
UNIVERZITA KARLOV A V PRAZE 
'V , , 

FAKULTA TELESNE VYCHOVY A SPORTU 

ERGOTERAPIE 
JAKO SOUČÁST UCELENÉ REHABILITACE 

Bakalářská práce 

Vedoucí práce 
Mgr. Rostislav Čichoň, Ph.D. 

TEHOV SRPEN 2007 

Zpracovala 
Petra Skopcová 



Prohlášení: 

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně a použila pouze 

uvedenou literaturu. 

Děkuji Mgr.Rostislavu Čichoňovi, Ph.D. za trpělivé vedení a odborné rady při psaní mé 

práce, Doc.PhDr. Jaroslavu Potměšilovi, CSc. za cenné nápady a motivaci, vedoucí 

metodoložce ergoterapie paní Anně Horké za poskytnutí intem_ích materiálů a 

kolegyním Ludmile Vondrákové a Ireně Kulišové za zajištění provozu dílny při 

provádění výzkumu. 



Svoluji k zapůjčení své bakalářské práce ke studijním účelům. Prosím, aby byla vedena 

přesná evidence vypůjčovatelů, kteří musí pramen převzaté literatury řádně citovat. 

Jméno a přijmení: číslo OP: Datum vypůjčení: Poznámka: 
Adresa: 



Abstrakt 

Název práce: Ergoterapie jako součást ucelené rehabilitace 

Cíle: 

Zjistit jaký význam a postavení má ergoterapie, v předem specifikované dílně, v 

tkalcovské dílně pro pacienty, kteří jsou odkázáni na invalidní vozík. 

Úkoly: 

Prostudovat odbornou literaturu 

Teoreticky popsat rehabilitace a činnosti v tkalcovské dílně a její důležitost 

Seznámit s provozem v RÚ Kladruby 

Poskytnout náměty na zlepšení 

Vybrat soubor 

Vybrat metody sledování 

Hypotéza: 

Předpokládám, že ergoterapie a činnosti spojené s tkalcovskou dílnou napomáhají k 

lepšímu průběhu léčby pacientů a klientů, kteří jsou odkázáni na invalidní vozík. 

Metody: 

Výzkum, z hlediska rozsahu řadím jako pilotní studii, kde se jedná o empirickou studii v 

níž je použit kvantitativní metodologický přístup. 

K získání informací jsem zvolila tyto nástroje: 

Dotazník - standardizovaný dotazník - Dotazník kvality života QOL-CZ SQUALA 

(Zannotti 1992). 

Pro získání názorů na činnost v tkalcovské dílně: 

Rozhovor (interview) 

Případovou studii - to je metoda, při níž je zkoumání podrobeno jen několik nebo 

dokonce pouze jeden subjekt, případně jev edukační reality. 

Výsledky: 

Potvrdila jsem předpokládanou hypotézu, že činnost v tkalcovské dílně v kladném slova 

smyslu napomáhá k lepšímu průběhu léčby u vybrané skupiny klientů. 

Klíčová slova: 

Ergoterapie, tkalcovská dílna, tkaní, RÚ Kladruby 



Abstract 

Title: Ergotherapy As A Part Of Complex Rehabilitation 

Aim: 
To find out the meaning and the role of ergotherapy at a specific workshop, a weaving 
workshop for patients who are bounded to a wheelchair. 

Objective: 
Studying relevant literature. 
To describe the rehabilitation and activities at a weavmg workshop and their 
importance. 
To present activities at the Rehabilitation Centre Kladruby. 
To bring in their constructive criticism. 
Choosing a sample. 
Choosing methods of observation. 

Hypothesis: 
I suppose that ergotherapy and activities connected with weaving workshop promote the 
better course oftreatment ofpeople, who are bounded to a wheelchair. 

Methods: 
The research has a form of a pilot study, empirical study usmg quantitative 
methodological access. 

I've chosen the following methods of observation: 

Questionnaire:a standardised questionnaire - Questionnaire of the quality of life 
QOL/CZ SQUALA (Zannotti 1992). 

Interview 

Case study: Iťs a method, when you examine a couple or even only one subject or 
phenomenon of education reality. 

Results: 
I've confirmed the fixed hypothesis thet the activities at a weaving workshop promote 
the better course of treatment with the chosen group of patients. 

Keywords: 
Ergotherapy, weaving workshop, weaving, Rehabilitation Centre Kladruby 
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1. Úvod 

Rehabilitace v České republice vychází jak z mezinárodně přijatých dokumentů, tak z 

naší historie, tradice a legislativy (která se postupně mění). Rehabilitace je obnova 

nezávislého a plnohodnotného tělesného a duševního života osob po úrazu, nemoci nebo 

zmírnění trvalých následků nemoci nebo úrazu pro život a práci člověka. Pojem 

rehabilitace se objevuje v Evropě od druhé světové války a rozvinul se ve vyspělých 

zemích jako politický postoj státu k osobám se zdravotním postižením. Je zakotven v 

mnoha nadnárodních deklaracích a dohodách, jejichž signatářem je i Česká republika. 

Moderní pojetí rehabilitace jako celospolečenského systému klade důraz na integraci 

osob se zdravotním postižením, na to, aby dosáhly co nejvyšší možné samostatnosti, na 

jejich aktivní účast na vlastní rehabilitaci a na rehabilitační služby co nejblíže k bydlišti 

rehabilitanta (community based rehabilitation). Toto pojetí je obsaženo v dokumentech 

a doporučeních mezinárodních organizací, zejména OSN, WHO a Rady Evropy i v 

usnesení vlády ČR. 

Mezi nejvyspělejší zařízení v ČR, které se zabývá rehabilitací patří nepochybně 

rehabilitační ústav Kladruby. Je to odborný léčebný ústav určený k poskytování ústavní 

celodenní komplexní rehabilitační léčby pacientů po úrazech a operacích pohybového a 

nervového systému. 

Mimořádná kvalita výsledky poskytované péče jsou podloženy téměř 60-ti letou 

tradicí, která byla v polovině padesátých podepřena školením odborného 

fyzioterapeutického personálu z USA, který měl vysokou profesionální úroveň. Právě 

proto se kladrubský rehabilitační ústav vyznačuje nadstandardní zdatností ošetřujícího 

personálu, specifickou organizací léčby a nadstandardním přístupem k pacientům a 

klientům ústavu. Vše je ještě zvýrazněno příjemným prostředím. 

Mám tu čest pracovat právě v tomto v rehabilitačním ústavu Kladruby. Jsem 

zaměstnaná na oddělení ergoterapie jako instruktor léčby prací. Konkrétně v tkalcovské 

dílně. Nejsem zdravotník, mám vystudovanou střední průmyslovou školu oděvní a 

pedagogické minimum. Mám za sebou 1 O let praxe jako vychovatelka v zemědělském 

učilišti. Práci jsem změnila z rodinných důvodů, zde mohu pracovat v jednosměnném 

provozu. Hned první den po nástupu do procesu jsem si tuto práci zamilovala. V 

porovnání s učňovskou mládeží, kterou jsem měla ještě v živé paměti, neboť jsem 

zaměstnání měnila během školního roku, zde panoval klid a pohoda. Setkala jsem se 
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přímo na dílnách s lidmi, kteří byli ve většině případů nuceni přehodnotit vlastní 

dosavadní žebříček hodnot. Dílny navštěvují pacienti po úrazech, operacích, po 

operacích nádorů po prodělaných CMP, také lidé s DMO, s vertebrogenními obtížemi. 

Tímto jsem dospěla k názoru, že příjemné prostředí, vlídný přístup ke klientům, 

přiměřeně zvolená rehabilitační činnost (v tomto případě tkaní) mají kladný vliv na 

celkový výsledek léčby. Po stránce fyzické, rozcvičením určité svalové partie. V 

neposlední řadě však po stránce duševní. 

Uvedené důvody mě vedly k volbě tohoto tématu: Ergoterapie jako součást ucelené 

rehabilitace. 

Cíl mé práce je zjistit jaký význam a postavení má ergoterapie, v předem specifikované 

dílně, v tkalcovské dílně pro pacienty, kteří jsou odkázáni na invalidní vozík. 

Chci popsat konkrétní situaci v RÚ Kladruby. Zajímají mně rovněž možnosti zlepšení 

přístupu k pacientům, možnosti jak podpořit zájem o tuto práci a teoreticky popsat 

činnost v tkalcovské dílně, její důležitost pro pacienty a klienty ústavu. 
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Teoretická část 

2. Složení ucelené rehabilitace 

Defirúce ucelené rehabilitace podle světové zdravotnické orgaruzace z roku 1969: 

"včasné, plynulé a koordinované úsilí o co nejrychlejší a co nejširší zapojení občanů se 

zdravotním postižením do všech obvyklých aktivit života společnosti s využitím 

léčebných, sociálních, pedagogických a pracovních prostředků". Zahrnuje tyto čtyři 

složky: 

2.1 Léčebná rehabilitace 

soubor včasných diagnostických a terapeutických opatření za účelem zlepšení či 

stabilizace zdravotního stavu, diagnostika a terapie zdravotnických ambulancí: 

- odborným lékařem 

- fyzioterapeutem 

- ergoterapeutem 

- klinickým psychologem 

- klinickým logopedem 

2.2 Sociální rehabilitace 

Proces k dosažení maximálně možné soběstačnosti za účelem nejvyššího možného 

stupně sociální integrace, zahrnuje širokou škálu sociální problematiky - např. finanční 

příspěvky, osobní asistence, asistenční psy a také tzv. ranou péči. 

2.3 Pedagogická rehabilitace 

Souhrn specifických pedagogických činností zaměřených na rozvoj osobnosti a podporu 

vzdělávání lidí se zdravotním postižením za účelem vhodné integrace, speciálně

pedagogická a psychologická diagnostika a terapie v rámci: 

-různých forem denního pobytu (speciální školy, speciální mateřské školy a 

školy běžného typu). 

- speciálně-pedagogických center a pedagogicko-psychologických poraden. 

2.4. Pracovní rehabilitace 

Souvislá péče poskytovaná osobě na základě individuálního plánu, jehož cílem je 

získání vhodného zaměstnání a usnadnění zapojení a opětovný návrat do normální 

společnosti. 
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Evropská unie vyzvala své členské země, aby se ucelená rehabilitace - comprehensive 

rehabilitation (v řadě zemí se chápe označení rehabilitace samo o sobě jako rehabilitace 

ucelená) - stala součástí politiky státu. Přestože se již v České republice vytvářel návrh 

zákona, zatím pro ucelenou rehabilitaci dostatečná legislativa neexistuje (Votava a kol., 

2003). 
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3. Ergoterapie v novém pojetí 

Ergoterapie někdy též nazývaná "léčba prací" jsou dva pojmy, které se postupem doby v 

podstatě sloučily. Nyní převažuje celosvětově uznávaný pojem ergoterapie. 

Podle České asociace ergoterapeutů z roku 2000 zní definice následovně: "Ergoterapie 

je zdravotnická profese, která využívá specifické diagnostické a léčebné metody, 

postupy a činnosti při léčbě jedince bez ohledu na věk, s různým typem handicapu, 

který je trvale nebo dočasně fyzicky, psychicky, smyslově nebo mentálně postižený". 

Cílem ergoterapie je dosáhnout maximální soběstačnosti jedince v domácím, pracovním 

a sociálním prostředí. Zvýšit kvalitu jeho života a umožnit tak co nejdéle vést nezávislý 

a plnohodnotný život v komunitě. 

Ergoterapie je založena na předpokladu, že zapojení člověka do cílené a smysluplné 

činnosti podporuje jeho mentální a fyzické funkce, celkovou pohodu a vede ke zlepšení 

zdravotního stavu. Jedinečnost profese je dána využitím aktivity jako terapeutického 

prostředku. Terapie by měla být cílená, vycházet ze zjištěných problémů jedince, 

odrážet jeho cíle, potřeby, zájmy, sociální role a přispívat ke zlepšení fungování ve 

všedních denních činnostech, pracovních činnostech, sociálních i zájmových aktivitách 

(Hadraba a kol., 1987). 

3.1 Oblasti ergoterapie 

Ergoterapie ("léčba prací") se zjednodušeně dělí na léčbu zaměstnáváním, jejímž 

hlavním cílem je aktivizovat klienta, a dále na cílenou ergoterapii, jejímž hlavním cílem 

je dosažení maximální možné soběstačnosti a nezávislosti klienta v domácím pracovním 

a sociálním prostředí, tedy zvýšení kvality jeho života (Pfeiffer, 2001). 

V praktické podobě dělíme ergoterapii na čtyři oblasti, které se navzájem prolínají: 

a/ kondiční ergoterapii -usiluje především o psychickou rovnováhu nemocného, a 

fyzickou kondici, odpoutání od nemoci, jako relaxace, dílny 

Obecně lze říci, že kondiční ergoterapie je vždy užitečná, ve všech fázích 

onemocnění a po dohodě s lékařem ji lze ordinovat tak, aby vyplnila prázdný 

prostor a naopak nerušila vyšetřovací a vlastní léčebný program. U starších osob je 

vhodnější než léčebný tělocvik. 

bl ergoterapii cílenou na postiženou oblast - jedná se o ergoterapii pohybových 

poruch, které mohou způsobit snížení aktivity, ale také nemusí. Pokud se podaří 

poruchu odstranit, život pacienta se vrátí do původní kvality a nebude potřebovat 
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další rehabilitační prostředky. Jedná se hlavně o poruchy myoneuromuskulární. 

Tento druh ergoterapie se rozvinul a velmi úspěšně ve spojitosti s epidemiemi 

poliomyelitis anterior acuta (dětská obrna). Šlo o dlouhodobé léčení hlavně v 

subakutním stadiu, kdy ustupovaly rozsáhlé obrny akutního stádia, kde byl pouze 

edém nervových kořenů a vracela se hybnost. Nyní se podobná poškození vyskytují 

při klíšťové encefalitidě, která postihuje brachiální plexus a zde je velmi vhodná 

cílená ergoterapie (Hadraba a kol., 1983). 

V poslední době je velmi dobře vypracovaná technika na postiženou polovinu těla u 

stavů po náhlých mozkových příhodách, kde se rovněž ordinuje v subakutní stadiu, 

kdy se začíná zlepšovat hybnost původně plegické horní končetiny. 

cl ergoterapii zaměřenou na pracovní začlenění - snahou této ergoterapie Je 

znovuzačlenění pacienta do aktivního života s přihlédnutím k postižení. Existuje 

totiž skupina postižených, kteří mají natolik špatný zdravotní stav, že jejich 

jediným smyslem života je práce (Pfeiffer, 1989). 

dl ergoterapii zaměřenou na výchovu k soběstačnosti. Ta se uplatňuje u všech 

závažnějších postižení. Lze ji rozdělit na aktivní, která pomáhá překonávat vzniklé 

obtíže v soběstačnosti a pasivní, která se vztahuje na úpravu životního prostředí 

různými technickými vymoženostmi a promyšlenou organizací (Pfeiffer, 1989). 

Ergoterapie používá u dětí jako formu terapie nejčastěji hru. Oproti fyzioterapii tedy 

umocňuje efekt motivační složkou (viz. zákon č.96/2004 Sb.). 

Při ergodiagnostickém vyšetření se analyzují funkční schopnosti klienta. Zahrnuje 

vyšetření: 

- mobility (pohyblivosti) 

-všedních denních činností, tzv. ADL (Activity ofDaily Living) 

-funkční vyšetření horních a dolních končetin 

-vyšetření kognitivních a senzorických funkcí 

- zjištění potřeby kompenzačních pomůcek a zhodnocení zbylého pracovního 

potenciálu Na základě ergodiagnostického vyšetření zjišťuje ergoterapeut 

příčiny obtíží a navrhuje individuální ergoterapeutický plán, který respektuje 

jeho zdravotní stav, typ a stupeň postižení. 

Pomocí nácviku náhradních pohybových stereotypů, adaptací vlastní činnosti či 

prostředí nebo doporučením vhodných kompenzačních pomůcek pomáhá zlepšit výkon 
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problematických aktivit (Votava a kol., 2003). 

3.2 Historie ergot~rapie 

Jako nejstarší užití "léčby prací" jsem zaznamenala v literatuře v případě úrazu císaře 

Karla IV., kdy po úrazu krční páteře a částečném ochrnutí horních končetin, mu 

tehdejšími lékaři bylo naordinováno vyřezávání z měkkého lipového dřeva. A s 

úspěšným výsledkem. 

V minulosti se poprvé objevil termín "léčba prací" a také "pracovní léčba" u 

psychiatrických pacientů. U nich uplatnili lékaři jako jedinou léčbu fyzickou práci. 

Všeobecný úspěch byl poznamenán odporem rodin pacientů z "vyšších společenských 

kruhů", neboť práce byla považována za nedůstojnou a ponižující. Prosazoval se názor, 

aby jejich příslušníci byli zaměstnáváni "ručními pracemi" a hrami (tedy léčbou 

zaměstnáváním). 

Chovanci přestali pracovat na zahradách, vyrábět ze dřeva, lýka a proutí nebo pomáhat 

v kuchyni a učili se háčkovat, plést, hrát stolní a společenské hry apod. To je základ 

rozdílného chápání léčby prací a léčby zaměstnáváním. V německy hovořících zemích 

se do dnešního dne užívá dvojí termín: Arbeitstherapie (pracovní léčba) a 

Beschaftigungstherapie (léčba zaměstnáváním). 

V roce 1968 v nové koncepci NDR se již hovoří opět pouze o pracovní léčbě 

(Arbeitstherapie) s akcentem práce se všemi jejími klady a přínosy pro rehabilitaci. 

Také v Sovětském svazu je dlouhodobě používán termín "trudotěrapija" (pracovní 

léčba). Anglosaské země používají termín " Occupational Therapy". V šedesátých 

letech se v odborném písemnictví francouzském a belgickém začal objevovat nový 

termín - 1' ergoterapie. 

K léčbě prací, jak vidno, byla různá stanoviska. Nejen tedy léčba prací jako léčba 

zaměstnáním pacienta - terapia zajeciowa, jak ji nazývají Poláci a pracovní léčba -

terapia práca ( ergoterapia), ale i léčba hrou a léčba zábavou (zabavením - polsky terapia 

zabawowa). Nyní se stále více autorů přiklání k termínu "ergoterapie", pod který se 

zařazují všechny uvedené formy (léčba hrou, zábavou, zaměstnáním i prací), a který byl 

též oficiálně přijat na sjezdu v Zurrichu asi před 15 lety (Hadraba a kol., 1987). 

3.3 Význam ergoterapie 

Ergoterapie se definuje jako jakákoliv pro pacienta vhodně zvolená tělesná nebo 
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duševní činnost, která je konána pod zdravotnickou kontrolou, má léčebnou hodnotu, 

napomáhá návratu nebo náhradě ztracených funkcí, zabraňuje zhoršení a umožňuje 

zlepšení místního i celkového stavu pacienta. 

Tato definice podtrhuje kladný vliv aktivní činnosti pacienta, jestliže je odborně 

indikována, kontrolována a usměrňována. Musí mít léčebnou hodnotu, což může 

posoudit a dále sledovat pouze zdravotnický kvalifikovaný odborník. Ten také může 

hodnotit změny fyzického a psychického stavu pacienta. Pacient tedy může být odeslán 

na oddělení ergoterapie pro některý z dále uvedených důvodů: 

a) porucha fyzických funkcí, omezení kloubní pohyblivosti, oslabení svalové 

síly a nervosvalové koordinace; 

b) porucha duševního zdraví, psychická nevyváženost, slabost, závislost 

drogová. stresová situace; 

c) k osvojení si běžných všedních činností, nebo k výuce v používání 

ortopedicko- protetické pomůcky; 

d) k výuce v činnostech potřebných při vedení domácnosti; 

e) k ohodnocení zbylých funkcí a možnosti budoucího návratu pracovní 

schopnosti, k vyzkoušení možnosti fyzického a psychického zatížení pracovním 

úkonem a odkrytí potenciální schopnosti a pracovních zájmů; 

f) k umožnění pacientovi překonat dlouhou dobu hospitalizace nebo 

rekonvalescence (Hadraba a kol., 1987). 

Léčba prací je jedním z důležitých prostředků léčebné rehabilitace. Má svoji část 

diagnostickou (kineziologický rozbor a jednotlivé testy) i terapeutickou. Jejím cílem je 

zlepšit funkci postižených orgánů (kompenzace poruchy, maximálně využít funkce 

zachovalých orgánů k doplnění či náhradě funkce orgánů trvale poškozených 

(substituce) a mobilizovat veškeré tělesné rezervy (např. zvýšením celkové tělesné 

zdatnosti) tak, aby výsledná funkční ztráta organizmu byla co nejmenší (Hadraba a kol., 

1987). 

Speciálně léčba prací má ze všech prostředků léčebné rehabilitace nejužší vztah k 

ostatním součástem rehabilitace jako celku, tj .k rehabilitaci sociální, výchovné a 

pracovní. Jedině úzká spolupráce všech těchto složek a jejich vzájemné prolínání je 

zárukou, že rehabilitace povede k maximální resocializaci člověka postiženého vadou, 

nemocí i úrazem v co nejkratší době (Hadraba a kol., 1983). 
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Tři zlatá pravidla v ergoterapii (Pfeiffer, 2001): 

-Každá práce musí mít smysl! 

- Práce musí být rozvržena tak, aby ji mohl klient dokončit! 

- Práce musí klienta bavit! 

3.4 Prostředky ergoterapie 

Prostředky ergoterapie umožňují dosáhnout cílů oboru, spolu s interdisciplinární 

spoluprácí v rehabilitačním týmu s lékaři, fyzioterapeuty, zdravotními sestrami, 

psychology, sociálními pracovníky, speciálními pedagogy, popř. zaměstnavateli a 

ostatními profesionály. Prostředky ergoterapie se dělí do tří skupin: 

1) Diagnostické prostředky, které slouží ke zhodnocení zbylých funkčních 

schopností v oblastech mobility, všedních denních činností, funkčních 

schopností horních a dolních končetin, kognitivních funkcí, na základě postižení, 

nebo nemoci. Zahrnuje také zjišťování zbylého pracovního potenciálu a potřeby 

kompenzačních pomůcek. 

2) Preventivní prostředky, které přispívají pomocí cíleného terapeutického 

plánu, výběrem správných technik a metod k prevenci vzniku disability a 

handicapu, výběrem správných metod a technik. 

3) Terapeutické prostředky, které napomáhají na základě ergoterapeutického 

hodnocení ve spolupráci s pacientem stanovit terapeutický plán. Cílem tohoto 

plánu je zachování, zlepšování soběstačnosti, pracovních aktivit i aktivit volného 

času a také podpora v zastávání potřebných sociálních rolí (Votava a kol., 2003). 

3.5 Ergoterapeut a jeho činnost 

Ergoterapeut je odborně vzdělaný pracovník, který pracuje na základě indikace lékaře. 

Provádí specifické ergoterapeutické postupy s jednotlivcem i ve skupině na základě 

svých odborných znalostí - ergoterapeutické vyšetření, analýza poškozených funkcí, 

analýza zbylých funkcí - je zodpovědný za jejich plnění. Stanovuje krátkodobý a 

dlouhodobý plán ergoterapie v návaznosti na program komplexní rehabilitace (Pfeiffer, 

1989). 

Ergoterapeut provádí s klientem cílené praktické činnosti a postupy, které zvyšují 

svalovou sílu, koordinaci a rozsah pohybu postižené oblasti. Provádí nácvik všedních 

denních činností - ADL (activities of daily living) a zácvik rodinných příslušníků. 
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.... 

Provádí výcvik komunikačních schopností a kognitivních funkcí v součinnosti s 

ostatními odborníky - fyzioterapeut, klinický psycholog, klinický logoped, speciální 

pedagog a dalšími. Také navrhuje kompenzační a technické pomůcky a navrhuje a učí 

klienty tyto pomůcky používat. Poskytuje poradenské služby a instruktáže v otázkách 

adaptace a úprav domácího prostředí, spolupracuje na stanovení plánu předpracovní 

přípravy klienta Dokumentuje průběh a výsledky ergoterapie, hodnotí je a informuje o 

nich v rámci multidisciplinárního týmu (Pfeiffer, 2001). 

Ergoterapeuti se sdružují v České asociaci ergoterapeutů. Nároky na ergoterapeuty 

oddělení léčby prací jsou značné, neboť vyžadují nejen znalosti a zkušenosti 

zdravotnické, ale i technické. Přitom repertoár konkrétních postupů v léčbě prací je 

podstatně širší než v oblasti fyzikální terapie či léčebné tělesné výchovy, takže není 

možné celou pro praxi potřebnou látku popsat v seberozsáhlejší učebnici. 

Pracovníkům léčby prací však toto na druhé straně otevírá rozsáhlé pole pro vlastní 

iniciativu. Důležité je však, aby tato iniciativa byla uplatněna ve vhodné fázi léčebné 

rehabilitace, za správné a individuální indikace konkrétních postupů, za průběžné 

odborné kontroly a v dostatečné intenzivní míře. Nesrnírně důležitá je i spolupráce 

celého ošetřovatelského týmu při stanovení krátkodobého dlouhodobého 

rehabilitačního plánu na základě důkladného rozboru a určení pravděpodobného vývoje 

postižení. Jedině tak je možno správně indikovat léčbu prací a zabránit vzniku 

nevhodných stereotypů či alienace postižené končetiny (podvědomé nepoužívání 

končetiny), které se pak velice těžko napravují. I když léčbu prací lze indikovat jako 

jediný terapeutický úkon, většinou je používána v komplexu dalších úkonů (Hadraba a 

kol., 1983). 

Na oddělení ergoterapie konkrétně v dílnách pracují výše zmiňovaní ergoterapeuti tedy 

zdravotníci. Jejich vzdělání má obsahovat lékařské a psychologické znalosti, metody 

hodnocení a testování a teoretický i praktický výcvik v různých činnostech a 

řemeslných dovednostech. 

Mimořádný důraz se klade na schopnost navázat dobré mezilidské vztahy, vcítit se do 

problémů pacienta. Terapeut musí být schopen zhodnotit, jak pacient na zaměstnání 

reaguje, néboť jeho reakce je projevem jeho vztahu k pracovní činnosti a životu vůbec 

(Pfeiffer, Votava, 1983). 

Další část pracovníků tvoří nezdravotníci. Jsou to instruktoři, dříve mistři léčby prací. 
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Pracují pod dohledem ergoterapeutů a pro práci jim stačí výuční list v oboru, který 

prezentují. Instruktoři pracují v řemeslných dílnách. Kromě dokonalého zvládnutí 

příprav a technologií výrobků, musí být obdařeni notnou dávkou trpělivosti a empatie. 
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4. Fyzické zdraví a psychický stav osob podstupujících léčbu 

"Člověk málokdy cítí, co je štěstí, ale obyčejně ví, co štěstí bylo" F.Rosay 

Podle Světové Zdravotnické Organizace je zdraví definováno jako " stav dokonalé 

tělesné,duševní a sociální pohody, která je výsledkem souladu ve vzájemné interakci 

mezi organizmem a prostředím". Nemoc se podstatně liší od zdraví, ale není jeho 

protikladem. Je "souhrnem reakcí organizmu na poruchu rovnováhy mezi ním a 

prostředím". Nemoc je tedy specifická forma průběhu životních činností. Je chápána 

jako ztráta schopnosti dokonalé adaptace na prostředí - tedy porucha jednoty organizmu 

a prostředí a porucha homeostázy vnitřních pochodů organizmu (Kohlíková a kol., 

2005). 

Psychika, duševno je pojem označující duševní stránku člověka, děje probíhající v 

duševní oblasti (Vokurka, Hugo 2004). 

Psychický stav, dobrý psychický stav, je neopomenutelnou součástí zdraví. Je-li zdraví 

narušeno, např. úrazem, je logicky ohrožen dobrý psychický stav. Dostane-li se člověk 

do duševní nepohody, následkem úrazu, nemoci, je třeba jej léčit a rehabilitovat. 

Minimalizovat nebo vymizet následky úrazu, jak po fyzické, tak i psychické stránce. 

Součástí rehabilitace, dále jen RHB, je výše zmiňovaná ergoterapie. Právě ona má 

pomoci najít nový rozměr. 

Křivohlavý, popsal psychickou krizi v několika fázích. Ty se dějí v psychice člověka od 

úrazu až po smíření se s následky těžké změny zdravotního stavu. První období, které 

nazval fáze výkřiku, se projevuje apatií a depresí. Člověk má strach a zažívá paniku. Ve 

druhé fázi se snaží vytlačit z vědomí fakt úrazu a následného postižení. Fáze je nazvána 

popření. V následující fázi intruze se klientovi stále vracejí okolnosti úrazu. Není 

schopen se soustředit na nic jiného. Ve fázi vyrovnávání již zvažuje různá řešení 

usnadňující mu život vzhledem k postižení. V poslední fázi, ve fázi smíření se pacient 

adaptuje na tělesné postižení. U každého probíhá krize individuálně. Důležitá je 

osobnost pacienta (Křivohlavý, 1989). 

4.1 Psychologie v ergoterapii 

Ergoterapeut se setká s pacientem v různých obdobích jeho léčby a tedy v různém 

psychickém stavu, na který musí bezprostředně a adekvátně reagovat: 

1. Pacient ihned po úrazu, zákroku apod. - ležící - fyzická aktivita je menší, 

psychicky je čilý. 
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2. Po uplynutí určité doby: období zkoumání nové situace- někdy deprese, jindy 

optimistické perspektivy. Jeho naděje by neměly být zklamány. V tomto období 

na něj působí hlavně příklady jiných pacientů. 

3. Pacient v období dokončování základní léčby a přechodu do úzdravy -je to 

období čekání (také např. čekání na ortopedicko- protetickou pomůcku) rozvijí 

se některé negativní psychické reakce; pocity méněcennosti, snížené aktivity, 

pesimismus, resignace. Toto období je nutno zkrátit na minimum včasnou 

rehabilitací. 

4. Pacient během rehabilitace jako převažující terapie - psychicky na něj silně 

působí kolektiv stejně postižených kladně, ale i záporně. 

5. Pacient v úzdravě - psychické vlivy zaměstnání, rodinného a manželského 

života (Hadraba a kol., 1987). 

Ve všech těchto fázích, které jsou individuální se můžeme setkat u pacienta s: 

a) změnou (labilitou emoční). emoční, obavami, pocity méněcennosti, 

nespokojenosti, apatie, lhostejnosti, vztahovačnosti, neukázněnosti, nekritičnosti, 

s nedostatečným sebeovládáním. 

b) psychickými obtížemi - nespavostí, bolestmi hlavy, strachy, depresemi, 

závratěmi, zvýšenou únavností až duševní vyčerpaností. 

c) celkovými změnami se změnami osobnosti nebo snížením (dočasným) 

některých psychických funkcí (Hadraba a kol., 1987). 

Příčinou takových psychických stavů bývá: 

-Charakter působení nemoci, úrazu. 

- Negativní vliv nemocničního prostředí (zdravotníků, pacientů a návštěv) 

-Již původně, před chorobou nebo úrazem změněná osobnost (úlohou intelektu, 

věku, zájmu, sociální situace) (Hadraba a kol., 1987). 

Optimálně působí na pacienta vhodná psychická příprava na pochody, změny a vlivy, 

které lze během léčby, tedy během ergoterapie očekávat. Tuto psychickou přípravu 

potřebuje i ten pacient, který neprojeví žádný z dříve uvedených stavů. Je to prevence 

nepříznivé psychické reakce, ke které by mohlo jako k reakci na neočekávané změny 

dojít i současně to navodí kladné reakce a snazší spolupráci. Proto má pacient znát 

plánovaný postup rehabilitace včetně ergoterapie. Ergoterapeut při jeho probírání 

vlastně provádí určitou formu psychoterapie (Hadraba a kol., 1987). 
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4.2 Psychologické zásady pro působení na pacienty 

Uvádím několik zásad, které je vhodné při práci s klienty použít: 

- Poskytnout pacientovi citovou podporu. 

- Vytvořit takovou atmosféru, aby nemocný mohl projevit i negativní emoce. 

Určité množství deprese, strachu i dráždivosti je přiměřené situaci pacienta. 

- Pomáhat rozptylovat pacientův strach a úzkost. Možnost " vypovídat se" je pro 

nemocného velmi důležitá. Uvolní se tím napětí, strach, zmírní se úzkost. 

- Přispět pacientovi k realistickému odhadu jeho současných i budoucích 

možností. 

- Později nemocného seznámit s pacienty v chronické fázi, kteří již úspěšně 

zvládli adaptaci. Takto předaná již prožitá zkušenost je pro nemocné vždy velmi 

cenná. 

- Pokusit se klienty považovat ne za méněcenné, (ale přesto, že jsou pacienty) 

ale za partnery v činnosti. To má vliv na jejich psychiku, zejména na 

sebedůvěru ... (Šrámková, 1997). 



5. Ukázka provozu v RÚ Kladruby 

Ve své práci se zaměřuji na ergoterapii, zejména na činnost v tkalcovské dílně 

Rehabilitačního ústavu, dále jen RÚ, v Kladrubech. Ovšem sama léčba v tkalcovské 

dílně je pouhým zlomkem celkové léčby. Pro bližší představu o průběhu pobytu a 

nabízených službách v rehabilitačním ústavu předkládám tento stručný popis 

jednotlivých oddělení, která spolu přes velmi složitou organizaci úspěšně spolupracují. 

Jejich činnost plynule navazuje a logicky se prolíná přesně podle potřeb jednotlivých 

pacientů. 

Spinální rehabilitační jednotka, dále jen SRJ, byla otevřena 1.7.2002 podle pokynů 

MZČR v rámci realizace jednotné péče o pacienty s čerstvým míšním postižením. Je 

umístěna v prvním patře lůžkové budovy, má 40 lůžek. Přijímá pacienty od 6. do 26. 

týdne od vzniku onemocnění. Přijetí pacienta je realizováno po dohodě primáře SRJ s 

primáři spinálních jednotek, jednotek intenzivní péče, neurologických, a 

spondylochirurgických oddělení a na základě podrobně vyplněného tiskopisu "Návrh na 

rehabilitační léčbu". 

Maximální délka pobytu na SRJ je 5 měsíců, při komplikacích je pacient po dohodě 

překládán zpět na spinální jednotku, event. na jiné specializované oddělení. Po 

stabilizaci zdravotního stavu se pacient vrací zpět na SRJ k dokončení rehabilitační 

léčby. V průběhu rehabilitační léčby je pacient vybaven všemi potřebnými prostředky 

zdravotní techniky včetně vozíků pro invalidy (Hendrych a kol., 2005). 

Lůžková oddělení, dále jen LO 

V RÚ Kladruby jsou pacienti ubytováni na 6 lůžkových odděleních, která jsou řízena 

dvěma primariáty: z nichž 1. primariát tvoří LO I a LOV, 

na LO I je umístěna spinální rehabilitační jednotka SRJ o 40ti lůžkách, kde jsou léčeni 

pacienti po čerstvých míšních postiženích, v mezipatře je 18 lůžek pro pacienty s 

postižením periferních nervů, s vertebrogenními obtížemi a lehčími parézami po 

kraniotraumatech a operacích páteře. 

N a LO V, které je umístěno mimo hlavní budovu v rekonstruovaném pavilonu se léčí 

pacienti s různými diagnózami, včetně samoplátců a cizinců. Pokoje a apartmány jsou 

jednolůžkové, nebo dvoulůžkové, se sociálním zařízením, pacient zde připlácí za 

nadstandard (Hendrych a kol., 2005). 
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Druhý primariát tvoří: LO II, III, IV, VI 

na LO II jsou léčeni pacienti s převážně ortopedickými a chirurgickými diagnózami a se 

stavy po amputacích, na LO III jsou umisťováni pacienti s převážně neurologickými 

diagnózami včetně stavů po cévních mozkových příhodách. LO IV je oddělení pro 

léčení různých postižení ortopedických i neurologických, pokoje jsou dvoulůžkové a 

jednolůžkové, na jednolůžkový pokoj se připlácí. Podmínkou umístění pacienta na 

tomto oddělení je jeho plná soběstačnost. LO VI je oddělení nově otevřené, vybudované 

nad budovou rehabilitace. Zde je možno využít nadstandardní péče. Nabízí se 

preventivní nebo rekondiční pobyty. Tuto péči si klienti hradí sami (Hendrych a kol., 

2005). 

Psychologická péče 

Psychologická péče je důležitou součástí komplexního rehabilitačního programu, 

probíhá individuálně i v psychoterapeutických skupinách. Je zajišťována třemi 

psychology, cílem jejich působení je pomoci pacientovi snáze se vyrovnat se změněným 

zdravotním stavem. Je nabídnuta každému pacientovi, v případě potřeby či osobního 

zájmu probíhá po celou dobu pobytu v RÚ. U pacientů s organickým postižením mozku 

(poruchou paměti, pozornosti, vyjadřování a dorozumívání) procvičuje psycholog ve 

spolupráci s logopedem a ergoterapeuty narušené funkce nebo učí pacienta jak se 

zjištěnými deficity zacházet a žít (Hendrych a kol., 2005). 

Rehabilitační péče 

Na rehabilitačním oddělení se realizuje vlastní cvičební program, který je naordinován 

ošetřujícím lékařem. Personál, který se stará o léčbu pacientů sestává z fyzioterapeutů, 

ergoterapeutů, zdravotních sester (vyškolených pro úsek fyzikální terapie), instruktorů 

ergoterapeutických dílen a sanitářů. Stěžejním terapeutickým prvkem, který pacientům 

nabízíme, je pohyb. Důraz klademe především na pohybovou terapii, jejíž vlastní náplň 

je dána výsledky důkladného kineziologického vyšetření. 

Na základě tohoto vyšetření a lékařem doporučeného programu volí fyzioterapeut 

některou z celé řady fyzioterapeutických metod a postupů. Mimo jiné používáme 

neurofacilitační metody (Vojtovy reflexní lokomocí, Kabatovu metodu 

proprioreceptivní neuromuskulární facilitace, senzomotorická cvičení, terapie bazálními 

programy dle Čápové aj.), manuální techniky (mobilizace kloubů a měkkých tkání), 

nácvik mobility, vertikalizace (sklopná lehátka, stojany, Parapodium) a chůze, včetně 
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výběru vhodných kompenzačních a opěrných pomůcek. 

Kromě individuální pohybové terapie nabízíme i skupinová cvičení v některé z našich 

tělocvičen, včetně speciální tělocvičny pro vozíčkáře, a také v bazénech. Pacienti 

mohou dále využít 25 m dlouhý plavecký bazén, 2 rehabilitační bazény, Whirlpool 

vířivé vany, fitnes. Dvakrát ročně pořádáme tradiční Kladrubské hry, které zpříjemní 

pobyt všem klientům ústavu. Na začátku ledna se koná tradiční symbolická přeplavba 

kanálu La Manche. Podstatou je ve štafetovém závodě překonat vzdálenost 33,6 

kilometru (1 344 bazénů), tedy šířku kanálu La Manche. I tato akce pomáhá ke 

spoluvytváření lepší atmosféry v celém ústavu. 

Doplňkem pohybové terapie je celá škála prostředků fyzikální terapie: vířivky na 

končetiny i Hubbardův tank, termoterapie, elektroterapie, ultrazvuk, fototerapie (laser, 

polarizované světlo), magnetoterapie, vakuově-přetlaková terapie a přístrojová 

lymfodrenáž (Hendrych a kol., 2005). 

Logopedická péče 

Logopedická péče je poskytována pacientům s afázií, dysartií, případně parezou či 

plegií VII. nervu. Terapie je zařazována do denního programu podle stupně závažnosti 

poruchy každodenně, 3x nebo 2x týdně. Na základě výsledků testování je pacientovi 

určen plán rehabilitace řeči, který je zaměřen především na: 

- obnovu jazykového systému, kde výchozím bodem jsou jeho zachovalé složky 

a funkce. Dále je postupně individuálně rozšiřován o další narušené funkce. 

- schopnost srozumitelné komunikace v každodenních situacích. Využívána je 

vlastní kompenzační schopnost pacienta k vytvoření nejpřijatelnější 

srozumitelné formy komunikace (např. využití mimiky a gestikulace, tabulky s 

písmeny, obrázkovými symboly) apod. 

Užíváno je pomůcek pro afatiky (obrázkový slovník, pracovní listy, texty různé 

obtížnosti, magnetofon) a další metody a cvičení využívaná v logopedii, např. masáže 

mluvidel, orofaciální stimulace, cvičení mluvidel, dechová, artikulační cvičení atd .. 

Nezastupitelnou úlohu zde hraje též muzikoterapie (Hendrych a kol., 2005). 

Ergoterapeutická péče 

Má nezastupitelný význam pro usnadnění návratu pacientů do rodin a normálního 

aktivního života po skončení léčby v rehabilitačním ústavu. Je prováděna odborně 

vzdělanými pracovníky. 
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Práce a činnost ovlivňuje fyzický stav člověka (svalovou sílu, pohyblivost, vytrvalost). 

Má příznivý vliv na krevní oběh, dýchání, látkovou výměnu a psychické funkce. 

Nečinnost naopak snižuje tělesnou a duševní kondici a způsobuje nežádoucí změny v 

organismu. Ergoterapie je součástí léčebné rehabilitace. Využívá pracovních pohybů a 

jiných činností, které jsou ordinovány lékařem a pod kontrolou ergoterapeuta (Hendrych 

a kol., 2005). 

Ergoterapie individuální 

Nácvik soběstačnosti a samostatnosti při jídle, osobní hygieně, oblékání, úklidu. Nácvik 

psaní s použitím pomůcek pro pravou nebo levou ruku či jiný způsob psaní. Nácvik 

uchopování, zlepšení pohyblivosti prstů, ruky a celé horní končetiny. 

Ergoterapie skupinová, léčba prací - v dílnách 

-cílená (zaměřená na postiženou oblast), pro výcvik a rozvoj poškozené funkce 

horních končetin a dále zlepšování obratnosti a spolupráce obou rukou, dílenská 

cvičení se předepisují podle druhu postižení. Při zlepšování stavu a možnosti 

zvyšování zátěže je možná změna techniky nebo dílny. 

-kondiční, usiluje o udržení dobré kondice a vede klienta k tomu, aby prakticky 

využíval zvyšující se tělesnou a duševní zdatnost v praktických činnostech. 

Slouží i k léčbě poruch psychických a odvedení pozornosti od sebepozorování 

ke konkrétní činnosti například v tkalcovské dílně, výtvarné dílně, oděvní dílně, 

keramické dílně, kovodílně, truhlářské dílně, v učebně výpočetní techniky 

(Hendrych a kol., 2005). 

Pro pacienta je také velmi důležité, aby měl možnost odjet ze zařízení domů. To je mu 

po dohodě s lékařem také umožněno. S novým zdravotním stavem vznikají nejrůznější 

problémy. Na ty by měli být pacienti i rodiny připraveny. Např. bez bariérový přístup 

do bytu, koupelny a podobně. Tyto technické problémy je třeba řešit včas. 

5.1 Lékařské ordinace pro oddělení rehabilitace v RÚ Kladruby 

V této kapitole chci poukázat, jak vysoké nároky jsou na pacienty v průběhu 

rehabilitace kladeny a do jakých skupin jsou dle svých diagnóz řazeni. Také poskytuji 

seznam léčebných metod a postupů, které lékaři předepisují, aby výsledek léčby byl co 

nejúspěšnější. 

Fyzikální terapie: 
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do ordinace se udává počet procedur, pouze u vířivek a lavatermu se neudává, pokud se 

jedná o uvolnění měkkých tkání před cvičením. Najednu oblast se ordinuje pouze jedna 

procedura. 

1. Vodoléčba: předehřátí před cvičením 

- vířivky HK (horní končetiny - dále jen HK) 

- vířivky DK (dolní končetiny - dále jen DK) 

- celková vířivá - celková relaxace 

2. Termoterapie: předehřátí hlouběji uložených tkání před cvičením 

-lavaterm 

-solux 

- parafin pouze na ruce 

3. Magnet -lze používat i když jsou kovové implantáty 

4. Vasotrain - používá se při trofických poruchách dolních končetin a otoků DK 

5. Pneuven (přístrojová lymfodrenáž) - použije se při otocích venostatického a 

lymfostaického původu 

6. Laser- aplikace na aktivní jizvy nebo pro analgetický účinek, dle menu 

přístroje Phyaction a Maestro 

7. Elektroléčba 

- interferenční proudy IF 

- diadynamické proudy DD 

- Rebox udává se menší počet procedur 5x -7x 

- Phyaction- ordinace dle menu přístroje předpis analgetických proudů, 

kontraindikace - kovové implantáty po ukončení procedury je vhodná 

pauza 14 dní pro další aplikaci analgetických proudů na stejnou 

postiženou oblast. 

8. Ultrazvuk - udávají se v ordinaci W/cm2 a doba aplikace, ordinace lze i z 

menu z přístroje Pulson, lze kombinovat s IF proudy (Váňa a kol., 2004). 

Mechanoterapie: 

1. Ergometr - ordinace pokud je v kolenních kloubech alespoň 90°; 

2. Motomed - pro DKK,HKK- slouží k uvolnění spasticity a udržení kloubní 

pohyblivosti pomocí elektrického pohonu stupaček a rumpálu. U slabé síly 

svalové lze užít bez el. pohonu, pokud pacient ještě nezvládne jízdu na 
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ergometru. 

3. Chodník (Entred) - nácvik rytmu chůze a stejné délky kroku, zlepšení celkové 

kondice, u ortopedických pacientů je nutná plná zátěž. 

4. Polohování - je-li v některém kloubu omezen rozsah pohybu, uvést směr 

pohybu (kyčelní kloub - extenze (dále jen ext.), kolenní kloub flexe (dále jen 

FL)., ext., hlezno- dorzální flexe (DF), loket- flexe, extenze. 

5. Bandážování- prstů do pěsti 

- loket do flexe - lze provádět, pokud je flexe 90°; 

6. Závěs- nácvik pohybů u svalů dle svalového testu (dále jen ST) 2 -3, u větší 

síly svalové provádíme instruktáž posilování oslabených svalů - proti gravitaci, 

therabandu .... 

Používají se především u ev. DKK 

7. Fitness- cvičení na zlepšení celkové kondice, posilování oslabených svalů 

více jak st. 4 st. ST, uvést jaké svalové skupiny se mají posilovat nebo 

kontraindikace 

8. Masáže- neordinují se, procedura placená, lze ji pacientovi doporučit. 

9. Bandážování pahýlu u AMP - provádí se na LO instruktáž, pacient by měl 

provádět sám několikrát denně 

1 O. Otužování pahýlu - po instruktáži ZS a fyzioterapeutem pacient provádí sám 

několikrát denně 

ll. Polohování na extenční dlaze - provádí fyzioterapeut po ev. bloku a na LO 

zdravotní sestra, když pacient zvládne sám zapolohování, provádí již instruktáže 

sám (Váňa a kol., 2004). 

Cvičební blok - individuální L TV 

-Léčebné pasivní úkony: 

1. Pasivní pohyby DK,HK (svalová síla 0- 1 +) 

2. Facilitační a inhibiční techniky 

3. Protahování zkrácených svalů 

4. Šetrné nebo redresní pohyby- VŠRP, (velmi šetrný rozsah pohybu), ŠRP, RP 

5. Techniky měkkých tkání 

6. Elektrostimulace - progresivní impulsy PI u perif. Paréz - ST. O -1 

7. Techniky měkkých tkání 
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8. Mobilizace a uvolnění jizev 

9. Mobilizace kloubů 

1 O.Elektroakupunktura močového měchýře - EAP 

- Léčebné úkony s dopomocí: 

1. Aktivní pohyby s dopomocí u svalů dle ST 2-3 

2. Cvičení u Terapi- Mastru u svalových skupin 2-3, trakce, mobilizace 

jednotlivých úseků páteře 

3. Elektrogymnastika oslabených svalů- dle ST 2-3 

- Aktivní cvičení: 

1. Dechová gymnastika - DG u komplikací kardiopulmonálního systému, 

imobilních a vertebrogenních pacientů 

2. Cévní gymnastika - CG -při cévních poruchách a otocích 

3. Cvičení dle svalového testu (analytická cvičení) 

4. Izometrická kontrakce- kde je OP, fixace, nebo zakázaný pohyb kloubu 

5. Cvičení na svalovou dysbalanci 

6. Senzomotorická cvičení, Freemanovo cvičení 

7. Nácvik taxe a koordinace 

8. Nácvik správných hybných stereotypů jednotlivých pohybů 

9. N ácvik relaxace 

1 O. Ruční taxe 

ll. Cvičení dle kineziologického vyšetření 

12. Cvičení na podkladě neurofyziologie 

13. Nácvik sedu, stoje, chůze 

14. Instruktáž cvičení 

Skupinová LTV: 

Do skupinového cvičení v tělocvičně a v bazénu se zařazují přibližně stejně funkčně 

postižení pacienti. U postižených na DK je nutné, aby již pacient zvládal chůzi po 

schodech, přesuny na zem o pevné opoře a vytrvalost chůze byla 200m za dvanáct 

minut. Do skupin začátečníků DK se zařazují pacienti, kteří nemají plnou zátěž, 

používají 2FH (francouzské hole). Skupiny i bazén lze ordinovat jednotlivě. Pokud je 

ordinován pouze bazén, je nutno uvést se kterou skupinou. 

Podle počtu pacientů ve skupině se skupina aktuálně dělí podle zdatnosti pacientů nebo 

27 



zátěže DK. 

Whirpool -W- ordinuje se pouze u pacientů, kteří mají ordinován bazén. Bez ordinace 

není dovolen vstup pacienta do vířivky. 

1. Skupina rukou, bazén 

2. Skupina loktů a ramen Z, bazén - zařazováni pacienti s malým rozsahem 

pohybu, slabou svalovou sílou a s bolestivými stavy 

3. Skupina loktů a ramen P, bazén 

4. Skupina hlezen, bazén 

5. Skupina kolen začátečníků Z, bazén 

6. Skupina kolen pokročilých P, bazén 

7. Skupina kyčlí začátečníků Z, bazén 

8. Skupina kyčlí pokročilých P, bazén 

9. Skupina hemiparéz Z, bazén- pacienti méně mobilnější 

10. Skupina hemiparéz P, bazén 

ll. Skupina paraparéz Z, bazén- pacienti používající invalidní vozíček 

12. Skupina paraparéz P,bazén- zařazovány paraparézy, kteří zvládnou stoj bez 

opěrných a chůzi bez opěrných pomůcek, polytraumata, schopnější 

tetraparézy, plexus braclůlis 

13. Skupina vertebro Z, bazén- pacienti s s akutní bolestivostí, ev. zaměřeno na 

dechovou gymnastiku, nenáročné posilovací a protahovací cvičení, ev. dle 

Brunkowové, relaxační cvičení 

14. Skupina vertebro S, bazén- chroničtí pacienti, u kterých není klidová bolest, 

zvládnou náročnější cvičení, cvičení svalové dysbalance 

15. Skupina vertebro P, bazén - cvičení zaměřeno na cvičení posilovací a 

protahovací cvičení 

16. Žíněnky amputovaných, bazén- ev. zaměřeno na zlepšení celkové kondice, 

mobility jízdy na vozíku 

1 7. Žíněnky paraplegiků 

18. Žíněnky tetraplegiků 

19. Skupina relax PIR - relaxační skupina, která je zaměřena na cvičení 

postizometrické relaxace a cvičení dle F eldenkreise 

20. Skupina relax - skupina vedená psychologem 
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21. Plavání - lze ordinovat pouze plavcům za peněžní úhradu 

22. Sport- pacienti, kteří nezatěžují plně musí mít schválení lékařem. 

23. Sport paraplegiků para- vždy ordinace lékařem 

24. Muzikoterapie 

25. Plavání K -individuální nácvik plavání (vedeno sdružení Kontakt bB) 

(Váňa a kol., 2004). 

Ordinovaná ergoterapie: 

A. Stupňová zátěž (ordinuje se pro výběr pracovní činnosti) 

Postižení HK. 

Obratnost zdravé HK - při totální plegii jedné HK nebo tam, kde užitková funkce 

postiženého je O. Pacient je zařazen do takové dílny, kde může pracovat jen jednou HK 

HK I - pokus o úchop předmětu: 

Zapojení postižené HK do pracovní činnosti přidržováním materiálu nebo nástroje. Při 

oslabení ramenního pletence se přiděluje práce v sedu u pracovního stolu s možností 

odlehčit postiženou HK podepřením o předloktí nebo zavěšením do pérového závěsu 

nad pracovním místem. Převážná část pracovní činnosti se provádí zdravou HK. 

HK II - při postižení ruky: 

Práce spojená s nutností uchopovat drobné předměty a provádět střídavé pohyby prstů. 

- při postižení ramenního a loketního kloubu: 

Práce spojená s nutností zdvíhání nebo udržení HK až do horizontální polohy nad 

pracovním místem, manipulace s lehčími malými nástroji a výrobky do střední 

velikosti. 

HK III- při postižení ruky: 

Práce spojená se silovým úchopem do pěsti při postižení ramenního a loketního kloubu. 

Práce spojená s nutností zdvíhání HK nad horizontální polohu pracovním místem a 

manipulace s těžkými nástroji, tvrdým materiálem a rozměrnými a těžkými výrobky. 

Postižení DK a páteře: (chodící pacienti) 

DK I - práce v sedu u pracovního stolu na jednom místě (pacient nesmí plně 

zatěžovat). 

DK II- práce spojená s přeházením po dílně, práce ve stoji se střídá s prací v sedu 

(pacient nesmí plně zatěžovat) 

DK III- práce spojená s přenášením břemen, dřepy, kleky a předklony, případně s 



chůzí v terénu (pacient chodí s holí) 

Postižení míchy: (pacient na vozíku) 

Para I - práce v sedu na vozíku u pracovního stolu na jednom místě (pacient není 

schopen jezdit na vozíku dostatečně obratně, neudrží rovnováho bez opření o 

zádovou opěrku vozíku) 

Para II -práce spojená s nutností přejíždět po dílně a přemísťovat předměty, sbírat 

je ze země, natahovat se pro ně do výšky, manipulovat s rozměrnými výrobky 

(pacient je schopen jezdit na vozíku obratně a s dobrou rovnováhou) 

Amputace HK: 

Obratnost zbylé HK, v případě, že pacient protézu nemá nebo má jen kosmetickou. 

Výcvik s mechanickou protézou - pacient má mechanickou protézu nebo pracovní 

nástavce. 

B. Individuální ordinace (ordinuje se navíc k práci v dílně) 

L VS - nácvik k soběstačnosti v denních činnostech a sebeobsluze 

L VS - LO - nácvik těchto činností na lůžku a v pokoji na lůžkovém oddělení 

(ordinuje se u pacientů upoutaných na lůžko nebo tam, kde nácvik v modelové 

situace na oddělení LVS není možný pro psychické dysfunkce). 

Kondiční jízdy autem- provádí se kondiční jízdy s instruktorem autoškoly a to v 

autě s normálním řízením nebo s řízením upraveným pro ruční ovládání. Provádí se 

jen u pacientů, kteří vlastní řidičský průkaz. Klienti si kondiční jízdy hradí sami. 

Reedukace dorozumívání - provádí se výcvik samostatného písemného projevu u 

pacientů s fatickými nebo jinými poruchami dorozumívání. 

Psaní rukou - provádí se pomocí kompenzačních pomůcek nebo protézy HK. 

Psaní strojem - (na obyčejném elektrickém stroji) ordinuje se: pokud to pacient 

potřebuje pro své povolání (provádí se kondiční psaní, výcvik psaní všemi deseti, 

výcvik psaní jen pravou nebo jen levou končetinou), u quadruplegiků, pokud písmo 

rukou není kvalitní 

Individuální nácvik úchopů- provádí se individuální nácvik různých úchopů 

předmětů různých tvarů, velikostí a hmotnosti - převážně formou stolních her a 

stavebnic. Ordinuje se těžkých funkčních poruch HK, kde při pracovní činnosti 

nelze HK dostatečně procvičit. 

Přecvičování dominance- při těžké poruše dominantní hemisféry, kde pacient není 
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schopen sám spontánně vytvářet nové pohybové stereotypy v běžném provozu 

dílny a denního života. 

PL - tj. psychologická léčba zaměstnáváním - pacient si vybírá práci podle 

vlastního zájmu, není třeba přihlížet k obtížnosti a celkovému zatížení pacienta po 

stránce funkční. Prvořadý je psychologický význam zařazení práce do denního 

režimu pacienta. 

Studium- pacient v době určené pro léčbu prací si soukromě studuje. Kontrola se 

neprovádí, předpokládá se, že pacient má na studiu existenční zájem. 

Stojan - vertikalizace pacienta na stojanu - metodolog, předá pokyny obsluze jak 

vertikalizovat klienta, jak přikládat klín při kontrakturách, jak vypodložit klouby 

dolních končetin polštářky, válci, jak upevnit řemínky. Obsluha sleduje průběh 

vertikalizace klienta na stojanu, při potížích sníží stupeň vertikalizace, či ho vrátí do 

původní polohy. 

Stoj na klínové podložce- pacient stojí na klínové podložce a vahou těla si provádí 

polohování kontraktury achillovy šlachy. Před sebou má přiměřeně vysoký stolek a 

zaměstnává se při stoji prací nebo četbou (Váňa a kol., 2004). 

5.2 Význam a činnost jednotlivých dílen v RÚ Kladruby 

Ergoterapeutické dílny, vyjma učebny výpočetní techniky se nacházejí ve spodním patře 

budovy rehabilitace. Jsou to prostorné, světlé místnosti, vybavené způsobem, který 

odpovídá typu a zaměření jednotlivé dílny. Dílen máme v rehabilitačním ústavu šest. 

Učebna výpočetní techniky je umístěna ve vedlejší budově. 

Každá dílna má jiné zaměření, uplatňují se rozdílné pracovní techniky, také produkty 

jsou odpovídající názvu dílny. Je pochopitelné, že složení klientů je rozdílné a také 

uplatnění druhu ergoterapie (cílená a kondiční) je odlišné. Za rozdělení klientů do 

jednotlivých dílen je zodpovědný lékař a hlavní metodolog ergoterapie. 

Tkalcovská dílna 

Využívá se zde převážně cílená ergoterapie, lze procvičovat všechny jednotlivé části 

HK, cvičit obratnost a celý rozsah pohybu HK, je možno zapojit i DK. Pracuje se zde na 

rámech technikou útkového tkaní prsty nebo jehlou, zapjastkovou technikou. Tímto 

způsobem se vyrábí tapisérie. Na stolním šálkovém stavu šály, na kobercových stavech, 

podložky a koberce, na vícelistových stavech prostírání. 
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Výtvarná dílna 

Zde nachází uplatnění kondiční i cílená ergoterapie. Je zaměřená na akrální části HK. 

Nejvhodnější je výroba malých obrázků z kůže, paličkování. Při procvičování 

ramenních kloubů a jejich rozsahu lze využít techniku drhání. Klienti s vertebrogenními 

obtížemi zde mohou využít střídání poloh v sedu, ve stoji. V této dílně je možné ještě 

pracovat s technikami jako je ruční šití, vyšívání, síťování, práce s přírodninami, 

dekupáž, barvení kraslic, savování. 

Oděvní dílna 

Je zaměřena na ruční a strojové šití. Využívá se zde kondiční i cílená ergoterapie, na 

šlapacích strojích lze procvičovat kolenní a hlezenní klouby. Během přípravy materiálu 

dochází k pohybu horních končetin. Lze zde využít i střídání poloh např. příprava 

střihových dílů, žehlení. 

Keramická dílna 

Zde se také uplatní kondiční i cílená ergoterapie. Při cílené ergoterapii je nutné dobře 

otestovat sílu v postižené horní končetině. Při malé síle, lze modelovat z volné ruky 

drobné výrobky. Při větší síle je vhodné zařadit propracování hlíny, modelovat z plátu, 

pracovat na hrnčířském kruhu, vytvářet větší výrobky. 

V keramické dílně je možné ještě využít techniku kašírování, malbu na sklo, na hedvábí, 

malování křídou, temperou a také tiskařské techniky. 

Kovodílna 

Využívá se kondiční i cílená ergoterapie. Práce s kovem, pilování, stříhání plechu, 

řezání, ohýbání, natírání. Výrobky - svícny, krbové náčiní,opékače, stojany na víno 

apod. 

Truhlářská dílna 

Využívá se kondiční i cílená ergoterapie. Práce se dřevem, pilování, broušení, hlazení 

dřeva, natírání, ruční řezání. Výrobky krmítka, obracečky, prkénka, poličky apod. 

V kovodílně a truhlářské dílně jsou pacienti při první návštěvě seznámeni s BOZP (s 

předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Na strojích jako jsou pily a soustruh 

smí pracovat pouze ti, kteří mají výuční list ve zmíněném oboru a pracují pod vedením 

instruktora. 
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V těchto dílnách pracují klienti se zdravými horními končetinami, tzn. pacienti s 

vertebrogenními obtížemi, amputáři dolních končetin, paraplegici. Pacienti pracují v 

sedu, výrobky lze připevnit do svěráků, ve stoji nebo střídají pracovní polohy.Všichni 

pacienti nemají potřebnou sílu v rukou. Také na tyto případy je zde pamatováno.Mohou 

pracovat s odlehčeným nářadím a oni vyrábí lehčí a menší výrobky. 

Výpočetní technika 

Patří do kategorie kondiční ergoterapie. Zde se pacienti seznamují s obsluhou programů 

a se základy internetu. Cílená ergoterapie probíhá dříve na cvičebně úchopů a psaní. V 

současné době probíhá v RÚ kurz "Leonadro'' pro pacienty Quadruplegiky. Po 

absolvování tohoto kurzu získají klienti certifikát, který jim usnadní možnost získání 

nového zaměstnání i s tímto postižením. 

5.3 Metodický postup vyhodnocení léčby prací - v RÚ Kladruby 

Činnost pacientů, jejich snaha, způsob provedení zadaného úkolu je hodnocena 

ergoterapeutem do formalizovaného dokumentu. Údaje v něm uvedené se předkládají 

při vizitě. 

Hodnotí se: 

Motorika 

I. Zapojení postižené HK 

-pracuje jen zdravou HK 

-postiženou HKjen lehce přidržuje materiál nebo nástroj 

-postiženou HK zapojuje do pracovní činnosti jako podřízenou 

-postiženou HK zapojuje do pracovní činnosti plně jako vedoucí 

-postiženou HK zapojuje do pracovní činnosti je-li upozorněn, myslí na to 

-postiženou HK zapojuje do pracovní činnosti automaticky 

II. Úchop 

-zpracovává materiál bez nástroje (dvouprstové úchopy, diferenciace 

pohybu prstů) 

-používá jemné nástroje, vyžadující převážně špetkový úchop 

-používá nástroje vyžadující dlaňový úchop (s rukojetí) 

-používá nástroje s dlouhou násadou, vyžadující úchop do pěsti 

- úchop nástroje, materiálu, výrobku je sekundární 
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III. Střídání pracovních pohybů při práci v jednom výrobku 

- neprovede samostatně ani jednoduchý pracovní úsek 

- provádí samostatně vybraný pracovní úsek 

-vyrobí samostatně celý výrobek 

IV. Kompenzace trvalého pohybového postižení HK 

- dobrý - úchop a manipulace materiálem, nástrojem a výrobkem jsou 

obratné rychlé a s dobrou silou 

- dostatečná- úchop a manipulace materiálem, nástrojem a výrobkem jsou 

obratné, s dobrou silou, ale pomalé 

- nevyhovující - úchop a manipulace materiálem, nástrojem a výrobkem 

jsou neobratné, s malou silou, pomalé 

V. Dominance 

- pravák/ levák 

-postižená HKje pravá/ levá 

- přecvičování ano /ne 

-výsledek přecvičování: -bez obtíží 

-zůstává pomalejší pracovní tempo 

-pohyby neobratné, tempo pomalé 

VI. Pracovní poloha v sedu: 

-pracuje v sedu trvale na jednom pracovním místě 

-střídá pracovní místa v sedu, ale nedokáže přenášet nástroje 

- střídá pracovní místa v sedu, sám přenáší nástroje a výrobky 

Pracovní poloha ve stoji: 

-pracuje ve stoji trvale na jednom pracovním místě 

-střídá pracovní místa ve stoji, ale nedokáže přenášet nástroje 

-střídá pracovní místa ve stoji, sám přenáší nástroje a výrobky 

Pracovní poloha střídavá: 

- střídá pracovní polohu v sedu, stojí a přecházím, ale nedokáže přenášet 

nástroje a výrobky 

- střídá pracovní polohu v sedu, stojí a přechází a sám přenáší výrobky a 

nástroje (do 5 kg) 

- střídá pracovní polohu v sedu, stojí v předklonu a v dřepu a přemísťuje 
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nástroje a výrobky těžší váhy 

- při práci chodí v nerovném terénu a po schodech 

VII. Pracovní vytrvalost 

- nevydrží pracovat ani 1 hodinu s přestávkami na odpočinek 

-pracuje 1 hodinu s přestávkami na odpočinek 

-pracuje 1 hodinu bez přestávek na odpočinek 

Psychika 

I. Postoj k zařazení do léčby prací 

-pozitivní- aktivní, snaživý, vytváří dobré pracovní klima v dílně 

-pasivní- ukázněný, plní úkoly, ale bez vlastní iniciativy 

- negativní - pochybuje o významu LP, chápe ji jako nutné zlo, někdy 

neukázněný, vyhýbá se léčbě 

II. Soustředění na práci 

- dobré- nepřerušuje činnost, má tendenci ji dokončit, pracuJe plně 

soustředěn i na složitý pracovní postup celou pracovní jednotku 

- průměrné - soustředí se na pracovní postup jen kratší dobu, musí být 

povzbuzován k činnosti 

- špatné - nesoustředí se am na jednoduchou činnost, opouští pracovní 

místo, nevydrží u žádné práce 

III. Pracovní návyky( stereotypy) 

- velmi dobré - celková dobrá zručnost při manuální práci, účelná úprava 

pracovního místa, racionální pracovní postup 

- průměrné - průměrná obratnost při manuální práci, nepořádek na 

pracovním místě, ale výsledek práce dobrý 

- nedostatečné - nemotorný, bezradný při manuální práci, základní pracovní 

stereotypy nejsou vytvořeny nebo jsou rozpadlé, chaos na pracovním místě i 

v pracovním postupu 

IV. Učení 

-rychlé- neznámý pracovní postup ihned pochopí, pracuje bez chyb 

-pomalé- pochopí jen pracovní postup příbuzný pracem, které dobře znal, 

úkol chápe pomalu, jen po opětovném předvádění, vyžaduje dlouhý zácvik 

než je schopen pracovat samostatně 

35 



- nedostatečné - neschopen se naučit ani jednoduchý pracovní postup, 

pracuje jen za soustavné pomoci a dozoru 

V. Pracovní tempo 

- vyrovnané - přiměřené charakteru práce, bez překotností a nepravidelností 

v tempu 

-průměrné- pracuje trochu pomaleji nebo s měnlivým tempem a častějšími 

přestávkami 

- nevyrovnané - pomalé nebo překotně rychlé, neuspořádané dlouhé 

přestávky a kratší období pomalé činnosti 

VI. Kvalita práce 

-dobrá- výrobky kvalitní, pracuje účelně s dobrým výkonem 

-střední- menší účelnost, výrobky i výkon jsou s chybami 

- špatná - neúčelnost, zmatky, velké chyby 

VII. Sociální kontakt 

-intenzivní- radí druhým, povzbuzuje, spolupracuje s každým, pomáhá 

-výběrový- spolupracuje jen s vybranými pacienty, nevyhledává kontakt s 

druhými, jen příležitostně, spíš samotář 

- malý - nevšímá si druhých, nechce spolupracovat, nenavazuje kontakt s 

druhými, působí v kolektivu rušivě (Pěkná, 1984). 

5.4 Důležitost vhodného pracovního prostředí a prostoru 

Předpokladem a bezpečné práce je pořádek a čistota na pracovišti. Velmi důležitá je 

teplota prostředí, dostatek světla a zajištění správné a stabilní polohy pacienta. Dílna pro 

tyto práce musí být světlá, dobře větratelná, teplota v místnosti má být 22-25 st. C. Je 

nutné vyhovující osvětlení. 

Na dílně není na prvním místě výrobek (ten je pro klienta motivací), ale správně 

prováděný pracovní postup, na který terapeut dohlíží a průběžně opravuje. Např. je 

důležité hemiplegika upozorňovat a připomínat, aby měl plegickou ruku při tkaní 

položenou na rámu apod .. 

Zároveň musí být pracovní místo a pomůcky upraveny tak, aby odpovídaly charakteru 

postižení. Např. závěsy na HK pro práci v odlehčení lze nastavit do určité délky, zavěsit 

tak aby byly kolmo k rameni, atd. 

Pacient je poučován o správných pracovních polohách na dílnách - sedu, stoji, stoji s 
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přecházením, s přenášením břemen, sedu na vozíku s nutností přejíždět apod. 

Úprava pomůcek - výšku stolu lze nastavit, židle jsou rovněž nastavitelné, co se výšky 

týče. Zvýšení sedu lze docílit také podložením, vysokým polštářem, určeným výhradně 

pro tyto účely. Dále lze používat židle s područkami i bez. Židle jsou na kolečkách, lze 

je také zabrzdit pro větší bezpečí. Úprava nářadí - zesílení rukojeti nástrojů, různé 

držáky rámu. Při dodržení optimálních pracovních podmínek lze klást důraz na zapojení 

postižených končetin a dát možnost k využití a posílení i sebemenšího pohybu. 

Neméně důležitá je malba na stěnách. Je-li zvolena v teplých odstínech působí prostředí 

útulným dojmem. Správně zvolená výzdoba, vystavené výrobky od bývalých pacientů, 

nebo terapeutů, mohou podpořit snahu klienta, vzbudit větší zájem o tuto léčebnou 

činnost. Vlídný přístup a milé vystupování personálu nesmírně zvyšuje kvalitu 

pracovního prostředí. 
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6. Tkalcovská dílna 

Této dílně věnuji v mé práci větší místo z několika důvodů. Důležitý je důvod osobní, 

pracuji zde. Dalším důvodem je skutečnost, že problematika je mi dostatečně známa. 

Právě v této dílně jsem provedla výzkum. Tkaní, je výraznou a neopomenutelnou 

léčebnou metodou. Navíc poskytuje nekonečnou škálu vzorů, které nikdy nepřestanu 

obdivovat. 

Tkalcovské techniky a všechny pomocné práce s tím spojené přinášejí takovou 

rozmanitost pohybů, poloh a zatížení, že od počátku historie léčby prací se udržely jako 

jedny z hlavních a nejvíce využívaných především v cílené ergoterapii. Zařízení na 

tkaní, tj. rámy, hřebeny, stavy a navijáky, jsou poměrně málo složité, stejně tak jako 

tkaní samo. Během let se vyvinula u nás i v cizině celá řada těchto zařízení speciálně 

upravených pro rehabilitační účely . 

Naše oddělení ergoterapie je schopno řadu pomůcek vyrobit samo. Truhlářská dílna 

doplňuje počty člunků, vyrábí rámy. Kovodílna je nepostradatelná pro drobné opravy na 

stavech. 

Dílna je zaměřena na cílenou ergoterapii. Je považována za nejdůležitější, protože je zde 

možné zapojit všechny diagnózy. Dílnu navštěvují pacienti s nejrozsáhlejším 

postižením. Kondiční ergoterapie je i v této dílně možná. Probíhá jen po dohodě s 

hlavním metodologem. Z hlediska kvality provádění požadované péče a kapacity 

pracoviště tu je problém organizační. Dílnu má předepsanou velké množství klientů, 

kteří povětšinou nejsou schopni provádět přípravu. Také klient vyžadující kondiční 

ergoterapii neznalý poměrů a technik vyžaduje velkou individuelní péči. Při velkém 

množství pacientů není možné, aby ergoterapeuti a instruktoři léčby prací zvládali 

přípravy a péči kvalitně . Proto jsou upřednostněni klienti s cílenou ergoterapií. 

Tak, jako ve všech ostatních dílnách, také v tkalcovské dílně je třeba dbát na vhodné 

pracovní polohy, pohyby a náročnost. Nesmíme zapomenout ani na bezpečnost při 

práci. 

Náročnost práce fyzická, psychická i senzorická je závislá na druhu zvolené činnosti . 

Vysoké nároky na dobrou motoriku, zrak a hmat vyžadují práce s jemným materiálem a 

drobnými pomůckami (Kubínková, Křížová, 1997). 

Základní vzory a jednoduché techniky, jako je tkaní na rámu, mohou být pro pacienta 

monotónní, jakmile pohyb zautomatizuje a činnost zvládne. Činnosti se složitějšími 
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vzory vyžadují soustředění a pozornost, zvyšují neuropsychickou zátěž. Při pracovních 

činnostech vsedě hrozí nebezpečí statického přetížení C a Th páteře a nežádoucí 

aktivace šíjových svalů. Proto je třeba vkládat pohybové přestávky. Tkaní na větších 

rámech a stavech se uplatní při rehabilitaci v oblasti ramenních a loketních kloubů. 

Uplatňují se zde velké exkurze pohybů. Práce na podnožkovém stavu se využívá u 

pacientů postižených v oblasti hlezenních kloubů. 

Rozmanitost a velký výběr jednoduchých až náročných technik umožňuje vybrat 

vhodnou činnost pro pacienty různého postižení, různých věkových skupin i různého 

pohlaví. 

Kromě výše zmíněných podmínek pro bezpečnost při práci jako je čistota na pracovišti, 

osvětlení apod. je třeba ještě připomenout zvýšenou pozornost při práci s jehlovou 

technikou a také mít na paměti, že textilní materiály, vlny mohou být příčinou alergií 

(Kubínková, Křížová, 1997). 

6.1 Tkalcovská dílna a tkalcovské techniky 

V rehabilitačním ústavu Kladruby nevyužíváme všechny tkalcovské techniky. Např. 

tkaní na kartičkách, tkaní do kruhu zvané tenerifa, síťový obraz. Podrobně popíši 

techniky, se kterými máme zkušenosti a zde uplatňujeme. 

Tkaní na rámu technikou útkového tkaní prsty 

Na rámu je napnutá osnova, do které se vetkává útek- vlna je nastříhaná na délku 

přesahující rám z obou stran. Tká se prsty tak, že se jedna osnovní nit' podvleče a další 

přeskočí, opět podvleče a přeskočí Gako při štupování ponožek). Vzor se tvoří střídáním 

barev v útku, který je silnější a osnova zůstává skrytá. 

Výrobek se dokončuje zavázáním útkových nití na uzlíky nebo se zašije na stroji 

hustým entlovacím stehem a nitě se zastřihnou do roviny, aby tvořily střapce. Tato 

technika se používá i pro tkaní jednou rukou (Pěkná, 1983), (příloha č.4, obrázek č.l ). 

Tkaní na rámu technikou zapjastkovou 

Do osnovy na rámu se vetkají dvě nitě, které se křížem přehazují a podvlékají pod 

osnovou podle vzoru pravou nebo levou rukou. Mohou se tvořit jedno nebo vícebarevné 

vzory. Pracuje se oběma rukama. 

Technika je složitější na přemýšlení i práci rukou, dokončení výrobku je stejné jako u 

útkového tkaní (Pěkná, 1983), (příloha č.4, obrázek č.2). 

Tkaní na rámu technikou útkového tkaní jehlou 
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Tká se také na rámu a vlna se osnovou provléká stejným způsobem jako při tkaní 

technikou útkovou prsty. Rozdíl je v tom, že vlna je navlečená v jehle. Jehla je velká má 

prostorné očko. Návlek je dlouhý dle potřeby a nekončí po provlečení jedné řady 

osnovní, ale lze jej na konci provlékat zpět. Je možné změnit směr v jakékoli části 

osnovy. 

Tím vznikají jiné, náročnější vzory než u tkaní útkovou technikou prsty. Tato technika 

se používá i pro tkaní jednou rukou, která musí být schopna úchopu. 

Sloupkové tkaní 

Zařízení určené pro sloupkové tkaní je vyrobeno ze dřeva. Na první pohled vypadá jako 

hrábě, kterým byla odňata násada a jsou položeny hroty vzhůru. Podlouhlé prkénko, 

které tvoří základní deskuje široké 10 cm a dlouhé 25- 35 cm. Kolíčky jsou zasazeny 

pravidelně ve 4 cm rozestupech a vysoké jsou 15 cm. V nižší části kolíčkuje navlečena 

osnovní nit, která je spolu s ostatními zajištěná uzlem. Příze se při tkaní provléká mezi 

kolíčky zpředu dozadu na posledním kolíčku se obtočí a následující řada se provléká 

opačně, to znamená, kde byla provlečená zepředu, nyní se provleče zezadu. 

Jsou -li kolíčky plné vysunou se ze základní desky, tkanina se stáhne na osnovní nitě a 

pokračuje se v provlékání (příloha č.4, obrázek č.3). Tato technika je svěřována 

kvadruplegikům. Ti kteří mají slabé HK a nemohouje zvednout do žádoucí polohy, jsou 

ruce vkládány do podpůrných závěsů. 

Navíjení příze na dvojitý člunek (dvojitou vidlici) 

Dvojitý člunek, se používá pro tkaní na velkých podnožkových stavech. Je tvořen ze 

dvou podlouhlých dílů zaobleného tvaru, které jsou spojeny dvěma tyčinkami. Na obou 

koncích. Kolem těchto tyčinek se po obvodu člunku namotává příze. Délka člunku je 25 

až 30 cm. Jeden podlouhlý díl má ve svém středu otvor. 

Tento člunek lze připevnit pomocí svěrky za jednu postranici k desce stolu, tak stojí na 

boku a jeho obvod je přístupný ze všech stran. V této pozici na něm může pracovat 

pacient téměř imobilní, který má zachovanou pouze částečnou funkci na jedné HK nebo 

oboustranně amputovaný na HK v humeru. Tuto činnost lze využít i u hemiparetiků. Při 

této činnosti je možné odlehčit postiženou HK zavěšením do pérového závěsu (Pěkná, 

1985). 

Člunek se také nechá připevnit k pracovní desce tak, že se nasune otvorem na 

připravený kolík a otáčí se v horizontální poloze (příloha č.4, obrázek č.4). 
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Člunek může být také volně položen na stole a klient pak ovládá člunek svými pohyby 

(příloha č.4, obrázek č.5) . 

Navíjení příze na jednoduchý člunek 

Využití tohoto člunku je největší. Hodí se pro všechny pacienty s postižením HK. 

Člunek se drží v různé výši v jedné HK špetkovým úchopem, druhá HK vede navíjenou 

nit. 

U spastické hemiparézy, kdy ruka ještě nemá užitkovou funkci, lze dlaní vést nit. Tím 

se umožní alespoň stimulace drážděním pokožky dlaně (Pěkná, 1985). 

Tkaní na malém dvoulistovém stolním stavu (šálkovém) 

Stav je vlastně pevný solidní tkací rám, který má na protilehlých stranách vratidla, 

osnovní a zbožové (balící). Nejvhodnější jsou válcovitá vratidla, opatřená po straně 

ozubeným kolečkem a západkou. Na obou válcích je přibitý pruh plátna asi 20 cm 

dlouhý o šířce válce. Plátěný pruh je zakončen pevnější obrubou asi 3 cm širokou, v níž 

jsou vyšity dírky (8 -9). Každý válec má na vnější straně držadlo, jakýsi knoflík, jímž je 

možné oba válce dle potřeby natočit tak, aby osnova při tkaní byla správně napjatá. 

Uprostřed rámu jsou místo hřebenu na postranicích s dvěma drážkami zavěšeny dva 

listy, každý s 50- 52 nítěnkami. Nítěnky jsou z drátu, pevně do listu zaletované. První 

list je odnímatelný a slouží jako paprsek na přirážení útku do tkaniny. Osnova se 

připravuje o 25 cm delší než se předpokládá délka šály. Navádí se tak, že osnovní nitě 

procházejí: 1. očkem I. listu a mezerou mezi rámečkem a 1. očkem II. listu; další nit 

mezerou mezi 1. a 2. očkem I. listu a 1. očkem II. listu; další 2. očkem I. listu a mezerou 

mezi 1. a 2. očkem II. listu, atd .. .. osnovní nitě se přivazují k pomocným osnovním 

nitím ambulantním uzlem. 

Tká se tím způsobem, že zdviháme střídavě 1. a 2. list v drážkách a tím se mění prošlup. 

Útek se přiráží 1. listem, který se drží oběma rukama, aby útkové a osnovní niti byly k 

sobě postaveny v pravém úhlu a tkanina se udržela vodorovná. Útková nit je namotaná 

na člunku, jednoduchém viz. výše. Útek se prohazuje volně, aby se tkanina nestahovala. 

Nenavazuje se uzlem, ale konce nití se přeloží přes sebe a zatkají. Po utkaných 10 cm, 

se povolí osnovní vratidlo a hotová tkanina se natočí na zbožové vratidlo. 

Nitě se přiměřeně vypnou a pokračuje se ve tkaní. Tkaní se skončí tehdy, až se za 2. 

listem objeví uzlíky pomocných nití. Uvolní se osnovní vratidlo, uzlíky protáhnou 

oběma listy dopředu, ambulantní uzle se rozváží, pomocné nitě zajistí svázáním do 2 
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nebo 3 uzlů. Nyní se uvolní zbožové vratidlo, vytočí se tkanina a odváže z pomocného 

plátna. 

Šála se začistí jednoduchými uzly, třásně se zarovnají zastřižením. Tento stav je lehký, 

dobře přenosný, nechá se přichytit svěrkou. To znamená, že může být umístěn i na 

stolku se sklopnou deskou. 

Práce na něm je snadná, uklidňující, nárok na pozornost se zvýší pestřejším 

vzorem.Listy jsou na obou horních koncích opatřeny tyčinkami, takže ke zvednutí listu 

není třeba žádného úchopu. Člunek s navinutým útkem je lehký a dokáže ho uchopit i 

člověk s minimální svalovou silou. 

Při tkaní se rovnoměrně střídají úkony obou končetin. Dobře se takto cvičí pohybová 

koordinace. Tkaní je náročné na rozsah pohybu v rameni. Quadruplegici často z počátku 

tkají s rukama v podpůrných závěsech (Hadraba a kol., 1987), (příloha č.4, obrázek č.6). 

Tkaní na hřebínku 

Tímto způsobem se tkají stužky, porty, pásky. Na hřebenech větších rozměrů se tkaly i 

hadrové koberce. Hřebínek (stávek, brdečko, švédská tkací deska) je destička, která má 

prořezané podélné otvory v řadě vedle sebe a uprostřed mezi průřezy je vždy vyvrtán 

otvor. Vedle sebe je otvor, průřez, otvor, atd. 

Nastříháme si osnovní nitě, provlékneme je destičkou vždy jednu nit průřezem a jednu 

otvorem. Nitě srovnáme a svážeme do uzlu, který zavěsíme na něco pevného, např. na 

okenní kličku, na svěrku připevněnou ke stolu apod. Vpředu nitě rovněž svážeme, 

připevníme na pásek nebo šňůru a zavážeme si kolem pasu (Hadraba a kol., 1987). 

Tkaní na kobercovém stavu 

Kobercové stavy jsou zadní částí připevněny ke stěně a lze při práci měnit pracovní 

polohy. To znamená pracovat v sedu nebo ve stoji. Tkaním na těchto stavech se 

procvičuje celý rozsah horních končetin a ramenních kloubů. Stav má jeden list v němž 

je provlečena osnova, střídavě, očko, mezera. Plátnová vazba vzniká provlékáním 

člunku za střídavého zvedání listu nad rám a pod rám (Pěkná, 1985). 

Tkaní na podnožkovém stavu 

Na těchto stavech se tká výhradně v sedu, jsou výhodné i procvičení dolních končetin. 

Jsou dvoulistové a osnova se proplétá nožními pedály. Útek je navinut na dlouhém 

člunku a při jeho provlékání se procvičuje rozsah celé HK. Stav je stabilní, umístěn v 

prostoru, tzn. Nemusí být na rozdíl od kobercového připevněn ke stěně. Tkaním se 
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dosáhne plátnová vazba. 

Tkaní na ručních vícelistových stavech 

Procvičení LHK,PHK, pronace a supinace, k procvičování dochází hlavně u střídání 

polohy listů. Tyto stavy jsou lehké, dobře přenosné, jejich výhodou je nejen možnost 

tkát plátnovou vazbou, ale také odvozenými vazbami jako je ryps, panama nebo vazbou 

keprovou. Vzory se tvoří různým zvedáním listů. Např. střídavým zvedáním 1. a 3., pak 

2. a 4.listu vznikne vazba plátnová (Pěkná, 1985). 

Podpůrné dlažky 

Patří do výbavy na tkalcovské dílně. Aplikují se těm klientům, kteří ji při práci potřebují 

a prozatím nemají vlastní. Mají tento účel: 

1. Chrání paretické svaly před přetažením svaly zdravými 

2. Chrání proti bolesti, kde mírní bolest jen určitá poloha 

3. Korekce postavení při zkráceném svalu či postiženém klouby do polohy normální 

nebo téměř normální 

4. Opora kloubu, jehož poloha se změnila následkem parézy. Udržení dorzální flexe 

v zápěstí je předpokladem dostatečné síly flexorů prstů při úchopu. 

5. Znehybnění místa, které vyžaduje klid, nutný k hojení rány (Pfeiffer, Votava, 

1983). 

Podpůrné závěsy 

Jsou kožené návleky, zavěšené na konstrukci nad pracovním stolem. Spojení mezi 

konstrukcí a návlekem zprostředkovává pružina. Návlek má z hygienických důvodů 

uvnitř vyměnitelnou textilní vložku. Návlek podpírá HK od loketního kloubu po zápěstí. 

Podpůrný závěs se užívá se pro práci v odlehčení, lze jej nastavit do určité délky, 

zavěsit tak, aby byl kolmo k rameni, atd. S použitím podpůrných závěsů a dlažek (stejné 

jak při nácviku uchopování) se navazuje na zachovalou schopnost pohybu HK a v 

odlehčení cvičí pohyby v ramenních a loketních kloubech a hrubá motorika v průběhu 

léčby se využívá nacvičených primárních a sekundárních úchopů (Pěkná, 1983). 

6.2 Tkalcovská dílna - náročnost pohybů 

Správné provádění jednotlivých tkalcovských technik má nepochybně velký a 

neopominutelný význam z léčebného hlediska. Proto předkládám hodnocení náročnosti 

pohybů a činností co do rozsahu a síly pro tkaní z analytického hlediska při zapojení 

jednotlivých svalů. 
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1. palec: flexe -

zapojené svaly- m. flexor pollicis longus, m. flexor pollicis brevis, m. abductor 

pollicis brevis, m. adduktor pollicis a m. opponens pollicis. 

Tkaní na rámu - útkové tkaní, napínání osnovy a dělání uzlů 

2. palec: extenze-

zapojené svaly- m. extensor pollicis longus, m. extenzor pollicis brevis 

Tkaní na stavu - natahování příze do osnovy, prohazování člunku, stříhání 

3. palec: abdukce-

zapojené svaly-m. abduktor pollicis longus, m. abduktor pollicis brevis, m. 

opponens pollicis, m. extenzor pollicis brevis 

Tkaní - napínání osnovy 

4. palec: addukce -

zapojené svaly- m. adduktor pollicis, m. flexor pollicis longus 

Tkaní na rámu- provlékání útku osnovou 

5. palec: opozice-

zapojený sval - m. opponens pollicis 

Tkaní - příprava osnovy 

6. prsty: (2.3.4. a 5.): flexe-

zapojené svaly - m. flexor digitorum communis, m. profundus a m. superficialis 

Tkaní všemi různými způsoby- uchopování 

7. prsty (2.3.4. a 5.) extenze-

zapojené svaly- m. extenzor digitorum communis, m. extenzor indicis proprius, 

mm.lumbricales, mm. interossei dorsales, mm.interossei volares 

Tkaní nejrůznější práce - rozevírání úchopu 

8. prsty (2.3.4. a 5.) addukce-

zapojené svaly - m.flexor digitorum profundus, m. interossei volares 

Tkaní na rámu technikou útkovou jehlou, práce s jehlou - prošívání tuhých 

látek, kladoucích větší odpor a tření. 

9. zápěstí: flexe-

zapojené svaly - m. flexor carpi radialis, m. flexor carpi ulnaris, m. palmaris 

longus 

Tkaní na prstovém stávku - přehazování hřebenů, provlékání osnovy 
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1 O. předloktí: supinace -

zapojené svaly- m. biceps brachii, m. supinator 

Tkaní- próvlékání vláken stávkem, tkaní na stavu 

ll. předloktí: pronace -

zapojené svaly- m. pronator teres, m. pronator quadratus 

Tkaní - práce na stavu, tkaní na rámu, provlékání příze osnovou 

12. předloktí: flexe-

zapojené svaly - m. brachialis, m. biceps brachii, m. brachioradialis a m. 

pronator teres 

Tkaní na hřebínku a na velkém stavu - poloha ve stoji 

13. předloktí: extenze-

zapojené svaly- m. triceps brachii, m. anconeus 

Tkaní- útkové jehlou- provlékání útku osnovou za pomoci jehly 

14. paže: flexe-

zapojené svaly - m. deltoideus (přední část), m. coracobrachialis, m. biceps 

brachii, m. pectoralis maior (pars clavicularis) 

Tkaní na velkém stavu- provlékání příze na člunku osnovou, přitahování listu 

na osnově, navíjení osnovy na velký naviják 

15. paže: extenze -

zapojené svaly- m. deltoideus (zadní část), m. latissimus dorsi, m. teres maior 

Tkaní- velký stav, navíjení osnovy na velký naviják 

16. paže: zevní rotace -

zapojené svaly- m. teres minor, m. infraspinatus, m. deltoideus (zadní část) 

Tkaní na rámu- zapjastková technika 

17. paže: vnitřní rotace-

zapojené svaly - m. teres maior, m. subscapularis, m. pectoralis maior, m. 

latissimus dorsi, m. coracobrachialis 

Tkaní na rámu- zapjastková technika, navíjení příze do klubíček 

18. paže: abdukce -

zapojené svaly- m. supraspinatus, m. deltoideus (střední část) 

Tkaní- práce na širokém stavu, na rámu 

19. paže addukce -
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zapojené svaly - m. pectoralis mawr, m. teres mawr, m. teres minor, m. 

infraspinatus, m. coracobrachialis, m. triceps brachii (dlouhá hlava), m. 

latissimus dorsi 

Tkaní na rámu útkovou technikou (Kubínková, Křížová, 1997). 

6.3 Tkalcovská dílna a současná klientela 

Tkalcovskou dílnu navštěvují pacienti, kteří tvoří skupinu nejvíce postižených klientů. 

Jsou po těžkých úrazech způsobených při sportu, po haváriích, po CMP a s 

neoperovatelnými nádory, s odoperovanými nádory, po nejrůznějších operacích, klienti 

s DMO, po prodělané klíšťové encefalitidě, klienti s "parkinsonem a bechtěrevem". 

Početnou skupinu tvoří quadruplegici, dále quadruparetici 50 % z celkového množství, 

tetraplegici, hemiplegici, hemiparetici 30 %, klienti s postižením pouze horních 

končetin 20 %. Ramenní klouby, loketní klouby nebo zápěstí, prsty nebo celé ruky, 

parézy brachialis, radialis ..... atd. Získání těchto poškození jsou rozmanitá, často se 

setkáváme s následky řezných poranění, dále se stavy po zlomeninách, luxacích. Dílna 

je zpravidla ordinována bezprostředně po nástupu do RÚ. Výjimku tvoří pacienti přijatí 

na jednotku spinální péče.Ti logicky přicházejí do dílen později. Podle diagnózy je 

stanovena délka pobytu v RÚ. Nejdelší pobyt je pět měsíců. Za tu dobu je možno 

sledovat určitý pokrok mimo jiné i ve způsobu tkaní. Pobyt v dílně je ordinován na půl 

hodiny denně. V dílně se vystřídá 30 - 60 pacientů za den, záleží na celkovém složení 

klientů v rehabilitačním ústavu. Čas určený pro dílnu dodržujeme. Je-li klient natolik 

zotaven, že vydrží delší zátěž, umožníme mu, aby došel do dílny pracovat dvakrát 

denně. Nesmí ovšem v té době přijít o jinou proceduru. Také v případě, že je dílna plně 

obsazena upřednostníme klienta, který ji má v daný čas předepsanou. 
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Praktická část 

7. Cíle, úkoly a hypotéza 

Cíl: 

Zjistit jaký význam a postavení má ergoterapie, v předem specifikované dílně, v 

tkalcovské dílně pro pacienty, kteří jsou odkázáni na invalidní vozík. 

Úkoly: 

Prostudovat odbornou literaturu 

Teoreticky popsat rehabilitace a činnosti v tkalcovské dílně a její důležitost 

Seznámit s provozem v RÚ Kladruby 

Poskytnout náměty na zlepšení 

Vybrat soubor 

Vybrat metody sledování 

Hypotéza: 

Předpokládám, že ergoterapie a činnosti spojené s tkalcovskou dílnou napomáhají k 

lepšímu průběhu léčby pacientů a klientů, kteří jsou odkázáni na invalidní vozík. 
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8. Metodika 

Metody: 

Výzkum z hlediska rozsahu řadím jako pilotní studii, kde se jedná o empirickou studii v 

níž je použit kvantitativní metodologický přístup. 

K získání informací jsem zvolila tyto nástroje: 

Dotazník - standardizovaný dotazník - Dotazník kvality života QOL-CZ SQUALA 

(Zannotti, 1992). 

Rozhovor (interview) pro získání názorů na činnost v tkalcovské dílně: 

Patří k nejpoužívanějším metodám výzkumu. Bývá definován jako metoda dotazování, 

při níž dotazovaná osoba je vedena otázkami tazatele k sdělování určitých informací. Je 

to tedy obdoba dotazníku, od něhož se odlišuje tím, že je založena na mluvené 

komunikaci tazatele a respondenta (Průcha, 1995). Seznam otázek a příklad odpovědí 

příloha č. 2. 

Případovou studii - to je metoda, při níž je zkoumání podrobeno jen několik nebo 

dokonce pouze jeden subjekt, případně jev edukační reality (Průcha, 1995). 

Upřesnění metodiky výzkumu 

Dotazník kvality života QOL- CZ je validizovanou českou verzí francouzského 

dotazníku SQUALA (Zannotti, 1992). Je zaměřen na zjišťování rozdílů mezi přáním a 

očekáváním jedince na jedné straně a jeho reálnou situací na straně druhé. Sestává se ze 

23 oblastí zachycujících vnitřní i vnější skutečnosti života. Vyšetřovaný ohodnocuje na 

pětibodové škále subjektivní důležitost každé oblasti a zároveň vyjadřuje, jak je s 

každou oblastí spokojen (Dragomirecká, Škoda 1997). 

Hodnocení škál kvality života se provádí následovně: 

hodnocení důležitosti - body 4 -0 (nezbytné 4,velmi důležité 3, středně důležité 

2, málo důležité 1, bezvýznamné 0). Označováno jako D 01-23, 

hodnocení spokojenosti - body 5 -1 (zcela spokojen 5, velmi spokojen 4, spíše 

spokojen 3,nespokojen 2, velmi zklamán 1). Označováno jako S Ol - 23. 

Parciální skóre pro danou oblast života je součinem skóre důležitosti a skóre 
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spokojenosti. Nabývá hodnot O -20. Pokud pro band hodnotí některou oblast života jako 

bezvýznamnou (tzn. O bodů), nezáleží již na tom, jak dalece hodnotí svou spokojenost v 

této oblasti a parciální skóre je proto rovno nule. 

Maximálního skóre 20 bodů je dosaženo tehdy, jestliže je pro band" zcela spokojen" (5 

b.) v oblasti, kterou označil za "nezbytnou" (4 b.), (Dragomirecká, Škoda 1997). Profily 

jako výsledky parciálních skóre poskytují přehled o tom, jak jsou jednotlivé oblasti u 

různých skupin osob hodnoceny.Celkové skóre je potom součtem všech parciálních 

skóre. To znamená suma QOL Ol +QOL 02 + .... QOL 23 (Dragomirecká, Škoda 1997). 

Porovnám celkové skóre mezi jednotlivými dotázanými a výsledky podprůměrné, tedy 

výsledky, které budou vykazovat nejmenší celkové skóre porovnám s odpověďmi na 

názor činnosti v dílně. 

Otázky týkající se činnosti jednotlivě vyhodnocuji na položky "ano", "ne", "nevím". 

Zpracuji číselně, procentuelně a znázorním graficky. 

8.1 Soubor 

Výběr nebyl náhodný. Pro výzkum jsem zvolila skupinu quadruplegiků. Protože jsem 

chtěla provést výzkum u 30 osob, ale v dané diagnóze jich tolik nebylo, vybrala jsem si 

další vzorek a uvědomila jsi si, že pro další možný výzkum a porovnání to bude mít 

význam.Více v diskuzi. Zkoumaný soubor tedy čítá: 22 quadruplegiků a 8 pacientů s 

rozličnými diagnózami. 

Quadruplegici navštěvují vzhledem k postižení právě tkalcovskou dílnu. Tito pacienti 

patří do skupiny s nejdelším pobytem v RÚ. Pět měsíců nepřerušeného pobytu 

poskytuje možnost sledování a objektivního posouzení. Do osmičlenné skupiny jsem 

zařadila 2 hemiparetiky, 2 paraplegiky s oslabením HK, 2 klienty s ankylozou a TEP 

kyčle, 1 pacientku s DMO a 1 pacientka s paraparezou DK a HK po zlomeninách. 

Všichni vzhledem k postižení jsou odkázáni na invalidní vozík. 

Všichni dotázaní jsou v rehabilitačním ústavu Kladruby na prvním pobytu. Nerozlišuji 

věkovou hranici. Dotazovaní jsou ve věku 21 - 78 let. Nerozlišuji pohlaví. Výzkum jsem 

učinila na 12ti ženách a 18ti mužích. Všichni procházejí stejným vývojem, z hlediska 

používání tkalcovských technik. To znamená, že alespoň jedna HK v podpůrném závěsu 

a práce s dvojitým člunkem, dále práce bez podpůrného závěsu, sloupkové tkaní, tkaní 

na stolním šálkovém stavu. Je zcela pochopitelné, že pokroky a přechod z jedné 

tkalcovské techniky na druhou jsou individuální. 
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8.2 Zkoumaná diagnóza - quadruplegie 

Svůj výzkum jsem zaměřila právě na tuto diagnózu a tvoří v tkalcovské dílně skupinu 

nejsilnější. Zaujímá v průměru 50% celkového množství pacientů navštěvujích dílnu. 

Jedná se o skupinu pacientů, kteří jsou odkázáni na invalidní vozík: quadruplegie a 

quadruparézy- pojem: Quadruplegie- tetraplegie- úplné ochrnutí (viz plegie) všech čtyř 

končetin (viz kvadruparéza) quadruparéza- částečné ochrnutí všech čtyř končetin. 

Vzniká při poškození míchy v oblasti přechodu krčního úseku do úseku hrudního. V 

této oblasti odstupují nervové kořeny pro inervaci svalstva horních končetin. Zachované 

zůstávají pletence ramenní, dále pak záleží na výšce a rozsahu poškození míchy, 

poněvadž transverzální leze nebývá hladký řez, ale zhmoždění určitého úseku míšního 

sloupce, kde se projevuje porucha periferní obrnou na svalech rukou. 

Pod tímto porušením se vytváří centrální obrna s příznaky míšní autonomie. Od této 

výšky směrem dolů, také vzniká poměrně ostrá hranice poruchy až ztráty čití. Od 

počátku je třeba usilovat o každý sval, který je alespoň částečně zachovaný (Pfeiffer, 

2001). 
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9. Výsledky 

Výsledky dotazníku kvality života (SQUALA): 

Celkové skóre: Maximální počet bodů v tomto dotazru'ku je 460 b. 

Celkové skóre hodnocení kvality života se u 30 ti dotázaných pohybuje od 82 -do 312 

bodů. Celkové skóre mi ukázalo to, jak jsou dotázaní spokojeni s kvalitou života. 

Ze 30 dotázaných získalo 13 dotázaných 237- 312 bodů. 

4 dotázaní dosáhli hranici mírně pod průměrem - tedy 206 - 226 bodů. 

13 dotázaných tvoří skupinu s nízkým celkovým skórem kvality života- 82- 199 bodů. 

Je patrné, že Ti kteří dosáhli průměrných výsledků a až nadprůměrných to tzn. jsou více 

spokojeni s činností v dílně a na otázky související s činností v tkalcovské dílně 

odpovídají pozitivně . Ti, kteří jsou nespokojeni v oblasti kvality života, do dílny 

docházejí jen proto, že ji mají indikovanou od lékaře. Očekávaný kladný vliv dílenské 

ergoterapie se nedostavuje. 

V okamžiku kdy porovnám celkové skóre dotazníku kvality života se spokojeností s 

dílnou, je patrné, že respondent který dosahuje nižší hodnotu celkového skóre, vykazuje 

zároveň více záporných odpovědí v otázkách týkajících se dílny. Např: 

Příklad č.1 - celkové skóre 131 bodů: 

Otázka č. 1 Jak na Vás zapůsobilo 1. setkání s LP? NE konkrétně "nepříznivě" 

Otázka č. 2 Jaký máte názor ruční práce? NE konkrétně "vynechat" 

Otázka č. 4 Považujete LP za důležitou ? Pokud ano, proč. NE konkrétně u mně ne. 

Otázka č. 8 Domníváte se, že ruční práce mohou být pro vás přínosem i v budoucnu? 

NE 

Otázka č. 9 Navštěvujete rád(a) dílny ?Ano, ne, stručně proč. NE 

Příklad č.2 - celkové skóre 196 bodů: 

Ot.č. 1 Jak na vás zapůsobilo 1. setkání s léčbou prací? Odp. je zařazena do "NEVÍM" 

konkrétně, "rozpačitě" 

Ot.č. 2 Jaký máte názor na ruční práce? "NE" konkrétně nebaví mě, matka švadlena 

Ot.č. 5 považujete se za manuelně zručného "NE" 

Vyhodnocení otázek týkajících se práce v tkalcovské dílně. 

Odpovědi jsem vyhodnotila do tří kategorií. Kladné "ANO", záporné "NE", neurčité a 

odpovědi, kdy si dotazovaný nebyl jistý "NEVÍM". 

Předkládám číselné a procentuelní vyhodnocení včetně grafu. Své odpovědi komentuji v 
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některých případech se odvolávám na odbornou literaturu, která potvrzuje správnost 

mého předpokladu. V diskuzi předložím nejzajímavější odpovědi a hlavně ty, které 

dotvrzují, že činnost v tkalcovské dílně má opravdu kladný vliv na celkovou léčbu 

pacienta. 

Pro účely interview bylo dotazováno třicet respondentů. 

Graf č.1 -Dojem z prvního setkání s léčbou prací 
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Zajímalo mě zda prostředí a činnost vyvolá u klientů především kladné pocity .Počet 

kladných odpovědí potvrdil mé očekávání. 80% dotázaných odpovídá v kategorii 

"ANO". To vypovídá o tom, že první okamžiky strávené v dílně a seznámení s činností 

jsou příjemné. 

Domnívám se, že tyto kladné vjemy jsou přímo závislé na prostředí, do kterého klienti 

vstupují a na vlídném přijetí a proškolení od instruktorů. Kubínková uvádí, že účelem 

léčby prací je zařadit v rámci komplexního působení na pacienta do denního režimu 

činnost, která pacienty většinou baví, psychicky pozvedá, zlepšuje jejich manuální 

zručnost a naučí je některým úkonům potřebným pro denní život, eventuelně pro 

některé profese (Kubínková, 1997). 
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Graf č. 2 - Názor dotázaných na ruční práce 
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Ve druhé otázce se také potvrdila moje domněnka, že většina klientů, má kladný názor 

na ruční práce. 

Graf č. 3- Předchozí zkušenosti dotázaných s ručními pracemi 
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Takový výsledek jsem nepředpokládala. V otázce jsem neuvedla zda si klient zkusil 

ruční práce v rámci mimoškolní aktivity. Očekávala, že všichni dotázaní se s praktickou 

podobou ručních prací setkali například v základní škole. 
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Graf č. 4 - Názor dotázaných na důležitost léčby prací 
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Do grafu jsem zahrnula, odpovědi na obě otázky. Výsledek odráží odpovědi 

respondentů a potvrzuje správnost předpokladu, že na ergoterapii lze pohlížet ze dvou 

hledisek. 

A) z hlediska psychologického - odpoutání od choroby nebo změny, vyplnění volného 

času, zaměstnat klienta a tím zamezit vzniku depresí, dát možnost poznat, které funkce 

pohybové zůstaly zachovány. 

B) z hlediska fyzického -cílená léčba, zaměření na postiženou oblast (Hadraba a kol., 

1987). 

Graf č. 5- Sebehodnocení zručnosti 
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Do kategorie kladných odpovědí jsem zahrnula 1 ty, kteří se za manuelně zručné 

54 



považovali i před úrazem. 

Graf č. 6- Souvislost profesního zařazení s ručními pracemi 
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Z toho vyplývá, že 90 % dotázaných je nebo zaměstnáno v jiném oboru a přesto, tuto 

činnost hodnotí kladně. Viz. odp. výše uvedené. 

Graf č. 7- Zájem o ruční práce ve volném čase 
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Přestože se uvedeným činnostem jako koníčku věnuje pouhých 37 % dotázaných je 

velmi potěšující skutečnost, že v rámci rehabilitačního procesu, je tato činnost 

hodnocena kladně. 

Důležitost aktivity popisuje Křivohlavý. Doporučuje činnost, která je spíše spojená s 

emocemi než myšlením.Věnujme se proto aktivitě, jež nám dělá radost a přináší 
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zadostiučinění - svému hobby, společné aktivitě s přáteli nebo rodinou, aktivitě pro 

druhé atd. (Křivohlavý, 2004). 

· Graf č. 8 - Názor na přínos ručních prací v budoucnu 
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Tento výsledek poukazuje na skutečnost, že si 77 % dotázaných uvědomuje důležitost, 

této činnosti, jak po stránce psychické, tak z praktického hlediska. Považuji tento 

výsledek za velice pozitivní z hlediska motivace. 

Otázka č . 9: Nmštčvujde rád(a) dílny? Stručně proč. 
Ano I : 
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Graf č. 9 - Oblíbenost dílen 
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Kladně odpovědělo 93 % dotázaných. V činnosti na dílně spatřují výše zmíněné 

přednosti, ale také možnost komunikace s ostatními, způsob relaxace. Pravidelná 

relaxace je jednou z osvědčených metod, kdy získáme postupně částečný odstup od 
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svých problémů, od své situace. Přináší uvolnění a navozuje mírné pozitivně laděné 

emocionální stavy, jež přetrvávají (Křivohlavý 2004). 

Graf č.1 O- Názor dotázaných na přínos této léčby 
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Výsledek opět podtrhuje obě hlediska ergoterapie. Dotazovaní uvádějí smyslupnost 

konání. A smysluplný cíl jakékoliv naší aktivity nám pomůže překonat nesnáze, které 

nás na cestě k němu potkají (dočasný neúspěch apod.). Rychle se s nimi vyrovnáme a 

budeme mít sílu pokračovat. Negativní emoce nebude mít takovou šanci se u nás 

zabydlet. Tím budujeme i svoji psychickou odolnost pro další situace (Křivohlavý, 

2004). 
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Graf č. 11 -Volba dílny v případě opakovaného pobytu 
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60% dotázaných uspokojila činnost v tkalcovské dílně a v případě opakovaného pobytu 

by zvolili opět tuto dílnu, 27 % dotázaných chce v případě opakovaného pobytu 

vyzkoušet jiné techniky v ostatních dílnách. 

Výsledek mého výzkumu potvrdil mojí hypotézu. Vzhledem k počtu kladných odpovědí 

mohu potvrdit, že ergoterapie v tkalcovské dílně napomáhá k lepšímu průběhu léčby 

klientů odkázaných na invalidní vozík. 
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10. Diskuze 

Hodnocení dotazmlm kvality života 

Domnívám se, že by bylo velmi zajímavé porovnávat nejen výsledky celkového skóre 

dotazníku kvality života, ale posoudit jednotlivá parciální skóre a porovnat s 

odpověďmi týkajícími se tkalcovské dílny. Např. získal-li respondent v oblasti 

psychické pohody 6 bodů a odpovídá záporně na práci v dílně, nechá se usoudit, že 

bude mít tkaní vliv na psychiku záporný, naopak je-li psychická pohoda hodnocena 16 

body, práce v dílnách je hodnocena kladně, dá se uvažovat o určité spojitosti s oběma 

parametry. 

Jak jsem uvedla výše, měla jsem v úmyslu vybrat soubor pouze s jednou diagnózou. 

Quadruplegiky. Ti nakonec vytvořili 22 člennou skupinu. 8 členná splnila podmínku v 

tom, že klienti byli odkázáni na invalidní vozík, ale diagnózy byly různé. Napadá mě 

tedy otázka, zda by se odpovědi, pokud by byl soubor s rozličnými diagnózami širší, 

byly shodné se skupinou první nebo odlišné. 

Odpovědi k otázkám na tkalcovskou dílnu: 

Do této kapitoly zahrnuji konkrétní odpovědi jednotlivých respondentů, protože právě v 

těchto odpovědích nacházím důkaz, že moje hypotéza byla správná: 

Ot. č . 1: Jak na Vás zapůsobilo 1. setkání s léčbou prací? 

Kromě několika odpovědí "dobře" nebo "velmi dobře" část klientů odpovídá" příjemné 

prostředí, příjemný personál", "nadšení,nová zkušenost" jeden klient si již v prvním 

okamžiku uvědomil, že naučená činnost je právě ta, která mu pomůže. Další si již při 

prvním setkání uvědomuje, možnost samostatné tvorby a jiný klient očekává, že bude 

schopen si něco vyrobit sám. 

Záporné odpovědi měly znění: "nepříznivě, depresivně" 

V kategorii "nevím" zněla odpověď " zklamání z vlastní neschopnosti, obava, jak 

činnost zvládne" 

Ot. č. 2: Jaký máte názor na ruční práce? 

V pozitivních odpovědích se vyskytly i připomínky typu: "ruční práce, jsou formou 

relaxace, podporují zručnost, užitečné zpestření, naplňuje se estetičnost, samostatnost, 

způsob odpočinku, z psychologického hlediska -uvolňující faktor, ruční práce jsou 

všeobecně důležité, motivace k činnosti, baví mě to." 

Ot. č. 3: Zkusil(a) jste si v praktické podobě šití, tkaní, drhání, práci s hlínou, 
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práci s kovem, se dřevem ještě před nástupem do RÚ? 

V kladných odpovědích jsou uvedeny výše uvedené techniky. 

Ot. č. 4: Považujete léčbu prací za důležitou? Pokud ano, proč? 

Podle typu kladných odpovědí je patrné, že klienti vnímají důležitost z obou hledisek, 

tedy správně: "ano, podporuje sílu úchopu a zručnost, forma relaxace, odreagování se, 

druh odpočinku, zaplnění času, odreagování od problému, psychická podpora a kontakt 

s ostatními klienty, odreagování a rozvoj jemné motoriky, těší mě, že jsem schopen při 

svém postižení zhotovit výrobek, získání zručnosti, není to jen samoúčelné cvičení, zde 

je vidět výsledek, psychická podpora, radost z vykonané práce, rozcvičení a získání 

nových zkušeností, návrat citu do rukou" 

Ot.č. 5: Považujete se za manuelně zručného (zručnou)? 

Jakjsem uvedla v kapitole 9. tedy ve výsledcích: do kladných odpovědí jsem zahrnula i 

ty, kteří se považovali za zručné před úrazem, nyní jim postižení ve zručnosti brání. 1 7 

% dotázaných se nepovažuje za manuelně zručné. Otázkou je, zda se jedná o 

oprávněnou sebekritiku nebo zbytečnou skromnost. 

Ot. č. 6: Byla nebo je výše zmíněná činnost součástí vaší profese? 

Vzhledem k tomu, že 27 dotázaných se této činnosti nevěnovalo, považuje převahu 

kladných odpovědí na činnost v tkalcovské dílně jako velmi pozitivní aspekt. 

Ot. č. 7: Věnoval(a) nebo věnujete se této činnosti jako zájmové? 

ll kladných odpovědí podporuje všeobecně kladný názor na ruční práce. 

Ot. č. 8: Domníváte se, že ruční práce, mohou být pro vás přínosem 1 v 

budoucnu? 

Z hodnocení na tuto otázku soudím,že si řada klientů, uvědomuje pomalý návrat do 

zdraví: "ano, využití volného času, ano, zůstanu-li na vozíku,budu mít dostatek času, 

baví mě to, baví mě pracovat rukama." 

Ot. č. 9: Navštěvujete rád(a) dílny? Stručně proč. 

Také odpovědi na tuto otázku stojí za zveřejnění neboť jasně podtrhují význam této 

dílny: "ano,je to nejoblíbenější část RHB, tkaní mě baví, přicházím na jiné myšlenky, 

Učím se nové techniky, vyplním čas, nejlepší forma odpočinku, líbí se mi prostředí, 

přináší mi pocit radosti, nové vědomosti a kontakt se stejně postiženými lidmi, 

rozhýbávají se mi prsty, zpestření, učení se novým technikám, ano, cvičení, čas, 

zabavím se, zajímavé, hezká atmosféra, milé ergoterapeutky, přestože je pomalé 
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zlepšení, cítím, že mi to pomáhá, cítím se tu dobře, popovídám si, milý kolektiv" 

Ot. č. 10: Je tento způsob léčby přínosem? Pokud ano, v jakém smyslu? 

Také tato otázka donutila dotazované k zamyšlení a odpovědi potvrdily správnost mé 

hypotézy.:" ano, zlepšuje se má fyzická kondice, z psych. hlediska mi přináší radost, že 

jsem schopen vyrobit dárky, po cvičení je vlastně vidět výsledek, pomáhá k lepšímu 

životu, naučím se nové techniky, rozhýbu postižené končetiny, druh zábavy, nová práce, 

noví lidé kolem mě, zlepšení manipulace, procvičení rukou a odreagování, cvičím ruce 

a stabilizaci v sedu, zjistím, že dokážu víc než si myslím, provádím činnost vedoucí ke 

zlepšení HK, radost, že jsem schopen něco vyrobit, procvičování trpělivosti, návrat 

citlivosti do prstů, zlepšení hybnosti." 

Ot. č. ll: Jakou dílnu by jste si v případě opakovaného pobytu vybral( a)? 

Kromě tkalcovské dílny, projevili klienti zájem ještě o keramickou dílnu a truhlářskou 

dílnu. 

Náměty na další zpracování: 

Již při vyhodnocování otázek mě napadaly další otázky a možnosti dalších výstupů, 

které by se daly hodnotit. 

Pokud bych se ještě někdy zabývala, touto problematikou, pokusila bych rozlišit 

věkovou hranici. Byl by rozdíl v odpovědích mezi klienty ve věku od 20 do 30 let a 

mezi stejně postiženými klienty mezi od 50 do 60 roky? Jak by se lišily názory žen a 

mužů na výše zmíněnou problematiku? 

Jak by se lišily názory na dílenskou ergoterapii klientů z ostatních dílen? 

Domnívám se, že odpovědi na takové otázky by mohly být zpracovány v magisterské 

práci. 

Postřehy, které mě přivedly k nápadu pokusit se tuto problematiku zpracovat: 

O oblibě tkalcovských technik, o kladném vlivu činnosti tkalcovské dílny na průběh 

celé rehabilitace mě přesvědčila řada klientů, kteří se v rehabilitačním ústavu léčili 

dávno před tím, než jsem si byla ochotná připustit pouhou myšlenku o tom, že bych 

chtěla studovat. 

Byl zde 25 letý quadruplegik jehož postižení vzniklo následkem skoku do vody. Ten si 

tkaní na šálkovém stávku oblíbil natolik, že zároveň s ukončenou léčbou, měl utkáno 

sedmnáct šál. Obdaroval své blízké a měl radost. Kromě pokroků z fyzioterapeutického 

hlediska, dokázal sám vyrobit dárky! Tuto činnost praktikuje i doma, máme informace, 
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že si nechal dovézt stávek z Nového Zélandu a ve svém volném čase tká. 

Další 26 letý klient také "skokan" (tak skutečně nazýváme klienty kteří Sl zranění 

způsobili nešťastným skokem do vody) považoval produkty tkalcovské dílny, zvláště 

tapisérie tkané na rámu za nevkusné kýče. Přesto docházel do dílny pravidelně a pilně 

tkal, protože sám cítil, že tato činnost mu způsobuje sice pomalý, ale návrat hybnosti do 

prstů HK. 

Během své praxe, jsem vypozorovala řadu zajímavostí, o které bych se chtěla podělit. 

Např. Muži tkají s daleko větší pečlivostí než ženy. Pokud muž pochopí systém 

přípravy, přináší daleko zajímavější vzory než ženy. Je velmi zajímavé pozorovat 

přístup k činnostem u lidí dělnické profese a vysokoškolsky vzdělaných lidí. Není nic 

neobvyklého, že přijde klient a praví: "Celý život jsem pracoval rukama a teď tady budu 

ještě navlékat nitě?" Nyní záleží na personálu jak dotyčného přesvědčí a motivuje pro 

výše zmíněnou činnost. Zpravidla odcházejí z léčení spokojeni a vybaveni několika 

vlastnoručně vyrobenými předměty. 

U lidí, kteří jsou zvyklí se celoživotně vzdělávat, tato činnost většinou probudí touhu, 

poznat během pobytu veškeré dostupné techniky, které dílna nabízí. 

Nechci zapomenout ani tento postřeh: S největší precizností tkají automechanici. Jejich 

"rukopis" i přes poškození HK je nezaměnitelný a rozpoznatelný na první pohled. 

Přemýšlela jsem o tomto úkazu a napadá mě jediná možná odpověď. Správný 

automechanik si nevezme na svědomí povolený šroub u kola automobilu. Jeli opravdu 

poctivý neodevzdá vozidlo ve špatném technickém stavu. Nejspíš tato vlastnost se 

projeví i při tkaní. 

Tkaní si řada klientů oblíbila natolik, že si nechali vyrobit rám v truhlářské dílně. Nyní 

tkají doma. Využívají staré nepotřebné zbytky vlněných přízí a tráví při této činnosti 

volný čas. 

Na závěr ještě jeden zážitek, o který bych se ráda podělila: V kapitole 6.1. Tkalcovská 

dílna - tkalcovské techniky uvádím: "technika zapjastková je určená pro tkaní oběma 

rukama" Na vlastní oči jsem měla možnost vidět paní, která byla schopná tuto techniku 

zvládnout pouze jednou rukou. Tu druhou měla amputovanou v ramenním kloubu. Na 

základě této zkušenosti, jsem se pokoušela naučit tkát technikou zapjastkovou jednou 

rukou několik hemiplegiků. U části s úspěchem. Tento způsob totiž vyžaduje zručnost a 

hlavně příliš velkou trpělivost. Ta řadě hemiplegiků, zvláště s následky po CMP chybí. 
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Úspěch společnosti se nedá měřit bohastvím nebo růstem HDP, ale tím jak se dokáže 

postarat o své nejslabší členy, tedy staré, nemocné a lidi s různými handicapy, které jim 

znemožňují žít plnohodnotný život. K pobytu v RÚ se vyjádřil i bývalý pacient Jaroslav 

Potměšil a účel rehabilitace shrnul do 1 O-ti zásad. 

Cílem je snížit důsledky handicapu, to znamená zvýšit fyzickou kondici, zvládnout nové 

pohybové dovednosti, dosáhnout větší sebedůvěry a zapojení do společnosti. 

Je potřeba dodržovat určité zásady: 

1. Uvědomovat si, že jde o vztah učitele a žáka, tedy o učební proces. Od 

zdravotnického personálu a především rehabilitačních sester se očekává na jedné 

straně vysoká odbornost, na druhé pak pochopení pro konkrétní situaci pacienta. 

Pacient by si měl uvědomit proč v zařízení je a co lze od něho i od 

rehabilitačního procesu očekávat. 

2. Přistupovat k procedurám aktivně a s přesvědčením, že jsou pro jeho další vývoj 

nezbytné. 

3. Na cvičení se plně soustředit. Snažit se dosáhnout jednoty těla a ducha. Zvýšit 

vlastní tělesné sebepojetí. Být přesvědčen, že jedině pozitivní přístup je zárukou 

zlepšení nebo alespoň stabilizací handicapu. 

4. Nepřipouštět přetěžování. Cvičit více na hraně aktuálních možností, ale vyhýbat 

se zranění. 

5. Věnovat se odpočinku. Nejen pasivními, ale i aktivními činnosti v dílnách, četba 

apod. 

6. Mezi pracovníky ústavu a pacienty nastolit pozitivní atmosféru.Dochází-li k 

nátlaku, a pacienta zeslabuje se efekt cvičení, v krajních případech může být i 

negativní. 

7. Je-li porucha takového rázu, že stěžuje komunikaci zabraňuje pochopení 

požadavků snažit se pacienta zaujmout, povídat si s ním a jako mimochodem na 

něho působit. 

8. Jde o to, snažit se podle možností o psychické i fyzické uvolnění. Což prakticky 

znamená správný posed na vozíku a jeho ovládání. Využívání protéz. Rytmická 

a uvolněná chůze s francouzskými holemi. 

9. Každý i malý, pokrok považovat za úspěch a zdroj motivace. 

1 O. Je to běh na dlouhou trať a i když částí vede tunelem, je to cesta za světlem 
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ll. Závěr a doporučení pro praxi 

Smysl ergoterapie je nutné hledat právě ve snaze samotných pacientů, kteří se 

každodenní prací snaží vrátit do běžného života. Běžný život je právě ta radost z toho, 

že si pacient po několikaměsíční léčbě opravdu dokáže zavázat tkaničku u bot. Ty 

nejjednodušší návyky totiž pacienty připravují pro běžný život. 

Na základě výsledků výzkumu a také na základě mého přesvědčení si dovoluji tvrdit, že 

ergoterapie má kladný význam a kladný vliv na léčbu klientů odkázaných na invalidní 

vozík, tedy na skupinu lidí, které jsem do svého výzkumu zařadila. 

Přestože mám svoji práci velmi ráda nebo možná právě proto, vidím řadu konkrétních 

nedostatků, které se musí v budoucnu změnit. 

Práce instruktora léčby prací je přes popsanou náročnost velmi nedoceněná. S jistou 

nadsázkou se dá říci, že je na okraji zájmu celé společnosti. Z řad fyzioterapeutů se 

ozývají hlasy, že v dílnách si hrajeme. Mnozí mají dojem, že "navlékání nití" nic 

neznamená a je zbytečné. 

Všichni si nejdříve musíme uvědomit, že pacient je především člověk a jako takový má 

nárok na komplexní a kvalitní léčbu. Nejen fyzioterapie, ale další návazné činnosti 

znamenají opbrovské pokroky pro každého z nich. Rehabilitační ústav není válčištěm o 

osobní uznání, ale především rozjetý stroj, který musí fungovat naprosto bezchybně, 

protože každá chyba, která by se v soukolí naší práce udála může také znamenat ztrátu 

nejen zdraví, ale i lidského života. 

Velký problém vidím v nedaleké budoucnosti. Týká se materiálního vybavení. Už nyní 

máme velké potíže se sháněním přízí. Likvidují a rozprodávají se továrny, klesá výroba 

vlněných a tkaných výrobků, zmizely sklady s odpadním materiálem. Takže budoucnost 

smysluplné ergoterapie se zužuje na nedostatek nutného materiálního zabezpečení. 

Přitom jeden z důležitých prvků, který by zlepšil celkovou úroveň dílny je právě vhodný 

materiál ke zpracování. Kvalitní příze a hlavně hezké a příjemné barvy by zcela 

nepochybně více motivovaly klienty k činnosti. Vždyť i barvy léčí! 

Kladný přínos pro praxi spatřuji také v dostatečném personálním zajištění. Práce 

ergoterapeuta by měla být z větší části na úrovni individuální péče o klienta. Je-li více 

těžkých pacientů v jednom časovém úseku na dílně, bývá situace velmi náročná. Pro 

instruktora i klienta a tím ztrácí smysl. 

Cílem ergoterapie je navrátit, udržet nebo nahradit funkční schopnost postiženého 
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jedince. Rehabilitace má velký celospolečenský význam neJen v tom, že zkracuje 

pracovní neschopnost, ale také proto, že vychovává postižené jedince k maximální 

soběstačnosti tak, aby neblokovali další pracovní sílu. Těžce postižení jsou schopni 

vytvářet pro společnost cenné hodnoty. Potřebují jen k svému uplatnění změněné 

životní a pracovní podmínky. 

Postižených lidí v naší společnosti, vzhledem k velkému počtu úrazů v 

přetechnizovaném světě a přes vysokou úroveň medicínských věd a zdravotnictví, 

přibývá. Naše společnost s těmito občany musí počítat. Byl jim zachráněn život, je 

nutno je naučit tento život žít. Pro některé se stal život těžkým údělem úsilí všech musí 

proto směřovat k jednomu cíli- resocializaci postiženého člověka (Kubínková, Křížová 

1997). 

Ergoterapii lze indikovat jako jediný terapeutický úkon. Většinou je ale používána v 

komplexu dalších úkonů v rámci rehabilitačního programu. Je nutno dbát skloubení 

jednotlivých procedur. Respektovat kolísání fyzických i psychických funkcí během dne 

a týdne. Na zkušenostech a znalostech pracovníků, kteří ergoterapii v dílnách ordinují a 

provádějí záleží, jak intenzivní bude motivace pacienta. Řádná a konkrétní motivace je 

základním předpokladem úspěchu léčby a bez ní je vlastní provádění léčby prací 

iracionálním plýtváním energií ergoterapeutů. 

Kladný psychologický vliv se projevuje i v tom, že zvyšuje důvěru nemocného ve 

vlastní schopnosti. V konkrétní praxi dokazujeme nemocnému čeho je schopen a nikoliv 

to, co v důsledku postižení ztratil (Hadraba a kol., 1987). 

N a závěr slova klasika: 

"Ten, kdo nachází u svých rodinných příslušníků pevné citové zázemí a bezpečí, lépe 

čelí následkům choroby a je často podstatně silnější v boji s nemocí" W. Ninow 

Ve své práci jsem vyzdvihla důležitost vhodného přístupu ošetřujícího personálu, 

ergoterapeutů, psychologů, lékařů. Zmínila jsem se o tom, v jak nelehké situaci se 

klienti při pobytu rehabilitačním ústavu nacházejí. Je-li člověk zdráv, bez problémů, 

často a snadno může zapomenout, jak důležité je budovat pevné rodinné zázemí a 

pěstovat kamarádství. U klienta, který má to štěstí, má rodinu a fungující sociální vazby, 

která pevně stojí při něm a pomáhá mu zdolávat nelehké překážky je průběh léčby 

skutečně snazší. 
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Příloha č. 1 

Ukázka vyplněného standardizovaného dotazníku kvality života(SQUALA) 

PCP Praha 1996 podle Zannottiho, NICE 1992 QOL-CZ 

Dotazník kvality života(SQUALA) 

1 Pořadové čislo ........•......... , ... 

1t. ~~ 2t.J(}fi Datum vyplněni dotazniku._ .......... . 

Vážená panl, vážený pane, 
cilem tohoto dotazniku je hodnoceni kvality života. 

V prvni části dotaznikU vás prosime, abyste odpověděli, jaké 
hodnoty, považujete v životě za dllležité, jak si jich cenite. Ve 
druhé části zjišťujeme, nakolik jste Vy osobně spokojen(a) v různých 
oblastech životnich hodnot. 

Odpovědi jsou anonymni a důvěrné. Následné počitačové zpracováni 
bude omezeno jen na vyhodnoceni ziskaných údajů, v žádném pfipadě 
nebudou ziskaná data pou!ita k jakýmkoli komerčnim účelům. 

Děkujeme vám za spolupráci na naši výzkumné práci. 

DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE 

Zašlutnile, prosfm, odpovfdajlcf po/ožfry 

1) POHLAVÍ 
muž ... . (Y 
žena ..•. ""2 

3) BYDLÍTE V: 

Doc. PhDr. Jaroslav Potmě§il CSc. 
Mgr. Čichoň Rostislav 

2) VĚK 
"'7 /_ / 

························ 

obci do 10 000 obyvatel. .......•.•.... 1 
městě nad 10 000 do 50 000 obyvatel ... 2 
městě nad 50 000 do 100 000 obyvatel.~~ 
velkoměstě nad 100 000 obyvatel· ...... i:__~) 
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Příloha č. 1 

4 ) UKONČENÉ VZDĚLÁNÍ 
str.2 

neukončené základni ..... l 
základni ................ ..2.._ 
středni bez maturity ... (.3) 
středni s maturitou ..... -4 

5) ZAMĚSTNÁNÍ 
vysoko§kolské .......... 5 

a) Jste soukromnik? ............ ano- ne 
b) Zaměstnáváte dal§i osoby? ... ano- ne 
c) Pokud pracujete, uveďte své hlavni zaměstnáni: 

' l 

.......... t.:~G.:.~::::~!:.:::!-:.~-::~ ......................................................................................... ,_,,, ..................................... . 
d) Pokud nepracujete, uveďlejedenzdolvodd: 

studujici ............... l 
mateřská dovolená ....... 2 
v domácnosti ............ ) 
dolchodce (neprac.) ...... 4 
v invalidnim ........... 5 
t.č.nezaměstnaný/á 

hledajici práci ..... 6 
voják zákl. služby ...... ? 
jiné .........•..•...... 8 

6) BMOTNÉ ZABEZPI!lČENÍ 
Jak byste v porovnáni s ostatnimi rodinami (popř. s jednotlivci v 
pfipadě, že žijete sám/sama) hodnotil/a svou finančni situaci a 
hmotné zabezpečeni: 

výrazně 

podprmněrné 

7) RODINNÝ STAV 

Ínirně 
podprt1měrné 

svobodný/á .............. . (y 
ženatý/vdaná, s druhem .... 2 
rozvedený/á ............... 3 
vdovec/vdova ...•.......... 4 

~~ 
~Wněrné/ mirně 
~~ nadprt1měrné 

výrazně 

nadprt1měrné 

8) MÁTE DĚTI? ano - .b'e) 
pÓkud ano, pak počet děti. žijicich s vámi 

Ukázka V) 

9) POSTIŽENÍ: vrozené řzj_~ (kdy?) 

(/u. Cé c>Úl <.-!~f.<?· j_.J c~. (2.ťg~ "'"'- . ·'"- . ..,.. ff. , tf/ 
10) DIAGNOZA: S'/jJj'<Al~ -~ . ..G-ť.AZL. ~- Có)-6 "--v........,~, ·4· 't> 

J.«..e4,.«.. 1 ~..uJ~ 1 ..[_ll;n .:.3<-<-b'lt?/cv! , s t:;:rnr... (.6- ct.t;. Ci? nt.. 
ll ) SPORTUJETI!l: e~!;!:!< d:z_.t :?{ L«.; .f tlClS t1fe 

- ~qgnA (3 a vice krát v týdnu) 
rekreačně (pfiležitostně) 

12) JARÉ SPORTY PROVOZUJETE: 

. .5'(vtp !;V'~(' 11 lJ. 
13) JAKÉ DŮVODY VÁS VEDLY R TOMU, ŽE PRACUJETE S HANDICAPOVl\N'ÍMI: 

.. - .............. - ........... - . -
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Příloha č . 1 

Ukázka vyplněného standardizovaného dotazníku kvality života(SQUALA) 

tnáni : 

ni (popř. s jednotlivci v 
svou finančni situaci a 

mirně výrazně 
idpr~ěrné nadpr~ěrné 

děti. žijicich s vámi ··-····· 

(kdy?) 
:eg 

C S/6 ~- ff..Z·tf/" 
óbto/q..é , sr -Cs cte.. C? n't 

vice krát v týdnu) 
ežitostně) 

JET!! S RANDICAPOV11NÝMI: 

PCP Praha 1996 podle Zannottiho, NICE 1992 QOL-CZ str. 3 

HODNOCENÍ DŮLEŽITOSTI 

V této tabulce zaznamenejte důležitost kterou ve svém životě přisuzujete zde uvedeným 
oblastem. 

ne- velmi stfedně málo bezvý-
zbytné důležité důležité důležité znamné 

1) b9t zdravý X 
2) ~c~soběsmč~ X 
3) cltit se psychicky dobra X: 
4) prflemné_llrostredl a llydlenl X 
5) dobra sp_ét _){__ 
6) rodinné vztahy x 
7) vztahy s ostatnlmllldml )( 

8) mrt a~chovával di!U .X 
9) postarat se o sebe X 
1 O) milovat a být milován )< 

. 11) mltsexuálnl život X 
12) zajlmal se o polltiku x /. 

13) mrt viru (napr. náboženstvl) ;< 
14) ode_očlvat ve volném čase X 
15) mll konlčky ve volném čase X 
16) být v bezpečl X 
17) práce >< 
18) s_pravedlnost X 
19) svoboda x 
20) krása a uměnl ,X 
21}Jlravda X 
22) penlze X 
23) dobré jldlo X 
Je jeAtě niico Jiného, co povalujete v flvotě za dllleflté? 
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Příloha č. 2 

Ukázka odpovědí na otázky související s tkalcovskou dílnou 

1. Jak na vás zapúsobilo 1. setkání s léčbou prací? 

2. Jaký máte názor na ruční práce? 

3. Zkusil(a) jste si v praktické podobě šití, tkaní, drhání, práci s hlínou, práci s kovem,se 
dřevem ještě před nástupem do RÚ? 

4. Považujete léčbu prací za důležitou? Pokud ano, proč? 

5. Považujete se za manuelně zručného (zručnou)? 

6. Byla nebo je výše zmíněná činnost součástí vaší profese? 

7. Věnoval(a) nebo věnujete se této činnosti jako zájmové? 

8. Domníváte se, že ruční práce, mohou být pro váspřínosem i v budoucnu? 

9. Navštěvujete rád(a) dílny? Ano, ne. Stručně proč. 

1 O. Je tento zpúsob léčby přínosem? Pokud ano, v jakém smyslu? 

11. Jakou dílnu by jste si v případě opakovaného pobytu vybral( a)? 

/. ~;;;-;r'Ý'.f ··~-<--t~1A}of.t, .~ /;AJ !p--;r-'o/1<...{ _. .t,./of..t ,., 
(I .· I (/ 

i. ,Jť/~~;/ /j~-;.:_.1.-,--f/ 
(/ '-"4 ,• /' 

3. dA-L{)'í '1#(. /f/7. //'i-{/ 

f ~ ~Ad-Jta~~~'21-.f;r--~/ ~ 
I / U ~ 

(J<>!J I R~ I #..4~d 
J ttur" 

C. /lzv 
t-· / I' 

1. ~~~ f/Út/H/ r:r~?u L· L 

J. 'ÚvfA_~-l~~ /4~4-) .:7'-.c~-c!f'f. 4/'7 f-J1.t /{r;r- !.4-Jtt. 1 

ť. tiy<l'í ftlfl''{it; :,le;,:J~1/ /-t'i?J<L/ /2( tf~_v, 'tt {-a~ 'tY 
1-{tJU?U) 

,-~· ? (1 v, . /' 

?(}. dn1r lrlc;4 -;~~)CU 4-ů /Jry-; r:J!dv~~ 
hk; j-t<~ mL />~ 7.~~:.1/ d~j:>; 
ť ~~,/ ~ enWu:W _;4-17V /P-,'dú'Y'iJ 

4t ;;;td~-n';}/-17</ Cú~ {/ . 



PAAltA/ŠTĚNOVICE - O vrtkavé přízni osudu vr své 
Vladlmtr Kašpar (28) ze štěnovic u Plzně. Do svých 
271et nevěděl, co jsou to starostí. Hrál fotbal a ve
cery trávil s kamarády po diskotékách. 'Pak ale při
šla vteřina, která mu převrátila život naruby. Při 
jedné z cest na trénink se fabia, kterou řídil, srazi
la s vlakem. Jeho zraněnf byla vážná a diagnóza lé
kařů byla neúprosná: Pokud přežije, tak jen jako 
))nemyslfcí ležák«! Vláda ale osud přelstil ••• 

Petra Hátlová 
Do nemocnice ho pře

vezl vrtulník. "Brácha měl 
zlámaná všechna žebra, 
některá i dvakrát, protrže
né plíce a náraz mu hnul se 
srdcem. Nejhorší ale bylo 
silné krvácení do mozku," 
vzpomíná sestra Jaroslava 
Malzerová (38), která se o 
něj stará. Vláďa byl měsíc 
v bezvědomí. "Každý den 
jsem za ním chodila. 

i Mluvila jsem na něj, při-
1 kládala jsem mu k nosu 

jeho parfém a vlhčila mu 
ústa kolou, aby se stimu-

loval jebo mozek," vyprá
ví Jaroslava. 

Pak se stal malý zázrak, ve 
který nikdo, aní lékaři, nevě
řil. Vladimír se z kómatu 
probral! A to byl začátek je
ho dlouhé cesty k tomu, aby 
se stal z »živé mrtvolky<< so
běstačný. "Vnímat své okolí 
začal asi po necelých třech 
měsících. Mockrát jsem mu 
musela opakovat, co se stalo. 
Komunikovali jsme spolu 
tak, že .když mi rozuměl, tak 
zamrkal," vzpomíná sestra. 
Vladimír se zatím snažil vy
hrát nad osudem. ,,Měl jsem 
plínky, učil jsem se mluvit, 

I 
sedět, jíst, pít... tak jako 
malé dítě," vzpomíná. Velký 
kus práce v-~ak udělal až 
v KladrubSké léčebně, kde 
byl na dlouhodobé tehabili
taeL. "Chtěl jsem zase cho
dit. -Tak dlouho jsem to 
zko~, až jsem $e jednou 
zvedl ~ vozíku a pomalu 
jsem se pokusil ujít pár 
kro_ků s berlemi. Cit do 

prstů jsem tady trénoval 
při tkani šál a proStírání," 
snaží se vyprávět ·dál. lěmi 
laůčky začala jeho dlouhá 
cestaksamost;amostí. Dn~. i 
když na něm masivní laváce
ní do mozku a dlouhodobé 
kóma nechalo sropy napří

klad v podobě obtížné mlu
vy, je téměř samostatný. 
A co víc. S pomocí sestry si 

dokonce našel prác.i! ,,Ne
mohl jsem_iít jen· z invalid
ního důchodu, který je 
4179 korun. Začal jsem po
máhat v lékárně, kde zadá
vám údaJe do počítače. AJ~ 
v .budoucnu bych se rád 
vráfiJ k mé profesi. Jsem 
zedník a práce mě moc ba
vila," dodává Vladimír a na 
svět se zase směje. 

BUSK 
'"d 
'"i< ....... ...... o g-
(')< 
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Příloha č. 4 

Obrazová dokumentace 

Obrázek č. 1 -Ukázka tkaní na rámu techrůkou útkovou prsty. 
Obrázek č. 2 - Ukázka tkaní na rámu techrůkou zapjastkovou. 
Obrázek č. 3 - Ukázka techniky sloupkového tkaní. Při činnosti je PHK v podpůrném 

závěsu. 

Obrázek č. 4 - Ukázka navíjení příze na dvojitý člunek připevněný k desce stolu na 
kolík. 
Obrázek č. 5 -Ukázka navíjení příze na dvojitý člunek volně položený na desce stolu. 
Obrázek č . 6 - Ukázka tkaní na stolním šálkovém stávku. 
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Obrázek č. 1 - Ukázka tkaní na rámu technikou útkovou prsty. 

Obrázek č. 2 - Ukázka tkaní na rámu technikou zapjastkovou. 
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Obrázek č. 3- Ukázka techniky sloupkového tkaní. Při činnosti je PHK v podpůrném 
závěsu. 

Obrázek č. 4- Ukázka navíjení příze na dvojitý člunek připevněný k desce stolu na 

kolík. 

74 



Obrázek č. 5- Ukázka navíjení příze na dvojitý člunek volně položený na desce stolu. 
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