrétní strategie a modifikace), vyndat zboží  

na pás, zaplatit a uklidit do batohu. Navíc ještě musí požádat prodavače o razítko na účtenku, 

kterou musí po návratu na kliniku předat ergoterapeutce. Cestu zpět by měl pacient zvládnout 

najít sám. Měl také vždy možnost si vyzkoušet, zda by dokázal nákup sám dopravit 

 na kliniku. Pacient byl zpravidla doprovázen jednou ergoterapeutkou a autorkou této 

bakalářské práce. Do průběhu samotného nákupu obvykle zasahovaly. Pacient měl vždy 

možnost vyzkoušet si těžší variantu nákupu, na kterou si samostatně netroufá, vyzkoušet 

 si různé strategie pro lepší zvládání nákupu, případně byl informován o krocích k větší 

bezpečnosti během nakupování.  

V následující části je uveden ukázkový zápis zúčastněného pozorování probandky č. 1. 

Zbylá pozorování jsou kvůli dodržení rozsahu bakalářské práce zpracovány v příloze č. 1. 

U všech probandů je stručný popis pacienta, detailní analýza proběhlého nákupu, výpis 

identifikovaných bariér a facilitátorů, a na závěr také příklad zápisu do zdravotnické 

dokumentace z proběhlé terapie v reálném prostředí.  

 

Probandka č. 1 (69 let)  

 NO: iCMP v povodí MCA l.dx. v oblasti capsula interna (11/2018), levostranná 

hemiparéza s hemihypestézií, posturálně akcentovaná spasticita LHK, cirkumdukce  

při chůzi 

 na kratší vzdálenosti chodí samostatně s oporou o čtyřbodovou hůl s využitím peroneální 

pásky, zvládá chůzi do schodů i z nich, na delší vzdálenosti využívá mechanický vozík,  

 omezena aktivní hybnost LHK – spastická dystonie s akrální plegií -> LHK bez funkčního 

využití vzhledem k těžké poruše hybnosti a výrazně snížené svalové síle 

 orientována osobou, časem, místem i situací; porušeny exekutivní funkce; porušena 

pozornost – ostatní kognitivní funkce neporušeny; přítomna mírná dysartrie 

 nákup proběhl v lednu 2020 

 současnost: nakupuje se synem, který ji na mechanickém vozíku doveze ke středně 

velkému obchodnímu centru; poté již vše zvládá pacientka samostatně (dle subjektivní 

výpovědi pacientky). Syn pomáhá s těžšími předměty (kočkolit, prací prášek…)  

 detailní analýza proběhlého nákupu v reálném prostředí 

Pacientka absolvovala cestu k obchodu na mechanickém vozíku, kde byla převážně 

vezena terapeutem. Pro vstup do obchodu byl využit výtah, kde musela být pacientka 

převezena terapeutem přes hrbol před výtahem, nutná fyzická dopomoc terapeuta pro udržení 
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dveří od výtahu, které se samy zavírají příliš rychle (nutno opakovaně mačkat tlačítko výtahu 

pro otevírání dveří) 

V prodejně se z počátku pacientka pohybovala s oporou o čtyřbodovou hůl, aby  

si vyzkoušela jiný způsob nakupování, který byl pro ni náročnější, a zatím ho nezkoušela.  

Při přímém vstupu k potravinám byla špatně umístěna rohožka, o kterou pacientka zakopla. 

K pádu však nedošlo, pacientka byla včas jištěna ergoterapeutem. Nastal problém 

s nákupními košíky, jelikož nebyl přítomen klasický košík do ruky, který by pacientka mohla 

vyzkoušet a využít k nákupu, aby měla volné ruce k manipulaci s holí. Zároveň nebyla ani 

možnost využití nákupní tašky, která by se pověsila na holi. Následně se tedy pacientka 

pohybovala téměř po celý nákup na mechanickém vozíku jízdou pozpátku – stejně, jako  

při jejím běžném nákupu (opakovaně však byl potřeba ji upozornit na kontrolu prostoru, aby 

zabránila srážkám s ostatními zákazníky či s regály a zbožím). Pacientka se v obchodě velmi 

dobře zorientovala. Všechno zboží, až na jednu položku, našla zcela samostatně. Když 

nemohla položku najít, iniciativně oslovila personál o radu, kde se produkt nachází. 

Zapamatovala si umístění konkrétních potravin – jednou proběhla výměna špatného balení 

zboží za nepoškozené.  

Zboží z regálu brala pomocí nepatetické PHK a ukládala ho do krabice, kterou si sama 

obstarala v obchodě a měla ji pak na klíně. LHK se do činnosti příliš nezapojovala a byla také 

položena na klíně. Pro uchopení zboží z výše umístěných polic se postavila a krabici 

s ostatním zbožím na chvíli odložila na nejbližší regál či vlastní vozík. Veškeré zboží zvládla 

převézt v krabici na klíně s pasivním využitím paretické LHK pro zajištění krabice.  

Během hledání potravin pacientka nepotřebovala nákupní seznam a vše si pamatovala. 

Seznam využila až před cestou ke kase pro kontrolu.  

Vybrané zboží pacientka převezla ke kase položené v krabici na mechanickém vozíku, 

které vyložila jako chodítko. Následně vyložila na pás celou krabici se zbožím, kde vše 

prodavačka postupně namarkovala a uložila zpět do krabice. Manipulaci s peněženkou, 

bankovkami a mincemi pomocí PHK zvládla pacientka velmi dobře. Využila pokladní plochu 

pro odložení peněženky. Žádost o razítko a komunikace s prodavačkou proběhla zcela  

bez problémů.  

Mírný problém nastal u přesunu nakoupených potravin z krabice do batohu. Vzhledem 

k malému prostoru pro odložení zboží a neblokování ostatních nakupujících, nebylo možné 

věci postupně skládat do batohu hned u kasy. Pacientce bylo potřeba s uklizením nákupu 

pomoci, zejména při současné manipulaci s krabicí se zbožím a batohem na vozíku,  

aby některé zboží nespadlo na zem. 
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Při cestě ven z obchodu pacientka chvíli očima hledala výtah, kterým se do obchodu 

dostala. Úniková cesta nebo piktogram s upozorněním na výtah zde totiž chybí. Do výtahu 

nastoupila pacientka pěšky s využitím opory o vozík.  Následně měla problém s výlezem 

z výtahu a současnou manipulací s vozíkem kvůli hrbolům před výtahem a rychle se 

zavírajícím dveřím. Poté již byla z časových důvodů pasivně vezena terapeutem zpět  

na kliniku.  

Pacientka tedy v průběhu tréninku nakupování v reálném prostředí využila fyzickou 

dopomoc jedné osoby během přesunu z kliniky do obchodu i zpět, překonávání překážek  

při používání výtahu, mechanický vozík, čtyřbodovou hůl, sepsaný nákupní seznam  

a prázdnou krabici, kterou využila k přenášení zboží místo chybějícího nákupního košíku 

 identifikované bariéry prostředí:  

o nerovnosti na cestě z kliniky do těsné blízkosti obchodu (nájezdy na chodníky, 

nakloněná rovina chodníku, vozovky u nájezdů na chodník, výmoly, díry mezi 

dlažebními kostkami) 

o hrboly v bezprostřední blízkosti vstupu do výtahu v exteriéru 

o dveře od výtahu, které se zavíraly příliš rychle + úzký vjezd 

o chybějící klasický nákupní košík do ruky 

o rohožka před vstupem, která špatně držela u podlahy  

o zúžený prostor v uličkách (architektonicky i kvůli rozmístění nevyloženého zboží 

na paletách…)  

o nedostatek odkládacího prostoru přímo u pokladny pro ukládání zaplaceného zboží 

do batohu 

 facilitátory prostředí:  

o mechanický vozík, čtyřbodová hůl, nákupní seznam, krabice, ergoterapeut, 

prodavačka 

 zápis do zdravotnické dokumentace – individuální ergoterapie 

o V rámci individuální ergoterapie proběhl nácvik nakupování (položky 

instrumentálních ADL) v reálném prostředí. Během terapie proběhl: trénink ADL – 

nakupování, trénink komunikace – komunikace s prodavačkou, dotaz na chybějící 

zboží; trénink kognitivních a exekutivních funkcí – paměť (nákupní seznam, 

umístění potravin v regálech), plánování nákupu, rozhodování, řešení nečekaných 

situací (nenalezení potřebného zboží, rozbité zboží), orientace v prostoru; trénink 

chůze (s oporou o vozík) a stability v prostoru, trénink zapojení paretické HK 

(přidržení předmětů atd…) 
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o pacientka nákup zvládla velmi dobře. Cestu tam i zpět absolvovala  

na mechanickém vozíku, kdy byla převážně vezena terapeutem. Při nákupu se 

rychle zorientovala, požádala o pomoc v případě potřeby, potraviny brala pomocí 

neparetické PHK a umisťovala je do krabice, kterou si sama iniciativně našla  

a měla ji položenou na klíně; potraviny umístěné vysoko v regálu brala ze stoje; 

pohybovala se na mechanickém vozíku jízdou pozpátku (párkrát nutnost upozornit 

na kontrolu prostoru, aby nenarazila), nákupní seznam využila až těsně před 

placením pouze pro kontrolu všech potravin; placení zvládla samostatně pomocí 

PHK; při pohybu u pokladny využila opory o vozík při chůzi; vzhledem k malému 

odkládacímu prostoru přímo u pokladny byla potřeba asistenta při přesunu nákupu 

do batohu při vzájemné manipulaci s krabicí s potravinami a batohem, aniž by 

potraviny spadly na zem. Dále bylo problematické vystoupení z výtahu,  

kdy pacientka zvolila k opuštění obchodu chůzi s oporou o vozík. Následně musela 

manipulovat zároveň s vozíkem a zároveň udržet stabilitu při chůzi na nerovném 

terénu před výtahem. Při výstupu z výtahu byla nutná fyzická dopomoc terapeuta 

ovládáním dveří, které se automaticky zavíraly příliš rychle.  

 kompenzační strategie + kompenzační pomůcky:  

o pacientka využila čtyřbodovou hůl, mechanický vozík a peroneální pásku, nákupní 

seznam, krabici pro přesun zboží, ergoterapeut, prodavačka 

o pacientka byla edukována o možnosti využití kompenzační strategie při nákupu 

pouze s čtyřbodovou holí - využití tašky přes rameno/pověšení tašky na hůl,  

pro umožnění nákupu bez nákupního košíku (zároveň zachování volné končetiny 

pro uchopení zboží a manipulaci s holí) 

 doporučení: doporučovala bych pokračovat v ergoterapii i fyzioterapii (zejména trénink 

stability stoje a chůze) 

 návrh ergoterapie: trénink funkčního zapojení LHK do činností (při nákupu na příklad 

pro přidržení krabice s nákupem či peněženky při placení…), trénink pozornosti  

a koncentrace na činnost, orientace v prostoru atd. (vnímání cesty do obchodu, 

zapamatování si, kde byl výtah…), trénink stability stoje a chůze (využité zejména  

při braní produktů umístěných vysoko či příliš nízko v regálu, celkový pohyb  

po obchodě), doporučila bych příští nákup absolvovat s využitím čtyřbodové hole  

pro pohyb v obchodě (zajistit potřebné pomůcky, které nyní chyběly – nákupní taška…) 
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problémy 11 jedinců. Udávají na příklad příliš úzké zkoušející kabinky či neschopnost 

samostatného vyzkoušení daného oděvu. Přibližně polovina respondentů pociťuje během 

nákupu nátlak na rychlost od ostatních nakupujících či jsou více ve stresu.   
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4 DISKUZE 
4.1 Diskuze k realizaci praktické části práce 

Cílem práce bylo zhodnotit bariéry veřejného prostředí při nakupování osob  

po získaném poškození mozku a to pomocí vytvoření dotazníku pro dané jedince a vytvoření 

ukázkové kazuistiky pro názorný příklad možné intervence ergoterapeuta v oblasti bariér 

veřejného prostředí. Tyto plány byly následně upraveny, jelikož nebyl nalezen vhodný 

proband pro vytvoření ukázkové kazuistiky. Probandka, se kterou měla být kazuistika 

původně vytvořena, byla v rámci nakupování sice velmi limitována, avšak zmírnění bariér  

při nakupování nebylo jejím hlavním cílem. Zároveň vzhledem k aplikovanému přístupu 

orientovaného na klienta (Sumsion, 2006) nebyla tato probandka nakonec zvolena. Žádný 

z pacientů Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF uk a VFN neměl v době sběru dat za cíl 

zlepšit svůj výkon v oblasti nakupování. Pracoviště, kam byla prosba o doporučení případného 

probanda v době potřebné pro sběr dat opakovaně poslána, také žádného neuvedla. Prosba 

byla zaslána jak do sociálních zařízení (ERGOAktiv o.p.s, CEREBRUM – Sdružení osob  

se získaným poškozením mozku a jejich rodin, z.s.), tak do těch zdravotnických (Ústřední 

vojenská nemocnice, Thomayerova nemocnice, Fakultní nemocnice v Motole atd.). Z tohoto 

důvodu byl plán bakalářské práce následně změněn na zpracování záznamů ze zúčastněného 

pozorování 5 probandů během tréninku nakupování, na kterých byly ukázány jednotlivé 

návrhy již konkrétní intervence.  

Díky tomuto zúčastněnému pozorování 5 probandů po získaném poškození mozku 

byla zvýrazněna různorodost bariér. Pro každého jednotlivce byly některé bariéry tvořeny 

odlišným prvkem, přestože byli všichni nakupovat ve stejném obchodě. Některé bariéry byly 

naopak téměř totožné pro všechny probandy, což naznačuje, jak limitující daná bariéra je. 

Zároveň bylo ukázáno, jak některé facilitující prvky mohou být stále bariérou, pokud nejsou 

tvořeny dle správných předpisů a norem. Příkladem může být zmíněný výtah v pozorování, 

který je primárně určen k usnadnění přístupu osob s fyzickou disabilitou, avšak nebyly 

dodrženy potřebné normy uvedené na příklad ve vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, jako je na příklad šířka 

výtahu: „Klec výtahu musí mít šířku nejméně 1100 mm a hloubku nejméně 1400 mm. Šířka 

vstupu musí být nejméně 900 mm…V odůvodněných případech u změn dokončených staveb 

může být klec výtahu zmenšena až na šířku nejméně 1000 mm a hloubku nejméně 1250 mm. 

Šířka vstupu musí být nejméně 800 mm.“ (Česko, 2009) Velmi limitující byla i krátká doba 

otevření dveří bez pohybového čidla a nerovný terén před výtahem. Tímto se z facilitujícího 
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prvku stala bariéra, kterou nebyli pozorovaní jedinci schopni samostatně překonat.  

Ve výsledku byli stále limitováni potřebnou fyzickou dopomocí druhé osoby. V pozorování 

bylo zároveň ukázáno, že bariéry nejsou tvořeny pouze fyzickými bariérami, ale jedná se  

na příklad i o nátlak okolí na rychlost při nakupování (zejména u pokladen) či problémy 

 při komunikaci. To samé potvrdilo i dotazníkové šetření. Ze zahraniční literatury se s výše 

uvedeným tvrzením shodují na příklad autoři Swaine et al. (2014) a Dahan-Oliel et al. (2016).  

Dotazník vytvořený pro práci byl členěn na jednotlivé kroky potřebné k úspěšnému 

absolvování nakupování od vstupu do obchodu po samotný nákup. Při tvorbě dotazníku byly 

jednotlivé otázky postupně upravovány v logickém pořadí. Dotazník byl několikrát upravován 

do současné verze, jelikož původní verze obsahovala příliš mnoho otázek a málo srozumitelný 

text. Byl distribuován v elektronické i tištěné verzi, avšak tištěná verze nebyla nakonec nikým 

vyplněna. V případě distribuce byla prosba o vyplnění dotazníku rozeslána pouze 2x, 

vzhledem ke krátkému času pro vyplnění, což může být jeden z důvodů menšího počtu 

vyplnění dotazníku. Některé pracoviště však nereagovaly ani na jednu prosbu, přestože by 

stačilo alespoň pověsit informační letáček na nástěnku, kde by si pacienti či klienti sami 

vyhledali internetový odkaz na dotazník. Bylo potvrzeno, že nakupování neovlivňují pouze 

fyzické bariéry, ale je potřeba myslet i na osoby se zhoršenou schopností orientace  

či poruchou smyslů a komunikace. V rámci dotazníku byla opomenuta otázka na bolest, která 

může daný nákup také velmi ovlivnit. Může se jednat na příklad o bolest hemiparetické horní 

končetiny, která ovlivní schopnost dosáhnout na zboží ve vysokém regálu, i přesto, že daná 

osoba nevyužívá mechanický vozík, kvůli kterému by na potraviny nedosáhla ze  sedu.  

Na druhou stranu nelze bolest považovat za bariéru veřejného prostředí, kterou by mohli 

zaměstnanci či obchodníci nějak ovlivnit v rámci nakupování.  

Bariéry, zjištěné z dotazníku i bariéry odhalené během pozorování se shodovaly stejně 

jako bariéry popisované v odborných článcích. Některé identifikované bariéry byly shodné 

pro všechny tři způsoby získávání dat. Takové bariéry byly tvořeny na příklad nerovnostmi  

na povrchu cesty. (Bashiti a Rahim, 2016; Labbé et al., 2018) Z výsledků vytvořeného 

dotazníku a bariér zjištěných v rámci zahraniční literatury docházelo ke shodě v následujících 

oblastech. Při vstupu do obchodu byly zmiňovány jako komplikace schody bez potřebných 

madel a chybějící rampy pro osoby, které nezvládnou schody překonat. Zahraniční články 

upozorňovaly také na nedostatečné značení schodů a nerovností na povrchu. (Swaine et al., 

2014; Bashiti a Rahim, 2016) V rámci pozorování byl mimo schody problematický i přítomný 

výtah u obchodu, který měl na příklad příliš rychle se zavírající dveře. Další komplikací  

při vstupu do obchodu byly zmiňovány v rámci dotazníku těžké dveře. Zahraniční literatura 
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udává i problémy s automaticky se otevírajícími dveřmi, které jsou často dvojité a průhledné 

bez výrazného ochranného prvku. (Swaine et al., 2014; Bashiti a Rahim, 2016; Dahan-Oliel  

et al., 2016) Při pozorování vyšlo najevo i špatné uložení zboží, které bylo v regálech příliš 

vysoko či naopak příliš nízko. Příliš vysoké regály a špatné umístění cen zmiňuje i Swaine  

et al. (2014). Pozorování odhalilo i bariéry tvořené nejen úzkými uličkami, ale i paletami 

s novým zbožím, které svým umístěním blokovaly průchozí cestu. Při komunikaci byly 

popisovány negativní faktory jak na straně zaměstnanců, tak na straně pacienta. Probandi 

udávali řeč zaměstnanců jako nedostatečně hlasitou s nedostačující artikulací. Naopak 

v případě porušené řečové funkce na straně jedince s disabilitou nastávaly komplikace 

v nedostatečné informovanosti zaměstnanců v oblasti komunikace a porozumění jedinců 

s narušenou schopností řeči. (Swaine et al., 2014) V rámci placení byl zmíněn v zahraničním 

článku (Swaine et. al., 2014) na příklad terminál, který byl napevno umístěn u pokladny  

a jedinec s disabilitou si ho nemohl přiblížit k sobě. V rámci dotazníku byly naopak problémy 

při placení zmiňovány v souvislosti se zhoršenou jemnou motorikou při manipulaci s mincemi 

či zapamatováním PIN kódu k platební kartě. V rámci pozorování byl problémem  

po zaplacení nátlak na rychlý úklid zboží do nákupní tašky, z důvodu nedostatečného prostoru 

pro odložení zboží, které následně blokovalo ostatní jedince v placení svého nákupu.  

Při nákupu oblečení si probandi v rámci dotazníku i v rámci zahraničních zdrojů (Swaine  

et al., 2014; Dahan-Oliel et al., 2016) stěžovali na příliš úzké kabinky pro zkoušení oblečení  

či chybějící zrcadlo uvnitř kabinky. Dále popisovali problémy s neschopností samostatného 

vyzkoušení oblečení. V souvislosti s bariérami byla řešena právě i potřebná míra dopomoci  

a schopnost odhadu situace, kdy jako zaměstnanec obchodního centra pomoc nabídnout. 

Zmiňovanou problematikou se zabýval i další zahraniční článek (Dahan-Oliel et at., 2016), 

kde bylo upozorňováno nejen na lišící se míru dopomoci v různých situacích,  

ale i na zachování potřebného soukromí jedince. Někteří jedinci mohou potřebovat určitou 

dopomoc na příklad při využití toalet či zmíněném zkoušení oblečení, což je pro některé 

osoby již velmi osobní situace. Je tedy velmi důležitý profesionální přístup, aby se daný 

jedinec cítil důstojně a nebál se o pomoc požádat, pokud nemá poblíž sebe příbuzné či přátele.  

  V proběhlé situaci mohla nákup ovlivnit i určitá nařízení, která byla vyhlášena 

 po vypuknutí pandemie koronaviru. Jedním z omezení byla povinnost ochrany úst a nosu 

pomocí roušky (Vláda ČR, 2009–2020). V tomto případě došlo k znemožnění pohledu na ústa 

osob, které spolu komunikovali, což mohlo ovlivnit následnou schopnost porozumění 

komunikace u osob se získaným poškození mozku, jelikož nebylo možné odezírat z úst. 

Zároveň mohla být i tlumena hlasitost řeči z důvodu zakrytí úst ochrannou rouškou. Některé 
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obchody vyžadovaly i ochranu dlaní pro zamezení doteku holé kůže s potravinami. Rukavice 

mohly ovlivnit jak kvalitu potřebné citlivosti pro uchopení zboží, tak zhoršit jemnou 

motoriku, vzhledem k materiálu, ze kterého byly rukavice poskytnuté obchodem vyrobeny. 

V zahraničí byl uveden návrh ke zmírnění negativního vlivu roušky na komunikaci pomocí 

úpravy designu roušky. Tento návrh vznikl původně pro osoby neslyšící, pro které je pohled 

na ústa a odezírání z nich velmi důležité, avšak toto řešení by mohlo pomoci i osobám  

po získaném poškození mozku. Navržený design roušky obsahoval všité průhledné okénko, 

které umožnilo pohled na ústa mluvícího. (Economia a.s., 1999 – 2020) 

4.2  Diskuze problematiky týkající se možností ergoterapeutické intervence zaměřené 

na řešení bariér prostředí při nakupování lidí po získaném poškození mozku 

Příklady využitelných nástrojů k hodnocení nakupování a bariér veřejného prostředí 

byly sepsány pro přehled v samostatné kapitole. Pro podrobné hodnocení bariér veřejného 

prostředí, konkrétně ve vztahu k nakupování, neexistuje v tuzemské literatuře příliš mnoho 

nástrojů využitelných v ergoterapii. Nakupování je většinou hodnoceno pouze velmi stručně 

v rámci testů zaměřujících se na instrumentální všední denní činnosti. Tam je hodnocena 

především míra potřebné dopomoci při nákupu, avšak nejsou dále specifikovány problémové 

oblasti, na které by se mohl terapeut případně zaměřit i bez jeho subjektivní iniciativy  

pro získání detailnějších informací (Lawton Instrumental Activities of Daily Living Scale,  

The Rivermead ADL Assessment…). Naopak v zahraničních zdrojích bylo publikováno 

několik článků (Dahan-Oliel et al., 2016; Ahmed et al., 2017; Labbé et al., 2017), které se 

zaměřují přímo na bariéry při nakupování či využitelnost nákupního centra pro rehabilitaci  

a socializaci mladých osob. Některé studie (Swaine et al., 2014; Dahan-Oliel et al., 2016) 

využívaly jako metodu sběru dat rozhovory se samotnými jedinci s disabilitou či příslušnými 

obchodníky. Snahou jedné studie (McClain a Todd, 1990) bylo upozornění na problémové 

oblasti a bariéry majitele obchodů, kdy byla následně provedena analýza, zda došlo 

k určitému odstranění bariér. V zahraniční literatuře lze nalézt i test (Test of Grocery 

Shopping Skills), který je zaměřen přímo na hodnocení jedince při nakupování (AbilityLab, 

2019).  

Jelikož v České republice, jak již bylo zmíněno výše, takovýto nástroj chybí, byl  

pro práci vytvořen podrobný dotazník, který nyní může sloužit při individuální 

ergoterapeutické intervenci s pacientem pro inspiraci na jaké konkrétní otázky a problémové 

oblasti se zaměřit. Dotazník byl vytvořen především pro jedince se získaným poškozením 

mozku, avšak vzhledem k zaměření otázek a snaze o pokrytí všech problémových oblastí, 

najde využití i v rámci intervence u jedinců s odlišným onemocněním. Díky dotazníku jsou 
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získány subjektivní názory. Každý jedinec však nemusí být schopný objektivně zhodnotit své 

schopnosti či výkon konkrétní činnosti. Z tohoto důvodu je vždy lepší variantou v rámci 

ergoterapeutické intervence, pokud je to možné, absolvovat nákup s daným jedincem i osobně 

pro zahrnutí objektivního názoru a zhodnocení problémových oblastí ergoterapeutem 

prostřednictvím přímého pozorování v terénu. V praxi se používají i další hodnotící nástroje 

odlišné od nástrojů zmíněných v textu, které jsou zaměřené primárně na osoby 

s Alzheimerovou nemocí či demencí, proto nebyly v příkladech zmíněny. Zároveň jsou 

zaměřeny také spíše na nezávislost na dopomoci při provádění nakupování, než na bariéry  

a konkrétní detaily během nákupu - např. Dotazník funkčního stavu FAQ-CZ, Dotazník 

soběstačnosti DAD-CZ atd. (Bartoš et al., 2009; Bartoš et al., 2008)  

Ergoterapeut by měl k intervencím zaměřeným na nakupování osob se získaným 

poškozením mozku přistupovat holisticky, jak vyplývá z dat získaných v rámci realizace 

teoretické i praktické části práce. To je dáno různorodostí bariér, na které mohou narážet lidé 

po získaném poškození mozku, a to nejen kvůli jejich limitaci fyzických schopností,  

ale i kvůli poruchám kognitivních a fatických funkcí, orientace či poruchám jednotlivých 

smyslů. Důležitou součástí ergoterapeutického procesu je společné stanovení problémové 

oblasti během nákupu, na které bude soustředěna následná intervence. Vhodným nástrojem 

pro stanovení problémové oblasti a zároveň zhodnocení výkonu prováděné aktivity je již 

zmiňované Kanadské hodnocení výkonu zaměstnávání. Jedinec dokáže definovat oblasti, 

které jsou pro něj nejdůležitější a dělají mu problémy. Jelikož se jedná o subjektivní 

hodnocení, předchází se problému ovlivňování cílů terapie pohledem ergoterapeuta, čímž by 

byl holistický přístup narušen. Stanovené cíle tak vycházejí ze subjektivního pohledu 

pacienta, který zároveň hodnotí svou spokojenost s kvalitou provádění dané aktivity. 

Schopností, která by neměla být při používání tohoto nástroje opomenuta za účelem 

stanovování cíle ergoterapie, je zachovaný reálný náhled daného jedince na jeho situaci  

a onemocnění. Dále by neměly být výrazně porušeny kognitivní schopnosti pro pochopení 

instrukcí. Naopak pro objektivní zhodnocení schopností jedince může být využito pozorování 

jedince přímo při probíhajícím nákupu. Měl by být však zohledněn fakt, zda jedinec v daném 

obchodě již někdy nakupovat byl a měl by být tedy orientován, či zda je pro něj obchod zcela 

nový. Daný výkon může být ovlivněn i aktuálním rozpoložením klienta, únavou či počasím, 

což by také mělo být zohledněno v hodnocení.  
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5 ZÁVĚR  
Na důležitosti budování veřejného prostředí bez bariér se shodují jak české,  

tak zahraniční zdroje. V obou případech dochází k upozornění zaměření pozornosti nejen  

na tělesnou disabilitu, ale i na poruchy orientace v prostoru a jednotlivých smyslů. (Vládní 

výbor pro zdravotně postižené občany, 2018; Labbé et al. 2017). Nákupní centrum je vnímáno 

jako prostředí pro trénink strategií v běžných situacích a jako vhodné místo pro možnost 

rehabilitace osob s disabilitou. (Labbé et al, 2017; Ahmed et al, 2017). Tuto myšlenku 

potvrzuje i tematická analýza výzkumného článku ze zahraničí využitím nákupního centra 

 pro dosažení několika rehabilitačních cílů z oblastí fyzických, kognitivních  

a psychologických dovedností, ale i socializace. (Labbé et al, 2017). 

Cílem práce bylo zhodnocení bariér veřejného prostředí při nakupování z pohledu 

osob po získaném poškození mozku, kterého bylo dosaženo. Výsledky praktické části práce 

se většinou shodují s výsledky uvedenými v literatuře. Příklady nejčastěji zmiňovaných bariér 

jak ze zahraničních zdrojů, tak z praktické části práce jsou následně uvedeny.  

V zahraničních zdrojích byly uváděny na příklad chybějící rampy, příliš úzké výtahy 

s vysoko umístěným tlačítkem, absence stolů bez židlí v oblasti jídelních prostorů či špatný 

stav toalet (bez potřebných madel a nezvýšené toaletní mísy) a jejich špatné umístění. Dále 

byl uváděn problém v interakci s obchodníky. (Dahan-Oliel et al., 2016; Swaine et al., 2014; 

Bashiti a Rahim, 2016; McClain, 1990) V dotazníku, zpracovaném v rámci praktické části 

této bakalářské páce, byly jako bariéry nejčastěji uváděny těžké dveře, chybějící madla, 

schody a nerovnosti na podlaze či uspořádání jednotlivého zboží příliš blízko u sebe. Dále 

byla zmiňována i problematická komunikace. Při nákupu oblečení byly vnímanou bariérou  

na příklad příliš úzké kabinky. Z pozorování vyplývají jako bariéry zejména nerovnosti  

na cestě, úzký a špatně přístupný výtah, úzký prostor v uličkách či chybějící nákupní košík  

do ruky.  

Přínosem práce je zejména zpracování tématu, které zatím není v České republice 

detailně popsáno. V práci jsou uvedené ukázky analýzy z provedeného nakupování v reálném 

prostředí včetně popisu identifikovaných bariér a facilitátorů. Pro ilustraci jsou ke každé 

kazuistice uvedeny i příklady zápisů do zdravotnické dokumentace z provedené 

ergoterapeutické intervence zaměřené na problematiku nakupování osob po získaném 

poškození mozku. Práce může být využita na příklad pro inspiraci při hodnocení a následných 

intervencích zaměřených na problematiku nakupování. Využitelné mohou být i příklady 

možných facilitátorů a užitečných odkazů pro osoby s disabilitou. Z teoretické i praktické 
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části práce vyplývá, že je problematika bariér veřejného prostředí velmi obsáhlá a je náročná 

na jednotlivé potřebné schopnosti k samostatnému vykonávání aktivity nakupování. To je 

jednou z důležitých položek instrumentálních aktivit denního života, jehož omezení může 

podstatně ovlivnit samostatnost a kvalitu života osob se získaným poškozením mozku. 

Bariéry veřejného prostředí jsou pro každého jedince individuální na základě odlišných 

komplikací v rámci disability. Pomocí ICF kódů bylo ukázáno, jak jsou bariéry a facilitátory 

pro každého jedince individuální, i přesto, že se jedná o stejnou aktivitu prováděnou  

ve stejném prostředí u osob se stejnou diagnózou. Z tohoto vyplývá důležitost práce 

ergoterapeuta, který by měl pro dosažení nejoptimálnějších výsledků v rámci intervence 

zaměřené na nakupování u osob po získaném poškození mozku pracovat holisticky.  
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9 PŘÍLOHY 
PŘÍLOHA Č. 1 – pozorování probandů během nakupování 

Probandka č. 2, 65 let   

 NO: těžká pravostranná hemiparéza, těžká smíšená afázie, ICMP ACM sin. 5/2019, 

kranioplastika 6/2019 

 kratší vzdálenosti zvládne ujít s oporou o čtyřbodovou hůl s fyzickou dopomocí 

terapeut, na delší vzdálenosti využívá mechanický vozík, který sama nezvládá ovládat  

 omezena aktivní hybnost PHK – spastická dystonie, PHK bez funkčního využití 

vzhledem k těžké poruše hybnosti  

 orientována osobou, časem, místem; porušena pozornost a koncentrace, zhoršená 

krátkodobá paměť, zpomalené psychomotorické tempo, exprese i porozumění 

narušeno – smíšená afázie, emoční inkontinence  

 nákup proběhl v lednu 2020 

 současnost: nakupuje s dcerou, která ji veze na mechanickém vozíku, probandka má 

košík na klíně, do kterého ukládá zboží pomocí LHK; placení, plánování 

nakupovaných potravin atd. zajišťuje dcera  

 detailní analýza proběhlého nákupu v reálném prostředí:  

Probandka absolvovala cestu k obchodu na mechanickém vozíku, kde byla vezena 

terapeutem. Pro vstup do obchodu byl využit výtah, kde musela být probandka převezena 

terapeutem přes hrbol před výtahem, nutná fyzická dopomoc terapeuta pro udržení dveří  

od výtahu, které se samy zavírají příliš rychle (nutno opakovaně mačkat tlačítko výtahu  

pro otevírání dveří) 

V prodejně se probandka pohybovala stále na mechanickém vozíku s fyzickou 

dopomocí terapeuta. V průběhu nakupování musela ergoterapeutka zasahovat  

i verbálně, pro zlepšení emočního stavu probandky, která byla po vstupu do obchodu plačtivá 

a ve stresu z nové situace a nechtěla v obchodě být. Následně ale prostředí lépe poznala a byla 

více klidná. V obchodě chyběl klasický nákupní košík do ruky, který by si probandka mohla 

dát na klín, jako při běžném nákupu. Nákupní košík tedy obsluhovala ergoterapeutka. 

S orientací v obchodě a umístěním jednotlivého zboží musela slovně dopomáhat terapeutka.  

Zboží z regálu brala probandka pomocí zdravé LHK. Paretickou PHK probandka  

do nákupu nezapojovala a měla ji pouze položenou na klíně. Zboží uložené vysoko v regále 

podávala terapeutka probandce, která ho následně přemístila do nákupního košíku. Některé 
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zboží bylo naopak uloženo příliš nízko v mrazicích boxech, kam na něj probandka nemohla 

z mechanického vozíku dosáhnout.  

Během výběru potravin využila probandka sepsaný nákupní seznam,  

aby nezapomněla koupit některou z položek.  

Vybrané zboží přemístila probandka z nákupního košíku na pás pomocí LHK. Placení 

vzhledem k výše uvedeným skutečnostem provedla terapeutka, aby se zabránilo zvýšení 

stresové situace probandky. Probandka  nákup následně přemístila do batohu pomocí LHK 

z odkládací plochy (nákup obsahoval pouze 3 položky).  

Při cestě ven z obchodu probandka musela být nasměrována k výtahu, kterým se  

do obchodu dostala. Přesun od obchodu zpět na kliniku proběhl opět za fyzické dopomoci 

terapeutky při vezení probandky na mechanickém vozíku.  

 identifikované bariéry prostředí:  

o nerovnosti na cestě z kliniky do těsné blízkosti obchodu (nájezdy  

na chodníky, nakloněná rovina chodníku, vozovky u nájezdů  

na chodník, výmoly, díry mezi dlažebními kostkami) 

o hrboly v bezprostřední blízkosti vstupu do výtahu v exteriéru 

o dveře od výtahu, které se zavíraly příliš rychle + úzký vjezd 

o chybějící klasický nákupní košík do ruky 

o zúžený prostor v uličkách (architektonicky i kvůli rozmístění 

nevyloženého zboží na paletách) 

o zboží v regálu uložené příliš vysoko či nízko  

o nedostatečné cedule pro orientaci v obchodě  

 facilitátory prostředí:  

o mechanický vozík, nákupní seznam, ergoterapeut – fyzická dopomoc, 

brýle, komunikační tabulka 

 zápis do zdravotnické dokumentace – individuální ergoterapie:  

o V rámci individuální ergoterapie proběhl nácvik nakupování (položky 

instrumentálních ADL) v reálném prostředí. Během terapie proběhl: trénink 

komunikace – komunikace s prodavačkou, dotaz na chybějící zboží; trénink 

kognitivních a exekutivních funkcí – paměť (nákupní seznam, umístění 

potravin v regálech), plánování nákupu, rozhodování, řešení nečekaných 

situací (nenalezení potřebného zboží), orientace v prostoru; trénink zapojení 

paretické HK (přidržení předmětů atd…). 
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o Pacientka při nákupu potřebovala velkou fyzickou dopomoc. Cestu tam i zpět 

absolvovala na mechanickém vozíku, kdy byla vezena terapeutem. Pomoc 

terapeuta byla potřeba i pro lepší orientaci v obchodě, i kvůli emočnímu stavu 

pacientky. Ta totiž byla emočně rozladěna z nové situace. Následně prostředí 

poznala a byla více klidná. Zdravou LHK umisťovala potraviny do nákupního 

košíku, který vezla terapeutka, jelikož v obchodě nebyl přítomen klasický 

nákupní košík do ruky. Terapeutka musela podávat pacientce potraviny 

umístěné příliš vysoko či nízko v regálu, ta je následně přemístila  

do nákupního košíku. Během nákupu využila nákupní seznam pro kontrolu 

všech potravin, které jsou potřeba nakoupit. Placení provedla terapeutka, 

vzhledem k výše zmíněným okolnostem. Zaplacené zboží uklidila pacientka 

samostatně do připraveného batohu z odkládací plochy.  

 kompenzační strategie + kompenzační pomůcky:  

o pacientka využila mechanický vozík, brýle, komunikační tabulku, fyzickou  

a verbální dopomoc terapeuta (i kvůli emočnímu stavu) 

o pacientka byla edukována pro možnost většího využití poskytnutí komunikační 

tabulky, na příklad pro případné dotázání prodavačky na hledané zboží  

 doporučení: Doporučila bych pokračování ve fyzioterapii, logopedii i ergoterapii. 

Zvážila bych intervenci psychologa, pro trénink zvládání nových situací, zejména 

s emočním rozpoložením pacientky v těchto situacích. Případně zvážit intervenci 

nutričního terapeuta, pro nastavení redukčního plánu stravy, jelikož je pacientka 

v mnoha činnostech limitována obezitou.  

 návrh ergoterapie: Trénink využití komunikační tabulky (dorozumění v případě 

potřebné pomoci), trénink funkčního zapojení PHK do činností (při nákupu k přidržení 

zboží na klíně, přidržení zboží při přesunu z regálu…), prolongovaný strečink 

spastické končetiny (kvůli prevenci zhoršení funkčních schopností HK), trénink 

stability a stoje (pro možnost dosažení na zboží umístěné vysoko v regálu pomocí 

stoje), trénink krátkodobé paměti a orientace v prostoru (zapamatování si nákupu, 

rozmístění zboží atd.) 
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Probandka č. 3, 66let 

 NO: iCMP v ACM dx. (10/2019), dle MRI lakunární infarkt v capsula interna dx, 

anxiosně depresivní syndrom (panické ataky, závislost na neurolu) 

 Pacientka chodí samostatně i na delší vzdálenosti, zvládá chůzi do schodů i ze schodů, 

přítomna porucha stability, bolest kolenního kloubu (zejména při chůzi ze schodů)  

 mírně omezena hybnost akra, jemná motorika; lehce snížená svalová síla  

na LHK 

 pacientka je plně orientována osobou, časem, místem i situací; neporušené kognitivní 

a exekutivní funkce, přítomny nekontrolovatelné záchvaty smíchu 

 nákup proběhl v prosinci 2019  

 současnost: nakupuje samostatně 

 detailní analýza proběhlého nákupu v reálném prostředí  

Probandka absolvovala cestu k obchodu chůzí samostatně bez kompenzačních 

pomůcek. Pro vstup do obchodu byly využity klasické schody, které nedělaly pacientce 

problém.  

V prodejně probandka využila k nákupu nákupní vozík, který sama ovládala. 

V obchodě se pacientka velmi rychle zorientovala. Všechno zboží v obchodě našla zcela 

samostatně.  

Zboží z regálu brala pomocí dominantní PHK a ukládala ho do nákupního vozíku.  

Při manipulaci se zbožím pomocí LHK byla probandka mírně nejistá kvůli snížené svalové 

síle.  Během nákupu probandka využila sepsaný nákupní seznam pro ověření všech potravin.  

Přendání zboží u kasy i placení zvládla bez obtíží.  

Při cestě zpět z obchodu bylo mírně problematické využití eskalátorů, na kterých byla 

pacientka nejistá jak při nástupu, tak i při jízdě vzhledem k instabilitě. Fyzická dopomoc 

terapeutky nebyla potřeba. Probandka musela dbát zvýšené pozornosti při chůzi přes 

nerovnosti na cestě zpět na kliniku. 

 identifikované bariéry prostředí:  

o nerovnosti na cestě z kliniky do těsné blízkosti obchodu (díry mezi dlažebními 

kostkami, výmoly …)  

o úzké a rychle jedoucí eskalátory  

 facilitátory prostředí:  

o verbální dopomoc ergoterapeuta 

 zápis do zdravotní dokumentace – individuální ergoterapie 
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o V rámci individuální ergoterapie proběhl nácvik nakupování (položky 

instrumentálních ADL) v reálném prostředí. Během terapie proběhl: trénink 

ADL – nakupování, trénink komunikace – komunikace s prodavačkou; trénink 

kognitivních a exekutivních funkcí – paměť (nákupní seznam, umístění 

potravin v regálech), plánování nákupu, rozhodování, řešení nečekaných 

situací (nenalezení potřebného zboží), orientace v prostoru; trénink chůze  

a stability v prostoru, trénink zapojení LHK.  

o Pacientka nákup zvládla velmi dobře. Cestu tam i zpět šla samostatně bez 

využití kompenzačních pomůcek. Pacientka se v obchodě velmi dobře 

zorientovala. K nákupu využila velký nákupní vozík. Potraviny ukládala  

do vozíku převážně pomocí PHK, nicméně zapojila i LHK, kdy byla  

při manipulaci mírně nejistá vzhledem ke snížené svalové síle. Placení  

i komunikaci s pacientkou zvládla velmi dobře. Mírný problém měla  

při udržení stability při nástupu a jízdy na eskalátorech, avšak nebyla potřeba 

fyzická dopomoc terapeutky. Bylo potřeba ji verbálně upozornit, aby dbala 

zvýšené pozornosti při přesunu do obchodu i zpět vzhledem k nerovnostem  

na cestě.  

 doporučení: doporučuji pokračovat v ergoterapii i fyzioterapii.  

 návrh ergoterapie: trénink jemné motoriky (pro manipulaci s mincemi, sáčky atd.), 

trénink zaměřený na zvýšení svalové síly (pro manipulaci se zbožím atd…), trénink 

rovnováhy (při hlubokém předklonu, při jízdě na eskalátorech), využití dual task  

při provádění ADL s důrazem na trénink stability. 

 

Proband č. 4, 73 let 

 NO: intracerebrální krvácení do hemisféry, podkorové s hemocefalem 4/2019, 

spastická pravostranná hemiparéza flekčně extenční s funkční plegií PHK, motorická 

transkortikální afázie, pravostranná hypestezie  

 pacient se pohybuje na mechanickém vozíku, který ovládá pomocí LHK, paretická 

PHK je položena na klíně, zapůjčena PUSH dlaha na dolní končetinu 

 omezena aktivní hybnost PHK vzhledem k funkční plegii a přítomné spasticitě 

 pacient plně orientován osobou, časem, místem a situací. Kognitivní a exekutivní 

funkce neporušeny, motorická transkortikální afázie (v DS vytvořen komunikační 

deník)  
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 nákup proběhl v prosinci 2019 

 současnost: nakupuje s manželkou, při nákupu se fyzicky zapojuje do manipulace  

se zbožím  

 detailní analýza proběhlého nákupu v reálném prostředí  

Proband č.4 absolvoval nákup společně s probandem č.5. Proband byl k obchodu 

vezen terapeutkou na mechanickém vozíku. Pro vstup do obchodu byl využit výtah, kde 

musel být pacient převezen terapeutkou přes hrbol před výtahem, nutná fyzická dopomoc 

terapeuta pro udržení dveří od výtahu, které se samy zavírají příliš rychle (nutno opakovaně 

mačkat tlačítko výtahu pro otevírání dveří). Pacient se v obchodě poměrně dobře zorientoval, 

našel všechny potřebné potraviny.  

V prodejně se pacient pohyboval samostatně na mechanickém vozíku, který ovládal 

pomocí LHK, paretickou PHK měl položenou na klíně. Potraviny bral pomocí PHK  

a následně si je ukládal na klín, kde je jistil svou těžce paretickou PHK. V případě zboží 

umístěného příliš vysoko, musela podat probandovi zboží terapeutka. Během nákupu byla 

potřeba upozornit slovně probanda ke kontrole prostoru kolem, při jízdě na mechanickém 

vozíku.  

Během nákupu nepotřeboval nákupní seznam o 6 položkách (položky byly rozděleny 

mezi oba probandy). 

Vybrané zboží následně přemístil na nákupní pás, kdy nákup doplnil proband č. 5, 

který následně zajistil i placení nákupu. 

Při cestě ven z obchodu potřeboval proband fyzickou dopomoc při přesunu z výtahu stejně 

jako na začátku. Následně byl vezen terapeutkou na mechanickém vozíku zpět na kliniku.  

 identifikované bariéry prostředí:  

o nerovnosti na cestě z kliniky do těsné blízkosti obchodu (nájezdy na chodníky, 

nakloněná rovina chodníku, vozovky u nájezdů na chodník, výmoly, díry mezi 

dlažebními kostkami) 

o hrboly v bezprostřední blízkosti vstupu do výtahu v exteriéru 

o dveře od výtahu, které se zavíraly příliš rychle + úzký vjezd 

o zúžený prostor v uličkách (architektonicky i kvůli rozmístění nevyloženého 

zboží na paletách…)  

o zboží uložené příliš vysoko či hluboko v regálech  

 facilitátory prostředí:  
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o mechanický vozík, fyzická a verbální dopomoc ergoterapeuta, 

komunikační deník, fyzická dopomoc probanda č. 5 (menší množství 

nákupu, nemusel se účastnit placení…)  

 zápis do zdravotnické dokumentace – individuální ergoterapie 

o V rámci individuální ergoterapie proběhl nácvik nakupování (položky 

instrumentálních ADL) v reálném prostředí. Během terapie proběhl: trénink 

ADL – nakupování, trénink komunikace – využití komunikační tabulky; trénink 

kognitivních a exekutivních funkcí – paměť (nákupní seznam, umístění 

potravin v regálech), plánování nákupu, rozhodování, řešení nečekaných 

situací (nenalezení potřebného zboží, rozbité zboží), orientace v prostoru; 

trénink manipulace s mechanickým vozíkem v prostoru, trénink zapojení 

paretické HK (přidržení předmětů atd…). 

o Pacient nákup zvládl poměrně dobře. Absolvoval ho společně s pacientem č. 5. 

Pacient se pohyboval převážně samostatně na mechanickém vozíku, který 

ovládal pomocí LHK. Potraviny bral z regálu pomocí LHK, následně je vezl  

na klíně. Mírné problémy mu dělal pohyb na mechanickém vozíku, kdy pacient 

narážel do předmětů kolem sebe (bylo potřeba ho opakovaně upozorňovat). 

Problém také měl s manipulací s potravinami umístěnými příliš vysoko 

v regálu (nemohl na ně dosáhnout), zároveň i potravinami, které byly uložené 

příliš hluboko v regálu (pacient na ně nemohl z vozíku dosáhnout, i když byly 

v dobré výškové úrovni).  

 kompenzační strategie + kompenzační pomůcky:  

o mechanický vozík, komunikační tabulku, verbální a fyzickou dopomoc 

terapeuta, fyzickou dopomoc probanda č.5 

 doporučení: doporučila bych v pokračování ergoterapie, fyzioterapie i logopedie.  

 návrh ergoterapie: trénink stability stoje a vstávání z vozíku, trénink přesunů 

(dosažení na potraviny uložené vysoko v regálu), prolongovaný strečink, trénink 

funkčního zapojení PHK do činností (přidržení zboží na klíně…), trénink využívání 

komunikační tabulky + trénink řeči (potřeba pomoci v obchodě…), dual task při ADL 

pro kontrolu prostoru kolem sebe, vyzkoušet podavač předmětů (pro schopnost 

uchopení zboží, které je uloženo příliš hluboko v regálu). 
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Proband č. 5, 60let 

 NO: resekce AVM FP dx, ICH F dx. 4/2019, levostranná spastická hemiparéza těžší 

na LDK 

 proband se pohybuje samostatně chůzí s oporou o čtyřbodovou hůl, výrazně vázne 

dorsální flexe hlezenního kloubu (i přes použití PUSH dlahy), přítomna instabilita  

při chůzi  

 středně omezena aktivní hybnost LHK – zejména vázla dorsální flexe zápěstí, snížená 

svalová síla a zhoršena jemná motorika (zvládne provést všechny typy statických 

úchopů) 

 proband je plně orientován osobou, časem, místem i situací; kognitivní i exekutivní 

funkce plně zachovány  

 nákup proběhl v prosinci 2019 

 současnost: v současné době nakupuje společně s manželkou, při nákupu se zapojuje  

i fyzicky manipulací s předměty  

 detailní analýza proběhlého nákupu v reálném prostředí 

Proband č.5 absolvoval nákup společně s probandem č.4. Cestu k obchodu i zpět 

absolvoval vzhledem k časovým možnostem na mechanickém vozíku, kdy byl vezen 

terapeutkou. Pro vstup do obchodu byl využit výtah, kde byla potřeba fyzická dopomoc 

terapeuta pro udržení dveří od výtahu, které se samy zavírají příliš rychle (nutno opakovaně 

mačkat tlačítko výtahu pro otevírání dveří). 

V prodejně se proband pohyboval již samostatně chůzí s využitím čtyřbodové hole. 

Nastal problém s nákupními košíky, jelikož nebyl přítomen klasický košík do ruky, který by 

proband mohl využít k nákupu, aby měl volné ruce k manipulaci s holí. Manipulaci 

s nákupním košíkem tedy zajistila terapeutka. Proband se v obchodě velmi dobře zorientoval. 

Během nákupu nepotřeboval sepsaný nákupní seznam (byly potřeba zakoupit pouze  

4 položky).  

Zboží z regálu bral pomocí PHK. Měl problém při přesunu zboží umístěného příliš 

nízko, vzhledem k instabilitě, která se zvýšila při hlubokém předklonu. Při nákupu zapojil  

i LHK, kde byla manipulace se zbožím mírně zhoršena vzhledem ke snížené svalové síle. 

Vybrané zboží přesunul pacient k pokladně, kde ho bez problémů vyložil na nákupní 

pás. Placení zboží zvládl pacient také velmi dobře. Při přesunu zboží do batohu měl mírný 

problém při manipulaci s holí a větším množstvím potravin, ale proband vše zvládl bez 

dopomoci terapeutky.  
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Při cestě ven z obchodu byl opět využit výtah, kdy byla opět potřeba dopomoc 

s ovládáním dveří od výtahu. Zpět na kliniku byl pacient vezen na mechanickém vozíku  

(z časových důvodů).  

 identifikované bariéry prostředí:  

o nerovnosti na cestě z kliniky do těsné blízkosti obchodu (nájezdy na chodníky, 

nakloněná rovina chodníku, vozovky u nájezdů na chodník, výmoly, díry mezi 

dlažebními kostkami) 

o hrboly v bezprostřední blízkosti vstupu do výtahu v exteriéru 

o dveře od výtahu, které se zavíraly příliš rychle + úzký vjezd 

o chybějící klasický nákupní košík do ruky 

o nedostatek odkládacího prostoru přímo u pokladny pro ukládání zaplaceného 

zboží do batohu 

o zboží, které bylo uložené příliš nízko  

 facilitátory prostředí:  

o mechanický vozík, čtyřbodová hůl, fyzická dopomoc ergoterapeuta 

 zápis do zdravotnické dokumentace – individuální ergoterapie  

o V rámci individuální ergoterapie proběhl nácvik nakupování (položky 

instrumentálních ADL) v reálném prostředí. Během terapie proběhl: trénink 

ADL – nakupování, trénink komunikace – komunikace s prodavačkou; trénink 

kognitivních a exekutivních funkcí – paměť (nákupní seznam, umístění 

potravin v regálech), plánování nákupu, rozhodování, řešení nečekaných 

situací (nenalezení potřebného zboží, rozbité zboží), orientace v prostoru; 

trénink chůze (s využitím čtyřbodové hole) a stability v prostoru, trénink 

zapojení paretické HK (přidržení předmětů, manipulace s předměty, 

koordinace HKK atd…). 

o Pacient zvládl nákup velmi dobře, i přes některé bariéry. Nákup absolvoval 

společně s pacientem č. 4. Pacient se pohyboval samostatně s využitím jedné 

hole – vliv na tempo nákupu. S nákupním vozíkem manipulovala terapeutka 

(pacient nezvládl zároveň manipulovat s košíkem i holí). Pacient bral a dával 

jednotlivé potraviny do košíku pomocí PHK, avšak při nákupu zapojil i LHK. 

Problematické byly potraviny umístěné nízko na zemi vzhledem ke zhoršené 

stabilitě (nejistota při hlubokém předklonu). Nastal mírný problém při přesunu 

veškerého zboží do batohu při vzájemné manipulaci s holí. Při cestě zpět byl 

vezen na mechanickém vozíku vzhledem k časovým možnostem.  
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 kompenzační strategie + kompenzační pomůcky:  

o mechanický vozík, čtyřbodová hůl, fyzická dopomoc ergoterapeuta, fyzická 

dopomoc probanda č. 4 (úspora času) 

 doporučení: doporučuji pokračovat v ergoterapii i fyzioterapii.  

 návrh ergoterapie: trénink stability stoje a chůze (pohyb po obchodě, hluboký 

předklon či dosažení na zboží, které je uloženo příliš vysoko), zvýšení aktivní 

hybnosti LHK a opakované zapojování do činností (přesun zboží do košíku, 

manipulace s nákupním košíkem atd…), trénink svalové síly LHK (manipulace 

s těžkým zbožím…), při opakovaném tréninku nakupování se více zaměřit  

na zvládnutí samostatné manipulace s vozíkem, holí a zbožím.  
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PŘÍLOHA Č. 2 – dotazník bariér veřejného prostředí při nakupování  

Dobrý den, 

cílem tohoto dotazníku je zjistit, na jaké bariéry naráží lidé po získaném poškození mozku při 

nakupování. Všechna získaná data budou zpracována anonymně. Budou použita pro tvorbu 
bakalářské práce s názvem "Bariéry veřejného prostředí z pohledu lidí po získaném poškození 

mozku". 

Pokud jste po získaném poškození mozku, vyplňte prosím tento dotazník. Může Vám s tím 

pomoci terapeut, rodinný příslušník atd. (pouze jako asistent). Vyplňte dotazník pouze dle 

vašich subjektivních pocitů. 

Mnohokrát Vám děkuji za Váš čas. 

1. Vyberte Vaše pohlaví: 

muž 

žena 

2. Jaký je Váš věk? 

 18 let a méně 

 18 – 30 let 

 30 – 50 let 

 50 – 70 let 

 70 let a více 

 

3. Jaká byla příčina vašeho získaného poškození mozku? 

jsem po cévní mozkové příhodě 

jsem po úrazu hlavy 

jsem po nádorovém onemocnění 

vlastní odpověď: 
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4. Jak dlouho jste již po cévní mozkové příhodě, úrazu hlavy, nádoru mozku či od jiného 

důvodu vzniku poškození mozku? 

0 - 3 měsíce 

 4 - 6 měsíců 

 7 – 12 měsíců 

 1-3 roky 

 3 roky a déle 

5. Jak velké obtíže nyní vnímáte po získaném poškození mozku? 

žádné 

 lehké 

 středně těžké 

 těžké 

 

6. Jaké máte následky po získaném poškození mozku? 

Zvolte alespoň jednu možnost.  

ochrnutí půlky těla (levostranné/pravostranné) 

 mám problém se stabilitou 

 mám problém s chůzí 

 mám problém se zacílením na předmět, který chci uchopit 

 mám problém s třesem končetin 

 mám problém s orientací (v prostoru, místem, časem, osobou) 

 mám problémy s komunikací (problém s výbavností slov, porozuměním…) 
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 mám problém poznat, k čemu slouží běžné předměty, a nevím, jak je správně použít  
mám problém s plánováním, organizací atd. 

 mám problém s koncentrací a udržením pozornosti 

 mám problém s pamětí 

 mám problém se čtením (porozumění textu...) 

 mám problém se zrakem 

 mám problémy se sluchem 

7. Už jste někdy po cévní mozkové příhodě či jiném získaném poškození mozku 

nakupoval/a v kamenném obchodě? 

ano 

 ne – pokud jste zaškrtnul/a ne, přejděte rovnou na otázku č. 33 

 

 

8. Jakou kompenzační pomůcku používáte při nakupování? 

 žádnou 

 1 hůl/ 1 francouzskou berli 

 2 hole/ 2 berle 

 chodítko 

 mechanický vozík 

 elektrický vozík 

 

9. Vyberte všechny překážky, které Vám dělají při nakupování obtíže: 

 schody 
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 turnikety pro vstup 

 točící se dveře pro vstup 

 eskalátory (jezdící schody), jelikož jedou příliš rychle pro nástup/výstup 

 eskalátory (jezdící schody), jelikož na nich neudržím stabilitu 

 příliš úzký prostor mezi regály (neprojedu na mechanickém vozíku, nemohu projít s 

chodítkem…) 

 špatné osvětlení a značení nerovností na povrchu 

 velký dav lidí (obava z pádu…) 

 špatně značená cesta k WC (nevím, jak se k němu dostat...) 

 WC, které není dostatečně přizpůsobené pro lidi s postižením 

 nedostatek místa pro odpočinek (lavičky...) 

 příliš malá písmena v datu spotřeby zboží 

 žádné 

 nevím 

10. Kde jste za posledních 30 dní nejčastěji nakupoval/a potraviny? 

v obchodním centru 

 v samostatném supermarketu 

 hypermarketu 

 na tržnici/tržišti 

 v malém obchodě 

 ještě jsem nenakupoval/a 
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 nevím 

11. Jak často kupujete potraviny? 

5x za týden a častěji 

 3x za týden 

 1x za týden 

 méně než 1x za týden 

 nenakupuji 

 ještě jsem to nezkusil/nezkusila 

12. Jak často kupujete oblečení? 

 minimálně 1x týdně 

 minimálně 2x za měsíc 

 minimálně 1x za měsíc 

 méně než 1x za měsíc 

 nenakupuji 

 ještě jsem to nezkusil/a 

13. Jak často kupujete drogerii? 

 minimálně 1x týdně 

 minimálně 2x za měsíc 

 minimálně 1x za měsíc 

 méně než 1x za měsíc 

 nenakupuji 
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 ještě jsem to nezkusil/a 

14. Při nakupování využívám: 

 fyzickou dopomoc druhé osoby (osobní asistent, rodinný příslušník…) 

 kompenzační pomůcky pro pohyb (hůl, berle, chodítko, mechanický vozík, skútr…)  
brýle, naslouchátko, indukční smyčku apod. 

 nic, zvládnu si nakoupit zcela sám/sama 

 jiné kompenzační pomůcky (podavač předmětů…) 

 

15. Při nákupu mě nejčastěji doprovází/mi pomáhají: 

 rodiče 

 rodinní příslušníci (kromě rodičů) 

 dobrovolník 

 přátelé 

 sousedi 

 partner/partnerka 

 děti 

 náhodní lidé (ostatní nakupující…) 

 placený osobní asistent 

 nepotřebuji pomoc, vše zvládnu sám/sama 

16. Jak moc se zapojujete do nákupu s doprovodem? 

 do nákupu se aktivně zapojuji i fyzicky (manipulace se zbožím, placením...) 

 do nákupu se zapojuji jen slovně při výběru zboží 
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 při nákupu jsem spíše pasivní 

17. Vyhýbám se samostatnému nákupu, protože: 

Vyberte všechny pravdivé odpovědi 

 brání mi fyzické bariéry 

 mám problém s transportem 

 příliš rychle se unavím (nedostatek svalové síly…) 

 mám problém s udržením pozornosti a koncentrací 

 mám problém s pamětí 

 mám poruchu smyslů 

 mám problém s komunikací 

 mám problém s orientací v prostoru 

 mám problém při manipulaci s předměty 

 mám problém s naplánováním nákupu 

 mám problémy s horní končetinou/končetinami 

 protože mi není příjemný nátlak ostatních lidí 

 samostatnému nákupu se nevyhýbám 

 nejsem si vědom/a žádných obtíží 

 vlastní odpověď: 

18. Vstup do obchodu mi komplikují: 

Vyberte všechny pravdivé odpovědi 

těžké dveře 
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 automatické otevírání a zavírání dveří 

 karuselové dveře (točící se dveře) 

 příliš úzký prostor 

 turniket 

 schody 

 chybějící madlo 

 nerovnosti na podlaze (mříže jako rohožka...) 

 nemám problémy při vstupu do obchodu 

 vlastní odpověď: 

 

 

 

19. Při nakupování mám problém/y: 

 najít konkrétní zboží v regálech 

 uchopit zboží v regálu 

 přesunout zboží z regálu do košíku 

 manipulovat se zbožím u pokladen 

 třese se mi horní končetina 

 nejde mi přesně uchopit zboží, které chci, aniž bych ho shodil/a 

 padají mi předměty z rukou nebo je shazuji 

 neodhadnu správnou sílu k uchopení lehkého předmětu (rozmáčknu ho) 
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 nemám dostatečnou sílu pro manipulaci s těžkým zbožím 

 s manipulací se sáčky (utržení, rozdělení od sebe...) 

 s vážením zboží (ovoce, zelenina...), jelikož váhy mají nepřehledné značení 

 s vážením zboží (ovoce, zelenina...), jelikož váhy je nutné ovládat dotykem 

 Vlastní odpověď:  

20. Zvládáte se dopravit k obchodu a zpět zcela sám/a? (od domu před vchod obchodu a 

zpět) 

ano 

 částečně ano, mohu použít pouze nízkopodlažní spoj 

 ne, nezvládnu nastoupit do správného dopravního prostředku 

 ne, ztrácím se po cestě 

 vlastní odpověď: 

 

21. Co z uvedeného by Vám pomohlo k lepší orientaci v obchodě? 

výraznější nápisy 

 piktogramy (obrázky) 

 mapky, plánky 

 šipky/směrovky/ukazatele 

 odlišná barva podlahy v jednotlivém podlaží 

 odlišný povrch podlahy 

 nic takového nepotřebuji (nemám problém s orientací v nákupním centru) 
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 Vlastní odpověď:  

 

22. Zvládáte samostatně používat výtahy v obchodních centrech? 

 ano 

 ne, mám problém s udržením stability 

 ne, nevím, jak se výtah ovládá 

 ne, tlačítko výtahu bývá příliš vysoko 

 ne, mám strach z uzavřeného prostoru 

 ne, dveře do výtahu bývají příliš úzké 

 ne, cesta k výtahu bývá špatně značená a mám problém ho najít 

 ještě jsem to sám/sama nezkoušel/a 

23. Jak se cítíte při nakupování? (u pokladen, během nákupu…) 

 cítím se stejně jako v jiných situacích 

 cítím se více ve stresu 

 cítím nátlak na rychlost od ostatních lidí 

 bojím se, že něco rozbiji 

 bojím se, že mě někdo okrade 

 nevím 

 Vlastní odpověď:  

24. Máte problém/y s komunikací s personálem v obchodech? 

 ne 
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 ano, personál mluví příliš rychle 

 ano, personál mluví příliš potichu 

 ano, personál špatně artikuluje 

 ano, já špatně artikuluji 

 ano, personál neví, jak se mnou správně komunikovat 

 ano, ale dokáži „rukama nohama“ vyjádřit, co přesně potřebuji (mám problém s 

výbavností slov) 

 ano, nejde mi vyjádřit to, co potřebuji ani neverbálně („rukama nohama“) 

 stydím se/ nemám odvahu komunikaci začít 

 nevím, ještě jsem to nezkoušel/a 

25. Při nakupování nejčastěji používám: 

 nákupní vozík 

 jezdící nákupní košík 

 klasický nákupní košík do ruky 

 nákupní tašky 

 Vlastní odpověď: 

 

26. Máte nějaký problém s používáním nákupního vozíku? 

 ne 

 ano, vozík je příliš těžký pro tlačení 

 ano, potřebuji kompenzační pomůcku pro pohyb a nemám volné ruce pro tlačení vozíku 
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 ano, vozík nedokáži ovládat pouze 1 rukou 

 Vlastní odpověď: 

 

 

27. Máte nějaké problémy při placení nákupu? 

 ano, mám problém při manipulaci s penězi 

 ano, mám problém při manipulaci s kreditní/debetní kartou 

 ano, mám problém zapamatovat si PIN při placení kreditní kartou 

 ano, mám problém rozpoznat hodnotu peněz 

 ano, mám problémy se zrakem (špatně vidím na bankovky, mince...) 

 ne 

 nevím 

 Vlastní odpověď:  

 

28. Máte problém odhadnout cenu nákupu? 

 ano 

 ne, ale musím si připravit předem nákupní seznam 

 nepotřebuji odhadovat cenu nákupu (mám s sebou větší obnos peněz) 

 nepotřebuji odhadovat cenu nákupu (mám s sebou kreditní kartu s dostatkem financí) 

 nemám 

 nevím 
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 ano, využívám dobrovolníka 

 nevím, ještě jsem to neřešil/a 

 ne 

34. Napadají Vás jakékoliv další potíže, na které narážíte při nakupování: 

 

 

 


