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"Only those who dare to go too far, can figure out how far they can go."  

"Pouze ti, kteří se odváží jít příliš daleko, mohou přijít na to, jak daleko se dá jít."  

T. S. Eliot 
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ÚVOD 

Lékaři zachrání dítě, které se narodí již v 23. - 25. týdnu těhotenství s váhou pod 500 

gramů.1 Za tímto pokrokem stojí moderní lékařská věda, především její vyčleněný obor 

neonatologie. Je samozřejmé, že každý pokrok s sebou nese i určitá rizika. Společnost se 

rozchází v názoru, zda záchrana života nedonošeného dítěte přináší dobro nebo zlo. 

Předčasně narozené děti jsou ohroženy nedozrálostí orgánů, onemocněním CNS i 

nedostatečně vyvinutým imunitním systémem. Riziko handicapu je vysoké. Podle statistiky 

se díky následné péči počty trvale postižených dětí v České republice v celkovém součtu 

však nezvyšují.2 Za každé narozené dítě přebírá společnost zodpovědnost i z hlediska 

pozdější existence. A kvalita života je podstatnější než čísla ve statistice.    

V této diplomové práci se budeme zabývat přístupy, které přispívají ke zvyšování kvality 

života v terapeutickém procesu se specifikací na osoby s pohybovým znevýhodněním, dětí i 

dospělých. Hybné postižení nevzniká jen v případě opožděného vývoje či nedozrálé 

centrální nervové soustavy v období prenatálním nebo perinatálním, ale poruchy pohybové 

soustavy mohou vzniknout i v průběhu postnatálního období. 

    

Charakterizovat osoby s tělesným postiženým je velmi komplikované pro jejich velkou 

nestejnorodost. Tato skupina se vyznačuje omezením pohybových schopností v důsledku 

poškození podpůrného či pohybového aparátu, anebo poruchou nervového systému, která 

se může projevit právě poruchou hybnosti. Motorika člověka závisí i na tvarových 

odchylkách končetin a těla, které mohou negativně ovlivnit jeho průběh.3  

 

Práce nemá za úkol popisovat etiopatogenezi a patofyziologické podrobnosti 

jednotlivých postižení a onemocnění, ale zaměříme se na postupy a možnosti ovlivňující 

průběh postižení, které vytvářejí základní podmínky pro zkvalitnění pohybových schopností 

v životě osob s tělesným postižením.  

 

                                                             
1 Obvyklý termín porodu se stanovuje na 38. týden od oplodnění. 
2 Plavka, R.: Můžeš, s. 8 – 10. 
3 Vítková, M.: Somatopedické aspekty, s. 283. 
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Text je rozdělen na dvě hlavní části. Teoretická část vymezuje základní pojmy, objasňuje 

souvislosti spojené s hybným systémem a následně seznamuje s postupy a s metodami 

využívanými v rámci rehabilitační péče. Nelze popsat veškeré techniky, a proto vybereme 

některé zástupce využívané i méně známé.  

 

V druhé praktické části nás bude zajímat porovnávání uvedených technik a jejich 

účinnost během léčby osob s pohybovým postižením z pohledu odborníků z terapeutické 

praxe. Výzkumné šetření se vedle toho opírá o zhodnocení stavu komrehenzivní 

rehabilitace v ČR. Posouzení výsledků dotazníkového šetření a jejich rozbor bude cílem této 

kapitoly. Zkoumaný vzorek pochází ze všech oblastí ucelené rehabilitace (zdravotníci, 

pedagogové, sociální pracovníci), a proto přinese celistvý náhled na věc.  

V péči o jedince s tělesným postižením existuje řada všeobecných doporučených 

postupů a stanov. Tyto standardy uvádějí, jak se zachovat v léčbě pacientů, nikdo však 

nedokáže nabídnout jediný a ten správný způsob léčby. V oblasti rehabilitace hybných 

poruch je toto tvrzení více než platné. Široký rozhled, praxi a celoživotní vzdělávání 

odborného personálu považuji za jednu z cest, jak dosáhnout kvalitní péče na vysoké 

úrovni.  

V této práci chceme přinést širší náhled na problematiku osob s poruchou hybnosti a 

ukázat i méně známé směry, které se využívají v péči o osoby s tělesným postižením (dále 

TP). Práce není směřována pouze na odborníky, ale informace o využívaných technikách 

mohou pomoci rodičům dítěte s postižením i lidem, kteří se setkávají s jakoukoli formou 

tohoto omezení. Proto jsme zvolili uvedení do konceptů s celkovým náhledem.  
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TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

1.1     Úvod do problematiky 

V České republice podle údajů českého statistického úřadu žije 9,87% 4 populace se 

zdravotním postižením. Toto procento se shoduje s evropským průměrem, kdy se uvádí, že 

každý desátý občan patří do jedné z kategorie zdravotního postižení.5 Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy (MŠMT) detailně sleduje data o počtu dětí s postižením v rámci 

předškolního i školního vzdělávání a shromažduje je v rámci statistické ročenky. Detailní 

celorepublikové informace však chybí. V roce 2007 proběhlo šetření o stavu zdravotně 

postižených v celé České republice. Jeho výsledky, které byly získány oslovením nahodilého 

vzorku praktických lékařů, nejsou zcela vyčerpávající a dávají nám pouze přibližnou 

představu. Prezentujeme zde graf vytvořený podle výsledků šetření ÚZIS.6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 17 

                                                             
4 stav k 31. 12. 2006. 
5 Typ postižení dle MŠMT: SPU, mentální postižení, tělesné postižení, kombinované postižení, autismus, vady 
zraku, vady sluchu, vady řeči, poruchy chování X druh postižení dle Českého statistického úřadu: tělesné, 
zrakové, sluchové, mentální, dušení a vnitřní postižení. Votava (2003) uvádí širší pojetí. Rozlišuje hlavní 
skupiny: motorické postižení, zrakové postižení, sluchové postižení, postižení vnitřními chorobami, mentální 
postižení, demence, psychiatričtí pacienti, samostatné těžší poruchy řeči, kombinovaná a další postižení. 
6 Votinský,J.: Šetření o zdravotně postižených osobách VŠPO´07, Aktuální informace č. 57/2007. 
7 ÚZIS ČR. 
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V rámci práce o osobách s tělesným postižením upozorňujeme na počty osob v populaci 

ČR, které se udává na 550 407 osob k roku 2007.8  Tento počet se dále zvyšuje. V roce 1993 

bylo uváděno, že se v ČR nachází 300 tisíc lidí s vadami pohybového ústrojí.9   

Onemocnění pohybového ústrojí tvoří druhou nejčastější příčinu zdravotního postižení. 

Předcházejí je nemoci vnitřních orgánů (konkrétně nemoci oběhové soustavy, které 

představují i nejčastější příčinu úmrtí v České republice). Oba uvedené typy postižení se 

vyskytují u nadpoloviční většiny osob se zdravotním postižením. Z šetření ÚZIS vyplynula 

pohlavní rozdílnost. Ve zkoumaném vzorku žen je na prvním místě četnost výskytu 

tělesného postižení. Typ vnitřní postižení je až na druhém místě. U mužů je to právě 

naopak. Největší podíl 67% případů vzniku10 tělesného postižení připadá na získané 

postižení úrazem.11   

Depistáž a dispenzarizace (skreening a systematické sledování) osob s postižením jsou 

v současnosti relativně velmi omezeny – jednak z důvodů přísné ochrany osobních a 

citlivých údajů, jednak proto, že chybí systém komunikace mezi jednotlivými odborníky 

(lékaři, psychology, speciálními pedagogy, sociálními pracovníky atd.).12 

                                                             
8 Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007, s. 15. 
9 Národní plán opatření pro snížení negativních důsledků zdravotního postižení, s. 7. 
10 Ve srovnání s vrozeným postižením, nemocí a stářím. 
11 Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007, s. 16. 
12 Slowík, J.: Speciální pedagogika, s. 53. 
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1.2     Přístup k osobám s postižením 

Pojetí zdravotního postižení se dlouhodobě vyvíjí i nově definuje. Společnost se snaží 

odstranit stigmatizaci osob, proto nemluvíme jen o postižení jako takovém, ale mluvíme 

hlavně o jedinci/o osobě se zdravotním postižením/o osobě s dlouhodobou nemocí/ o 

osobě se zdravotním oslabením. Jedinec jako takový stojí v popředí našeho zájmu.  

Definované skupiny zdravotního postižení jsou vhodné především k orientaci v systému 

s možnou specifikací na danou oblast. Vyskytuje se názor o opuštění od jakéhokoli přímého 

označování zdravotně postiženého člověka a snaha hovořit pouze o jeho speciálních 

potřebách.13 „ V součastném pojetí péče, a zejména v rámci pedagogické rehabilitace, 

mnohem lépe odpovídá vnímání postižení jakožto dimenze, tedy rozměru života.“14  

Snažíme se dodržovat zásadu „people first“ tedy nejprve lidé. Tomu odpovídají výše 

uvedená označení. V anglickém pojmenování se setkáme s označením „disabled“, nebo 

spíše „person with disabilities“ přesněji „people with special needs“.15   

„Zdravotně postiženou je osoba, jejíž tělesné, smyslové a/nebo duševní schopnosti či 

duševní zdraví jsou odlišné od typického stavu pro odpovídající věk a lze oprávněně 

předpokládat, že tento stav potrvá déle než 1 rok. Odlišnost od typického stavu pro 

odpovídající věk musí být takového druhu či rozsahu, že obvykle způsobuje omezení nebo 

faktické znemožnění společenského uplatnění dané osoby.“16 V odborném prostředí 

speciální pedagogiky se považují za tělesná postižení přetrvávající (i dočasné) nebo trvalé 

nápadnosti v motorických schopnostech se stálým nebo značným vlivem na kognitivní, 

emocionální a sociální výkony. Příčinnou bývá poškození podpůrného nebo pohybového 

aparátu, důvodem může být i jiný organický defekt. Omezení vyplývají z různého obrazu 

poškození na ortopedickém, neurologickém či interním podkladě.17  

Cílem péče o zdravotně postižené občany je zajistit potřebné služby ze strany sociální, 

zdravotní i pedagogické podpory. Terminologie se liší podle resortů, do kterých člověk 

vstupuje. Zdravotnictví pracuje s pojmy poškozený, abnormální nebo patologický stav. Za 

zdravotní postižení se považuje, na rozdíl od nemoci, dlouhodobý nebo trvalý stav, který již 

                                                             
13 Ludíková, L. in Krejčířová, O.: Kapitoly ze speciální pedagogiky, s. 7. 
14 Jankovský, J.: Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením, s. 30. 
15 Votava, J: Ucelená rehabilitace osob se zdravotním postižením, s. 12. 
16 Definice používaná Českým statistickým úřadem.  
17 Vítková, M.: Somatopedické aspekty, s. 39. 
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nelze léčbou zcela odstranit.18 Sociální oblast chápe osoby se zdravotním postižením 

následovně: …tělesné, mentální, duševní, smyslové nebo kombinované postižení, jehož 

dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby“.19 Tradiční označení 

TP, ZTP a ZTP/P20 podle nových zásad bude nahrazeno vymezením obecným, a to 

označením osoba se zdravotním postižením/OZP.21  

 

V pracovněprávní oblasti užíváme termíny osoba invalidní či osoba se zdravotním 

postižením. Zákon změnil tyto překonané pojmenování na občana se změněnou pracovní 

schopností/ občana se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením.22 

Ministerstvo práce a sociálních věcí využívá významu ve smyslu „…objektivně posoudit 

profil funkčních schopností jedince a důsledky zdravotních postižení na pracovní schopnost 

v souladu s aktuálními poznatky lékařské vědy a následně invalidním důchodem cíleně 

kompenzovat pokles jeho pracovní schopnosti odpovídající příslušnému stupni invalidity.“23    

Naopak školní zákon definuje pro potřeby výchovně-vzdělávacího procesu pohled na 

dítě jako na žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. Rozlišujeme žáky se zdravotním 

postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním.24   

 

„Hranice mezi člověkem postiženým a nepostiženým je neostrá. Je možno říci, že OZP 

má taková funkční omezení, že to vytváří mimořádné požadavky na její životní, případně 

pracovní podmínky. Péče, kterou OZP následkem postižení potřebuje, přesahuje oblast 

zdravotní, ale zasahuje do oblasti sociální, případně pracovní či pedagogické.“25  Podobně 

je tomu u pojmu postižený a chronicky nemocný. U osoby chronicky nemocné záleží na 

projevech onemocnění a vzniklého funkčního omezení. 

 

                                                             
18 Národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením, s. 3 
19 § 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 
20 Označení vztahující se na průkaz mimořádných výhod vydávaným osobám těžce postiženým, osobám zvlášť 
těžce postiženým a osobám zvlášť těžce postiženým s průvodcem.  
21 Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících 
zákonů. 
22 Ustanovení § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. 
23 Posuzování invalidity od 1. 1. 2010. MPSV. 
24 Vyhláška č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, 
žáků a studentů mimořádně nadaných. 
25 Votava, J.: Ucelená rehabilitace osob se zdravotním postižením, s. 5-11. 
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Význam slova zdravotní postižení můžeme uchopit z pohledu26 : 

 medicínského – vychází z biologicko-organických nebo funkčních příčin, to navozuje 

medicínsky orientovanou péči. Cílem je reparace postižení. 

 sociálně patologického – klade důraz na problémy sociální povahy, v centru 

pozornosti stojí socializace a diskriminace podmíněná postižením.  

 vlivu prostředí – hledá východiska pro změnu školských systémů ve prospěch 

postižených žáků. Školství má poskytnou dostatečnou nabídku v závislosti na rozdílných 

vzdělávacích potřebách žáků s postižením.   

 antropologického – snaha o zlepšení interpersonální interakce. Základem je 

respektování individuality, identity a jedinečnosti postižených. Z toho se odvíjí postoj 

učitelů, vychovatelů a širšího sociálního okolí.   

 

V rámci Evropské unie se objevuje termín „Mainstreaming“ orientovaný na chudobu a 

sociální vyloučení27, kam spadají i sociální vyloučení z důvodu porušené mobility. 

Mainstraming znamená řešení problematiky chudých a sociálně vyloučených nejen z 

pohledu sociální politiky, ale i z „politik ovlivňujících další stránky lidského života a života 

společnosti. Promítá se do strategických rozhodnutí v sociální politice, vzdělávání, 

zdravotnictví, regionálním rozvoji, kultuře, spravedlnosti a financích. Jeho nejvýraznější 

charakteristikou je změna přístupu, která usiluje o nadhled a širší chápání daného 

problému.“28 Systém Mainstraming se snaží o vytvoření právě takového prostředí, které už 

je uzpůsobené potřebám znevýhodněných obyvatel. 

Obecně lze defekt charakterizovat jako poškození, které se projevuje vadami 

v anatomické skladbě nebo poruchou ve funkci organismu. Nejvýraznější se jeví odchylky 

ve vztahu k prostředí, kdy se stávají záležitostí vnímanou společensky. Odlišnost při 

onemocnění psychického charakteru, ve vývoji osobnosti nebo ve vývoji schopností, ve 

vztahu k sobě a k ostatním se dotýká celé komunity. 29 To potvrzuje i definice ICF „zdravotní 

postižení není atributem jednotlivce, ale spíše komplexním souborem podmínek, z nich 

řadu vytváří společenské prostředí.“ 

                                                             
26 Vítková, M. in Krejčířová, O.: Kapitoly ze speciální pedagogiky, s. 33. 
27 Podle dokumentu: lidé s duševním onemocněním, lidé s mentálním postižením, lidé se smyslovým 

postižením, lidé s poruchami mobility, lidé žijící v chudobě a sociálním vyloučení, lidé dlouhodobě nemocní, 
děti s kombinovaným postižením atd. 
28 Černá, M.: Mainstreaming sociálního začleňování, s. 2. 
29 Ludíková, L. in Krejčířová, O.: Kapitoly ze speciální pedagogiky s. 8. 
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Rozlišujeme čtyři stupně podle závažnosti zdravotního postižení. Lehký, středně těžký, 

těžký a také velmi těžký stupeň, který nejvíce ovlivňuje kvalitu života daného postižení 

(srovnání Slowík, Ludíková in Krejčířová, Vítková). U velmi těžkých postižení se kumuluje 

závažnost různých druhů vad. V ucelené rehabilitaci toto vyžaduje vysoce specializovaný 

přístup. V klasifikaci vad a poruch se dále rozlišuje typ orgánový a funkční. Podle doby 

vzniku diferencujeme vrozené a získané poruchy. Míra handicapu je u každého člověka 

s postižením velmi individuální. Závisí na druhu a stupni postižení, době vzniku defektu i 

kvalitě a včasnosti péče a osobnostních vlastností jedince.30  

Samostatné typy postižení se vyskytují ojediněle. Osamocené formy se objevují u forem 

získaných úrazem, nemocí, deformitou nebo například amputací. U řady onemocnění a 

vrozených vývojových vad se pojí tělesné postižení s určitou mírou mentálního, zrakového 

nebo i sluchového postižení. Přidružené mohou být i vady řeči (porucha hybnosti může mít 

za následek přímé omezení komunikačních schopností), specifické poruchy učení, chování i 

psychické poruchy.31 Existují mylné předsudky, že člověk s tělesným postižením je plně 

závislý na okolí a má zpravidla snížené mentální schopnosti. Často jsou tyto osoby naopak 

plně aktivní, mají práci, bohaté volnočasové aktivity nebo dosahují vynikajících studijních 

úspěchů. (srovnání in Vítková, Jankovský, Kábele)  

Základním charakteristickým znakem u tělesného postižení zůstává úplné nebo částečné 

omezení hybnosti jedince. Jedná se o postižení pohybového aparátu primární (amputace 

končetiny, poúrazová paraplegie) nebo sekundární povahy, kdy se projeví hybná porucha 

jako symptom onemocnění (dětská mozková obrna). „Tělesné vady a tělesné postižení zde 

vstupují jako vztah důvodů a následků, aniž by proti sobě stály v přísně vymezené příčinné 

souvislosti. Tělesné postižení je značně determinováno společensky.“32 Ve společnosti 

vzniká odlišný přístup k lidem se zřetelně viditelnou vadou a vadou na první pohled skrytou. 

Sociální vztah se pohybuje od extrémního nepřijetí, kdy se člověk dostává na okraj 

společnosti, až po rovnoprávné zacházení. Vždy je tento stav vztažen na určitou situaci. 

Jedním z příkladů je současné přijímání člověka na vozíčku, symbolu tělesného postižení, 

ale stále se nedostává takové podpory „méně pohledným vadám“ např. malformace 

končetin. (srovnání Vítková, Slowík)   

                                                             
30 Slowík, J.: Speciální pedagogika, s. 98-101. 
31 Opatřilová, D., Zámečníková, D.: Možnosti speciálně pedagogické podpory osob s hybným postižením. 
32 Vítková, M.: Somatopedické aspekty, s. 19. 
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1.3     Klasifikace funkční schopnosti, disability a zdraví 

Krátce se zmíníme o základních užívaných termínech impairment – poškození, activity – 

aktivita a participation – participace, nově vytvořené v roce 1998 organizací WHO. „U 

většiny nemocí nebo úrazů nečiní stanovení diagnózy obtíže, ale velký problém vytvářejí 

spíše omezení a následky, které stanovenou diagnózu doprovázejí. Mnoho nemocí nebo 

stavů po úrazech může mít rozličné následky a naopak stejné následky mohou být 

způsobené rozličnými diagnózami.“33 Proto byla vytvořena klasifikace funkčních schopností.  

Dle Mezinárodní klasifikace funkčních schopností a zdraví (MKF), kterou vydala Světová 

zdravotnická organizace (dále mezinárodně označení WHO34), se definitivně upouští od 

termínu handicap a užívá se pojmenování restringovaná (omezená) participace.35 Přihlížíme 

zejména k hodnocení funkčních schopností dané osoby. Zohledňuje se nově i situace, ve 

které se člověk nachází, a bere se v úvahu faktor prostředí (environment), který může 

danou situaci ulehčit či naopak ztížit.36 V revidovaném přístupu ICF37 z roku 2000 „…se 

pohled na situaci člověka s vadou, postižením a handicapem zásadně mění. Sleduje se 

funkce a stav tělesných struktur člověka na místo jejich vad a poruch, sleduje se aktivita 

takového jedince namísto jeho postižení a omezení, a konečně je také rozhodující jeho 

možnost participace na životě společnosti, nikoliv už pouze jeho vlastní handicap.“38 

 

Valné shromáždění WHO odsouhlasilo v roce 2001 přijetí konečné podoby revize 

dokumentu z roku 1980 International Classification of Imparement, Disability and Handicap 

vztahující se k následkům nemocí, úrazů a vrozených vad. V České republice ho označujeme 

jako Mezinárodní klasifikaci poruch, disability a handicapů. Nová podoba dokumentu nese 

název International Classification of Funcioning, Disability and Health (ICF), v ČR  

 

 

                                                             
33 Kolář, P.: Rehabilitace v klinické praxi, s. 10. 
34 World Health Organization. 
35 Jankovský, J.: Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením, s. 37. 
36 Pfeiffer, J. in Jankovský, J.: Vybrané kapitoly z u celeného systému rehabilitace, s. 53. 
37 WHO International Classification of Functioning, Disability and Health, Prefinal Draft Full Version, 2000. 
Poslední verze byla přijata jako základ k politice rehabilitace v EU. In Kolář (2009). 
38 WHO, 2001, sekundární cit. in Slowík, J.: Člověk s postižením ve společnosti s. 28. 
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Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví. Dřívější pojmy 

impairment – disability – handicap nahrazuje: 

 

 Impairment39: (porucha) je strukturální nebo funkční povahy na úrovni orgánu 

(struktura) nebo orgánové soustavy (funkce), která v největším počtu případů neomezuje 

závažným způsobem jedince a upravuje se většinou ad integrum v krátké době. 

 

 Activity40: (aktivita, schopnost) je podstata a rozsah konkrétního výkonu člověka. 

Aktivita může být limitována ve své podstatě, trvání a kvalitě. Omezení aktivity je 

následkem poruchy některého orgánu nebo více orgánů. 

 

 Participation41: (participace) je zapojení do života (v různých směrech a rozsahu) 

v různých situacích v poměru k poruchám, disabilitám (aktivitám) a zdravotní kondici a 

spolupůsobícím faktorům života ve společnosti.42  

 

                                                             
39 Rozšiřuje dřívější pojednání Impairment: porucha orgánu nebo jeho funkce. 
40 Nahrazuje pojem Disability: omezení nebo znemožnění vykonávat činnost v důsledku poruchy orgánu nebo 
jeho funkce. 
41 Nahrazuje pojem Handicap: projekce omezení nezávislosti osoby do společenské roviny, které je závislé na 
rozsahu pomoci státu osobám se zdravotním postižením. 
42 Pfeiffer, J. in Jankovský, J.: Vybrané kapitoly z u celeného systému rehabilitace, s. 5. 
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1.4     Etiologie  

Příčina zdravotního postižení nemusí mít vždy stejný původ, ale je důležitá pro určení 

výsledného klinického obrazu postižení, adekvátního postupu v léčbě, terapii a nápravě. 

Stanovením příčiny a typu onemocnění lze přesněji stanovit prognózu a vývoj postižení. Je 

zapotřebí rozlišovat primární a sekundární příčiny. Primární – přímé postižení je 

doprovázeno bezprostřední poruchou hybného aparátu např. amputace, vrozené vývojové 

vady. V druhém případě je příčina vzniku poruchy v důsledku jiného onemocnění, projevuje 

se jako průvodní jev onemocnění, nejčastěji důsledkem vnitřních chorob např. srdeční a 

cévní onemocnění, diabetes mellitus.   

Zdravotní postižení se může vyskytnout v každém životním úseku jedince. Onemocnění 

rozdělujeme podle doby vzniku v rámci těhotenství do tří základních období: prenatální, 

perinatální a postnatální. Období perinatální je považováno za vysoce rizikové. I přes 

specializovanou péči odborníků se vyskytuje nebezpečí v podobě poškození mozku dítěte, 

novorozenecké infekce nebo závažné poporodní komplikace, viz níže.     

Graf č. 2 43 

 

Geneticky dědičná onemocnění nebo nově vzniklá mutace genu (řazená do kategorie 

vrozených vad), která stojí za poruchou, se manifestuje po porodu či během prvních měsíců 

                                                             
43 Vrozené vady u živě narozených v roce 2010. ÚZIS ČR. 
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života, řada onemocnění hybného aparátu má i latentní průběh. Například u fenylketonurie 

závisí na včasné diagnostice, zda následky onemocnění způsobí poškození mozku nebo 

motoriky. Latentní charakter mají některé formy svalových dystrofií, které se projeví 

v pozdějším věku. Na grafu je zřetelné, jak v posledních letech přibývá případů vrozených 

vývojových vad. Renotierová (2005) odůvodňuje tento trend tak, že ubývá nejtěžších 

vrozených postižení a přibývaní lehčích postižení.       

 

Podle Sheridana a Prechtla (in Vojta 1993) dělíme faktory rizika vzniku postižení44: 

Rodinná zátěž: Centrální porucha v rodině, degenerativní onemocnění, oligofrenie, 

kongenitální malformace v rodině, gravidita ve vyšším věku, opakované potraty. 

 

Prenatální rizikové faktory: Opakované těhotenství (více než čtyřikrát), gynekologické 

operace během těhotenství, psychóza, psychoneuróza matky, těžké zvracení, opakované 

krvácení, hrozící potraty, placenta marginalis, Rh-inkompatibilita, AB0, hydravion, fetální 

edém, toxémie, nefropatie, hrozící eklampsie, hrozící předčasný porod, nezralost více než 3 

týdny, přenášení více než 2 týdny, intrauterinní dystrofie. 

 

Perinatální rizikové faktory: Intrauterinní hypoxie (srdeční frekvence pod 100), porodní 

bolesti přes 20 hodin, tlakové porodní bolesti delší než dvě hodiny, placenta praevia 

(vcestné lůžko), poloha koncem pánevním, poloha obličejem, porod kleštěmi, přísavný 

zvon, císařský řez pro úzkou pánev, polohu koncem pánevním, eklampsii, pro neúspěšně 

vedený porod a eklampsii při porodu, překotný porod, brzděný překotný porod, exprese 

podle Kristellera, porod dvojčat, provokovaný porod pro předčasný odtok plodové vody 

nebo hrozící eklampsii, škrcení pupeční šňůrou, zelená plodová voda, asfyxie těžkého 

stupně, časná a pozdní anoxie, cyanóza, dechové krize perinatální nebo časné postnatální, 

oběhová perinatální slabost nebo časná postnatální, inkubátor v prvních dnech více než 

jeden týden, teplé lůžko v prvních dnech a týdnech, acidóza, icterus neonatorum 

prolongatus, gravis, výměna krve, apatie, dráždivý novorozenec, porodní hmotnost nad 

4 000 g, cytomegalie. 

 

                                                             
44 Vojta, V.: Mozkové hybné poruchy v kojeneckém věku: včasná diagnóza a terapie.  
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Postnatální rizikové faktory: Dítě nesaje nebo slabě saje, používání sondy, poruchy 

polykání v perinatálním období, křeče po porodu, zvracení časně po porodu, těžké poruchy 

výživy v prvních týdnech života, anemie, opožděné dosažení porodní hmotnosti, 

postnatální cyanotické zbarvení, dráždivý kojenec, časně postnatální (do 4 týdnů) akutní 

onemocnění: sepse, pneumonie, meningitis atd. 

   

Na vzniku vad a poruch se podílí vnější i vnitřní faktory prostředí. Slowík (2007) se 

orientuje v exogenních faktorech prenatálního období na negativní vlivy: fyzikální (úraz, 

škodlivé záření, apod.), chemické (působení jedů, některých léků, drog, apod.), nutriční 

(nesprávná výživa), biologické (virové a bakteriální infekce), psychické a sociální (stres, 

sociálněpatologické prostředí). Po narození je člověk vystaven stejným vlivům jako v období 

prenatálním, ale jde o přímé účinky na organizmus nikoli skrze tělo matky (mechanické 

poškození, nedostatek kyslíku, infekce a jiné komplikace). Mezi endogenní faktory mají 

zastoupení genetické vlivy45: chromozomální aberace (poškození chromozomální výbavy 

nezávislé na dědičných vlivech), genové mutace (dědičně přenosná změna genetických 

informací). Vliv mají i dispozice46, změněná reaktivita (změna citlivosti jedince na běžné 

podněty) a problémy imunitního charakteru (celkově snížená obranyschopnost 

organismu).47 

Vedle již zmíněných charakterů vzniku onemocnění se stále častěji objevují nově získané 

zdravotní postižení z příčiny nehody, úrazu a následkem vážných nemocí. Příznaky poruch 

hybnosti mají přechodný, dlouholetý nebo stálý charakter. Každé postižení znamená 

dlouhodobé nebo i trvalé ovlivnění života podle rozsahu, lokalizace a stupně poškození. V 

průběhu postižení se uplatňuje vliv věku, celkového zdravotního stavu a kondice, 

přidruženého onemocnění a nesmíme zapomínat ani na psychický stav klienta. „Omezení 

(snížení) motorického výkonu vzhledem k tělesnému postižení však může působit, a často 

také působí, na vývoj celé osobnosti. Schopnost výkonu a způsob chování vzhledem k okolí 

jsou určeny souhrnem všech tělesných a duševních vlastností a znaků organismu, konstitucí 

jedince.“48 

 

                                                             
45 Vady mohou být dědičné autozomálně podmíněné nebo vázané na pohlaví. 
46 Vrozené dědičné dispozice, projeví se při výskytu určitého spouštěcího vlivu. 
47 Slowík, J.: Speciální pedagogika, s 45-47. 
48 Vítková, M.: Somatopedické aspekty, s. 39. 
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1.5     Medicínské pojetí 

Na hybné poruchy zaměřuje pozornost léčba v medicínských oborech jako je neurologie, 

ortopedie, traumatologie a vnitřní lékařství. Zasahujeme i do oblasti gynekologie, 

porodnictví, onkologie a psychiatrie.  

Klinický projev onemocnění je závislý na úrovni a lokalizaci.  

V neurologii rozdělujeme postižení na základě poruchy: 

 svalu, (primární myogenní léze – myopatie; svalová dystrofie) 

 převodu z nervu na sval, (myastenia gravis) 

 periferního nervu, (polyneuropatie, léze, traumata) 

 míchy, (např. transverzální léze – náhlá, postupná)  

 mozkového kmene, (porucha regulace svalového tonu a koordinace) 

 mozečku, (porucha koordinace pohybů) 

 thalamu, (projevuje se např. ataxií, parézou, bolestí, hyperkinézou) 

 bazálních ganglií, (parkinsonský syndrom) 

 mozkových komor,  

 mozkové kůry.49 

 

„Jednotlivé postupy využívané v neurorehabilitaci aplikují různé formy aferentní 

stimulace, čímž se snaží stimulovat centrální nervový systém k adaptačním procesům. 

Nutná je cílená aktivace těch oblastí CNS, kde dochází k percepci (uvědomění si) a k analýze 

senzorických vjemů a k jejich propojení s dalšími funkcemi motorickými, vestibulárními, 

k ovlivnění svalového tonu apod.“50 Nejčastěji se poruchy hybnosti prezentují snížením 

svalové síly, změnami svalového tonu, narušením svalové koordinace, narušením 

rovnováhy, zhoršení schopností cíleného pohybu, poruch citlivosti či mimovolními pohyby 

končetin.  

Každé onemocnění má svá specifika. Volíme proto konkrétní postupy podle příznaků, 

které v klinickém obraze poruchy převládají. Mezi nejčastější onemocnění v neurologii 

s poruchou hybnosti se řadí: dětská mozková obrna, cévní onemocnění mozku (ischemické 

a hemoragické cévní mozkové příhody), kraniocerebrální traumata a apalický syndrom, 

                                                             
49 Kolář, P.: Rehabilitace v klinické praxi, s. 77. 
50 Tamtéž s. 306. 
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roztroušená skleróza mozkomíšní, neurodegenerativní onemocnění, Parkinsonova nemoc, 

poškození míchy, parézy periferních nervů a polyneuropatie.51 Vidíme, že škála 

onemocnění je široká, proto existuje i nepřeberné množství způsobů, jak ovlivnit průběh a 

eliminovat dočasné či trvalé následky nemoci.  V rámci neurologie se uplatňují také 

odborníci z oblasti ortotiky52, logopedie, fyzioterapie, ergoterapie, ortopedie, sociální péče 

či psychologie. 

 

Ortopedické pojetí se zaměřuje na onemocnění typu vrozených vývojových vad, 

onemocnění měkkých tkání, degenerativní onemocnění kloubů, zánětlivá onemocnění, 

traumata. Vítková (2006) se zmiňuje především o patologickém vyvinutí části těla neboli 

malformaci patřící do vrozených vývojových vad.53 Tyto VVV jsou anomálie lokalizující se na 

skeletu a měkkých tkání horních/dolních končetin, hrudníku nebo na páteři (spina bifida). 

Základ vady vzniká v prenatálním vývoji dítěte. Pro pohybový aparát jsou typické vrozené 

vady končetin. Vrozené deformity vznikají zásahem teratogenu v těhotenství nebo na 

genetickém podkladě. Takto vyvinuté dysmelie54 mají širokou škálu projevů, od těžkých 

tělesných postižení např. chybění celé části končetiny (amelie), fokomelií55, deformací až po 

méně závažné defekty na prstech (např. syndaktylie).      

Traumatologie pohybového ústrojí se zabývá prevencí, diagnostikou a léčbou poškození 

vzniklého na základě úrazu. V ČR jsou úrazy třetí nejčastější příčinou úmrtí.56 Zranění je 

mnohdy spojeno s autonehodou, motocyklovou havárií, pádem či sportovní aktivitou 

(skoky do vody). V nejohroženější skupině úrazem se objevují děti a mladí lidé. Při těžkých 

úrazech páteře může dojít i k poškození míchy. V těchto případech vznikají ochrnutí 

v rozsahu závislém na kompletnosti a výšce léze. Poškození jsou spojená s trvalými 

následky na pohybovém aparátu, jedny z nejtěžších získaných tělesných postižení. Ročně se 

eviduje asi 150-200 nových případů. Podle lokalizace vnikají různé klinické projevy. 

Rozlišujeme kvadruplegii (od úseku páteře C4 – Th1), paraplegii (Th2 – L3) a paraparézu (v 
                                                             
51 Kolář, P.: Rehabilitace v klinické praxi, s. 325. 
52 Ortotika hledá náhradu ztracené funkce. Hlavní oblastí zájmu jsou ortézy, které kompenzují stabilizační 
funkci, fixují či upravují vadné postavení. Protetika se zabývá náhradou anatomického defektu a funkce, 
k tomu využívá protézy. Obor technické ortopedie doplňují obory epitetika (kosmetické náhrady) a 
adjuvantika (kompenzační pomůcky).    
53 Vítková, M.: Somatopedické aspekty, s. 65. 
54 Porucha embryonálního vývoje končetin. Zahrnuje amelii, fokomelii, mikromelii aj.  
55 Fokomelie je charakteristická kompletním podélným defektem na horní či dolní končetině, kdy víceméně 
normální ruka nasedá na pletenec ramenní/ noha na pletenec pánevní.  
56 Do věku 44 let je úraz nejčastější příčinou smrti.   
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úseku L4 – S2).57 Pro osoby s tělesným postižením z poúrazových příčin je důležitá 

psychologická podpora. Získaná postižení jsou specifická možností srovnání situace před a 

po úraze. 

 

Na první pohled nesouvisející obor vnitřní medicíny je spojen s tělesným postižením 

stejně jako ostatní odvětví. Hybná omezení vznikají z příčin nemožnosti organismu 

vykonávat tělesnou zátěž důsledkem interního onemocnění. Jedná se o onemocnění 

kardiovaskulárních chorob, onemocnění imunitního charakteru (bronchiální astma), 

postižení orgánových systémů (chronická obstrukční plicní nemoc). Omezení pohybu může 

vznikat také následkem operačních postupů. Proto by se měla podpora specialistů zaměřit i 

na obory chirurgie. Například po operaci je důležitou součástí při návratu člověka do života 

získání dřívějších možností v pohybu. Týkat se to může operací kloubů i vnitřních orgánů. 

Pro návrat člověka do běžného života po stavech jako je infarkt myokardu či centrální 

mozková příhoda je zapotřebí odborné intervence specialistů.  

Závažným zásahem do pohybové soustavy v rámci chirurgického oboru je odstranění 

části končetiny od trupu (amputace). K amputaci může dojít v důsledku úrazu při 

autonehodách, poranění elektrickým proudem, při sportu nebo jako následek těžkého 

cévního onemocnění (diabetes mellitus) apod.58 

Dlouhodobě omezeni jsou i pacienti trpící autoimunitními nemocemi (diabetes mellitus - 

cukrovka, astma) nebo revmatickou chorobou. V rámci terapií máme nepřeberné množství 

způsobů jak ovlivnit a zlepšit průběh nemoci. Je zapotřebí zařadit pohybová opatření 

vyhovující konkrétnímu jednotlivci.  

Výčet péče v medicínském pojetí můžeme doplnit o péči v geriatrii, onkologii (mozkové 

nádory), gynekologii a psychiatrii.  

                                                             
57 Trojan, S., Druga, R., Pfeiffer, J., Votava, J.: Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka, s. 117. 
58 Vítková, M.: Somatopedické aspekty, s. 65. 



23 
 

KONCEPCE PŘÍSTUPŮ K OSOBÁM S HYBNÝM POSTIŽENÍM 

2.1     Vymezení pojmů 

Následky tělesného postižení se snaží eliminovat a kompenzovat metody ucelené 

rehabilitace, které se zabývají péčí pedagogickou, zdravotní, psychologickou, sociální i 

pracovní. Terapeutické ovlivnění handicapu patří zejména do oblasti léčebných prostředků 

rehabilitace. Léčebná rehabilitace se zaměřuje na odstranění postižení a funkčních poruch i 

na eliminaci vzniklých následků. Rehabilitace vertikální vede k obnovení původní úrovně 

fyzického stavu člověka. Naopak horizontální terapie řeší dlouhodobé a trvalé důsledky 

onemocnění, úrazu či vrozené vady pomocí kompenzace. (srovnání Jesenský, Votava)  

Terapeutické působení lze obecně chápat jako součást širších a obecnějších přístupů, 

které jsou v praktické i teoretické rovině zaměřeny na obnovování či zlepšování stavu 

lidského organismu s postižením. Činnosti vychází od předem dané teoreticko-

metodologické základny, která je určující pro její prostředky, metody i formy. Zdroje 

poznatků, které jsou základem pro vznik terapií, přicházejí z empirie odborníků působící 

v praxi i z teorie medicínských i psychologických disciplín a jsou do určité míry pro všechny 

terapie společné. Liší se hlavně svými prostředky a technikami. Jejich vymezení lze stanovit 

jako odbornou, záměrnou a cílevědomou aplikaci prostředků prováděnou za účelem 

pomoci lidem změnit chování, myšlení i psychomotorický status.59 Edukace se v začátku 

orientuje dle původu a příčin daného postižení, z toho se odvíjí postup i praktikované 

metody. 

Terapeutické přístupy uplatňují vzdělaní profesionálové v rámci jednotlivých terapií. 

Každý přístup může vycházet z nejrůznějších zdrojů a teorií. Proces má při realizaci určitý 

průběh, který se z krátkodobého hlediska podle Müllera (2005) dělí na fázi: zaměřenou na 

navázání kontaktu, uvolnění, motivaci a uvedení hlavní terapeutické práce, která směřuje k 

uzavření problémů vyplývající z hlavního terapeutického působení.60   

Z pohledu terapeuta je složité se orientovat v nepřeberném množství metod a konceptů, 

které se aplikují v terapiích u osob se zdravotním postižením. Celoživotní vzdělání se stává 

pro každého odborníka nutností, ne vždy však samozřejmostí. Zda se informovanost o 

                                                             
59 Müller, O. in Pipeková, J.: Kapitoly ze speciální pedagogiky, s. 100.   
60 Müller, O.: Terapie ve speciální pedagogice, s. 20-21. 
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terapeutických metodách zlepšuje s dosažením vyššího odborného vzdělání či je pro 

zkušenost nutnější dlouhodobá praxe, budeme zjišťovat v praktické části práce. 

Světová zdravotnická organizace definuje zdraví jako „stav úplné fyzické, psychické a 

sociální pohody, ne pouze absenci choroby…“61 Z tohoto vymezení vycházíme při 

stanovení dvou základních konceptů v péči o zdravotně postižené v této práci, specificky 

zaměřené na pohybový aparát. Koncept psychicko-sociální stránky a koncept fyzické 

stránky člověka.  

  

Koncept je charakterizován jako náčrt, pojetí, pojem, vzájemná souvislost. Právě k 

osobám se zdravotním postižením musíme přistupovat s vědomím všech spojitostí a 

propojovat znalosti z mnoha oborů. Včasnost, návaznost jednotlivých složek systému a 

všestrannost jsou zakotveny v pojetí komprehenzivní rehabilitace a proto koncepty, které ji 

doprovázejí při snaze dosáhnout dlouhodobých záměrů, musí tyto složky podporovat. 

Některé terapie se zaměřují na úzký profil diagnóz pro podporu jedné vymezené oblasti. 

Pro ucelené koncepty je charakterističtější komplexnost a široká myšlenková idea.  

Protože jsou lidé, od dítěte po dospělého, se zdravotním i s tělesným postižením tak 

různorodí, není možné využívat v edukaci pouze jednoho způsobu léčby. Vždy je nutné 

vycházet z konceptu ucelené a provázané rehabilitace. Aplikace jednotlivých metod bere 

v úvahu jedinečnost lidské osobnosti, tedy nutnost individualizace jednání u každého 

případu stejně jako aktivní účast pacienta do míry, jež je možná. Rehabilitace se zabývá péčí 

přechodnou, kdy dojde k návratu ztracené funkční schopnosti, ale i péčí trvalou, v případě 

nemožnosti uzdravení. Jedná se o možnosti náhrady, popřípadě snížení či zpomalení 

progrese onemocnění.62   

Základním předpokladem úspěšné práce zůstává včasná intervence, která představuje 

systém služeb a programů poskytovaných dětem ohrožených v sociálním, biologickém a 

psychologickém vývoji, dětem se zdravotním postižením a jejich rodinám.63  

Cílem poskytované péče je dosáhnout zamezení vzniku postižení nebo jeho 

minimalizace. O to se starají preventivní programy podporované ze strany legislativních, 

                                                             
61 Vaďurová, H., Mühlpachr, P.: Kvalita života, s. 11. 
62 Komprehenzivní rehabilitace se skládá z oblastí: léčebná, sociální, pracovní, pedagogická rehabilitace.  
63 Vítková in Jakobová, A.: Komplexní péče o děti s tělesným a kombinovaným postižením.  
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léčebných a soukromých složek. Jesenský (1995) jmenuje charakteristické body 

rehabilitace, předpokládá:  

 pozitivní motivace v přístupu a zájmu pacienta o ni 

 aktivitu postiženého v jejím průběhu  

 dostatek sociálních jistot postiženého64 

V případě hybného postižení, můžeme správně prováděnou léčebnou rehabilitací 

částečně zlepšit nebo i zcela odstranit vzniklý handicap. Různé podněty se mohou navzájem 

podporovat, doplňovat a seskupovat v systémy, nazvané podle autorů, kteří je sestavili 

v určitý didaktický celek.65  

„Cílem terapie je naučit se motorickou dovednost a současně si ji zapamatovat tak, aby 

mohla být používána v běžném životě.“66  

Dostupnost odborných informací nám dává možnost se o každé technice dozvědět velké 

množství detailů. Objevujeme metody uznávané či zamítané, doplňující se nebo si 

odporující, alternativní, terapeutické, rehabilitační nebo preventivní.67 Každé onemocnění 

nebo handicap má svá specifika, proto by měl mít terapeut v zásobě dostatek technik, aby 

mohl využít nejvhodnějších způsobů léčení. 

Nelze popsat všechny metody aplikované u osob s tělesným postižením, proto vybereme 

v každé oblasti zástupce. Mezi metody v léčebné rehabilitaci Jakobová (2011) řadí: 

balneologii, dietoterapii68, léčebnou tělesnou výchovu, fyzikální terapii, hipoterapii, 

canisterapii, ergoterapii, neuropsychologickou rehabilitaci a expresivní terapie.  

Z pohledu rehabilitačních metod pojednává o metodách, často nesoucí jméno 

zakladatele: H. Kabát, T. Fay, konvergentní stimulace Domanova – Delacatova, Pohl, Petöho 

konduktivní pedagogika, Phelps, metodika profesora Tardieu, B. a K. Bobathovi, Vojtova 

metoda: Reflexní lokomoce.  

Dále popisuje neméně přínosné metody pro osoby s tělesným postižením, např. 

kraniosakrální terapie, facilitační terapie (koncept Castillo Moralese), bukofaciální 

reedukace, míčkování.69   

   

                                                             
64 Jesenský in Jakobová, A.: Komplexní péče o děti s tělesným a kombinovaným postižením. 
65 Trojan, S.: Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky, s. 196. 
66 Leonard Ch. T. in Řasová: The Neuroscience Of Human Movement, s. 26. 
67 Pavlů, D.: Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody, s. 10. 
68 Dietoterapie představuje úpravu životosprávy prostředky šetřícího, podporující a racionálního stravování. 
69 Jakobová, A.: Komplexní péče o děti s tělesným a kombinovaným postižením, s. 26-40. 
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KONCEPT PSYCHOMOTORIKY 

Způsob i kvalita života představuje složitou soubornou, stále se měnící, globálně 

ovlivnitelnou kategorii, která souvisí se zdravotními, ekonomickými, kulturními i sociálními 

podmínkami života. Vnitřní jednota těla a duše je známá již z dávných dějin. Zkoumat 

můžeme každou stranu, můžeme hledat různá spojení a funkce, ale vždy bude organizmus 

fungovat jako celek. Proto se porucha, která zatíží jednu stranu systému, projeví i ve funkci 

druhé strany.70 

 

 Lidé se čím dál více zajímají o úroveň života. Životní podmínky člověk přizpůsobuje a 

mění tak, aby vyhovovaly jeho potřebám. U člověka s tělesným postižením jsou tyto 

podmínky nepoměrně komplikovanější. V dnešní době je snaha o maximální zabezpečení 

nutných potřeb i slabším jedincům jako jsou zdravotně postižení. Kvalitu života posuzujeme 

na základě uspokojování potřeb v oblasti vzdělávání, práce, zdraví, dopravy, komunikace, 

bydlení, zábavy, osobní svobody i sociálních jistot. V pojetí objektivní hodnoty života se 

pohybujeme v oblasti materiální a fyzické. Souhrnně je lze označit jako ekonomické, 

sociální, zdravotní a environmentální. Naopak subjektivní hodnota je závislá na vnímání 

samotného člověka. Spokojenost je závislá na plnění osobních cílů, na společenském 

uspokojení i dosažení svého očekávání.71 Subjektivní kvalita života závisí na charakteru 

osobnosti i na životní situaci. 

Člověk s handicapem má znesnadněny některé pro nás samozřejmé faktory 

ovlivňující/zvyšující hodnotu existence. Vnitřní faktory se podílí na rozvoji osobnosti po 

stránce jeho psychického a somatického vnímání, které mohlo utrpět v rámci postižení.72  

 

Vztah pacienta a terapeuta se mění ve 21. století na vztah oboustranný. Představa 

pacienta se promítá do průběhu intervence a následně ovlivňuje způsob a průběh léčby. 

Nemocný je dnes zákazníkem a od toho se musí odvíjet i náš přístup. Způsob myšlení se 

ubírá správným směrem. Nahlížíme na pacienta jako na celek. Nesoustředíme se pouze na 

problematickou část – na tělesnou schránku, ale řešíme komplexnost a individuální přístup 

ke každému klientovi, a to i z oblasti jeho psychiky.  

                                                             
70 Matějček, Z.: Psychologie nemocných a zdravotně postižených dětí, s. 11. 
71 Pipeková, J.: Kapitoly ze speciální pedagogiky, 2006. 
72 Jesenský, J.: Uvedení do rehabilitace zdravotně postižených, 1995. 
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Moderní psychosomatická medicína se opírá o psychologické názory K. Lewina o teorii 

pole73 a holistické medicíny. Holistický přístup a pohled na pacienta se opět pomalu 

dostává ke slovu. Vnímáme klienta jako biologický systém v souvislostech, v návaznosti na 

jeho okolí od molekulární úrovně po interakci s životním prostředím. Stále se setkáváme 

s nepříliš úspěšnou psychosomatickou léčbou, kdy oborníci podceňují nespecifické 

prostředky k ovlivnění pacienta. Efektivní komunikace, sugestivní působení nebo placebo 

efekt lze do léčby zcela jistě zařadit. S takovým přístupem se můžeme setkat u léčitelů, kteří 

těchto prostředků dokonale využívají. Léčitelé staví na dobrém vztahu a na důvěře pacienta 

k léčbě, zužitkovávají tento přístup více než kvalifikovaní profesionálové.74  

Bio-psycho-sociální model zahrnuje popis osobnosti z jednotlivých stránek života, které 

se navzájem ovlivňují a prolínají. Vzájemný soulad je důležitým předpokladem kladného 

postoje k životu. Vztahy jsou značně dynamické a hranice se stále posouvají. Řadíme sem i 

složku spirituální75. Vztahové a nehmotné hodnoty jsou velkou mírou určující pro kvalitu 

života. Podle Vaďurové (2005) ukazatele zdraví a kvality života přisuzujeme: fyzické stránce, 

psychické stránce, samostatnosti, životnímu prostředí, vztahům a víře. Vysoké postavení 

má také vzdělávání.76 Slováček (2004) poukazuje na subjektivně hodnocené faktory 

ovlivňující život nemocného dle kategorie fyzické kondice, funkční zdatnosti, psychického 

stavu, spokojenosti s léčbou a sociálního stavu.77 

 

Koncepce zdraví a nemoci znamená, z hlediska medicíny, přechod od biologického 

náhledu na člověka k náhledu zahrnující fyziologickou i psychickou stránku zdravotního 

stavu člověka. Holistické pojetí zahrnuje vedle fyziologické a psychické stránky i sociální 

dimenzi života. Nemoc tedy chápeme jako projev dysfunkční interakce mezi biologickými a 

psychickými funkcemi individua, přírodou a jeho společenským prostředím. Poškození nebo 

omezení jednoho ze systémů má dopad na fungování celého lidského organismu. Pro 

realizaci takového chápání člověka je nutné zabezpečit kooperaci mezi zdravotní péčí a 
                                                             
73 Kurt Lewin (1890 – 1947) definoval TEORII POLE, která poukazuje na skutečnost, že každé chování jedince 
musí být odvozeno ze souhrnu spoluexistujících skutečností. Tyto skutečnosti tvoří dynamické pole, které jako 
životní prostor jedince obsahují jeho samotného a psychologické prostředí. Okolí je vytvořeno tak, jak ho 
člověk vnímá, jak mu rozumí. 
74 Kolář, J.: Rehabilitace v klinické praxi, s. 650. 
75 Víra v něco určitého ale i osobní přesvědčení v člověka samotného.  
76 Vaďurová, H., Mühlpachr, P.: Kvalita života, s. 18-60. 
77 Slováček, L. a kol.: Kvalita života nemocných jeden z důležitých parametrů komplexního hodnocení léčby, 
s. 6-9. 
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sociálními službami. Zdraví a jeho podpora je výsledkem vzájemného působení těchto 

složek, které se navzájem doplňují.78  

 V životě s postižením dochází i přes podporu okolí k řadě omezení, znevýhodnění a 

obtíží. U osob s postižením pohybového aparátu se jedná nejen o omezení až ztrátu 

lokomoce. Psychická stránka u těchto osob je ovlivněna z důvodů závislosti na okolí 

(technické pomůcky, fyzické pomoci), omezení volnosti a samostatné rovnoprávnosti, stálé 

dodržování specifických opatření, citové a podmětové deprivace, poruch sebepojetí, 

emoční lability, neadekvátního prožívání, izolovaností a nízké sociability. Snížené 

sebehodnocení mohou zapříčinit komunikační bariéry, problematické vztahy i nezkušenost 

ve vztazích partnerských.79 Terapeutickou intervenci vedeme za účelem dosažení co 

nejvyšší samostatnosti člověka.  

Matějček (2001) uvádí v rámci somatických poruch tři kategorizace ovlivnění lidské 

psychiky, které mohou nastat jako následek při postižení.80 

 

Psychické následky uplatňující se u přímého poškození centrální nervové soustavy, ať již 

nemocí, úrazem či jakýmikoli jinými škodlivými činiteli. Poškození se projevují jako 

opožďování a nápadná nevyrovnanost celého duševního vývoje. Defekt má ráz trvalý, 

postupně zmírňující a upravující, v některých případech naopak progresivní (např. mozkové 

nádory).  

Psychické následky nepřímého ovlivnění centrální nervové soustavy v průběhu nemoci. 

Nemoc zatěžuje organizmus a může znamenat i přetížení jeho nervové soustavy. Mezi 

náročná patří zejména záchvatovitá, dlouhodobá a bolestivá onemocnění.  

Psychické následky mimořádné společenské situace osoby s postižením. Tyto obtíže 

vnikají náhlou změnou životní situace, do níž se člověk nemocí nebo úrazem dostává. 

Příčinou je nemožnost normálního styku s okolím tedy společenská izolace. 

                                                             
78 Novosad, L.: Ucelená rehabilitace lidí se zdravotním, zejména somatickým postižením, s. 5. 
79 Tamtéž s. 7. 
80 Matějček, Z.: Psychologie nemocných a zdravotně postižených dětí, s. 13-14.  
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3.1     Psychika pacienta 

Náročným obdobím na lidskou psychiku je doba těsně po úrazu, operaci nebo po 

akutním průběhu nemoci náhlým přechodem ze zdraví v nemoc. V případě dočasného 

problému, bez pozdějších komplikací, psychické trauma člověk překoná. S psychologickou 

intervencí je potřebné počítat v době hospitalizace, náhlé změně stavu, při motivační krizi 

nebo v době odloučení (citová deprivace). Trvalé následky, které mají charakter 

zdravotního postižení, znamenají zásah do kvality života a omezení aktivit i příležitostí. 

V procesu léčby dochází ke změnám zdravotního stavu a psychický stav člověka se podle 

toho mění. Novosad (2000) podává stadia psychosociálního akceptování v následujícím 

časovém sledu: 

 trauma, psychika je v útlumu, převládá „boj“ o životní funkce; 

 akutní zdravotní komplikace jsou zvládnuty, dílčí úleva; 

 uvědomování si změněné reality, dosavadní životní perspektivy jsou ohroženy a 

některé cíle se staly nereálnými; 

 popření nové reality a jejich důsledků, psychický šok, kladení otázek typu „proč já“, 

hledání viníků, zoufalství, obava z budoucnosti; 

 ztráta motivace k rehabilitaci, nezájem o okolní svět; 

 postupné vyrovnání se s novou osobní situací, přijetí skutečnosti, hledání nových 

perspektiv; 

 akceptování reality, úsilí o hodnotný a uspokojující život; 

 psychika je plně v souladu s cílem léčebné rehabilitace, člověk na sobě pracuje a 

chce být úspěšný.81 

 

Fáze plynule nenavazují. V některých případech nedojde člověk s postižením k vyrovnání 

a akceptování nové skutečnosti, zůstává dlouhodobě ve ztrátě motivace a nezájmu o okolí. 

Zde je nutná psychologická intervence odborníků. Psychologická podpora a psychoterapie 

má být prováděná také necílenými metodami (viz výše) během celého procesu rehabilitace, 

do níž spadá i rodina a přátelé. Včasná pomoc může omezit vznik druhotných handicapů 

psychosociálního rázu, které zhoršují primární postižení.82   

                                                             
81 Novosad, L.:Ucelená rehabilitace lidí se zdravotním, zejména somatickým postižením, s. 45. 
82 Novosad, L.: Ucelená rehabilitace lidí se zdravotním, zejména somatickým postižením, s. 44-45.       
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3.2     Motorický aspekt  

Psychomotorika vyjadřuje úzké spojení, souvislost, návaznost i prolínání psychiky 

(duševních procesů) a motoriky (tělesných procesů a pohybu). Pohybové možnosti závisí na 

propojení konstitučních a biomechanických vlastnostech lidského těla i psychickém 

potenciálu – výběr, řazení a usměrňování pohybu.  Tento termín začal používat Ernst J. 

Kiphard (1923 - 2010) pro léčebnou tělesnou výchovu osob s mentálním postižením. 

Postupně se začal uplatňovat i u koncepcí využívaných u osob s tělesným a smyslovým 

postižením. V dnešní době se psychomotorická cvičení využívají také k prevenci poruch 

intaktních dětí a dospělých.83 Psychomotorická terapie je součástí kinezioterapie, která 

využívá cíleně zaměřené pohybové programy. Tato forma pohybové aktivity dává zřetel na 

prožitek z pohybu, vede k prozkoumání vlastního těla i okolního životního prostoru.   

 

Psychika ovlivňuje provedení pohybu, snahu při léčbě i motivaci k uzdravení. Následkem 

onemocnění (zamezení pohybu) mohou vzniknout depresivní stavy, které působí překážku 

v navázání pozitivního kontaktu s terapeutem i rodinou. Průvodními jevy jsou často úzkosti 

a stres. Pacient se vyrovnává s postižením, s prognózou onemocnění i se zhoršováním 

zdravotního stavu. Překážek, které zhoršují psychický stav, může být celá řada. Jmenujme 

například vztahové problémy s okolím, ztrátu pracovního uplatnění nebo náhlou změnu 

životních postojů. Depresivní člověk aktivně nespolupracuje s terapeutem a znesnadňuje 

proces rehabilitace. Aktivní přístup často urychluje návrat do běžného života. Ovlivnění 

psychického stavu náleží do kompetence celého multidisciplinárního týmu rehabilitace. 

Cílenou léčbu doporučí psychoterapeut (farmakoterapie).  

Kooperace odborníků má možnost vytvářet bezpečný prostor (čas, klid) pro terapii. 

Snažíme se o podporu, motivaci, aktivizaci nemocného. Kvalifikovaný přístup ze strany 

terapeuta během léčby zvyšuje sebevědomí člověka, osvojené návyky se přenáší i do 

vztahů mimo intervenci. Některé terapeutické metody působí cíleně antidepresivně 

(muzikoterapie, arteterapie, animoterapie, jóga, autogenní trénink, dechová cvičení). 

Využíváme přímého vztahu mezi pohybovou aktivitou a centrálním nervovým systémem. 

Nervozita a strach zhoršují koordinaci pohybu, špatné rozpoložení vede k nechuti 

spolupracovat s terapeutem. Naopak pohybová aktivita vede k tvorbě endogenních 

                                                             
83 Szabová, M.: Cvičení pro rozvoj psychomotoriky: stimulační hry pro děti od 3 let, s. 11.  
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opioidů, které mají vliv na pocity člověka.84 Adrenalin, vyplavený při stresu85 nebo během 

pohybové a psychické zátěže, stimuluje organismus k lepším někdy až extrémním výkonům. 

Podobně i limbický systém, který je spouštěčem volního pohybu, zřetelně ovlivňuje emoce 

a je nejvyšším regulátorem svalového napětí.  

Cílem psychomotoriky je podpořit kompetence v oblasti vlastního já, věcné zkušenosti 

s okolním světem a sociální kompetence, zahrnující komunikaci a vztahy s okolím.86 

   

                                                             
84 Řasová, K.: Fyzioterapie u neurologických onemocnění, s. 46. 
85 Stres je vnímán i jako pozitivní stimulace organismu, nelze ho chápat jen v negativním smyslu. Pouze 
v krátkodobém působení je pro tělo prospěšný. Vyplavení adrenalinu a noradrenalinu (autonomní nerovový 
systém -  část sympatikus) z dřeně nadledvin zabezpečí tělo svalům dostatek výživy při zátěžové situaci.   
86 Adamírová in Jakobová, A.: Komplexní péče o děti s tělesným a kombinovaným postižením, s. 46. 
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 3.3     Terapie pracující s psychomotorickou činností 

Kategorie psychomotorických terapií obsahuje širokou škálu činností s přesahem do 

různých terapeutických přístupů. Nelze říci, že se jedná o jednotnou a jedinou terapii 

s vlastním teoretickým a metodologickým rámcem, ale jde o volné označení většího počtu 

samostatných a vzájemně nezávislých terapeutických postupů.  

Terapie se stává charakteristická z důvodu současného ovlivňování duševních funkcí a 

osobnosti člověka za aktivního přispění práce s pohybem. V tomto ohledu spatřujeme 

odlišnost od fyzioterapie, kdy se zaměřujeme primárně na ovlivnění tělesného výkonu a 

funkce. Pohyb se využívá za účelem pomoci lidem změnit pozitivně chování, myšlení, 

emoce a další osobní předpoklady společenské i individuální.87 

Psychomotoriku lze považovat za edukativní koncept zaměřený na neuropsychologickou 

podstatu člověka. V rámci intervence ji dělíme na větev pedagogickou a terapeutickou, 

které se vzájemně prolínají. Terapeutická větev pracuje s tělesným vnímáním a pohybovým 

chováním. Léčba zprostředkovává motorické situace a techniky, které se snaží dosáhnout 

určeného cíle a působit tak i na psychologické problémy jedince. Psychomotorickou terapii 

využíváme v pedagogice při práci ve škole, při výchově dětí, k rozvoji osobnosti i jako 

prevenci. Užíváme ji jako prostředek terapie speciální pedagogiky a léčebné terapie dětí i 

dospělých.          

Základem konceptu psychomotoriky je podle Pavlů (2003) představa, že různé odchylky 

a poruchy v motorických a psychických projevech dětí i dospělých jsou výsledkem 

narušeného vývoje osobnosti jako celku. U dětí poruchy smyslového vnímání okolí mohou 

vést k  nepřizpůsobenému chování a vystupování. Dochází k abnormním pohybovým, 

mimickým a řečovým reakcím. Terapie se soustřeďuje na komplexní podporu vývoje dětské 

osobnosti s preferencí k rozvoji smyslů, koordinace, duševních, sociálních a emocionálních 

schopností. 

 

Koncept využíváme v terapii týkající se odchylek a poruch motoriky, chování, 

smyslového vnímání. Výrazný posun pozorujeme u dětí s opožděným psychomotorickým 

                                                             
87 Valenta, M., Michalík, J.: Mentální postižení, s. 127. 
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vývojem, poruchou koordinace, rovnováhy, s neobratností, zhoršenou reakční schopností, 

ale i špatnou koncentrací, zvýšenou unavitelností, hyperkinézou a motorickým neklidem.88 

 

Vymezením psychomotoriky se zabývá Szabová (1999). V širším náhledu na koncept se 

objevuje psychomotorika jako úzké spojení/prolínání psychiky a motoriky. Psychika 

zahrnuje oblast: neuromotoriky, senzomotoriky, psychomotoriky v užším smyslu a 

sociomotoriky.89 

Neuromotorika prezentuje motorickou, výkonnou část psychomotoriky. Nervová činnost 

vyvíjí motorickou odpověď na podněty z vnějšího prostředí i z vlastního organismu, které se 

vytváří na základě nepodmíněných i podmíněných reflexů či volní a mimovolní aktivity. 

 

Neuromotorika zahrnuje oblast: 

 jemné motoriky  

 hrubé motoriky 

 koordinace pohybů 

 tělesného schématu 

 rovnováhy 

 orientace v prostoru 

 

Senzomotoriku chápe jako motorickou reakci jednotlivce na impulsy přicházející 

prostřednictvím senzorických receptorů – zrak, sluch, hmat, čich, chuť, které doplňují i 

pohybové, polohové a tlakové receptory.  

Sociomotorika představuje pohybové, motorické projevy, odrážející existenci člověka 

v jednotlivých společenských skupinách, institucích a oblastech sociálního života. Důležitou 

složku vytváří projevy chování, což je předpokladem k sociální komunikaci. 

 

Pozitivní přínos těchto terapií spočívá v možnosti lehkého přizpůsobení pro každého. 

Vždy máme možnost upravit podmínky do té míry, aby celé cvičení vyhovovalo úrovni a 

požadavkům skupiny, se kterou pracujeme. Důležitou součástí psychomotorického přístupu 

je pocit úspěšnosti a sounáležitosti s kolektivem. Během terapie jednotlivce chválíme a 

                                                             
88 Pavlů, D.: Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody, s. 152. 
89 Szabová, M.: Cvičení pro rozvoj psychomotoriky: stimulační hry pro děti od 3 let, s. 12.  
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povzbuzujeme, pozitivně přistupujeme i k hodnocení skupinovému snažení. Prožitek ovlivní 

vnímání okolí a odstraní negativní vlivy psychického zatížení v rámci postižení, přispívá také 

k podpoře celkového vývoje osobnosti. Získané zkušenosti o vlastním těle a schopnostech 

se zhodnotí v rámci sebepoznání a zdokonalování, popřípadě se projeví i v chování.     

Povzbuzování formou stimulace k činnosti poskytuje jednotlivci nebo skupině podněty 

různé kvality (obsahu, hodnoty), kvantity a intenzity (účinnosti). Podněcuje k dosažení 

vyššího cíle, úrovně a podporuje další růst a rozvoj. „Stimulace je významná v každém věku, 

u zdravých i nemocných. Potřebují ji lidé zdraví i ohrožení, postižení i narušení. Může být 

spontánní, přirozená – ve smyslu běžného povzbuzování (např. v rodině). Může však být i 

cílená, záměrná, terapeuticky anebo terapeuticko-výchovně vedená, přesně zaměřená na 

určité oblasti, kde je důležitá podle specifických potřeb jednotlivce.“90 Stimulaci vytváříme 

s ohledem k jednotlivým vývojovým obdobím jedince a k jeho celkové hybnosti. V raném 

věku má podněcování neuromotoriky nejpodstatnější dopad. Dítě v této době není ještě 

schopno si zabezpečit dostatek podnětů. Podněty je nutno dodávat v rámci intervence, 

terapie i v běžném rodinném životě.       

 

                                                             
90 Szabová, M.: Cvičení pro rozvoj psychomotoriky: stimulační hry pro děti od 3 let, s. 13.  



35 
 

3.3.1     Bazální stimulace  

Německý speciální pedagog Andreas D. Fröhlich (*1946) je autorem komunikačního, 

interakčního stimulačního konceptu, který bere v úvahu všechny oblasti lidských potřeb. 

Koncept vypracoval při práci s dětmi s těžkými kombinovanými vadami, především 

mentální retardací. Tvrdil, že i tito jedinci jsou schopni plně participovat na životě. Jeho 

snaha o navázání kontaktu vedla přes oblast vnímání vlastního těla, v rámci terapeutického 

působení propojuje jednotu těla a duše91. Dosažené výsledky byly natolik přínosné, že 

vyvolaly rozsáhlý vědecký výzkum. Nyní se aplikuje nejen v oblasti medicíny, ale přináší 

výsledky v pedagogické i ošetřovatelské sféře. Úspěšně se využívá v intenzivní péči, pro níž 

metodu upravila zdravotní sestra Christel Bienstein spolupracující se zakladatelem 

konceptu. V zemích Evropské unie je považován za nejpopulárnější ošetřovatelský koncept 

u osob s poruchou schopnosti v komunikaci, vnímání či pohybu. Právě ztráta těchto 

klíčových schopností přinášející podněty z okolí způsobuje senzomotorickou deprivaci 

jedince. Koncept vychází z předpokladu individuální strukturované péče o klienta se 

zapojením jeho nejbližší pečující osoby.92 Tento poměrně mladý koncept se do České 

republiky dostává v roce 2000 prostřednictvím PhDr. Karolíny Friedlové, která je první 

vyškolenou lektorkou konceptu u nás. Od té doby se konají školící odborné kurzy.  

Pro aplikaci metody není potřeba žádných nadstandardních pomůcek nebo přístrojů, 

důležitost se přikládá spíše odbornému vyškolení a kooperaci mezi odborníky jednající 

v rámci komprehenzivní rehabilitace. Cílem stimulace je podporovat schopnost vnímání 

těžce postižených osob a udržet nebo zmírnit rozvoj jejich postižení. Vychází z předpokladu, 

že každý jedinec má svou individuální strukturu, která může být rozvíjena pouze při 

zajištění přísunu podnětů, které pozitivně ovlivňují jeho vývoj. Technika plynulé a 

opakované stimulace smyslových orgánů vede ke vzniku nových mozkových spojení 

s neuronální reorganizací. Prvky pro stimulaci jsou vybrány na základě autobiografické 

anamnézy, což je podrobný popis dosavadních zvyků či oblíbených činností a předmětů. 

Tyto podněty můžeme rozdělit do několika skupin.  

 

 

                                                             
91 Holistický náhled na pacienta. 
92 www.bazalni-stimulace.cz 
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Somatická stimulace zprostředkovává klientovi vnímání vlastního těla, uvědomění si 

sama sebe. Stimulace může probíhat za účelem zklidnění, povzbuzení, rozvíjení nebo na 

podporu neurofyziologické stimulace, polohování a kontaktního dýchání. Ke stimulaci 

využíváme doteky93, masáže, polohování, koupele, zábaly s přihlédnutím k aktuálnímu 

stavu pacienta. Prioritou je tzv. iniciální dotek, zřetelný a přiměřený stisk vhodného a stále 

stejného místa, proto má mít každý pacient u lůžka popsané místo tohoto doteku. 

Dodržovat tuto zásadu by měli zdravotničtí pracovníci i rodinní příslušníci. Slouží místo 

pozdravu94 i rozloučení na začátku a na konci komunikace s pacientem. Vhodný je například 

přiměřený stisk ruky nebo paže. Náhlé a necílené doteky vyvolávají pocity nejistoty a 

strachu, proto se jich vyvarujeme.    

Vestibulární stimulace je zaměřena na informování o postavení v prostoru. Pokud 

pacient dlouhodobě nemění svou polohu95 nebo jen omezeně, vyvstávají problémy 

s orientací na svém těle a v prostoru. Mohou se objevit i somatické problémy typu 

kolapsových stavů, nauzei, bolestí hlavy či zvýšeného svalového napětí. Tomu předcházíme 

tím, že pracujeme s nepatrnými pohyby hlavy do stran, provádíme houpavý terapeutem 

vedený pohyb nebo pracujeme se změnou pozice celého lůžka.   

Vibrační stimulace působí přes chvění a vibrace. Využívá se jemného chvění, které 

způsobuje mluvené slovo, broukání melodie nebo silnějšího podnětu poklepových masáží, 

klepání až dupání. Smyslem je posílení stability pacienta a uvědomění polohy těla.   

Při auditivní stimulaci využíváme známé a příjemné zvuky – hlas, hudbu nebo 

reprodukované zvuky.  

Optická stimulace souvisí s orientací v prostoru. Je důležité měnit pacientovi možnosti 

zorného pole a podporovat zrakové vnímání – světlo, tmu, blízké a vzdálené obrysy, ostré 

kontrasty, barvy. Pokud je možné, můžeme poskytnout změnu prostředí efektivně tím, že 

pacient opustí pokoj.  

Pracujeme také s ústní dutinou v rámci orální stimulace. Provádíme techniku k podpoře 

vnímání chutí oblíbených tekutin a jídel, aktivitě ústní dutiny a dentální hygieny.  

Olfaktorická stimulace využívá vůně a pachy, které významně aktivují vzpomínky.  

                                                             
93 Koncept upozorňuje na důležitost hodnoty doteku – jeho kvality, síly, tlaku, rytmu, opakování, způsobu, 
významu a použité lokality.  
94 K pacientovi přesto promluvíme a komunikujeme i slovně, tento úkon je spojen se somatickou stimulací.  
95 Stimulace se má aplikovat u pacientů, kteří jsou upoutáni na lůžko déle než 3 dny. 
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Taktilně-haptická stimulace se týká oblíbených předmětů z osobního nebo pracovního 

života a osobních zájmů klienta. Opět stimulujeme paměťovou stopu, ale také 

podporujeme aktivitu ruky.96  

 

Metoda bazální stimulace se může vhodně propojit s multisenzorickou technikou 

nazvanou SNOEZELEN. Je zároveň relaxační metodou i prostředím. Snoezelen slouží jako 

speciální místnost výjimečná svým pozitivně laděným prostředím, které plní funkci 

relaxační, poznávací i interakční. Principem je vytvoření bezpečného stimulujícího 

prostředí, které probouzí smysly a podporuje psychomotorické funkce. 

                                                             
96 Kapounová, G.: Ošetřovatelství v intenzivní péči, s. 206-209.  
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3.4     Koncepty zaměřené na psychomotorickou problematiku 

Psychickou stránku člověka se snažíme pozitivně ovlivnit v každé části procesu ucelené 

rehabilitace. Některé terapie mají užší specializaci na vliv duševního stavu člověka, jiné 

působí spíše nespecificky. 

Mezi postupy využitelné v rámci psychomotorické terapie Valenta (2012)97 řadí 

pantomimu, tanec, relaxaci, pohybové hry i specifické tělesně stimulující koncepty. 

Speciálně využívané metody jsou například eurytmie Rudolfa Steinera98, metody 

pohybového rozvoje Veroniky Sherborneové99, psychogymnastika manželů 

Knoblochových100 a H. Junové, pohybová terapie H. Stolzeho, M. Goldbegové, Ch. 

Graffové101. Mezi koncepce věnující se psychomotorice můžeme také zařadit senzorickou 

integraci Ayresové, koncept Frostigové, Affolterové, koncepci Domana a Delocata, metodu 

Roodové102. 

 

Velkou skupinu rehabilitačních a psychosociálních metod tvoří techniky využívající 

účinek zvířete na člověka, souhrnně označovány jako zooterapie/animoterapie. Metody 

užívají primárně pozitivní a léčebné vlivy kontaktu pacienta se zvířetem. Potenciál zvířat 

jako terapeutického přístupu k podpoře či usnadnění léčby a rehabilitace pacientů 

s akutním nebo chronickým postižením je znám řadu let. Mezi nejčastější patří hipoterapie 

(kůň) a canisterapie (pes). Méně propagovaná felinoterapie vytváří léčebný efekt na 

základě přítomnosti kočky v blízkosti člověka. Při chovu drobných zvířat probíhá nevědomá 

a velice účinná terapie. K pasivní interakci jsou vhodná zvířata jako např. menší savci 

(zakrslý králík, morčata, činčily, fretky), ptáci (andulka, papoušek) dokonce i hadi, lamy, osli, 

delfíni (v USA), ovce, opice, kozy, slepice, akvarijní rybičky a spousta dalších domácích, 

                                                             
97 Valenta, M., Michalík, J., Lečbych, M. a kol.: Mentální postižení, s. 127.  
98

 Pedagogická a léčebná metoda utvořená filosofem a pedagogem Rudolfem Steinerem (1861-1925). 
Eurytmie slouží jako výchovný prostředek k rozvíjení vloh a harmonizace procesu zrání (využívají především 
waldorfské školy). Léčebná stránka vychází z eurytmického umění, které vytváří síly, jež mohou způsobit 
uzdravení nebo úlevu při onemocněních a tělesných poruchách.  
99 Metoda stimulující vývoj dítěte s postižením po stránce pohybové, emocionální, smyslové a rozumové 
podporuje přirozený kontakt rodičů a dětí. Cílem je vzájemné sdílení pocitů obou stran s dopomocí 
terapeutického cvičení. 
100 František a Jiřina Knoblochovi patří k nejvýznamnějším osobnostem české psychoterapie v poválečném 
období. Psychogymnastická technika skupinové terapie vychází z teorie integrované psychoterapie. Umožňuje 
klientům vyjadřovat vztahy k lidem beze slov. Někdy se označuje také jako psychopantomima.   
101 Terapie vede k uvědomování si vlastních pocitů v klidu, v pohybu i v interakci s okolím. Pacient hledá v těle 
odezvu na své emoce, myšlenky a vnímání. Úspěšně se používá v oblasti gynekologie a interny. 
102 Využívá senzorických stimulačních metod, například kartáčování a tlaku. 
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hospodářských i exotických zvířat. Vše záleží na uvážení, zda se vybrané zvíře hodí ke 

kooperaci s klientem. V Evropě zaznamenala terapie pomocí zvířat začátky v roce 1991. 

Německá bioložka G. Wittmann založila společnost „Zvířata pro terapii“. V Čechách se 

začala rozvíjet canisterapie začátkem 90. let.   

V praxi se prokázalo, že u pacientů v kontaktu se zvířetem dochází k pozitivním změnám. 

Dochází k poklesu krevního tlaku i tepové frekvence. Ke specifické změně dochází 

v psychickém stavu pacienta. Manuální kontakt člověka a zvířete vede skrze extero- i 

proprioceptivní facilitace k pozitivnímu ovlivnění jemné i hrubé motoriky, ovlivnění svalstva 

ruky a prstů, i zlepšení reakčních schopností, ovlivnění schopnosti řeči. Účinky se projevují 

nejen na motorické složce, ale přispívají k zlepšení komunikace, paměti a k celkovému 

zklidnění. Hlavní oblastí aplikace jsou stavy po infarktu myokardu, stavy po cévních 

mozkových příhodách, stavy spojené s poruchami pohybového systému, depresivní stavy, 

chronické bolesti i poúrazové stavy.103 

 

Na jedince s poruchou hybnosti má pozitivní účinek pohyb při expresivních104 

uměleckých terapií. Pohyb je vnímán jako prostředek k získání určeného cíle, ne jako 

terapeutická nezbytnost. Proto může mít využití expresivních metod značný přínos. Nové 

dovednosti získané při terapii umožňují propojit tělesné postižení s novou dimenzí 

neverbální komunikace, emocí, kreativity a estetického cítění. Terapie záměrně upravují 

narušenou činnost organismu s přispěním uměleckých aktivit. Proces zahrnuje celou 

osobnost klienta, ale i terapeuta, dochází tedy k vzájemné interakci a ovlivnění. Dle 

použitých prostředků rozlišujeme například arteterapii, muzikoterapii, dramatoterapii, 

psychodrama, biblioterapii nebo taneční (pohybovou) terapii. Obecné cíle mají tyto metody 

společné – eliminovat vliv stresu, podpořit motivaci a komunikační dovednosti, budovat 

bohatou sociální interakci se schopností náhledu do společenských situací, podpořit 

sebereflexi jedince. Expresivní terapie probíhají jako systematický proces, zahrnují jako 

ostatní metody diagnostiku, terapeutickou intervenci a evaluaci.  

Arteterapie bývá uváděna jako druh psychoterapie, která k léčbě využívá výtvarných 

prostředků (kresba, malba), ale také pracuje s různorodými výtvarnými materiály 

                                                             
103 Pavlů, D.: Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody, s. 222. 
104 Použití výrazových prostředků. 
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(keramická hlína, modelína). Při terapii procvičujeme jemnou motoriku, grafomotoriku, 

vizuomotorickou koordinaci a vizuální vnímání.  

Naopak muzikoterapie je považována za specifickou psychoterapeutickou metodu, která 

využívá hudby, rytmu a písní. Terapeutické vlastnosti hudby pomáhají léčit, hudba snižuje 

projevy nervozity a tím usnadňuje relaxaci, zmírňuje i neurózy, funkční poruchy, dyslektické 

obtíže, zmírňuje projevy koktavosti a poruchy řeči, ovlivňuje dýchání, krevní tlak, 

harmonizuje osobnost, posiluje imunitní systém, motivuje, zlepšuje vnímání a uvolňuje 

vnitřní energii těla.105  Motoriku dále podpoříme i během pohybových aktivit při hudbě 

(tanec) nebo hry na hudební nástroj (jemná motorika).  

 

3.4.1     Sportovní aktivity 

Podpořit psychickou i somatickou stránku člověka se daří sportovním a kolektivním 

hrám. Socializační role sportu pro osoby se zdravotním postižením je nezastupitelná. 

Prostřednictvím sportu se daří nenásilně začleňovat jedince s tělesným postižením mezi 

intaktní osoby. Sport a tělesná aktivita umožňuje snazší komunikaci mezi lidmi a sociálními 

skupinami, s následnou integrací do kolektivu. Navazování kontaktů působí pozitivně na 

všechny stránky osobnosti. Sportovní aktivita tělesně postižených se stala samozřejmou 

součástí naší společnosti. Příkladem může být největší sportovní událost - paralympiáda106, 

která má světový ohlas. Sport je pro aktivní osoby s TP možností jak zažít pocit euforie, 

bohatých emocí a adrenalinu. Pro mnohé jedince se získaným TP je často prvotní motivací 

pro opětovný návrat do života. Osoby s vrozeným TP mohou najít ve sportovní aktivitě 

životní styl i místo ve společnosti.      

Zajímavá je otázka obrácené integrace, kdy se osoby bez postižení účastní sportovních 

aktivit přímo určených pro osoby s postižením. Intaktní sportovci se podílí na vytváření 

kolektivu, který je schopen herní aktivity. Jde například o doplnění týmu v rámci hry, kdy je 

                                                             
105 Jakobová, A.: Komplexní péče o děti s tělesným a kombinovaným postižením, s. 39. 
106 U zrodu myšlenky organizovat sportovní akci pro osoby se zdravotním postižením stál anglický 
neurochirurg sir Ludwig Guttmann (1899 – 1980). První letní paralympijské hry se uskutečnily roku 1960 
v Římě a opakují se každé 4 roky. Zimní paralympiáda se konala poprvé v roce 1976 ve Švédsku. V rámci her 
můžeme najít řadu běžných i zajímavých sportů pro sportovce s tělesným postižením: lukostřelba, atletika 
(maraton, vrh koulí, hod oštěpem, jízdy – obdoba běhu na dráze), boccia, cyklistika, střelba, benchpress 
(vzpírání na lavičce), volejbal, plavání, basketball, šerm, ragby, stolní tenis, tenis na vozíku a na zimních hrách: 
curling, sledge hokej, lyžování (monoski) běžecké lyžování a biatlon, para-snowboard.  
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nedostatek hráčů v poli (basketbal na vozíku, vozíčkářské rugby, sledge107 hokej). Některá 

herní pravidla s touto možností přímo počítají a ustanovují, do jaké míry lze tým obsadit 

nepostiženými sportovci.108  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukázka para-snowboardingu, který bude v roce 2014 poprvé k vidění na paralympijských 

hrách v Sochi. Obrázek 1 109 

                                                             
107 Sledge hokej se hraje na speciálně upravených sáňkách, které mají místo skluznice nože. Hráči se odrážejí 
pomocí dvou hokejek zakončené z jedné strany bodcem z druhé čepelí. V České republice oficiálně vznikl až 
v roce 2000 ve Zlíně. www.sledge-olomouc.com 
108 Kudláček, M. a kol.: Aplikované pohybové aktivity pro osoby s tělesným postižením, s. 14.  
109 www.snowlife.com 
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3.4.1.1     Plavecký výcvik  

Jednou z nejefektivnějších aktivit pro osoby s tělesným postižením zůstává plavání. Má 

bohaté zdravotní i psychické účinky. Během plávání se spojují aspekty rehabilitační, 

sportovní i sociální. Bělková (1994) uvádí předně tyto účinky: všestrannost a rovnoměrnost 

zátěže působící na svaly (především na velké svalové skupiny), ale i posilování málo 

využívaných posturálních svalů trupu. Horizontální poloha snižuje statickou složku svalové 

práce, tím vytváří podmínku pro svalovou relaxaci. Zároveň antigravitační účinky díky 

působení hydrostatického vztlaku odlehčují celému pohybovému aparátu (páteř, klouby, 

vazivo dolních končetin). Člověk má možnost vykonat pohyb v kloubu v plném rozsahu 

(mimo vodu nelze pohyb vykonat přes bolest nebo díky gravitaci). Dále se přidružují 

pozitivní účinky na kardiovaskulární, dýchací a termoregulační systém. Specifické pozitivní 

účinky má plavání na duševní funkce člověka, přiměřeně dráždí CNS a vyvolává příjemné 

uklidňující pocity, jež jsou zprostředkovány kontaktem s vodou110. Aerobní zátěž má 

celkově příznivé účinky na organizmus, rozvíjí vytrvalost a tělesnou kondici. Ve vodním 

prostředí se pohybujeme při nízkém úrazovém riziku, protože prostředí svým odporem 

znemožňuje prudké, švihové nebo silové pohyby.111 

 

Klímová (2011) stanovila v návaznosti na výzkum ve své práci o vlivu plaveckého výcviku 

na motorické schopnosti jedinců s postižením následující doporučení pro praxi112:  

 

1. Pedagog, cvičitel či asistent hrají při výcviku plavání zásadní roli, motivují, 

demonstrují, názorně předvádějí pohyb.  

2. Důležitá je vhodná motivace, žádné donucování.  

3. Dobrá nálada, úsměv, pochvala a projevená důvěra pomáhají udržet zájem o činnost.  

4. Požadavky formulujeme jasně, stručně, přesně a doprovázíme i názornou ukázkou.  

5. Neustále procvičujeme, opakujeme, opravujeme chybný pohyb.  

6. Trpělivost. 

7. Za všech okolností klademe důraz na bezpečnost.  

8. Brát zřetel na rychlou unavitelnost osob s postižením a dle toho upravovat  

                                                             
110 Voda může vyvolávat u některých jednotlivců i negativní pocity až strach. Je potřeba přistupovat k 
pacientovi s dostatečnou opatrností. Navázání důvěry mezi plavcem a asistentem přispěje k pokroku.    
111 Bělková, T.: Zdravotní a léčebné plavání, s. 43. 
112 Klímová, J.: Vliv plavání na vybrané motorické schopnosti u jedinců s postižením, s. 98-99. 
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své požadavky.  

9. Podporovat samostatnost.  

10. Brát ohled na okolní podmínky (teplota vody a vzduchu).  

11. Dostatečná informovanost asistenta či pedagoga o zdravotním stavu dětí, o jejich 

specifických projevech chování.  

12. Při plavání doporučujeme kombinovat prvky Halliwickova113 konceptu s prvky z 

běžného plavání.  

13. Vedoucí plaveckého výcviku (asistent, cvičitel, aj.) by měli mít řádné proškolení v 

dané problematice (nejen teoretické, ale i praktické).  

14. Poskytnout člověku s postižením podporu dle závažnosti postižení a snažit se 

neustále tuto podporu zmenšovat. 

 

                                                             
113 Hallwick metoda vznikla v Anglii, jejím autorem je J. McMillan. Primárně se zabývá výukou plavání osob 
s postižením. Má své zásady a principy. Klade hlavní důraz na přirozenost člověka v jeho potřebě se hýbat. 
Podstata spočívá ve využívání: vztlaku k odlehčení kloubů, uvolnění svalového napětí, mírnění bolestí, 
zlepšení koordinace a síly, odporu vody k mobilizaci kloubů a proudového odporu vody ke zlepšení svalové 
síly. Filosofie metody vychází ze vztahu jeden instruktor (asistent)-jeden plavec, neustálý vizuální kontakt a 
důvěra v asistenta (aktivní pomoc), bezpečnost, citlivě dávkovaná podpora, individuální úprava činností dle 
typu postižení. www.halliwick.wz.cz 
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3.4.1.2    Metodická řada J. Nevrkly a M. Kováře 

Plaváním osob s tělesným postižením se v České republice zabývá zejména občanské 

sdružení s názvem Kontakt bB - Plavecká akademie bez bariér. Historie sdružení se začala 

psát v roce 1992, ale její počátky se formovaly daleko dříve. Od roku 1995 má pevnou 

strukturu pod křídly brněnské Ligy za práva vozíčkářů. Vizí se stala snaha motivovat osoby 

se zdravotním postižením k aktivnímu, plnohodnotnému způsobu života a následně 

inspirovat osoby bez postižení k trvalé spolupráci. Vzájemným ovlivňováním přispívá 

organizace k vytváření hodnotového systému, v němž je na prvním místě obrácení se 

k potřebám druhých. Nosnou aktivitou je výuka plavání osob s tělesným postižením na 

úrovni kompenzačně rehabilitační, kondičně rehabilitační a sportovně rehabilitační. 

Kontinuální a metodicky vedený program plavání je tedy realizován na všech úrovních, od 

prvního kontaktu s vodou až po trénink na vrcholové sportovní závody. V tomto pojetí je 

celosvětově unikátní. Za myšlenkou provázeného celoročního programu stojí Jan Nevrkla114 

a Martin Kovář. Všechny oblasti činnosti115 sdružení z výuky plavání tělesně postižených 

vycházejí, navazují na ni a zároveň ji doplňují. Rehabilitační aspekty obsažené ve výuce 

plavání působí na zvětšení kloubního rozsahu, koordinaci pohybu s bezprostředním vlivem 

na lepší sebeobsluhu a samostatnost v běžném životě, vitální kapacitu plic, posílení 

zbytkového funkčního potenciálu, vyrovnávání svalových dysbalancí, skolióz, prevenci 

dekubitů a dalších sekundárních komplikací vyplývajících z konkrétního typu postižení a 

diagnózy.116 „Pravidelná pohybová činnost ve vodě s sebou nese nejen zlepšení fyzické 

kondice, ale v rovině sociální nabízí možnost navazovat přátelství a vztahy, setkávat se při 

běžné aktivitě mimo zdravotnická zařízení, vyměňovat si zkušenosti až již školní, pracovní, 

nebo různé ´vychytávky´ důležité pro zvládnutí lepší sebeobslužnosti. Vše může pomoci 

nasměrovat k aktivnímu a nezávislému způsobu života. Zásadní je prvek zapojení do běžné 

volnočasové aktivity, který zejména rodičům s dětmi s vrozeným postižením může pomoci 

otevřít nový horizont.“117      

 

                                                             
114 Současný předseda bB Kontaktu.  
115 Oblasti činnosti: výuka plavání jako sociálně aktivizační služba, pobytové akce (plavecké soustředění) sport 
(plavecké závody – Pohárek, EUROWAVES, Strakonice Cup, Strahov Cup, Brněnský DRAK), doplňkový zážitkový 
program.    
116 Nevrkla, J.: Výroční zpráva 2007, Kontakt bB, s. 3.   
117 Nevrkla, J.: Výroční zpráva 2009, Kontakt bB, s. 8. 
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3.4.2     Herní činnost 

Hra neodmyslitelně patří do lidské společnosti, kde pomáhá výchově celých generací. 

Nalézáme v ní zábavu, zkušenost, poučení, přátele i odpočinek. Pedagogika ji využívá jako 

základní výchovný prostředek v rámci terapií dětí i dospělých. Tato činnost člověku 

umožňuje se svobodně projevit a lépe poznat sám sebe. „Hry pomáhají dítěti uspokojit 

touhu po lidské společnosti. Vyvádějí ho z osamělosti, umožňují mu komunikaci s jinými. Ve 

hře nachází dítě kamarády i protivníky, s nimiž může spolupracovat i soutěžit. Hry přinášejí 

dětem vzrušující a radostné zážitky. Prožívají při nich napětí boje i blažené chvíle vítězství. 

Znamenají vybočení z každodenní všednosti, unik z šedivé reality do pohádkové říše…“118  

A právě u dětí a dospělých s různým typem postižení toto platí dvojnásob. Hluboký 

výchovný význam přisuzoval hře už Komenský před více než čtyřmi sty lety. Hra umožňuje 

prožívat radost a také přináší bohaté zážitky.119 Během hry přebíráme na sebe nové, nám 

v realitě neznáme role a řešíme nestandardní situace. Získané zkušenosti jsou přeneseně 

uplatňovány během celého života. Hra stimuluje motivaci, pohyb a podporuje pozitivně 

psychickou stránku člověka. Pocity frustrace, úzkosti, napětí, strachu, nejistoty a agrese se 

učí člověk ve hře rozpoznávat, porozumět jim a ovládat je. Dochází k uvolnění napětí a 

zmírnění úzkostných stavů.120  

 Navodit v rámci intervence a terapie pocit potěšení z pohybu je nesnadný úkol. Čím je 

klient mladší, tím má i motivace svoji větší úlohu. Během činnosti pamatujeme na průběžné 

pozitivní hodnocení, které posouvá člověka během postižení dál. Cvičení nesmí být nudné a 

jednotvárné – probíhá tedy jako hra. Tam, kde si dospělý člověk uvědomuje nutnost a 

prospěšnost léčby, zapojuje vlastní vůli, chce dojít k cíli. Dítě necvičí pro námi stanovený cíl, 

chce si spíše hrát. Je potřeba respektovat jejich věk, typ postižení a duševní rozpoložení. 

Negativním přístupem navodíme nepříjemné prostředí, ve kterém nedojdeme společně 

k úspěchu.121  

Dítě (ale i dospělý) se hravým pohybem učí. Během nových pohybů mu pomáháme, ale 

zároveň zanecháme dostatek volnosti pro samostatné úsilí. Po každém úspěchu 

redukujeme terapeutickou pomoc, předcházíme tím stagnaci na stejné úrovni a přirozeně 

                                                             
118 Zapletal in Němec, J.: Od prožívání k požitkářství, s. 9. 
119 Tamtéž, s. 10-12. 
120 Vymětal, J. a kol.: Speciální psychoterapie, s. 273. 
121 Pechová, J.: Cvičení pro zdraví s balančními míči a dalšími pomůckami, s. 5-11. 
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udržujeme možnost vývoje. Správně provedený pohyb opakujeme a odměňujeme. 

Provádíme do té doby, než ho tělo zautomatizuje.122 Takto zafixované pohyby je člověk 

schopný využít v reálném životě pro ekonomickou práci svalů. 

Na procvičení motoriky se v terapii používají různé druhy senzomotorických pomůcek. 

Na trhu jsou k dostání rozmanité balanční podložky a nástroje:  

 

 kulové a válcové úseče; 

 balanční sandály; 

 nafukovací míče – overbally, velké gymnastické míče; 

 balanční desky, pěnové balanční plošiny; 

 sety překážkových drah; 

 minitrampolíny; 

 Posturomed, Propriomed; 

 Bosu, čočky plněné vzduchem nebo vodou. 

 

Trénujeme s nimi koordinaci, hluboký stabilizační systém a posilujeme málo využívané 

svaly. Zvyšuje se bdělost svalů, zvyšuje se rychlost nástupu přiměřené svalové kontrakce a 

reakce svalů. Procvičením souhry svalů předcházíme prevenci traumat kloubů a svalů, riziku 

pádu a následnému úrazu. Po zacvičení probíhají pohyby na nevědomé úrovni. Terapeut 

může využít vlastní fantazie a podat léčbu formou hry. Nejčastěji využíváme polohy ve 

vertikále, kde podporujeme vzpřímené držení těla (stoj, sed). V praxi zařazujeme pozici na 

čtyřech, na zádech, vsedě i na břiše.  

 

 

                                                             
122 Pechová, J.: Cvičení pro zdraví s balančními míči a dalšími pomůckami, s. 11. 
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3.4.3     Koncept Marie Montessori 

Italská lékařka, pedagožka a profesorka antropologie Dr. Maria Montessori (1870-1952) 

vypracovala na začátku 20. století speciální přístup v edukaci dětí. S tímto pedagogickým 

konceptem pracují převážně vychovatelé, učitelé, speciální pedagogové a rodiče. Od 

pedagogického směru se později vyvinula samostatná terapeutická podoba, jež staví na 

shodných poznatcích a instrukcích jako základní přístup. Koncept vychází z objevu takzvané 

„normální dětské přirozenosti“, na jehož bázi vytvořila zakladatelka prostředí s materiály 

navrženými k samovolné výuce dětí. Cílem je nastolení přirozeného způsobu bytí 

jednotlivce.  

V centru stojí zásada individuality každého dítěte, což vyžaduje speciální výchovný i 

terapeutický přístup. Během práce podporujeme zájmy a potřeby dítěte a zároveň 

respektujeme individuální tempo jedince. Cílem terapie je dosažení samostatného a 

zodpovědného zvládání každodenních životních situací. Toho dosahujeme za pomoci 

podpory vývoje schopností a dovedností na úrovni senzomotorické, sociálně-emocionální, 

kognitivní a psychické. Součástí procesu jsou vždy rodiče dítěte. Terapie Montessori si klade 

za úkol zabránit duševním a tělesným poruchám, redukovat nebo kompenzovat již vzniklá 

postižení nebo jeho důsledky. Zaměřuje se na integraci postiženého jedince do společnosti.  

V praxi se nevyužívá jednotného postupu, přihlíží se především k individualitě jedince a k 

jeho aktuálnímu stavu. Terapeutická podpora se zaměřuje na subvenci tělesných, 

emocionálně-sociálních a intelektuálních schopností. Jako materiál pro hru a učení se 

používají jednoduché pomůcky ze dřeva, kovu a umělých hmot. Materiál umožňuje 

podpořit rozvoj smyslů (zrak, sluch), schopnost počítat a číst. Komplexní terapeutický 

přístup zohledňuje tři základní aspekty – hlavu, srdce a ruku (kognice, emoce, motorika). 

S konceptem pracujeme u dětí s postižením schopnosti koncentrace, dyslexií, dyskalkulií, 

poruchami v emocionální a sociální oblasti, s širokou škálou tělesných a psychických vad 

různé etiologie.123 

 

                                                             
123 Pavlů, D.: Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody, s. 144 – 145. 
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3.4.4     Koncept konduktivní podpory: Petö 

Maďarský rehabilitační lékař a pedagog prof. Andreas Petö (1894-1967) založil metodu 

konduktivní podpory po druhé světové válce. Tato metoda otevřela novou cestu pro 

rehabilitaci dětí a dospělých s centrálními poruchami hybnosti, především s DMO. Podařilo 

se mu komplexním pedagogickým přístupem pozitivně ovlivnit nejen motorické schopnosti 

dětí, ale i jejich celkový vývoj. Koncept konduktivní podpory se začal aplikovat ve 

speciálním ústavu v Budapešti, který nese jeho jméno. Profesor Petö byl přesvědčen, že u 

postižených dětí je učební a adaptační proces porušen a porucha učení je základem pro 

poruchu pohybovou v důsledku nedostatečné kooperace funkcí. Tvrdil, že namísto 

speciálních terapií, musí tito lidé získat skutečné aktivní vzdělávání. Konduktivní podpora je 

založena na myšlence, že i přes poškození má nerovový systém možnost tvořit nové funkční 

spoje. Proto se program zaměřuje především na regulaci a usnadnění procesu učení a na 

komplexní rozvoj osobnosti. K tomu se 

využívá práce ve skupině, která je rozhodující 

pro motivaci. Děti se navzájem od sebe učí, 

podněcují se sociální vztahy i přátelství. 

Podporu práce vidí autor ve vhodně 

navržených, pestrých a atraktivních učebních 

programech. Tomu pomáhá přehledné 

uspořádání okolního prostředí, jednoduché 

vybavení124 a jasné rozdělení časového a 

životního režimu (týdenní, denní a hodinový plán).125 Na obrázku 2 naleznete ukázku 

Petöho židle.126  

Využívají se základní motorické cviky, které jsou založené na pohybech běžně 

prováděných dítětem během dne. Každý cvik má svůj rytmický rým, který se odříkává při 

jeho provádění. Řeč napomáhá vědomému vnímání konané činnosti. Stálým opakováním 

                                                             
124 K základnímu vybavení patří speciálně navržený nábytek, známí jako Petöho lehátko a židle. Lehátko je 
vyrobeno z lehkého a elastického dubového nebo bukového dřeva. Funkce nábytku je snadno změnitelná a 
proto slouží v noci jako lůžko na spaní, ve dne jako pracovní a jídelní deska i jako lehátko na terapii.  
 Petöho židle je podobná klasické, ale vyrábí se do výšky až 2metrů. Zadní část židle je jakýsi žebřík, který se 
skládá z úzkých, kulatých, vodorovných příček - žebřík. Slouží nejen k sezení, ale i jako opora při chůzi, stoji a 
při vstávání. Je využívaná během cvičení ke zlepšení kvality pohybu.  
125 Petö Institute Hungary, www.peto.hu/en. 
126 www.glencar.ie 
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vznikne automatizace. U léčby se předpokládá určitá samostatnost dítěte, proto nejsou 

vhodnými kandidáty na tuto terapii osoby s poruchou intelektu.  

Petö byl prvním, který viděl zdravotní postižení jako problém ve vzdělávání, nikoli jako 

problém biologický. Nesdílel tradiční názor té doby, že poranění CNS způsobuje poškození a 

zdravotní postižení, které zůstává trvalé. Žádný případ pro něj nebyl beznadějný. Cílem 

programu není změnit určitý handicap, ale integrovat ho a dosáhnout vyšší úrovně 

koordinace člověka s prostředím. Integrace pacienta do společnosti a k jeho věku 

adekvátních institucí se stává hlavním úkolem. Důležitou roli hraje samostatnost a 

nezávislost na pomocných prostředcích i osobách. Jedním z důležitých faktorů je úloha 

vodiče/konduktora127, který představuje pro klienta terapeutický, ošetřovatelský a 

pedagogický tým v jedné osobě. Konduktor uvážlivě plánuje každou učební jednotku 

s ohledem na aktuální problémy v dané skupině. Pracuje se s pečlivě vybranou skupinou 

s homogenním profilem, co se týče věku a postižení. Avšak je v této skupině zajištěna i 

heterogenita pomocí dítěte, které působí jako „tažná síla“ pro ostatní na nižší úrovni. 

Program klade důraz na perceptivní a komunikativní aspekty, které se rozvíjí pomocí hudby, 

hry, tance, tvořivých činností, řeči, literatury i technických pomůcek. Pojem rytmické 

intendování neznamená pouhou rytmizaci s využitím písní při pohybových aktivitách, ale 

jde i o cílevědomé a účelné spojení verbálního projevu s pohybem.  

Techniky konduktivní podpory využíváme především u dětské mozkové obrny se 

spasticitou, ataxiemi, atetózami či jejich kombinací. Dále u vrozených vývojových vad (spina 

bifida). U dospělých se využívá při onemocnění Parkinsonovou chorobou či sclerosis 

multiplex.128   

Metoda je hojně využívaná v zahraničí (Německo, Maďarsko), bohužel v České republice 

se poznatky omezují na znalost základních bodů. Povědomí o konceptu konduktivní 

podpory u odborníků pracující s TP bude ověřena v druhé části této práce.     

Návaznost na poznatky konduktivní podpory profesora Petöho obsahuje přístup dánské 

fyzioterapeutky Ester Cotton a britské fyzioterapeutky Roweny Kinsman. Pavlů (2003) 

nazývá tento koncept jako anglickou formu konduktivní podpory, přístup Cotton-Kinsman. 

Maďarský způsob konduktivní výchovy pro odlišné životní zvyklosti totiž nevyhovoval 

                                                             
127 Konduktorem bývá převážně žena. Vyučení probíhá speciálně po dobu 4let.  
128 Pavlů, D.: Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody, s. 147-148. 
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západnímu pojetí, a proto byla metoda mírně přizpůsobena129. Ester Cotton si cenila 

jednotného terapeutického přístupu ke všem problémům ze strany Petöho, v kterém není 

oddělena terapie od výchovy (vzdělání) a zlepšení pohybů a postury se nedosahuje 

terapeutovou zručností, ale úsilím dítěte samotného.  Při prvním setkání Ester Cotton 

a autora metody, Petö prohlásil: „The child must learn everything from sitting on the pot to 

the A.B.C.“130 131 

Svojí pozornost zaměřila tato metoda vedle typických indikací pro Petöho metodu (viz 

výše) na hemiplegie při cévních mozkových příhodách u dospělých. Přizpůsobená metoda je 

zavedena v Anglii, ale také v Dánsku, Rakousku, Belgii, Kanadě a Austrálii.132    

         

Výroky autora metody jsou inspirující pro všechny vznikající koncepty a také pro 

terapeuty, obsahují především inspiraci, jak globálně přistupovat k léčbě u osob s tělesným 

a kombinovaným postižením.  

  

 „Do not ask what can I do to help the cerebral palsied child, but rather what can the 

child do to help himself.“  

 
„Neptej se, co můžeš udělat pro dítě s mozkovou obrnou, raději se ptej, co pro sebe 

může udělat dítě samo.“  

 

Andreas Petö  

 
 

                                                             
129 Oproti maďarskému přístupu jednoho konduktora dává západoevropská varianta důraz na týmovou 
spolupráci. 
130 Dítě se musí naučit vše od sezení na nočníku až po abecedu. 
131 Cotton, E.: Conductive Education, s. 3. 
132 Tamtéž, s. 151. 
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KONCEPT NEUROMOTORIKY 

4.1     Pohyb v životě člověka 

„ Aby mohl organismus žít, musí zabezpečit všechny projevy života.“ (Pavlátová, 2011)  

 

Důležitým prvkem projevu života každé bytosti je zejména pohyb. Pro člověka je tento 

předpoklad závislý na jeho přežití. Nejde pouze o zabezpečení příjmu potravy, dýchání, 

rozmnožování ale i o realizaci a reflexi sama sebe. Tyto skutečnosti se učí člověk vnímat už 

od dětství. Pohyb je důležitým výrazovým prostředkem lidské rasy, ať už se to týká 

verbálního či neverbálního sdělení. Motorika umožňuje průnik do světa věcí i do světa 

společenských vztahů.133 Pohyb je děj nebo změna polohy v závislosti na prostoru i čase, 

podléhá zákonům mechaniky a biologie těla. Vedle záměrné (volní) motoriky, která směřuje 

k určitému cíli, se v lidském životě setkáme s projevem spontánní, reflexní a expresivní 

motoriky. Expresivní motorika je propojena s psychickým stavem člověka a blíže jsme se jí 

věnovali v konceptu psychomotoriky. Reflexní složka se váže na určitý podnět. Hybnost 

spontánní můžeme nalézt například v posturální aktivitě (viz v kapitole Neurofyziologie 

hybnosti).  

  

Specifickým ve vývoji se člověk stal svojí bipedální lokomocí, díky níž může plně využít 

odděleně horní a dolní končetiny pro cílenou činnost. V průběhu hominizace134, trvající 

2miliony let, probíhaly výrazné změny na lidské kostře. Zvrat mohly podle Vančaty (2005) 

zapříčinit stále se rozrůstající otevřené ekosystémy (lesostepi a galeriové pralesy), které 

nabízely nevyužívané zdroje potravy. I Vančata však připouští, že není žádná z mnoha 

vyslovených hypotéz nebo teorií dostatečně prokazatelná. Za bezprostřední příčinu lze tedy 

považovat spíše komplexní proces, který je spojen se změnami chování, sociální struktury i 

se změnou v ontogenezi. 

Pro dvounohou chůzi byla důležitá změna tvaru pánve – rozšíření kosti pánevní, 

prodloužení femuru a tibie. Dále zesílení nosných kloubů, postupná modifikace chodidla i 

                                                             
133 Dylevský, I.: Obecná kineziologie, str. 9. 
134 Hominizace neboli polidštění zahrnuje specifické změny v evoluci člověka probíhající ve čtvrtohorách. 
Tento proces spolu se sapientací (rozvoj mozku a rozumových schopností) vedl během antropogeneze 
k odlišení lidoopů (primátů a lidí). Vznikly typické lidské znaky. 
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páteře. S tím je spojena transformace pletence ramenního, která umožnila rotaci paže. 

Uvolnění horní končetiny podpořilo vyvinutí ruky jako orgánu manipulace.135 

Z výše uvedených změn plynuly velké výhody například v podobě snadné manipulace 

s předměty, díky dokonalé opozici palce ruky. Vzpřímená postava dává možnost lepší 

vizuální orientace. Přizpůsobení dnešnímu typu chůze trvalo lidské rase miliony let, proto 

není neodůvodněné tvrdit, že se stále naše tělo s touto změnou vyrovnává. 

Z biomechanického hlediska nabízí pozice na dvou nohách menší stabilitu, větší 

energetickou náročnost, paradoxně i možnost vyvinout nižší rychlost pohybu a celkově 

musíme složitěji koordinovat všechny zbývající segmenty těla. Nevýhodou je i dlouhodobé 

učení bipedální lokomoce ve vývoji dítěte. Vznikající funkční onemocnění páteře a hybného 

systému se mohou připisovat právě nedokonalému přizpůsobení bipedálnímu pohybu.136  

 

4.2     Pohybová soustava v souvislostech 

4.2.1     Neurofyziologie hybnosti  

Význam pohybové soustavy řada lidí vidí pouze v možnosti přemístění se z místa na 

místo a vykonaní určité činnosti. V širší souvislosti je však pohybová soustava svázaná 

se všemi ději, které nepřetržitě probíhají v našem těle. Vedle základních viditelných aktivit, 

což je lidský pohyb a prostředky komunikace (mimika, psané i mluvené slovo) je to také 

cirkulace krve, transport trávenin GIT, činnost sfinkterů (svěračů) a mnoho dalších.137  

Mechanický pohyb je výsledkem funkce svalového systému, a to je umožněno základní 

funkční vlastností svalu – kontrakcí a relaxací. Svalový stah probíhá v případě svalového 

podráždění při dostatečné zásobě energie. Energii chemickou je sval schopen přeměnit na 

energii kinetickou a zároveň také na teplo. Aktivita motorického systému zajišťuje 

vyrovnávání se zemskou tíží v závislosti na zaujetí určité polohy organismu v prostoru. 

Vzpřímený stoj je udržován reflexními mechanismy, které mají za úkol upravovat těžnici 

těla tak, aby směřoval vektor gravitačního pole do opěrné plochy. Informace získává tělo ze 

senzorického systému – proprioceptivního, vestibulárního a zrakového. Existence 

senzorických receptorů je jedním ze složek zajištující kvalitu motorických projevů 

                                                             
135 Vančata, V.: Paleoantropologie a evoluční antropologie, s.40. 
136 Korvas, P., Bernaciková, M., Cacek, j.: Pilotní studie zatížení při bipedální a kvadrupedální chůzi, s. 15 – 24. 
137 Trojan, S.: Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka, s. 5-15.  
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organismu.138 Proto je hybnost často narušena i v případě, že se nejedná o poruchy 

svalového charakteru, ale právě senzorických receptorů (koordinace pohybu). Celý systém 

se účastní metabolických dějů v organismu a představuje důležitou složku v informačních a 

adaptačních prvcích centrálního nervového systému.  

Opěrná (kosterní) soustava tvoří pevnou a zároveň pohyblivou oporu těla. Představují ji 

kosti, vazy a klouby. Společně s pohybovou soustavou (svalová tkáň) vytváří pohybový 

systém člověka. V každé složce se může vyskytnout porucha, která ovlivní výsledný pohyb 

člověka.   

Vůlí ovládáme jediný druh svalů a to příčně pruhované (kosterní) svalstvo. Jeho řízení 

zajišťuje centrální nervový systém. Další typ svalu, hladká svalovina, není pod přímou volní 

kontrolou, řízena je nervově (autonomní nervová soustava139) a humorálně. Třetím 

smíšeným typem je svalovina srdeční – myokard. 

 

Člověk se rodí s nezralou centrální nervovou soustavou, které postupně dozrává během 

psychomotorického vývoje. Postupně se realizují motorické funkce posturální, lokomoční, 

obratné i komunikační. Vývojová kineziologie vychází z předpokladu, že je posturální funkce 

těla genericky zakódována do svalových souher zapojovaných v průběhu ontogeneze. 

Posturální systém se podle Řasové (2007) skládá z 3 základních složek – řídící (CNS: mozek – 

mícha), senzorické (propriocepce, exterocepce, interocepce, zrakový a vestibulární systém), 

výkonné (sval-pohybový systém).140 

 

                                                             
138 Kobrová, J.: Terapeutické využití kinesio tapu, s. 5-12. 
139 Udržuje optimální vnitřní podmínky organismu. Motorickou soustavu ovlivňuje sympatický a 
parasympatický systém.   
140 Řasová, K.: Fyzioterapie u neurologicky nemocných, s. 2-19. 
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4.2.2     Ontogeneze 

Ontogenetický vývoj hybnosti člověka probíhá již v prenatálním období. První pohyby lze 

zaznamenat od 8. týdne těhotenství. Jednotlivé vývojové stupně posturální ontogeneze 

jsou v preventivních programech u dítěte pečlivě sledovány. Při diagnostice hybných 

poruch vycházíme ze zjištěných vývojových anomálií. V České republice odborníci sledují 

ontogenezi dítěte od novorozeneckého období do jeho dospělosti a kontrolují správný 

vývoj. 

Jednotlivé etapy vývoje na sebe obvykle plynule navazují, mohou se však objevit časové, 

kvantitativní i kvalitativní odchylky, které nemusí vždy znamenat poruchy motorického 

vývoje. Některé etapy jsou bez následných problémů i přeskočeny. Vždy se však doporučuje 

sledování odborníkem. Vojta (1993) dochází k tvrzení, že je možno vhodně a včasně141 

použitou léčbou u dětských mozkových hybných poruch vyléčit až 96% rizikových dětí. 

Setkáváme se s názorem, že se některé rizikové případy s nesprávným motorickým vývojem 

v dětství samovolně upravují. Naopak při zanedbání včasné odborné péče a léčení riziko 

trvalého poškození stoupá.142 Systematické vyhledávání rizikových novorozenců se 

záchytem abnormálního vývoje hybné soustavy má velký význam. U 2/3 dětí ohrožených 

hybnou poruchou se díky včasnému a správnému postupu nerozvine tělesné postižení do 

těžší formy. U zbývajících případů se zvýší předpoklady k dosažení kvalitního motorického 

pohybu.143  

 

Největším impulzem pro rozvoj dítěte je jeho motivace, motivace uspět a něčeho 

dosáhnout. Snaha dítěte o kontakt s okolím a přítomnost koordinačních mechanismů je 

hodnotným projevem jeho normálního vývoje. Vojta (1993) upřesňuje že, lokomoce není 

pro dítě podnětem k dalšímu vývoji, nýbrž prostředek k poznání a navázání kontaktu 

s okolím. Při dostatečné stimulaci se samovolně objevuje pohybová schopnost jedince. 

Široké spektrum podnětů přispívá k bohatému rozvoji psychomotorického vývoje. 

Vyzrání centrální nervové soustavy probíhá ve vývojových stádiích. Každé stádium je 

obsaženo ve vyšším vývojovém stupni. U patologického vývoje nenastává návaznost 

                                                             
141 Doporučuje diagnostikovat poruchy před 5. měsícem života. Pokud je to možné začít s diagnostikou již 
v prvních dnech po porodu a léčbu nasadit co nejdříve. 
142 Vojta, V.: Mozkové hybné poruchy v kojeneckém věku, s. 262. 
143 Severa, S.: DMO klinika, The International Cerebral Palsy Clinic.  
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sledovaných pohybových vzorců, a proto je znalost vývojové kineziologie potřebným 

nástrojem pro diagnostiku i terapii hybných poruch. Ontogenetický vývoj se završuje 

bipedální sociální lokomocí144, ale dále se přetváří celý život.  

„Znalost ontogeneze člověka je pro terapii, v níž se snažíme aktivovat programy uložené 

v CNS, klíčová. Aktivací programů jsou spouštěny účelné a koordinované pohyby, které se 

spontánně vyskytují ve fyziologické ontogenezi člověka. Každé období ontogeneze je 

charakteristické určitými motorickými projevy. Znalost těchto projevů nám umožňuje 

kontrolovat kvalitu prováděné terapie.“145 

 

4.2.3     Plasticita CNS 

Léčba motorických poruch vychází ze zákonitostí ontogenetického vývoje. Zákonitosti 

vrozeného pohybového programu centrálního nervového systému byly určující i pro 

vznikající léčebné koncepty (Vojtův princip). K dosažení co nejlepších výsledků terapie je 

nutné respektovat vývojovou kineziologii. Tu využívají terapie pohybových poruch 

v pediatrii, ale nezastupitelné místo má také v rehabilitaci dospělých. Za zakladatele 

hierarchického principu, který stanovil správný postup řízení motoriky od nejnižší po 

nejvyšší úroveň, je považován neurolog John Hughlings Jackson (1835 – 1911). Později, 

hlavně ve 40. letech 20. století, se o tuto teorii opřely výzkumy o vývoji spontánní hybnosti 

dítěte v závislosti na věku Arnolda Luciuse Gesella (1880 – 1961).  

Z reflexní teorie řízení motoriky anglického neurofyziologa Charlese Scotta Sherringrona 

(1857 – 1952) vychází řada metodik na neurofyziologickém základě (např. Bobath koncept, 

PNF). V těchto terapeutických postupech se vychází z předpokladu, že cílené stimuly 

(proprioceptivní, exteroceptivní, akustické, vizuální, motivační) způsobují změny v CNS a 

následně tím ovlivní nebo obnoví funkce poškozených mozkových oblastí.146  

 

  Centrální nervová soustava byla v historii považována za nemněnou strukturu, ale 

v roce 1877 stanovil berlínský fyziolog H. Munk (1839 – 1912) první hypotézu o funkční 

reorganizaci CNS. V dnešní době se o tomto jevu mluví jako o neuroplasticitě mozku. 

Plasticita v sobě nese možnost dynamické proměny, v tomto smyslu lze také nahlížet na 

                                                             
144 Vlastní vůlí dokáže dítě po nerovném povrchu někam dojít v období po 15. měsíci života.   
145 Řasová, K.: Fyzioterapie u neurologicky nemocných, s. 19. 
146 Pavlů, D.: Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody I. s. 16. 
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tvárnost celého nervového systému. Neuroplasticitu Kolář (2012) definoval jako schopnost 

nervové soustavy měnit se v závislosti na vnitřních či vnějších podmínkách, a to jak 

fyziologických (např. zátěž či nečinnost), tak patologických (poškození). Nervový systém 

podléhá změně v závislosti na zkušenostech a opakujících se podnětech, což využíváme při 

terapiích (motorické učení). Poznatek o klesající schopnosti reparační plasticity po narození 

nás nutí přistupovat k terapii v časném stádiu. V kojeneckém a batolecím věku dosahuje 

nejvyšší kapacitní možnosti, po 12. roce života je již na stejné úrovni jako v dospělosti. 

V období senia je velmi malá. Reparaci lze pozorovat při vytváření nových dendritů a 

synapsí v CNS, což může výrazně přispět k regeneraci poškozené části. Poznatky o obnově 

narušených neuronálních okruhů jsou základem konceptů moderní rehabilitace.147    

     

                                                             
147 Kolář, P.: Rehabilitace v klinické praxi, s. 303-305. 
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4.3     Terapeutické postupy 

Postupy a metody používané v terapii motorického postižení vzniklé na podkladě 

neurodegenerativních procesů aplikují různé způsoby, které mají za následek stimulaci 

centrální nervového systému. Snaží se využít aferentní dráždění, které vedou k adaptačním 

procesům CNS. Metody a techniky se v mnohém mohou rozcházet, v některých případech 

si i dokonce odporovat.  

Při poruchách neurologického charakteru se zaměřujeme vedle samotné motoriky na 

podporu senzitivity. Senzorická stimulace zařazuje formy taktilní a proprioceptivní 

aferentace, které jsou prováděny dotekem, hlazením, kartáčováním či vibrací. Motorickou 

aktivitu provádíme zároveň s přispěním senzitivní diskriminace. Využíváme pomůcky 

z různých materiálů (hladké, hrubé, teplé, studené, malé i velké předměty). Cílem 

opakovaných, obratně nenáročných cvičení je plné vědomé ovládnutí pohybu 

s maximálním prožitkem polohy.148 Senzorické stimulaci se věnuje metoda švýcarské 

psycholožky a logopedky Felicii Affolterové. Koncept léčení u onemocnění centrálního 

nervového systému je vhodný zejména pro pacienty se závažnou poruchou vnímání, se 

sníženou schopností adekvátně navázat kontakt s okolím (těžké kombinované vady) bez 

ohledu na věk. Hlavní úlohu hraje taktilně-kinestetický systém (hluboké a povrchové čití). 

Postup terapie je založen na technice vedení, kdy se terapeut aktivně účastní vedení 

pacienta při běžných denních činnostech. Tím aktivuje kontakt pacienta s okolím a 

prohlubuje jeho uvědomování.149 Propojení pracovních dovedností řadí tuto metodu do 

oblasti ergoterapie. Senzorická stimulace probíhá nejen díky motorické aktivitě skrz 

hmatové receptory, důležité jsou i zrakové a čichové stimuly. Tím se zabývá multismyslová 

relaxační místnost Snoezelen. Koncepty také zaměřené primárně na využití senzorické 

stimulace jsou také metoda Rood, senzorické integrační terapie: Ayres a metoda Perffeti150.  

 

                                                             
148 Kolář, P.: Rehabilitace v klinické praxi, s. 307. 
149 Schuler, M., Oster, P.: Geriatrie od A do Z pro sestry, s. 19. 
150 Kognitivně-terapeutická cvičení probíhají za podpory bohatých senzorických informací. Plně respektuje 
individualitu každého pacienta a zdůrazňuje interakci mezi terapeutem a klientem.   
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4.3.1     Koncept manželů Bobathových (Neurodevelopmental treatment) 

Terapeutický koncept vypracovaný fyzioterapeutkou Bertou (1907 – 1991) a 

neuropsychiatrem Karlem (1906 – 1991) Bobathovými. Základem pojetí je teorie o 

mechanismu ovlivňující centrální posturální kontrolu a reflexní teorie řízení motoriky 

Charlese Sherringtona. Autoři byli ovlivněni metodami vycházející z neurofyziologických 

principů (Kabat, Petö).  Tuto koncepci nelze nazývat pouze metodou, cíl je především 

komplexní hledání přístupu, který může vést k úspěšnému řešení problému.  

Indikací k terapii jsou poruchy motoriky s projevem – vysokého posturální tonu, 

hypotonie, snížené plynulosti antagonistů a agonistů v načasování a nasměrování pohybu, 

snížení kvality posturálních a pohybových vzorů, nežádoucích synchronních pohybů. 

Z výsledků vyšetření plynou i cíle terapie, kterým se stává inhibice spasticity, facilitace 

fyziologické postury a pohybu vedoucím k funkčním činnostem, změna senzorického vjemu 

pro zlepšení vnímání polohy, podpora motorického vývoje i prevence kontraktur a 

deformit.  

        

Průběh terapie provází dvě neoddělitelné položky – inhibice a facilitace. Postupy 

dovolují provést inhibici se současnou facilitací. Dosažení se uskutečňuje v rámci handlingu, 

tedy způsobu provádění cvičení a manipulace s jedincem.151 Prostředky, které mají vliv na 

motivaci dítěte aktivně provést účelnou polohu a pohyb, se užívají k manuálnímu kontaktu 

na těle. Vedle doteku lze využít světlo, zvuk, barvu a různé pomůcky152.  

Handling se vyznačuje minimální, ale korigovanou oporou na správných místech a ve 

správný čas, tzv. klíčové body kontroly. Jsou to body, na kterých lze efektivně ovlivňovat 

pohyb jedince. Zaměřuje se na funkci s důrazem na kvalitu se shodou ontogenetického 

vývoje. Pravidelným opakováním si dítě vybuduje schopnost samostatně provést funkční 

pohyb. Aplikace se provádí po celých 24 hodin a začleňuje se do běžných aktivit (oblékání, 

hygiena, hra, učení, příjem potravy). Technika se zaměřuje na optimální manipulaci 

s dítětem (zvedání, nošení, pokládání, polohování), dále se využívají techniky 

proprioceptivní a taktilní stimulace (placing, holding a tapping153). Pozvolný přechod z nižší 

                                                             
151 Kolář, P.: Rehabilitace v klinické praxi, s. 311. 
152 Podpůrné pomůcky – klíny, chodítka, berle, obuv, trupové korzety. 
153 Tapping – slouží k zvýšení posturálního tonu a stimulace rovnovážných reakcí. 
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inhibiční pozice do polohově náročnější (sed, klek) aktivuje volní hybnost, ze které se 

vychází pro pohyb zachovávající prvky normálního ontogenetického vývoje dítěte.  

 

 „The ultimate aim of any kind of treatment for the child with cerebral palsy is to give 

him the greatest independence possible and to prepare him for adult life. Treatment can 

do no more than develop the childs potentialities, but it can help him to develop and 

organize these in the most normal way".154 155 

 

                                                             
154 Bobath, K. (1965) in Forst, B.: Bobath, s. 55. 
155 Konečným cílem jakéhokoliv druhu léčby pro dítě s dětskou mozkovou obrnou je dát mu co největší 
nezávislost a připravit ho na život v dospělosti. Léčba nemůže udělat víc, než rozvíjet dětský potenciál, ale 
musí ho rozvíjet a organizovat co nejnormálnějším způsobem. 
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4.3.2     Vojtův princip: Reflexní lokomoce 

Významný český neurolog profesor MUDr. Václav Vojta (1917 - 2000) stál u zrodu dnes 

velice známého a využívaného postupu. Jeho zkušenosti v léčbě dětí s poruchami 

centrálního nervového systému ho přivedly k objevu určitých podnětů v přesně daných 

polohách, které způsobí nevědomou reakci pohybu, tedy reflexní lokomoce. „ Profesor 

Vojta vycházel z představy, že základní hybné vzory jsou programovány geneticky 

v centrálním nervovém systému každého jedince. Ten je má k dispozici jako stavební 

kameny pro vzpřímení a pohyb vpřed – od úchopu přes otáčení a lezení až k samostatné 

chůzi. Při poruchách CNS a pohybové soustavy, ať už mají jakoukoli příčinu, je spontánní 

zapojení těchto vzorných pohybových vzorů omezeno.“156 Cílená terapie má schopnost 

zasáhnout poruchu na úrovni řízení CNS a aktivovat reflexně (nevědomě) vrozené 

fyziologické motorické vzory.  

 Základ metody tvoří 3 globální modely: reflexní plazení, reflexní otáčení a proces 

vzpřimování. V přesně daných výchozích polohách se provádí manuálně tlak na spoušťové 

zóny vyvolávající reflexní pohyb. Reakci přispívá přesné úhlové nastavení trupu a končetin, 

statický a dynamický tlak a tah v kloubu, odpor kladený proti vznikajícím pohybům. Po 

aktivaci zón dojde k zapojení svalů v určitých řetězcích, které se šíří na celé tělo. Tímto 

způsobem nabídneme tělu nové pohybové modely se zapojením správných fyziologických 

vzorců (svalová souhra). Účinnost terapie závisí na přesnosti provádění terapie, na intenzitě 

a frekvenci, což je závislé na typu onemocnění. Cvičení je nutné opakovat někdy až 4x 

denně. Pro terapii je charakteristické, že se v provádění zacvičuje matka (člen rodiny) 

dítěte, která se stává hlavním zdrojem terapie. Její zapojení se stává nutností pro časté a 

pravidelné opakování.  

Vojtova reflexní lokomoce je vhodná pro děti i dospělé: poruchy motorického vývoje, 

onemocnění CNS, poškození periferních nervů, ortopedické poruchy.157  

Koncept práce se nevztahuje pouze na terapeutické ovlivnění reflexní motoriky, vedle 

toho se věnuje i dalším zásadám. Pro úspěšnost terapie jsou důležité pozitivní vztahy dítě-

matka-terapeut (-lékař). Intervence se týká také psychické podpory, kterou je důležité 

s terapií propojit.    

                                                             
156 Kolář, P.: Rehabilitace v klinické praxi, s. 266. 
157 Kolář, P.: Rehabilitace v klinické praxi, s. 265 – 272. 
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4.4     Koncepty na podobném základě  

Léčbou onemocnění způsobující poruchu motoriky se zabývají rozličné metody. Povahu 

globálního konceptu mají už jen některé. Vždy se však snažíme uspokojit subjektivní pocity 

pacientů jak v oblasti motorických dovedností, tak psychické pohody a sociálního 

postavení.   

 

 PROPRIOCEPTIVNÍ NEUROMUSKULÁRNÍ FACILITACE158 , 

 BAZÁLNÍ STIMULACE159, 

 SCHWARTZOVA METODIKA160, 

 TECHNIKA EYRENE COLLISOVÉ161, 

 KONCEPT FROSTIG162, 

 INTEGRATIVNÍ POHYBOVÁ TERAPIE: PETZOLD163. 

 

                                                             
158 Více viz kapitola Empirické šetření. 
159 Holistický koncept založený na podporu vnímání, komunikace a pohybové schopnosti. Pracuje se stimulací 
somatickou, vestibulární, vibrační, taktilně-haptickou, chuťovou, optickou, auditivní i olfaktorickou. Více viz 
kapitola Bazální stimulace. 
160 Věnuje se podpoře emocionálního, smyslového i motorického vývoje. Motivační složkou pro pohyb dítěte 
je nabídka zajímavého předmětu, především hračky, který je mimo jeho dosah.   
161 Autorka metody zdůrazňovala význam důkladného instruování rodičů, jak s dítětem zacházet v běžném 
životě.    
162 Zabývá se tématikou z oblasti pohybové výchovy, problémů učení i výchovy k lidské důstojnosti. Naučit se 
vnímat, pohybovat a radovat se z učení a ze života. 
163 Psychoterapeutický přístup, který k terapii využívá nejen pohybu, ale i hudby, tance a umění. 
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EMPIRICKÉ ŠETŘENÍ 

Výzkumná část se zabývá názory a přístupy odborníků, kteří pracují v oblasti péče o 

osoby s tělesným postižením. K tomuto projektu mne přivedl zájem o toto tematické 

odvětví a zájem zjistit současný stav v České republice. Účel šetření lze vidět v nahlédnutí 

do reálné praxe terapeutů a pracovníků v oblasti rehabilitace osob s motorickým 

postižením.  

 

5.1     Cíl výzkumu 

Hlavním cílem výzkumného šetření bylo zjistit jaké terapeutické koncepty a metody se 

využívají v rámci komprehenzivní rehabilitace. Záměrem je najít rozdíly v praktickém 

využívání a znalosti těchto technik v oblasti zdravotnictví, školství i v oblasti sociální 

rehabilitace. Šetření se tedy zaměřilo na oslovení odborníků, kteří prochází všemi složkami 

rehabilitace a pracují s osobami s tělesným postižením. Dílčím záměrem práce bylo zjištění 

stavu ucelené rehabilitace v České republice v rámci péče o osoby s tělesným postižením. 

Budeme zjišťovat, do jaké míry funguje vzájemná kooperace odborníků při plnění 

strategických cílů terapie a jak jsou pracovníci celkově spokojeni se stavem poskytované 

péče a ucelené rehabilitace. Byly stanoveny tyto výzkumné otázky: 

 

Otázka 1: Existuje přímá úměra mezi dosaženým vzděláním/délkou praxe u sledovaných 

odborníků a jejich znalostí terapeutických konceptů?  

  

Otázka 2: Bude v názorech dotazovaných odborníků na spokojenost se systémem péče o 

klienta s tělesným postižením převažovat pozitivní názor? 

 

Otázka 3: Je nejčastějším školícím kurzem v rámci celoživotního vzdělávání odborníků 

v ČR bazální stimulace?  

 

Otázka 4: Potvrdí dotazovaní odborníci, že nejpoužívanější terapií u osob s tělesným 

postižením v ČR je Vojtova metoda? 
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 5.2     Metoda práce 

Praktická část práce se zaměřila na širokou škálu odborníků v České republice pracující 

v oblasti osob s tělesným postižením v rámci komprehenzivní rehabilitace. Pro zpracování 

tak rozsáhlého vzorku byla zvolena metoda anonymního nestandardizovaného dotazníku, 

který měl potvrdit či vyvrátit naše výzkumné otázky. Jedná se o teoretický kvantitativní 

výzkum za pomoci analýzy dostupných informačních zdrojů. Realizace projektu proběhla za 

pomocí shromažďování dat, jejich zpracování a vyhodnocení. Zvolili jsme písemnou formu 

vyjádření. Dotazník byl doplněn v úvodu informacemi k tématu a byly vysvětleny základní 

pojmy o osobách s tělesným postižením. U dotazníkového šetření je nutné provést tzv. 

předvýzkum, proto při přípravě formuláře byla provedena testovací fáze s dotazníkem, 

který obsahoval 22 otázek. Dotazník byl předložen vzorku respondentů (5 osob), s nimiž 

byla konzultována srozumitelnost a význam otázek. Po diskuzi s odborníky na problematiku 

osob s TP byla vytvořena finální verze, která obsahuje 20 otázek. 

  

Forma dotazníkového šetření je nejrozšířenější podobou výzkumu. V našem případě 

jsme ji zvolili z důvodu možnosti oslovení širokého spektra odborníků z celé České republiky 

během poměrně krátké doby (7 měsíců). Za další výhody považujeme: anonymitu, nízké 

výzkumné náklady, vyloučení vlivu tazatele a zajištění dostatečného času dotazovanému při 

psaní odpovědí.  

Problémem, na který jsme během práce narazili, je návratnost vyplněných anonymních 

dotazníků. Pro dosažení co největšího počtu získaných dat jsme proto zkombinovali osobní 

doručení formuláře s šířením pomocí emailové korespondence. Emailové rozesílání přináší 

nedostatky v podobě odmítnutí vyplnění dotazníku z důvodu nevyžádané pošty, mrtvých 

internetových adres a malé osobní zainteresovanosti.  
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Dotazník je rozdělen do čtyř oblastí a obsahuje 20 otázek (viz příloha). 15 otázek je 

uzavřených, z toho je 9 výběrových (jedna možná odpověď) a 6 otázek výčtových (možnost 

více odpovědí). U otázek číslo 6, 9, 12 a 13 se lze volně vyjádřit do položky Jiné/Ostatní. 

Dále je 5 otázek zcela otevřených pro volné vyjádření respondentů. 

Definované oblasti zájmu v šetření:  

Oblast 1.: Identifikační údaje. 

Oblast 2.: Celoživotní vzdělávání.  

Oblast 3.: Hodnocení komprehenzivní rehabilitace v ČR. 

Oblast 4.: Osobní názory na postupy využívané v péči o TP. 

 

5.3     Časový harmonogram postupu práce 

 

Dotazníky byly zpracovávány v následujícím harmonogramu: 

I. období: stanovení hypotéz – říjen 2012  

II. období: testování dotazníku – listopad 2012 

III. období: sběr dat – prosinec až březen 2013 

IV. období: vyhodnocení dat – březen až duben 2013 
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5.4     Charakteristika zkoumaného souboru a prostředí 

Oslavená populace byla vybrána na základě stanovené základní charakteristiky a tou je 

práce s osobou s tělesným postižením. Skupina zahrnovala profese účastnící se na celém 

procesu rehabilitace. Největším podílem se zúčastnili odborníci z oboru fyzioterapie, 

ergoterapie a speciální pedagogiky. Objevily se i profese jako rehabilitační lékař, logoped 

nebo sociální pracovník.  

Není reálné získat přístup ke všem odborníkům, a proto nelze hodnotit tuto práci jako 

vyčerpávající šetření, spíše se jedná o průzkum tematického vzorku. Z celkového počtu 300 

rozeslaných dotazníků byla návratnost 38 %, což představuje 113 účastníků. S přihlédnutím 

na distribuci pomocí emailových adres však nelze odhadnout přesný dosah oslovených 

osob. Z navrácených dotazníků byly neúplně vyplněné formuláře vyřazeny (celkem 22 

kusů). Platné dotazníky byly vyhodnoceny a zpracovány. Celkem byly zpracovány odpovědi 

od 91 respondentů.  

Pro oslovení odborníků z praxe jsme zvolili instituce pracující primárně s osobami 

s tělesným postižením bez ohledu na etiologii postižení, ale s přihlédnutím k jejich 

struktuře. Výběrový vzorek pochází ze zástupců rehabilitačních ústavů, léčebných center, 

soukromých klinik, nemocnic, speciálních poraden i malých soukromých zařízení a 

speciálních škol.  
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5.5     Analýza dat 

5.5.1     Identifikační údaje 

V první části dotazníku, od otázky 1 k otázce 8, byly zjišťovány základní informace o 

účastnících výzkumu a o jejich práci.  

 

Otázka 1: Pohlaví respondentů 

Z celkového počtu 91 účastníků (100 %) bylo 81 žen (89 %) a 10 mužů (11 %). Z výsledku 

je zřejmé, že v oblasti pomáhajících profesí se vyskytuje více žen než mužů.  

Graf č. 3 k otázce 1 s procentuálním zastoupením u jednotlivých položek: 

 

 

 

 

Otázka 2: Věk respondentů 

Šetření se zúčastnilo celé věkové spektrum osob pracující s osobami s hybným 

postižením. Největší zastoupení se objevilo v rozsahu 20-29 let (33 osob) a 30-39 let (30 

osob). Předpokládáme, že starší ročníky nepřicházejí v takové míře do kontaktu 

s emailovými prostředky. Průměrný věk je 35,5 let. Nejmladší respondent měl věk 21 let a 

nejstarší 61 let. 

Zvolili jsme kategorizaci v rozpětí 10 let pro lepší transparentnost.  

Graf č. 4 k otázce 2 s procentuálním zastoupením u jednotlivých položek: 
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Otázka 3: Dosažené vzdělání 

Respondenti uváděli své nejvyšší dosažené vzdělání. Téměř poloviční podíl (45 osob) má 

magisterské a vyšší vzdělání ze 49 % (MUDr., PhDr., PaedDr.). Tato skupina dosahuje 

průměrného věku 38 let. Naopak skupina s bakalářským titulem (31 osob) zastoupená z 34 

% dosahuje průměru pouhých 30 let. Středoškolsky vzdělaní odborníci a osoby s vyšším 

odborným vzděláním (15 osob) dosahují celkově nejvyššího průměrného věku 41 let. Tato 

skutečnost koreluje s dnešními požadavky na vysokoškolské vzdělání oproti dřívějším 

potřebám.  

Dotazovaní vybírali ze 4 možností dosaženého vzdělání.   

Graf č. 5 k otázce 3 s procentuálním zastoupením u jednotlivých položek: 

 

 

 

 

 

 

Otázka 4: Profesní zaměření 

Při odpovědi se vyjadřovali oslovení volně, následně jsme rozdělily odpovědi do těchto 

skupin: fyzioterapeut, ergoterapeut, speciální pedagog, sociální pracovník a ostatní. 

Graf č. 6 k otázce 4 s počtem odpovědí u jednotlivých položek: 

  

Profese fyzioterapeuta a ergoterapeuta jsou zastoupeny v celkem 60 % míře. Dále se 

vyskytuje pracovní uplatnění v oboru speciálního pedagoga (18 %) a sociálního pracovníka 

(10%). V kategorii s názvem OSTATNÍ (12%) jsme zahrnuli dva rehabilitační lékaře, dva 
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klinické logopedy, dva kmenové pedagogy, tři všeobecné sestry, invalidního důchodce a 

klíčového vychovatele.  

 

Otázka 5: Délka praxe v oboru 

Respondenti využívali volného vyjádření číslovkou, poté jsme rozdělili skupiny do 

pětiletých cyklů.  

Průměrná délka praxe v naší zkoumané populaci je 12 let. Podařilo se nám získat 

informace od respondentů s krátkodobou ale i s dlouhodobou zkušeností. Nejdelší 

zkušenost má 57letý fyzioterapeut s délkou praxe 35 let. Nadpoloviční většinu tvoří osoby 

s délkou praxe delší než 10 let, proto považujeme zkoumaný vzorek odborníků za 

dostatečně znalý oboru. Z definovaných cyklů má největší zastoupení praxe do 4 let, 

průměrná délka praxe tohoto vzorku je 2,89 let, proto je nelze považovat za úplné 

začátečníky v oboru.  

Graf č. 7 k otázce 5 s procentuálním zastoupením u jednotlivých položek: 
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Otázka 6: Oblast komprehenzivní rehabilitace 

Jednotlivci vybírali z definovaných složek ucelené rehabilitace, ale je možnost se volně 

vyjádřit v případě nejasnosti se zařazením. Složky komprehenzivní rehabilitace lze rozdělit 

do následujících oblastí: léčebná, pedagogická, psychologická, technická, pracovní, právní, 

sociální a ekonomická.  

Z našich respondentů se 41 osob (45 %) zařadilo do oblasti léčebné. Pedagogickou složku 

zastupují MŠ a ZŠ (speciální, praktická) z 23 %. Kategorii psychologické podpory (7 %) pro 

osoby s tělesným handicapem představují SPC a PPP. V kategorii s názvem OSTATNÍ se 

objevují pobytová zařízení (stacionář, domov pro osoby se zdravotním postižením) a 

obecně prospěšné společnosti (neziskové organizace) a jsou zastoupeny z 25 %. 

Graf č. 8 k otázce 6 s procentuálním zastoupením u jednotlivých položek: 

 

 

 

 

 

Otázka 7: Věk klientů  

Otázka je koncipována jako výčtová s předem daným věkovým rozhraním a možností 

vybrat více odpovědí. Věková hranice byla navržena podle psychologického a biologického 

charakteru periodizace lidského života a to následovně:  

 0 – 3 roky: období novorozenecké, kojenecké a batolecí 

 3 – 6 let: předškolní období 

 6 – 18 let: mladší školní věk, starší školní věk, střední adolescence, dospívání 

 18 – 45 let: časná dospělost a stření dospělost 

 45 – 60 let: pozdní dospělost 

 60 a více let: stáří (senium)  

 

Otázka zjišťuje, s jakými věkovými skupinami pracují dotazovaní odborníci. Nejméně 

osob (14 %) z našeho vzorku se zabývá ranou péčí v období od narození po batolecí období 

dítěte. Na ranou péči se orientují specialisté, kteří se věnují převážně této skupině, proto 

jsme předpokládali nejnižší účast. Podobná situace nastává u předškolního období života 

dítěte, té se věnuje v našem průzkumu 33 % jedinců. Více než polovina osob (61 %) 
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poskytuje péči osobám v období od 6 let do 45 let věku člověka. Pozdní dospělost a senium 

zahrnuje 43 % odborníků.  

Celému věkovému spektru se věnuje pouze 8 % osob, odborníci se spíše zaměřují se 

určitá časová období.    

Graf č. 9 k otázce 7 s počtem odpovědí u jednotlivých položek: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka 8: Analýza diagnóz motorického postižení 

Tělesné omezení a postižení obsahuje široké spektrum diagnóz, proto jsme touto 

otázkou chtěli zjistit, v jaké oblasti se v rámci zkoumaného vzorku pohybujeme. 

Dětská mozková obrna byla nejčastěji (48%) se vyskytující onemocnění v odpovědích 

našich respondentů. Dále se pohybujeme v péči o osoby s těmito diagnózami: 

 centrální mozková příhoda 33 %; 

 spinální poranění a operace páteře 24 %; 

 kraniotrauma 22 %; 

 roztroušená skleróza 16 %; 

 vrozené vývojové vady 12 %; 

 Downův syndrom 4 %; 

 Parkinsonova choroba, Rettův syndrom, degenerativní onemocnění pohybové 

soustavy (artróza, artritida), centrální a periferní parézy, stavy po amputacích a 

polytraumatech, myopatie;  

 ADD/ADHD, autismus, epilepsie. 
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5.5.2     Celoživotní vzdělávání 

Tato kategorie zkoumá, do jaké míry jsou odborníci ochotní věnovat se celoživotnímu 

vzdělání. Cílem bylo zjistit, zda se svému oboru věnují aktivně a zda přijímají nové či 

alternativní metody v péči o osoby s tělesným postižením. Toto bylo obsahem otázek 9 až 

12. 

 

Otázka 9: Jakým způsobem rozšiřujete svoje dosavadní vzdělání? 

V této otázce je možné vybrat ze 7 možností definovaných a jedné s názvem jiné. Bylo 

zjištěno, že převážná část respondentů (85 %) dává přednost získávání informací z odborné 

literatury. Pomocí internetu vyhledává poučení 80 % dotazovaných. Méně respondentů (33 

%) již pracuje s odborným časopisem. Objevily se tyto tituly: Rehabilitace a fyzikální 

lékařství, PRAXE, Psychoterapie a Zora (časopis pro osoby se zrakovým postižením).  

Graf č. 10 k otázce 9 s počtem odpovědí u jednotlivých položek:    

 

Otázka se také týkala odborných kurzů. Zajímalo nás, zda se dotazovaní účastní 

celoživotního vzdělávání prostřednictvím školení od zaměstnavatele nebo ho aktivně sami 

vyhledávají. Kurz v rámci zaměstnání absolvuje 48 % osob, poměrně větší část 65 % osob si 

samo tento kurz hradí. Z oborů ergoterapie a fyzioterapie se 4 % osob nevěnují vzdělávacím 

kurzům, u ostatních oborů (speciální pedagogika, sociální pracovník, pedagogičtí 

pracovníci) je to 30 % osob. Tento rozdíl je ovlivněn také povinností nelékařských 

zdravotnických oborů dodržovat kreditní systém pro uznávání způsobilosti k výkonu 
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činností související s poskytováním zdravotní péče.164 Od svých kolegů čerpá znalosti 16 % 

dotázaných, 2 % se celoživotnímu vzdělávání nevěnují vůbec. 

 

Otázka 10: Jakými odbornými kurzy jste prošel/prošla? 

Odborné kurzy jsou základem celoživotního vzdělávání. Představují možnost vzdělávat 

se ve vybraných oblastech pod odborným dohledem se specialisty z praxe.  

Během vzdělávání se uplatňují nejen kurzy, ale i různé formy odborných přednášek, 

workshopů, e-learningových přednášek, kongresů a konferencí. Odborné kurzy jsou 

specifické tím, že přinášejí propojení teorie s praktickým výcvikem. Proto na ně v této práci 

dáváme důraz a vidíme v nich zásadní přínos.  

Odpovědi vyjadřovali dotazovaní volným způsobem. Otázky se zúčastnilo 93 % osob 

z celkového vzorku, což představuje 85 z 91 osob.   

27 % respondentů je vyškoleno v oblasti Bazální stimulace. Druhou nejčastěji 

zastoupenou technikou (24 %) je oblast senzomotorické stimulace.    

Odborníci v našem zkoumaném vzorku dále absolvovali tyto kurzy s využitím pro oblast 

tělesného omezení a postižení: 

 20 % osob: Kinesiotaping; 

 10 - 5 % osob: Vojtův princip, nespecifické mobilizační techniky, manuální terapie 

dle Mojžíšové, metoda R. Brunkow, Synergická reflexní terapie, S-E-T koncept, Kabatova 

metoda PNF, měkké techniky, STEPS165, muzikoterapie, animoterapie, kurzy zaměřené na 

práci s pacientem166, masérské kurzy, facilitační techniky – míčkování, kurzy na rozvoj 

pracovního potenciálu167; 

 5 - 3 % osob: koncept manželů Bobathových, Bazální programy a podprogramy dle J. 

Čápové, Feldenkraisova metoda, Brügger koncept, akupresura, arteterapie, kurzy zaměřené 

na specifické poruchy chování a specifické poruchy učení168; 

                                                             
164 Vyhláška č. 423/2004 Sb., stanovuje, že je nutné se dále celoživotně vzdělávat a získávat v průběhu života 
bodové ohodnocení z různých forem vzdělávání pro udělení osvědčení k výkonu zdravotnického povolání. 
Formy vzdělávání: inovační odborný kurz, seminář, odborná stáž, školící akce, konference, kongres, publikační 
činnost odborného materiálu, pedagogická či vědecko-výzkumná činnost.  
165 Principy správného sezení a držení těla. 
166 Paliativní péče, komunikace s pacientem, plánování zaměřené na člověka.  
167 Metody multidisciplinárního týmu, komunikace a spolupráce týmu, individuální plánování. 
168 Zahrnujeme zde kurzy na rozvoj grafomotoriky, metodu globálního čtení, stimulační program Maxík. Kurzy 
specializované na oblast ADD/ADHD, dyskalkulie, dyslalie, afázie, dysfázie, autismu a mentálního postižení. 
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 méně než 3 %: KUPOZ169, znaková řeč, kurz o využívání interaktivní tabule, umělecké 

terapie – tanec, AAK170;  

 jedna osoba: metoda sestry Kenny, kurz Braillova písma, Snoezelen, kurz metodiky 

plavání. 

 

Otázka 11: Objevuje se v seznamu technika/postup, o kterém jste neslyšel/a? Nevíte, čím 

se zabývá a jaká je jeho podstata? 

Metody a postupy byly předem definované. Výběr se opírá o základní předpoklad 

znalosti metod jako Vojtův princip: Reflexní lokomoce a Bazální stimulace. Tato domněnka 

se posléze potvrdila a žádný z dotazovaných neuvedl neznalost těchto dvou metod. Obě 

metody rozebíráme blíže v samostatných kapitolách v předchozí části práce.  

Podobně jsme předpokládali, že budou obecně známé pojmy Homeopatie a 

Canisterapie, které jsme vybrali jako zástupce alternativních metod a animoterapie. U 

homeopatie se opět potvrdila 100% informovanost, u canisterapie se objevila pouze jedna 

negativní odpověď. Lze se domnívat, že tyto pojmy jsou známé i pro laickou veřejnost. Je 

možné, že znalosti vybraných metod jsou jen okrajové a základní principy jsou neznámé. To 

však nebylo možné tímto způsobem zjistit a záviselo na rozvaze respondentů, jak zhodnotí 

svoje znalosti.    

Ostatní postupy byly vybrány podle koncepce této práce. Koncept manželů 

Bobathových a Koncept konduktivní podpory: Petö, kterým jsme se věnovali blíže 

v předešlých kapitolách, jsou pro komplexní náhled na terapii osob s tělesným postižením 

důležité. Metoda manželů Bobathových byla neznámá 9 % respondentů. Z průzkumu 

vyplývá, že koncept konduktivní podpory: Petö není v České republice příliš známý ani 

využívaný. Více než polovina (53 % osob) vyznačila tuto metodu za neznámou.  

Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (dále PNF) patří k základním konceptům 

založeným na neurofyziologickém podkladě. Neznalost konceptu se pohybuje na 25 %. Blíže 

k metodě pojednáváme níže.  

                                                             
169 KUPOZ je program pro rozvoj pozornosti a soustředění u dětí s LMD, ADHD, ADD, SPU a nižšími 
intelektovými schopnostmi. Napomáhá dětem ke zrychlení psychomotorického tempa. Zlepšuje se pozornost 
a soustředěnost dítěte, dochází ke zklidnění, ke zlepšení emočního vyladění i k odbourání časového středu a 
k celkovému zlepšení přístupu ke školní práci. Program je určen pro děti od 8 do 12 let. 
170 Augmentativní a alternativní komunikace se pokouší přechodně nebo trvale kompenzovat projevy poruchy 
a postižení u osob se závažným postižením řeči, jazyka a psaní. 
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Tardieuova metoda je nazývaná také metodickým přístupem. Považujeme ji za důležitou 

složku ucelené rehabilitace, která je schopná systematickou analýzou poruch pohybového 

systému na základě podrobného vyšetření zajistit u každého klienta objektivní hodnocení 

s návazností na jeho aktuální životní situaci a jeho priority. V České republice je tento 

přístup zatím nepoznaný. 77 % respondentů není o tomto postupu informováno.  

S-E-T koncept – Redcord, Kinesiotaping a Snoezelen jsou metody, které využívají 

zvláštních prostředků při realizaci a působí jako podpůrný aspekt hlavních metodických 

konceptů. Redcord se v České republice hojně rozšířil, neznámý je pouze pro 20 % 

respondentů. ´Popularitu´ zažívá také technika kineziologického tejpování. Její využívání se 

u nás v posledních letech značně zvýšil. Ve zkoumaném souboru metodu nezná 14 %. Blíže 

v samostatné kapitole.  

37 % respondentů není informováno o technice Snoezelen. Předpoklad, že tato metoda 

bude známější pro oblast speciální pedagogiky a sociálních pracovníků se potvrdila. 90 % 

účastníků z těchto oborů metodu zná. Vědomost o smyslové terapii potvrdili i 

ergoterapeuti se stejným zastoupením z 90 %. Naopak fyzioterapeuti mají pouze 35 % 

znalost. 

Graf č. 11 k otázce 11 s počtem odpovědí u jednotlivých položek: 

    

Poslední oblast jsme vyhradili pro Expresivní terapie. Tato široká skupina je 

charakterizována jako „léčba sebevyjádřením, sebereflexí, spontánním chováním, 

uvolněním, podporou a podněcováním tvořivých, zejména uměleckých aktivit, a to 
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verbálních (např. dramaterapie, teatroterapie, biblioterapie, poetoterapie), tak i 

nonverbálních (např. arteterapie, pohybová a taneční terapie, psychogymnastika, 

ergoterapie).“171 23 % dotázaných uvedlo, že neví, čím se expresivní terapie zabývají.  

 

Bližší informace k metodám 

Metodický přístup Tardieu 

Léčebný program podle Tardieua jsme v této sekci zvolili z toho důvodu, že je komplexní 

metodou zaměřenou pro děti s poruchou centrální nervové soustavy. Metoda je 

indikována po absolvování terapie dle Vojty a případně dle manželů Bobathových, a měla 

by návazně hodnotit jejich aktuální stav. Zaměřuje se na detailní motorické vyšetření, ale 

hodnotí také stránku intelektovou. Postižené děti Tardieu dělí na dvě skupiny podle 

možnosti zapojení do terapie. Děti s lepší prognózou intelektu jsou vzdělavatelné, aktivně 

včlenitelné do života, zatímco děti z druhé skupiny mají kombinované vady a postižený 

intelekt do té míry, že ani intenzivní terapie není účinná. J. Pfeiffer (2007) nad tímto 

přístupem polemizuje, ale připouští, že praktické výsledky jeho přístupu jsou velmi 

povzbudivé a realistické. Tardieu vždy kladl základní otázku: „ Co se domníváte, že toto dítě 

bude dělat, až mu bude 20 roků?“ Podle toto orientuje i následný léčebný program.172 

Zavedl do praxe tzv. faktorové hodnocení. „ Při něm jsou velmi pečlivě, bod za bodem, 

hodnoceny jednotlivé faktory a podle zjištěných nedostatků se jim věnuje proporcionální 

pozornost. Jde o následující faktory:  

 ovlivňující možnost společenské integrace: etiologie; inteligence, chování, sociální 

faktor; úroveň školního vzdělávání; funkční věk, stupeň soběstačnosti, stoj, chůze; řeč; 

sluch; zraková ostrost a pohyby bulbů; záchvaty (EEG); celkový zdravotní stav (především 

různé další přidružené poruchy); předchozí léčení a léčebné zákroky. 

 vyšetření motoriky: bazální stav v úplném klidu; kontrola motorických reakcí na 

podráždění; vliv intelektuální zátěže na bazální motoriku; pasivní hybnost; diagnostika a 

vyhodnocení svalového oslabení;  

                                                             
171 Slovník cizích slov. 
172 Pfeiffer, J.: Neurologie v rehabilitaci, s. 259. 
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 zvláštní vyšetření horních končetin: dominance končetin, posturální postavení HKK, 

hybnost HKK, gnozie, trofický stav HKK; vliv vývojově starých reflexů na stoj a rovnováhu, 

vzpřímený stoj, chůze. 

Tardieu se vždy snaží o analýzu jednotlivých faktorů, které handicapují člověka při 

poruše CNS, a tak dochází k poměrně přesnému stanovení krátkodobého a dlouhodobého 

rehabilitačního programu.“173 Cíleně se tak využívají všechny prostředky komprehenzivní 

rehabilitace. Pozornost se věnuje těm faktorům, které jsou z pohledu integrace nejvíce 

zatěžující a nejdůležitější. Faktorová metoda se využívá u dětí, u kterých je možná 

kooperace odborníků. Bere v úvahu, že je třeba zvážit kolik času věnovat určitému postupu, 

aby nepřevyšoval ostatní a podstatnější potřeby dítěte.174 Právě v tom vidíme přínos 

konceptu, díky kterému lze efektivně propojit široké spektrum odborníků pracující na blahu 

osob s tělesným postižením.   

Na základě poznatků prof. G. Tardieu vypracoval M. Le Metayer komplexnější rozšiřující 

a modernizovaný terapeutický koncept. Blíže se zaměřuje na techniky terapeutické 

edukace v oblasti motoriky, manuálních činností, řeči a psychomotoriky.175   

 

Proprioceptivní neuromuskulární facilitace: Kabat 

Americký lékař a neurofyziolog Herman Kabat (1913 – 1995) vypracoval principy 

metody, která má široké indikační spektrum využití. Opírá se o poznatky z neurofyziologie, 

z reflexní teorie řízení motoriky Ch. S. Sherringrona. Ve své práci se snaží pozitivně ovlivnit 

porušené nervosvalové funkce. Řadíme ji mezi komplexní facilitační metody.  

Zásluhy na rozvoji nelze upřít fyzioterapeutce M. Knott (1918 – 1978), která se věnovala 

uplatnění metody u ortopedických a neonatologických poruch, a fyzioterapeutky D. Voss 

(1914 – 1978), která uplatnila tuto metodu i u dalších postižení.  Komplexní facilitační 

metoda uplatňuje v základu usnadnění pohybu pomocí signalizace z vlastního těla – ze 

svalových, kloubních a kožních receptorů, při čemž terapeut manuálně vede pohyb 

pacienta. Podle funkčního stavu pacienta odpovídá pohyb pasivnímu provedení, 

s částečnou dopomocí terapeuta či samostatnému aktivnímu pohybu. Ten se provádí 

                                                             
173 Brauner in Kraus, J.: Dětská mozková obrna, s. 226-227. 
174 Kolář, P.: Rehabilitace v klinické praxi, s. 226-227. 
175 Pavlů, D.: Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody, s. 65 - 70. 
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spirálním a diagonálním směrem, horními nebo dolními končetinami. „Díky opakování a 

využití vývojové progrese pohybového systému, umožňuje pacientům znovu vytvořit 

strategii efektivního funkčního pohybu s nejvyšší biomechanickou efektivitou na základě 

opětovného učení a analýzy řízení pohybu prostřednictvím centrální nerovové soustavy. 

Všechny činnost v rámci PNF jsou zaměřeny na funkční cíle (např. klient si chce podat šálek 

z horní poličky skříně), vychází tedy z přirozených pohybových vzorů každého jedince a jsou 

ve vztahu k prostředí, ve kterém má být cíl dosažen. Svalová aktivita je šířena od aker po 

kořenové klouby a trup (např. z prstů po ramena a hrudník), přičemž není kladen důraz na 

zachování stabilizační funkce trupu. Ta je dle Dr. Kabata automaticky zajištěna u každého 

neuromuskulárně zralého a mentálně zdravého jedince.“176  

Indikační oblast je široká: onemocnění CNS, poškození periferních kloubů, ortopedické 

poruchy nebo traumatická postižení.177 Metodu lze využít u osob, které mohou alespoň 

částečně spolupracovat a mají z dětství zažité normální pohybové vzory, proto se ideálně 

hodí pro získaná poúrazová a pooperační onemocnění a tělesná postižení, např. CMP, 

periferní neuropatie, transverzální míšní léze, roztroušená skleróza. 

 

S-E-T koncept - Redcord178 

S-E-T179 koncept přináší do terapie možnost působit na pohybové omezení či postižení 

zcela bez omezení. Koncept není limitován věkem ani fyzickou kondicí. S klientem se 

pracuje v relaxačních, posilovacích i úlevových pozicí bez bolesti. Koncept původem 

z Norska vyvinuli v 90. letech 20. století pro cvičení a aktivní léčbu muskuloskeletálních 

onemocnění. Metoda se rychle rozšířila. 

Tento moderní rehabilitační přístup je prováděn na přístroji Redcord (dříve 

TerapiMaster). Zařízení funguje jako závěsný systém se soustavou lan, která je možné 

nastavit dle aktuální tréninkové schopnosti pacienta i během terapie. Koncept pracuje 

s vlastní diagnostikou, zahrnující testování svalové funkce při zvětšování zatížení 

v otevřených a uzavřených kinetických řetězcích a léčebným systémem, sestávajícím 

                                                             
176 International PNF association in FYZIOklinika 
177 Pavlů, D.: Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody, s. 27 – 38. 
178 Dřívější název TerapiMaster, Redcord je chráněná značka přístrojů používaných při terapii. 
179 Sling Excercise Therapy. 
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z prvků relaxace, zvětšování rozsahu pohybu, trakce, nácviku zpevnění svalů, 

senzomotorických cvičení, dynamického mobilizačního cvičení.180    

 

   „Cílem diagnostického procesu je určení ´slabého článku´, kdy díky přesnému 

dávkování (snižování či zvyšování) funkčního zatížení při současném přenesení váhy těla na 

distální segment diagnostikujeme úroveň schopnosti pohybového aparátu tolerovat 

zátěž.“181  

Léčbu pomocí S-E-T konceptu využijeme 

především u neurologických a ortopedických 

onemocnění. Specificky například u cévních 

mozkových příhod a poúrazových stavů 

(poranění míchy). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3, přístroj Redcord.182 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
180 Pavlů, D.: Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody, s. 237. 
181 Kolář, P.: Rehabilitace v klinické praxi, s. 281. 
182 http://www.redcord.com/ 
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Kinesiotaping 

V sedmdesátých letech 20. století se japonský chiropraktik Dr. Kenzo Kase začal zabývat 

metodou kinesiotapingu, která využívá elastických pásek lepených na holé tělo. Metodou 

položil základ pro využívání kinesiotapingu v oblasti sportovní medicíny. Postup se rychle 

rozšířil a dnes je hojně využíván ve fyzioterapii. Typické barevné pásky jsou vidět na každé 

sportovní akci i olympiádě183. „ V současnosti můžeme hovořit o celosvětovém využití 

kinesio tapu a zároveň konstatovat, že oproti původnímu účelu je až 85 % využití mimo 

sport. Své uplatnění si dnes kinesiotaping našel ve fyzioterapii, ortopedii, pediatrii, 

neurologii, ergoterapii, terapii lymfedému a jizvy, preventivní medicíně a dokonce i 

v medicíně veterinární.“184 

Metoda je podobná používané technice pevného tapingu, ale na rozdíl od ní podporuje 

hojení poraněných tkání, neomezuje pohyb fascií, průtok krve, lymfy ani rozsah pohybu. 

Elastické pásky (Kinesio Tape) napodobují co nejvěrněji vlastnosti lidské pokožky. Pásku lze 

natáhnout na 140- 160 % své původní délky v podélném směru. Svou pružností, ale zároveň 

pevností umožňuje páska podporu a stabilitu kloubům, vazům a svalům bez omezení 

pohybu. Lze ji využít již jako preventivní opatření proti poranění myoskeletálního systému. 

Prostřednictvím tapu lze zmírnit bolest, snížit zánět, podpořit sval při pohybu a to prakticky 

24 hodin denně. Indikační oblast je široká lze z ní vybrat především:  

 neuralgie, vertebrogenní algický syndrom, skoliózy, whiplash syndrom185, 

impingement syndrom, entezopatie, burzitidy, úžinové syndromy, periferní a centrální 

parézy, distorze, kontuze, kloubní instability, deformity nohy a prstů aj.186      

Tuto metodu zmiňujeme z důvodů velké oblíbenosti v ČR. Kinesiotaping je rozšířený díky 

jednoduchosti, dostupnosti a lze předpokládat jeho bohaté využívání ve všech oblastech 

pohybového omezení a postižení. Jde však především o metodu podpůrnou a svým 

působením pouze doplňuje hlavní terapeutické koncepty. 

                                                             
183 První velké testování proběhlo na Letních olympijských hrách v Soulu v roce 1988.  
184 Kobrová, J.: Terapeutické využití kinesio tapu, s. 21. 
185 Whiplash syndrom vzniká v 50 % při dopravních nehodách s čelním nebo zadním nárazem. Podstatou je 
prudký pohyb hlavy způsobený vnějším nárazem. Hlava a krk vykonají prudké ohnutí vpřed nebo vzad, které 
je okamžitě následováno rychlým zpětným pohybem. Dochází k poškození svalově-vazivového aparátu krční 
páteře, nervů i míchy.  
186 Kobrová, J.: Terapeutické využití kinesio tapu, s. 25 – 28. 
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Otázka 12: Jaký máte názor na nové trendy a alternativy v přístupu k osobám s tělesným 

postižením? 

Zajímalo nás, jaký mají respondenti postoj k využívání celostátně uznávaných metod a 

nových přístupů v oblasti intervence u osob s tělesným postižením. Otázka byla 

koncipovaná jako výběr z více možností. 

Pro upřesnění pojmů ve formuláři jsme připojili vysvětlivky k termínům: 

 uznávaná metoda a postup – obecně doporučované postupy, které mají zastání u 

většiny odborníků v praxi a nemají kontroverzní výsledky v terapii, jsou schváleny jako 

postup léčby Ministerstvem zdravotnictví ČR, např. Vojtův princip: Reflexní lokomoce;  

 nové přístupy – v ČR méně známe metody ale i přístupy, které se ve společnosti 

stále vyvíjí, např. Kinesiotaping, Snoezelen, holistický přístup k člověku, integrativní 

vzdělávání;  

 alternativní medicína – metody a postupy, které stojí na základech tisícileté historie 

orientálního léčitelství využívající přírodní a nefyziologické prostředky k léčbě. V ČR často 

považována za doplňkovou léčbu. Např. akupunktura, homeopatie, aromaterapie, snímání 

aury. 

Graf č. 12 k otázce 12 s počtem odpovědí u jednotlivých položek: 

 

Z celého souboru respondentů vybralo 73 % osob odpověď: Snažím se kombinovat nové 

i stávající přístupy. Z toho vyvozujeme, že jsou pracovníci v ucelené rehabilitaci aktivními 

účastníky procesu a snaží se poskytnout svým klientů všechny dostupné prostředky. Pouze 

s celostátně uznávanými metodami pracuje 9 % osob. Aktivně vyhledává nové přístupy pro 

intervenci 35 % respondentů.  
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K alternativním metodám nejsou dotazovaní příliš nakloněni. Pouhých 23 % je považuje 

za potřebný doplněk k dosavadní terapii a 12 % osob přiznává, že těmto postupům nevěří a 

nemá o ně zájem.     

  

5.5.3     Hodnocení stavu komprehenzivní rehabilitace v ČR 

 

Kvalitní péče o jedince s pohybovým omezením probíhá v rámci uceleného souboru 

opatření, který je označován jako komprehenzivní rehabilitace. Aby všechny používané 

postupy vedly k normalizaci omezení a k maximální integraci těchto jedinců do běžného 

života, je potřeba zabezpečit koordinované propojení lékařských, sociálních, vzdělávacích i 

profesních prostředků.  

V této sekci zjišťujeme, zda jsou zabezpečeny základní předpoklady pro naplnění týmové 

spolupráce odborníků, tedy jejich kooperace při péči o klienta. Následně se budeme 

zajímat, jak hodnotí systém péče o TP z vlastního pohledu. Oblast odpovídá otázkám od 

čísla 13 k číslu 17. 

 

Otázka 13: Setkáváte se na pracovišti s týmovou kooperací? S kým pravidelně 

spolupracujete? 

Při péči o jedince s pohybovým omezením se každý odborník setkává s týmovou 

spoluprací. Touto otázkou zjišťujeme, jaké profese se týmové kooperace účastní v největší 

míře. Otázka obsahuje výčet profesí, z kterého je možné vybrat více možností. Lze doplnit i 

vlastní odpověď. 

Respondenti vyznačili, že nejčastěji (74 % osob) spolupracují s klientem a s jeho rodinou. 

73 % odborníků spolupracuje s fyzioterapeutem a 56 % se setkává s rehabilitačním 

lékařem. Další profese mají zastoupení již pod poloviční hranicí. Ergoterapeut se vyskytuje 

v 42 % odpovědí respondentů. Speciální pedagog, logoped, psycholog a neurolog se 

pohybuje mezi 35 % a 30 %. Kmenový pedagog ve škole spolupracuje především se 

speciálním pedagogem a vyskytoval se v 25 % odpovědí. 21 % osob spolupracuje i 

s ortopedickým protetikem187. 

                                                             
187 Ortopedická protetika se zabývá individuální výrobou, aplikací a opravou ortéz/protéz.  
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3 dotazovaní odpověděli, že s nikým nekonzultují ani nespolupracují. Do kategorie 

OSTATNÍ jsme zařadili profese vyskytující se ojediněle jako: zdravotní sestra, obvodní lékař, 

pracovník firem nabízející kompenzační pomůcky, sociální pracovník a pečovatelka. 

Graf č. 13 k otázce 13 s počtem odpovědí u jednotlivých položek: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka 14: Považujete tuto kooperaci odborníků za dostatečnou? 

Otázka navazuje na předchozí a zjišťuje, zda jsou pracovníci spokojeni s probíhající 

kooperací. Lze vybrat z 6 odpovědí, které charakterizují spolupráci týmu a osobní 

hodnocení spokojenosti.   

Graf č. 14 k otázce 14 s počtem odpovědí u jednotlivých položek: 

V odpovědích převažuje osobní spokojenost s aktuálním stavem kooperace. 41 % 

respondentů vybralo možnost: Ano, spolupráce je dostatečná. Probíhají společné 

konzultace v průběhu terapie. 15 % odborníků spolupracuje s ostatními z týmu alespoň na 

začátku a na konci intervence. Což považujeme za důležité pro zhodnocení plnění 
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krátkodobých cílů a pro stanovení dalších dlouhodobých cílů procesu po ukončení základní 

terapie. 7 % odpovědí se týká nespolupráce mezi odborníky.  

Celkovou spolupráci hodnotí 59 % respondentů pozitivně. Z toho je 37 % osob zcela 

spokojených a 63 % částečně spokojených. Pouze dvě osoby se vyjádřily ve smyslu 

nespokojenosti se spoluprací s kolegy. 

 

Otázka 15: Znáte cíle ostatních členů týmu stanovené v péči o klienta? 

Při péči o osoby se zdravotním postižením závisí úspěšná terapie na stanovení 

krátkodobého a dlouhodobého cíle. Proto nás zajímalo, zda odborníci během spolupráce 

uplatňují společné dosahování těchto cílů. Otázka je koncipována jako výběr z předem 

daných odpovědí. 

59 respondentů se vyjádřilo v pozitivním hodnocení stavu a vybralo odpověď: Ano znám 

cíle ostatních členů týmu. Snažíme se o dosažení určených cílů terapie. Jedna čtvrtina osob 

zná stanovené souhrnné cíle, ale každý z týmu pracuje na dosažení svého daného cíle. 9 

osob se ztotožnilo se zápornou odpovědí s odůvodnění, že nemá dostatek informací o práci 

ostatních členů rehabilitačního týmu. Ani jeden respondent neprojevil vlastní nezájem o 

řešení krátkodobých a dlouhodobých rehabilitačních cílů v týmu. Ve volném vyjádření 2 

dotazovaní doplnili, že pracují zcela samostatně a tedy neví, jaká by nastala situace 

v kooperačním týmu.  

Graf č. 15 k otázce 15 s procentuálním zastoupením u jednotlivých položek: 
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Otázka 16: Vyjádřete osobní spokojenost s nynějším systémem ucelené rehabilitace u 

osob s TP v ČR. 

Tato otázka je zaměřena na subjektivní názor, proto je spíše ukazatelem celkové 

spokojenosti člověka s jeho prací, která ovlivňuje jeho vnímání. Přesto jsme zjišťovali, jak 

hodnotí odborníci z praxe systém komprehenzivní rehabilitace fungující v České republice. 

U otázky je možné vybrat jednu ze 4 odpovědí a to takovou, s kterou se nejvíce člověk 

ztotožňuje.  

Velmi spokojeni se situací v ČR jsou pouze 3 oslovení odborníci. Částečně spokojeno je 

65 osob, což představuje většinu (76 %) zkoumaného vzorku. 20 osob se vyjádřilo jako 

nespokojených a dvě osoby jako zcela nespokojené (24 %).  

Při věkovém srovnání zkoumaného souboru v pozitivním či negativním náhledu na 

systém se neobjevil žádný výrazný odklon. 

Graf č. 16 k otázce 16 s procentuálním zastoupením u jednotlivých položek: 

 

Otázka 17: Poskytují státní a veřejné instituce v ČR dostatečnou podporu a péči 

pacientům s TP pro navrácení k plnohodnotnému životu? 

V podobném duchu jako v předchozí otázce se vyjadřovali respondenti o péči, kterou 

poskytují specialisté při snaze navrátit člověka s postižením do plnohodnotného života. 

Tato otázka směřovala svojí pozornost také na subjektivní názor, ale mířila na úroveň péče 

řízené ze strany veřejných a státních institucí (např. úřední orgány; Ministerstvo práce a 

sociálních věcí ČR; Ministerstvo zdravotnictví ČR; státní nemocnice; zdravotní pojišťovny; 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; školská poradenská zařízení atd.) Tyto orgány 

jsou pod vlivem politiky a ekonomiky země a proto i přes snahu odborníků může nastat 

nepříznivá situace s poskytováním péče (kvalita, kvantita, dostupnost) zdravotně 

znevýhodněným osobám. Odpovědět lze výběrem jedné ze 4 předem daných odpovědí.  
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Pozitivně hodnotilo roly státních institucí 5 osob z oslovených 91 jedinců. Největší část 

odborníků (53 osob) se přiklonila k názoru, že je podpora dostatečná, ale musí nastat ještě 

nutné změny. 28 respondentů není o dostatečnosti podpory a péče přesvědčeno a 5 osob 

považuje systém za zcela chybný.    

Graf č. 17 k otázce 17 s procentuálním zastoupením u jednotlivých položek:  

  

5.5.4     Osobní názory odborníků na postupy využívané v péči o TP 

 

Poslední oblast nám objasní, jaké metody/koncepty/přístupy využívají odborníci 

v oblasti péče o osoby s tělesným postižením nejčastěji a které považují za nejúspěšnější. 

Oblast se týká otázky 18 až 20. Tyto otázky jsou koncipovány jako volné vyjádření 

dotazovaných. 

 

Otázka 18: Jaká metoda/koncept/postup je stěžejní pro Vaši práci s osobami s tělesným 

postižením? 

Pozitivních výsledků může terapeut dosáhnout díky různorodým metodám a 

prostředkům. Proto nás zajímalo, jaké postupy se u specialistů v ČR nejvíce objevují. 

Odpovědi nám dávají náhled na metody a koncepty, které odborníci využívají ve své praxi u 

osob s tělesným postižením. Obecně se shodují, že všechny užívané postupy mají ctít 

zásady individuálního přístupu a vývojové kineziologie188. Na tuto otázku odpovědělo z 91 

respondentů 54 osob, což představuje 60 %.  

Jako stěžejní postup pro práci terapeuta považuje nejvíce dotazovaných aplikaci prvků, 

které stojí na základech konceptu manželů Bobathových a to 33 % osob. O něco méně 

                                                             
188 To znamená, že metody respektují během průběhu terapie jednotlivé stupně motorického vývoje dítěte. 
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odpovědí (24 %) se týká Vojtovy reflexní lokomoce a PNF. Metodu bazální stimulace 

zdůrazňuje 20 % dotázaných.   

V rozmezí od 15 do 5 % se naskytly tyto postupy: S-E-T koncept, prvky senzomotorické 

stimulace, léčebná tělesná výchova, animoterapie, Snoezelen a Kinesiotaping. 

Graf č. 18 k otázce 18 s počtem odpovědí u jednotlivých položek: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jako součást terapie využívá do 5 % dotázaných techniky: Metoda Roswithy Brunkow, 

Akrální koaktivační terapie, Synergická reflexní terapie, Bazální programy a podprogramy 

dle J. Čápové, Feldenkraisova metoda, nácvik denních činností189, senzorická stimulace, 

facilitační metody – míčkování; expresivní terapie, myofunkční terapie, trénink kognitivních 

funkcí, individuální vzdělávací plán, augmentativní a alternativní komunikace190, fyzikální 

terapie nebo jóga. Některé postupy (v kategorii do 5%) shledáváme spíše vhodné jako 

doplněk hlavní terapie, nelze je považovat za základní metody práce s tělesně postiženou 

osobou, ale nesmíme je ani opomínat. 

  

                                                             
189 BADL a iADL složí jako zkratka pro souhrn aktivit denního života. Nácvik denních činností patří k základům 
v péči o osoby s tělesným (i jiným) postižením. BADLs (basic activities of daily living) a iADLs (instrumental 
activities of daily living) představují soubor činností, které běžně zdraví lidé zvládají vykonávat ke 
spokojenému životu. Tyto činnosti se v rámci terapie nacvičují, trénují, testují a posléze se hodnotí funkční 
stav jedince a jeho závislost na okolí. Nalezneme zde činnosti z oblasti osobní hygieny (oblékání, jídlo), 
mobility, péče o domácnost (nakupování, lehké domácí práce).        
190 Augmentativní a alternativní komunikace se pokouší přechodně nebo trvale kompenzovat projevy poruchy 
a postižení u osob se závažným postižením řeči, jazyka a psaní. Augmentativní (z lat. augmentace – rozšiřovat) 
systémy komunikace mají podporovat již existující, ale pro běžné dorozumívání nedostatečné komunikační 
schopnosti. Alternativní komunikační systémy se používají jako náhrada mluvené řeči. 
(www.alternativnikomunikace.cz) 
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Bližší informace k metodám 

Metoda R. Brunkow 

Zakladatelkou metody je německá fyzioterapeutka Roswitha Brunkow (1916 – 1975). 

Terapeutický koncept je založen na cílené aktivaci diagonálních svalových řetězců. Systém 

vzpěrných cvičení umožňuje zlepšit funkce oslabených svalových skupin, provádět 

stabilizační trénink pro páteř a končetiny bez nežádoucího zatížení kloubů a reedukovat 

správné pohybové vzory. Princip metody se zakládá na motorické aktivitě se správným 

postavením aker vzhledem k trupu a hlavě. Přes pasivní a následně i aktivní nastavení 

rukou v opoře lze aktivovat svalové řetězce s výsledným napřímením trupu. Roli zde hraje 

vědomé motorické učení a respektování vývojové kineziologie.191 Využití nalézáme u stavů: 

periferní obrny, centrální poruchy hybnosti, roztroušená skleróza, funkčních poruchy 

pohybového aparátu, poúrazové stavy apod. 

 

Akrální koaktivační terapie (ACT) 

Metoda, jejíž principy a postupy vycházejí z metody R. Brunkow, se rozvíjí od roku 2000. 

Vývoji léčebné metody se věnuje česká fyzioterapeutka Dr. Ingrid Palaščáková Špringrová. 

Její využívání se v ČR rychle rozšířilo. Terapie vnáší do metody R. Brunkow současné 

vědecké poznatky z neurofyziologie a psychofyziologie.  

„Metoda ACT zkoumá motorické chování a procesy motorického učení, využívá poloh 

vývojové kineziologie, biomechaniky uzavřených a následně otevřených kinematických 

řetězců a funkčního nastavení aker pro aktivaci pohybových vzorů. Aktivace pohybových 

vzorů při vzpěru o akrální části končetin v ACT napomáhá napřímení páteře, což umožňuje 

zkvalitnění posturálních a lokomočních funkcí jedince. Pohybové vzory aktivované v ACT 

mají vliv na psychofyziologické procesy, jakými jsou myšlení, emoce, motivace a chování. 

Metoda je využívána v rámci prevence jako funkční rehabilitační trénink pohybových vzorů 

a v terapii pacientů širokého spektra klinických oborů.“192 

                                                             
191 Kolář, P.: Rehabilitace v klinické praxi, s. 278. 
192 http://rehaspring.cz  
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Synergická reflexní terapie 

Zakladatelem terapeutického konceptu je německý ortoped a traumatolog Dr. 

Waldemar Pfaffenrot (1947 – 2007). Ve své praxi potvrdil vlastní dosavadní pozorování, že 

současným nasazením vícero reflexně terapeutických technik lze dosáhnout vzájemného 

navýšení efektu účinnosti jednotlivých technik, což zlepšilo dosavadní výsledky léčby.193 

Koncept lze specifikovat jako podpůrnou metodu využívající soubor jednotlivých léčebných 

manuálních technik, které působí vzájemně na systém těla a orgánů. SRT využívá 

myofasciální techniku, akupresuru, reflexní zóny na plosce nohy, mobilizace, měkké 

techniky i korekci nesprávného postavení hlavy, trupu a končetin.  

Zaměřuje se na terapii a prevenci následků poruch centrálního nervového systému: 

dětské mozkové obrny, opožděného psychomotorického vývoje, centrální mozkové příhody 

a ortopedických onemocnění, např. následky úrazu. Výhodou metody je možnost užití bez 

nutnosti spolupráce klienta, indikace není závislá na věku a mentální vyspělosti jedince.  

 

Myofunkční terapie 

Tato terapie je edukačně-reedukačním programem, který se zaměřuje na problematiku 

orálních funkcí.   

Mezi orální činnost patří: respirace, sání, žvýkání, polykání, artikulace, pohyblivost jazyka 

a mimika tváře. Při opožděném vývoji, zejména v období růstu, může dojít ke stavu 

nerovnováhy orofaciálního svalstva. Využití terapie je vhodné při nesprávném dýchání 

s pootevřenými ústy, při nesprávném polykání a žvýkání, při nesprávném růstu zubů, při 

špatné artikulaci, při nesprávné klidové poloze jazyka, při snížené kontrole koordinace 

orofaciálního svalstva, při dlouhodobém přetrvávání návyků jako je cucání palce a dudlíku 

nebo pití z kojenecké lahve.194 

Princip terapie spočívá v pravidelném cvičení, které je navrženo pro rty, jazyk a tváře. 

Díky procvičování se upravuje svalová a funkční dysbalance. Důležitou součástí je aktivní 

spolupráce pacienta, proto je kontraindikován raný věk (do 4 let) a těžké mentální 

postižení.      

                                                             
193 http://www.centrumspirala.cz/cz/o-nas/ 
194 http://www.moje-klinika.cz/pruvodce-myofunkcni-terapii-pro-rodice 
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Otázka 19: Jaký koncept nebo přístup považujete za nejúspěšnější v péči osob s TP pro 

zlepšení kvality jejich života? 

Asi každého odborníka zajímá, jaké metoda či postup je v jeho práci nejúspěšnější. Řada 

odborníků zastává ale názor, že na takovou otázku není žádná odpověď. Proto jsme se 

pokusili získat přehled o názorech na nejúčinnější metodu právě pracovníků z oblasti 

ucelené rehabilitace. Závěry z této otázky nelze zobecňovat, neboť za náležitý postoj ke 

klientovi lze považovat především individuální přístup a komplexní cílenou rehabilitaci. 

Toto pojetí bylo důležité i pro naše respondenty a bylo zmiňováno ve 45 % odpovědí. 

Pokud se zaměříme dále na metody, které respondenti uváděli, zjistíme, že 35 % osob 

pokládá za nejúspěšnější Vojtovu reflexní lokomoci. Druhou metodou, která se opakovala 

v odpovědích (29 %) je aplikace konceptu manželů Bobathových.  

Terapeuti zmínili i další doplňkové metody: 

 5-10 % osob: PNF, animoterapie; 

 do 5 % osob: Bazální stimulace, Synergická reflexní terapie, Bazální programy a 

podprogramy dle J. Čápové, senzorická a senzomotorická stimulace, S-E-T koncept, 

manuální terapie dle Mojžíšové, Snoezelen, homeopatie, metoda R. Brunkow, Kraniální 

osteopatie195, dynamická neuromuskulární stabilizace.      

Dotazovaní, kteří nepovažují za důležité pracovat s přesně definovanou metodou, spíše 

upřednostňují odlišný přístup.  

Jejich cílem je: 

 podnítit aktivní přístup klienta k terapii jeho onemocnění (spolupráce); 

 přiměřenost a především kvalita podnětů ze strany terapeuta; 

 rozvoj soběstačnosti a sebevědomí; 

 harmonický rozvoj osobnosti jedince; 

 lidský a empatický přístup ze strany terapeuta; 

 přístup zaměřený na člověka (Person Centred Approach); 

                                                             
195 Zakladatelem kraniální osteopatie je Dr. W. G. Sutherland (1873-1954), který navázal na znalosti 
z osteopatie. Začal zkoumat lidskou lebku a věnoval pozornost především vztahům jednotlivých lebečních 
kostí a švů, které umožňují mikropohyby lebky. Dr. Sutherland rozvinul na základě dlouhodobého testování 
jemné manipulační techniky s cílem nastolit harmonii v kraniosakrálním systému. Nyní se aplikuje metoda pro 
stimulaci a harmonizaci fyzických a psychických sil jedince. Citlivě podporuje přirozené autoregulační 
schopnosti, které napomáhají vylepšit funkce mozku, míchy a celé CNS. Využívá se u následujících stavů: 
autismus, astma, migrény, Downův syndrom a mentální retardace, DMO, spondylartritida, roztroušená 
skleróza, myopatie, Parkinsonova choroba, epilepsie, neuralgie a jiné. (www.csosteopatie.cz)      
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 integrace nebo reintegrace, inkluze, rovnoprávnost;   

 sociálně-psychologická podpora, 

 podpora pozitivních společenských vztahů (rodina, přátelé, třídní a pracovní 

kolektiv). 

 

Otázka 20: Navrhněte přístup, který doporučíte pro terapii dítěte s diagnózou DMO? 

(spastická diparéza bez samostatné chůze – invalidní vozík, lehký stupeň mentální 

retardace) 

Závěrečné zamyšlení přináší poslední otázka, která již směřuje na určitý typ tělesného 

postižení. S diagnózou DMO se přímo v praxi setkává 48 % našich respondentů, jiní znají 

tuto diagnózu méně nebo se s ní setkávají minimálně. Z tohoto důvodu se této otázky 

účastnil menší počet osob. Z celkového počtu 91 osob zodpovědělo otázku 50 % 

dotázaných, což představuje 46 osob.  

Nejčastěji jmenovanou metodou se v 63 % odpovědí stal Vojtův princip. Za ním se s 46% 

odpovědí zařadil koncept manželů Bobathových.  

Odborníci doporučují pro dítě s DMO aplikovat pravidelně animoterapii, především 

canisterapii a hipoterapii (celkem 26 %). Pro 25 % dotázaných je důležitý komplexní a 

individuální přístup ke klientovi a proto ho zdůraznili i ve své odpovědi. 

Další metody byly jmenovány v menším zastoupení. 5 – 10 % respondentů doporučuje 

využít těchto metod: Synergická reflexní terapie, Kinesiotaping, Bazální stimulace, 

Snoezelen. 

Graf č. 19 k otázce 20 s počtem odpovědí u jednotlivých položek: 
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Dva odborníci se zmínili o konceptu konduktivní podpory: Petö, na kterou jsme se 

dotazovali v otázce 11. Do 4% (2 respondenti) byly navrženy u terapie DMO postupy: 

 senzorická stimulace, senzomotorická stimulace; 

 Bazální programy a podprogramy dle J. Čápové; 

 kraniální osteopatie, mobilizace, měkké techniky; 

 grafomotorika, arteterapie, muzikoterapie, stimulace hrou; 

 léčebná tělesná výchova, nácvik BADL, IADL; 

 metoda R. Brunkow; S-E-T koncept, PNF;  

 jóga, cvičení na velkých gymnastických míčích;  

 individuální vzdělávací plán pro vzdělávání žáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami;  

 bezbariérová úprava domácího prostředí pro samostatný pohyb, kompenzační 

pomůcky, nafukovací dlahy Urias, terapie Therasuit. 

 

Bližší informace k metodám 

Metoda Therasuit, ADELI metoda 

Tyto dvě terapie pracují na podobného principu během terapii osob s postižením 

centrálního nervového systému. Metody využívají účinku speciálního obleku, který výrazně 

zvyšuje terapeutický účinek cvičení. Oblek vytváří virtuální svalový skelet, který stabilizuje 

držení těla a končetin pacienta při normalizaci průběhu jeho pohybů. Oblek se skládá ze 

systému podpůrných prvků; pásů, vycpávek a bot. Vše je propojeno nastavitelnými 

elastickými pásy. Celkový efekt obleku je cílen na korekci pohybů a držení těla klienta, 

zamezení patologických synergií, zvýšení pohyblivosti a posílení svalů. Účinek obleku je 

patrný i po skončení terapie.196 V obleku se provádí neurofyziologická cvičení na podporu 

vzniku nových pohybových stereotypů při rehabilitačních pobytech ve specializovaném 

centru. Léčebné pobyty trvají od 14 do 28 dní a musejí se v případě nutnosti opakovat. 

Metoda Therasuit funguje na stejném principu obleku, ale je charakteristická zapojením 

práce v tzv. kleci, na kterou jsou upnuta pružná lana poskytující oporu při stoji (chůzi, 

skákání) nebo naopak vytvářející odpor při cvičení. 

                                                             
196 adeli-method.com 
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5.6     Vyhodnocení výzkumných otázek 

Výzkumné otázky (VO) byly potvrzeny či vyvráceny na základě odpovědí v dotazníku 

vyplněného v průběhu výzkumného šetření.  

 

VO I.: Existuje přímá úměra mezi dosaženým vzděláním/délkou praxe u sledovaných 

odborníků a jejich znalostí terapeutických konceptů?  

Pro posouzení výsledku jsme vzali v úvahu dvě proměnné hodnoty: 

 dosažené vzdělání odborníků (dotazníková otázka 3),  

 délka praxe odborníků (dotazníková otázka 5), 

Hodnoty jsme dali do souvislosti se znalostí námi definovaných metod a konceptů 

z dotazníkové otázky 11 (Vojtův princip: Reflexní lokomoce, Bazální stimulace, homeopatie, 

canisterapie, koncept manželů Bobathových, koncept konduktivní podpory: Petö,  

Proprioceptivní neuromuskulární facilitace, Tardieuova metoda, S-E-T koncept – Redcord, 

Kinesiotaping, Snoezelen, Expresivní terapie). 

 

Proměnná P1: Dosažené vzdělání 

Vzdělání jsme rozdělili do čtyř základních skupin: středoškolské, vyšší odborné, 

vysokoškolské – bakalářské a magisterské.  

Graf č. 20 k vyhodnocení výzkumné otázky I. – dosažené vzdělání: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedinci s bakalářským vzděláním jsou o metodách definovaných v dotazníku v otázce 11 

informování v největší míře, ale rozdíly mezi nimi a skupinou se středoškolským a 

magisterským vzděláním jsou nepatrné. Vyšší odborné vzdělání dosáhlo nejnižšího 
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hodnocení v přepočtu na jednotlivce. Při porovnání není patrné, zda má na znalost metod 

dosažené vzdělání vliv. Graf vývoje nám názorně ukazuje, jak se hodnoty liší. 

 

Proměnná P2: Délka praxe 

Na grafu jsme zpracovali trend vývoje znalosti metod v závislosti na délce praxe. Pro 

přehlednost je znázorněn i počet osob podle věkového spektra a přepočet znalosti metod 

na relativní četnost na jednoho respondenta v dané věkové skupině. Skupiny mají 

vyznačenou vždy horní hranici let praxe.    

Nejvíce informovaní o metodách jmenovaných v dotazníkové otázce 11 jsou odborníci 

s délkou praxe 20-25 let a 0-5 let. Naopak nejmenší hodnocení získali pracovníci s délkou 

praxe od 30 do 35 let. Tento trend může být zapříčiněn malou účastí (3 osoby) v této 

skupině. Druhou nejméně informovanou skupinou jsou respondenti z oblasti 15-20 let 

praxe.  

Je patrné, že křivka znalosti není plynulá a proto nelze dokázat, že existuje přímá 

závislost na délce praxe a znalostí terapeutických metod. 

Graf č. 21 k vyhodnocení výzkumné otázky I. – délka praxe: 

 

Výzkumnou otázku jsme nepotvrdili. 
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VO II.: Bude v názorech dotazovaných odborníků na spokojenost se systémem péče o 

klienta s tělesným postižením převažovat pozitivní názor? 

Tento předpoklad jsme ověřovali v dotazníku v otázce 16 a 17.  

O16: Vyjádřete osobní spokojenost s nynějším systémem ucelené rehabilitace u osob 

s TP v ČR. O17: Poskytují státní a veřejné instituce v ČR dostatečnou podporu a péči 

pacientům s TP pro navrácení k plnohodnotnému životu? 

Subjektivní hodnocení spokojenosti se systémem péče se v dotazníkové otázce 16 ze 76 

% pohybovala v pozitivním kritériu. U otázky druhé je hranice na 63 % kladných 

hodnoceních.  

Shrneme-li výsledky je zřejmé, že odborníci v ČR jsou ve většině případů se současnou 

situací v péči o klienta s tělesným postižením spokojeni.  

  

Výzkumnou otázku jsme potvrdili. 

 

VO III.: Je nejčastějším školícím kurzem v rámci celoživotního vzdělávání odborníků v ČR 

bazální stimulace?  

Výsledek výzkumné otázky jsme ověřovali pomocí dotazníkové otázky 10.  

O10: Jakými odbornými kurzy jste prošel/prošla?  

27 % osob prošlo kurzem Bazální stimulace a to představuje nejvyšší zastoupení kurzu 

v našem zkoumaném vzorku osob z oblasti péče o osoby s tělesným postižením. Dalšími 

nejčastějšími metodami jsou: senzomotorická stimulace 24 % a Kinesiotaping 20 %.  

Ostatní metody a koncepty nemají vyšší zastoupení než 10 %.  

Graf č. 22 k vyhodnocení výzkumné otázky III. s počtem zastoupení u jednotlivých 

položek: 

 

 

 

 

Bazální stimulace je určena i pro klienty ve vážných stavech, kdy je těžké využívat jiné 

metody a má široké použití i při jiných onemocněních, proto je vítanou záležitostí, že je 

nejčastější školenou metodou. Do technik využívaných při BS lze zaškolit i rodinu klienta. BS 

nevyžaduje v základu žádné nadstandardní pomůcky, a proto je finančně dostupná. 
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Finanční náročnost akreditovaných kurzů se pohybuje kolem hranice 5 000, - Kč za základní 

proškolení, ale některé kurzy mohou dosáhnout i k částce 10 000,- Kč. Nabídka školení v ČR 

je široká a není problematické kurz absolvovat.  

Podobná situace je v oblasti senzomotorické stimulace, kdy probíhají kurzy na mnohých 

pracovištích. Senzomotorická stimulace zasahuje do široké variability kurzů. Můžeme se 

setkat se základními kurzy metodiky senzomotorické stimulace jako konceptu i se školením, 

které se věnuje speciálně pomůckám využívanou ke stimulaci, např. overball, Posturomed, 

úseče, velké gymnastické míče. Tato oblast má v dnešní době velkou oblibu ve fitness 

trendech, proto lze vyhledat na českém trhu velký počet kurzů a školení. Pro praxi 

odborníka, který chce uplatnit metodu u pacientů s postižením, doporučujeme spíše 

akreditované kvalifikační kurzy. Jejich hodnota se pohybuje od 2 000,- Kč. 

Metoda kineziologického tejpování zažívá v ČR v posledních letech velký rozmach. Jako 

3. nejčastější kurz v našem zkoumaném vzorku to i potvrdil. Kurzy jsou rozšířené na různých 

úrovních. Cena školení začíná na 4000,- Kč za základní kurz.   

Tyto 3 jmenované kurzy jsou v ČR dostupné jak počtem pořádaných školení, tak svojí 

příznivou cenou. 

 

Výzkumnou otázku jsme potvrdili.  

 

VO IV.: Potvrdí dotazovaní odborníci, že nejpoužívanější terapií u osob s tělesným 

postižením v ČR je Vojtův princip: Reflexní lokomoce? 

Vyhodnocení jsme provedli na základě otázek 18, 19 a 20.  

O18: Jaká metoda/koncept/postup je stěžejní pro Vaši práci s osobami s tělesným 

postižením?  

V této kategorii převažovalo využití konceptu manželů Bobathových (33 % odpovědí). 

Vojtova metoda se umístila s 24 % jako druhá v četnosti využití.  

 

O19: Jaký koncept nebo přístup považujete za nejúspěšnější v péči osob s TP pro zlepšení 

kvality jejich života? 

Výsledkem otázky bylo 35 % odpovědí, které se vyjadřovaly k Vojtově metodě jako 

k nejúspěšnějšímu postupu pro zlepšení kvality života klienta. Za ní se umístila metoda 

manželů Bobathových (29 %). 
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O20: Navrhněte přístup, který doporučíte pro terapii dítěte s diagnózou DMO? 

63 % dotázaných uvedlo Vojtův princip jako první přístup, který by doporučili pro péči o 

klienta s DMO. 46 % odpovědí se týkalo Bobath konceptu. 

 

Vojtův princip je nejčastěji doporučovanou metodou pro léčbu, ale v praxi odborníků se 

častěji pracuje s konceptem manželů Bobathových. 

 

Výzkumnou otázku jsme nepotvrdili.  
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5.7     Shrnutí výsledků šetření 

Informace, které jsme získali díky vyplněným formulářům, se dotkly všech částí 

komprehenzivní rehabilitace. Každý odborník se snaží na jedince s tělesným postižením 

zapůsobit z různých úhlů a má svoje strategie i postupy. Úsilí nalézt ten správný postup 

musí být v dané profesi hlavním cílem. Je však zřejmé, že nejvhodnějším přístupem obecně 

je práce s individualitou každého jedince.  

Podle názoru Dr. Novosada (2011) jde o to, aby lidé z tzv. pomáhající profese 

přistupovali k jedincům s postižením „se zájmem (angažovaně), ale s vědomím četných 

souvislostí a souvztažností (s uvážlivým odstupem, ale bez překotného entuziasmu), 

empatií a otevřeností, aby je nevnímali jen jako klienty, osoby v obtížné životní situaci, 

žadatele o dávku či službu, příjemce pomoci, ale také jako osobnosti, které mají životní 

historii, zkušenosti, potenciál, o nichž jejich tělo komplexně nevypovídá (resp. nemůže 

vypovídat) natolik, aby to bylo pro pomáhající, resp. podpůrné pracovníky primárně 

určujícím východiskem.“197   

 Pro zkoumaný vzorek odborníků v naší práci je podstatným stanoviskem v terapii osob 

s tělesným postižením právě individuální přístup a komplexní cílená rehabilitace s každým 

jedincem. Ať už tedy považuje terapeut za úspěšnější Vojtovu či Bobath metodu ve 

stanovení cíle se shodují. Je třeba pomoci lidem, kteří neměli takové štěstí, aby v rámci 

možností mohli žít svůj život. 

 

Vyhodnocením výsledků jsme zjistili, že důkladnost proškolení pracovníků značně kolísá. 

Někteří jsou pravidelnými účastníky odborných konferencí, kongresů a kurzů, jiní na tyto 

formy celoživotního vzdělávání nedávají přílišný důraz.  

Dále bylo určeno, že spokojenost odborníků se systémem v ČR převažuje, ale vždy lze 

najít chyby, které mohou péči o tělesně postižené limitovat. Tyto omezení lze najít i 

z pohledu samotného příjemce této péče. O tom tato práce nepojednává. 

Metoda, která nás nejvíce provázela v odpovědích je Vojtův princip: Reflexní lokomoce. 

Byla nejvíce doporučovanou technikou práce (63 % osob v O20), ale při zjišťování četnosti 

odborných kurzů se vyskytovala pouze v 7 případech. Při pohledu na metodu manželů 

                                                             
197 Novosad, L.: Tělesné postižení jako fenomén i životní realita, s. 11. 
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Bobathových je tento rozdíl ještě markantnější. Školícím kurzem Bobath konceptu prošly 4 

osoby z dotazovaných, ale 33 % (18 osob) ji považuje za stěžejní pro svoji práci.  

O Vojtově metodě se v dnešní době hodně diskutuje a je známá i široké veřejnosti jako 

úspěšná metoda v rehabilitaci. V rámci této práce jsme však nedokázali, že právě postup 

dle Vojtovy metody odborníci primárně využívají pro práci s tělesným postižením. 

 

5.8     Návrhy vyplývající z výsledků šetření pro teorii, praxi a výzkum 

Poznatky, které jsme získali dotazníkovým šetřením, můžeme využít v rozmanitých 

oblastech věnujících se problematice tělesného postižení – v léčebné, sociální, pedagogické 

i pracovní rehabilitaci. Nalézáme konkrétní prostředky pro rozvoj osobnosti jedince 

s postižením, pro obnovení poškozených funkcí klienta či pro obnovení rozvoje sociálně 

kulturního a pracovního potenciálu. Jako metody pro rozvoj funkcí, které se nyní bohatě 

využívají v ČR k těmto účelům, jsme definovali Vojtovu metodu, Bobath koncept a bazální 

stimulaci. V těchto metodách je však nutno proškolit větší procento pracovníků než je tomu 

doposud. Zvláště se to týká metody manželů Bobathových (v našem vzorku je proškoleno 

5% osob), která má velký přínos v péči o osoby s TP.  

Pro rozvoj osobnosti jedince doporučují odborníci využívat metody, kdy je možné 

působit právě na psychickou stránku člověka, např. animoterapie, Snoezelen, expresivní 

terapie. V kapitole 3.4.1 Sportovní aktivity a 3.4.2 Herní činnost jsme zdůraznili, že pro 

ovlivnění psychiky je důležité zapojit aktivní a zábavné formy činnosti do terapií. Tyto formy 

mohou přispět k následné integraci do běžného společenského života. Pokud se běžně 

setkává intaktní člověk během mládí a dospívání s tělesným postižením, dokáže získané 

zkušenosti využít i v dospělosti. To se může pozitivně projevit na celkovém přístupu 

k člověku s postižením. Bez předchozích zkušeností není možné navázat takový vztah.  

I když se ve sportu setkáváme s vysokými požadavky na prostor a vybavení, je na 

rekreační úrovni vhodné zařadit do terapie i sportování handicapovaných. Doporučujeme 

spojit tělovýchovu intaktní mládeže a mládeže s TP v těchto sportech a volnočasových 

aktivitách, které mohou obohatit obě skupiny: plavání, kuželky, lukostřelba, stolní ten is, 

jízda na Handbiku, basketbal, boccia, sledge hokej, aj.   

Využití práce z praktického hlediska vychází z výsledků empirického šetření. Z těchto 

výsledků lze dedukovat, které postupy v rehabilitační péči chybí a pro které není v ČR 
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vytvořen dostatečný základ. Podle šetření je nejméně známá Tardieuova metoda, Petöho 

metoda a Snoezelen. K rozšíření metod lze vytvořit školící a vzdělávací program, který 

přinese možnost získat informace k u nás méně známým postupům. U prvních dvou metod 

v ČR nejsou propracovány školící kurzy.  

Vzdělávací kurz v metodě Dr. Tardieu lze získat pouze v zahraničí (Francie).198 Zájemci o 

Petöho metodu musí navštívit Petöho ústav v Budapešti, kde se koná 4leté důkladné 

studium.199 Naopak metoda Snoezelen již pronikla do ČR a má své zastoupení ve 

specializovaném vzdělávacím centru Asociace konceptu Snoezelen ČR. Vzdělávací centrum 

nabízí kurzy základní i rozšiřující, které jsou v nabídce několikrát během roku.200 Tardieuova 

ani Petöho metoda zatím do ČR masivněji nepronikly, ale pokud by vznikla možnost se 

v metodách vzdělat, je možné předpokládat jejich rozšíření a častější využití v praxi. Před 

tímto krokem je však důležité definovat, jaké metody je možné efektivně a úspěšně zapojit 

do péče o osoby TP v ČR. Například Petöho metoda byla z důvodu odlišných životních 

zvyklostí mezi Maďarskem a západní Evropou přepracována do britské podoby. Proto je 

možné čerpat i z této varianty (viz přístup Cotton-Kinsman201). Petöho metoda je jedinečná 

a inspirativní v propojení oborových specializací v jedné osobě, která se stará o klienta. 

Konduktorka, typická pro tuto metodu, znázorňuje propojení osobního asistenta, 

fyzioterapeuta, ergoterapeuta, psychologa, logopeda i speciálního pedagoga. Při snaze se 

úzce specializovat ve svém oboru je to příklad, že i komplexní péče jednoho člověka přináší 

své bohaté výsledky. U TP lze efektivně pracovat s novými metodami: S-E-T konceptu, 

Synergické reflexní terapie či Therasuit. U S-E-T konceptu a Therasuit metodě narazíme na 

vysoké pořizovací náklady využívaných přístrojů. Jejich využitelnost je však vysoká, proto by 

bylo vhodné podpořit tyto metody financováním z veřejných zdrojů.  

Zde realizované šetření se zaměřilo na prozkoumání širšího spektra odborníků ucelené 

rehabilitace. Pro další výzkum by bylo vhodné úzce se specializovat na jeden konkrétní obor 

(speciální pedagogika, fyzioterapie). Vyhodnocení stavu komprehenzivní rehabilitace 

profilované na jeden obor vypovídá o vlastnostech a kvalitě poskytované péče v dané 

oblasti. Právě tyto získané informace mohou být dalším přínosem pro teorii i praxi v oblasti 

TP.  

                                                             
198 Pavlů, D.: Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody, s. 66. 
199 Tamtéž, s. 149. 
200 www.snoezelen-koncept.cz 
201 Viz strana 49-50. 
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DISKUZE 

Pro kvalitu péče o osoby s postižením jsou stěžejní podmínky sociální, ekonomické, 

kulturní i vzdělávací. Tyto podmínky zajišťují instituce, které by měly v ideálním případě 

mezi sebou průběžně kooperovat a tak vytvářet základní podmínky a dostatek sociálních 

jistot, které přispívají k rozvoji samostatného života jedince. Základem fungování systému 

je opora v kvalitním propracovaném zákonodárství a státní podpoře. Uvnitř institucí by měli 

pracovat odborníci, kteří se připravují na svojí profesi kvalitním několikaletým vzděláváním. 

Lze vyslovit přání o výraznějším propojení vzdělávání při současné praxi. Například 

v Německu se zdravotnický personál v rámci školní přípravy vzdělává v metodice bazální 

stimulace, kterou posléze může aplikovat v praxi. V České republice ovládá BS (dle našeho 

šetření) každý 4. pracovník. Institut Bazální stimulace®, který integruje koncept metody do 

praxe v ČR, uvádí proškolení 219 zařízení.202 Což v dnešní době nepovažujeme za 

dostatečné.  

Proškolení v metodice, o kterou má odborník zájem, nemusí být v praxi vždy snadným 

úkolem. Vojtovu metodu, která byla doporučována většinou dotazovaných odborníků 

v našem šetření, lze absolvovat v rámci vzdělávacích kurzů rozdělených do 4 bloků během 8 

týdnů (aplikace v dětském věku) nebo 6 týdnů (aplikace v dospělém věku). Celková cena 4 

bloků se pohybuje kolem 60 000,-Kč a na přijetí do kurzu můžete čekat více než 2 roky. 

V ČR se na kurzy Vojtovy metody specializuje nestátní zdravotnické zařízení RL-CORPUS 

s.r.o. a na svých stránkách uvádí tyto počty proškolených absolventů: 18 lékařů a 580 

fyzioterapeutů203.204 Pro přijetí do kurzu je nutné splnit podmínku praxe v oboru a pracovní 

začlenění v regionu, ve kterém není zatím žádný jiný terapeut s oprávněním k provádění 

Vojtovy metody. „Bobath koncept je nejčastěji používaným postupem při léčbě dětské 

mozkové obrny ve světě.“205 Absolvovat kurzu BASIC BOBATH je možné během 8 týdnů 

vzdělávání a praxe. Cena školení se pohybuje kolem 64 000,- Kč. Na stránce asociace 

věnující se Bobath konceptu jsou uvedeny tyto počty vyškolených absolventů v ČR: 74 

fyzioterapeutů, 12 ergoterapeutů, 10 logopedů a 3 lékaři.206 Podmínkou pro přijetí do 

                                                             
202 www.bazalni-stimulace.cz 
203 V roce 2011 bylo v ČR 5 512 fyzioterapeutů na pracovištích rehabilitační a fyzikální medicíny. ÚZIS ČR.    
204 www.rl-corpus.cz 
205 Česká asociace dětských Bobath terapeutů. www.cadbt.cz 
206 www.cadbt.cz 
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Bobath kurzu je 1 rok praxe v oblasti dětí s DMO. Pro náročnost kurzu nesmí být zájemkyně 

v době konání školení těhotná.  

V případě nejvíce doporučovaných metod pro práci s osobami s tělesným postižením se 

pohybujeme kromě bazální stimulace ve vysokých částkách za absolvování kurzu. Proto 

využívají terapeuti některé metody bez absolvování kurzu. To lze předpokládat z výsledku 

šetření této práce, při kterém uvedlo 11 terapeutů absolvování kurzu Vojtovy nebo Bobath 

metody, ale pro 31 terapeutů jsou tyto dvě metody stěžejní pro jejich práci.  

„Každá léčebná metoda a postup přináší na počátku úskalí při zvládnutí techniky. 

Chcete-li jakoukoliv metodu používat efektivně, vyžaduje to nutnost praxe a určitého 

stupně technické zručnosti.“207 

 

Přístup dotazovaných odborníků 

 

Ať pracuje odborník v oblasti léčebné, pedagogické či psychologické rehabilitace měl by 

být otevřen vůči různorodým terapeutickým směrům, individualitě člověka a komplexnosti 

péče. Nejen zarputilý zastánce určitého postupu by měl přijímat podněty z okolí a vést 

dialog o možnostech, které se v rámci práce využívají. Některé názory odborníků se s tímto 

postupem ztotožňují. 

Speciální pedagog: „Podporuji velkou a plodnou spolupráci lékařů, rodičů, učitelů, 

logopedů a fyzioterapeutů. Byla bych ráda, kdyby bylo možné využívat levnější služby na 

rehabilitacích. Pro pacienty nejsou nijak levné a tím pro některé nedostupné.“  

Speciální pedagog: „ Velmi záleží na projevech diagnózy a osobnosti dítěte, vždy 

doporučujeme úpravu prostředí pro co možná nejlepší samostatný pohyb. Dále začleňování 

mezi vrstevníky, prostor pro volnou hru, dávání pravidel a hranic a jejich respektování, čas 

pro rozvoj sebeobslužných dovedností, respektování osobního tempa, pomoc s přechodem 

mezi činnostmi, častější možnost odpočinku, pomoc s vytvořením komunikačního systému 

(je-li třeba), rozvoj orientace v tělesném schématu atd.“ 

 Logoped: „Závisí hlavně na přístupu k čemu, k jakému cíli. Hlavní je komplexní ucelená 

rehabilitace a individuální a lidský přístup ke klientovi, hlavně se s dítětem skamarádit, do 

ničeho ho nenutit, dělat vše dle jeho možností a situací, které zvládá jak on tak jeho rodina.“ 

 
                                                             
207 Kobrová, J.: Terapeutické využití kinesio tapu, s. 11. 
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Někteří považují za důležité respektovat jednu ucelenou metodu, jiní jejich kombinaci. 

Ergoterapeut: „Nejsem přesvědčena, že působí vždy jen jedna metoda. Podle mého je 

dobře, když se několik metod vždy prolíná. Vždy je dobrá mezioborová spolupráce 

jednotlivých odborníků a navzájem se s nimi doplňovat.“ 

Ergoterapeut: „Pouze ucelená rehabilitace a individuální přístup ke každému klientovi 

může vést ke zlepšení kvality jeho života.“ 

Učitel, ZŠ praktická: „Velmi uznávám zooterapie – konkrétně canisterapii, se kterou mám 

zkušenosti a v mém případě u dětí s TP docházelo k velmi pozitivním změnám.“ 

Speciální pedagog: „ Nejčastěji využívám citlivé srdce a poučený selský rozum.“ 

Sociální pracovník: „Z mého hlediska je to právě služba sociální rehabilitace, která může 

pomoci klientům začlenit se znovu do společnosti. Jedná se ale o finální stadium, kdy klient 

po úraze či onemocnění prošel nemocnicí, rehabilitacemi, atd. Předpokladem je samozřejmě 

dobrovolnost a zájem klienta na zlepšení své situace. Za těchto podmínek je naše služba 

schopna klientům pomoci rapidně zlepšit kvalitu života v oblasti zaměstnání, vzdělávání, 

bydlení, jednání s úřady, atd.“ 

 

Paralympijské hry 

 

Pro práci s osobami s tělesným postižením je důležité zařadit do terapie prvky z běžného 

života, aby se terapie příliš nevzdalovala a neizolovala od reality. Na to jsme chtěli 

upozornit v kapitole o sportovních aktivitách. V průběhu šetření se však u odborníků 

neobjevily názory, že je důležité s touto oblastí pracovat, což považujeme za nedostatek. 

Pro demonstraci, jak se projevuje sport handicapovaných v naší společnosti, jsme vybrali 

přístup k paralympijským hrám.  

I když se naše společnost považuje za tolerantní k osobám s TP, nalézáme stále příklady, 

kde lze najít nedostatky. Paralympijské hry ve světě běží od roku 1960 a během posledních 

let stoupá výrazně jejich obliba u široké veřejnosti. Paralympiáda Londýn 2012 je toho 

důkazem. Prodal se rekordní počet vstupenek (2,7 milionu) a byl i zájem ze strany 

televizních společností. Televizní přenos her v České republice však zůstává pozadu. 

Veřejnoprávní televize nepřenášela paralympiádu v žádných přímých přenosech a vysílací 

čas hrám věnovala převážně v nočních hodinách. Hodinový sestřih z her vysílala o půlnoci (i 

po), což pro mnohé znamenalo nemožnost sledování soutěže. Svou nelibost vyjádřila  česká 
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sdružení věnující se sportování TP (např. časopis Vozíčkář, Česká asociace tělesně 

handicapovaných sportovců) ale i široká veřejnost (diskuse u pořadu Paralympijské hry 

2012 České televize208). Právě tyto mezinárodní hry mají v médiích svoje nezastupitelné 

místo. Zde je možné ukázat, jak jsou lidé s TP silní a umí bojovat.  

Pozornost si zasluhují ale i menší organizace v ČR, které se věnují aktivitě 

handicapovaných sportovců a umožňují těmto lidem plnohodnotný a bohatý život. 

Například: Český paralympijský výbor, Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců, 

Český svaz tělesně postižených sportovců, Česká federace sportovců s centrálními 

poruchami hybnosti „Spastic Handicap“, Český tenisový svaz vozíčkářů, aj.     

 

                                                             
208 www.ceskatelevize.cz,diskusní fórum. 
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ZÁVĚR 

Základní myšlenkou činnosti s jedincem s tělesným (i jiným) postižením je snaha 

dosáhnout smysluplného a plnohodnotného zapojení tohoto člověka do společnosti. 

V práci jsme se věnovali holistickému přístupu, který nehledá rozdíl, zda pomáháme tělu či 

duši. Přístupy berou člověka jako jednotu lidských sfér. To objasňujeme v této práci, i když 

jsme zvlášť oddělili koncept psychomotoriky a neuromotoriky.    

Výsledky průzkumného šetření přinesly zpětnou vazbu o využívaných metodách a o práci 

odborníků v ČR. V oblasti celoživotního vzdělávání se neprokázalo, že je znalost metod a 

postupů závislá na délce praxe či na stupni dosaženého vzdělání odborníků. Jejich 

celoživotní vzdělávání a získávání informací z oboru nejčastěji uspokojí odborná literatura 

nebo internet. Přitom se neopomíjí v menší míře účastnit odborných kurzů a seminářů. 

V procesu rehabilitace sami aktivně vyhledávají nové přístupy a snaží se ve své práci 

kombinovat nové i celostátně uznávané metody. 

Odborníci připustili, že jsou spokojeni se současnou situací v péči o osobu s TP v České 

republice, ale přiznávají, že je potřeba se dále v rámci komprehenzivní rehabilitace snažit o 

další zlepšení. Ze strany státních institucí vnímají většinou podporu jako dostatečnou, ale 

značná část dotazovaných není o pozitivním působení státu přesvědčena. 

Specialisté na dosažení stanovených cílů komprehenzivní rehabilitace společně pracují a 

snaží se těchto cílů dosáhnout, i když část respondentů se raději věnuje svým individuálním 

cílům. Vedle kooperace s kolegy se věnují především spolupráci se samotným klientem a 

neopomíjí ani jeho rodinu. Profesně se v oblasti TP objevuje nejčastěji spolupráce 

s fyzioterapeutem. Z šetření je zřejmé, že mezioborová spolupráce podle dotazovaných 

funguje dobře. 

Nejčastěji proškolovanými metodami v ČR jsou: bazální stimulace, různé druhy 

senzomotorické stimulace a nově využívaná metoda kinesiotapingu. Naopak 

nejpoužívanější terapií v této zkoumané oblasti je koncept manželů Bobathových, ale 

častěji je doporučována Vojtova metoda.  

Cílem této práce bylo přinést náhled do oblasti terapií, které se využívají v péči o osoby 

s tělesným znevýhodněním či postižením. Aktuálnost zpracování zajišťuje čerpání informací 

ze současné odborné literatury a získávání názorů odborníků přímo z praxe. Jako hlavní cíl 

praktické části jsme zvolili vyhodnocení výzkumných otázek. Šetření proběhlo na základě 7 
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měsíčního průzkumu se vzorkem 91 odborných terapeutů, kteří poskytli informace 

potřebné k zpracování výsledků. Dospěli jsme k závěrům, které zajisté přispějí i k věcným 

návrhům do praxe dotýkající se nejen oboru fyzioterapie, ergoterapie ale i speciální 

pedagogiky aj. Cíl práce považujeme za splněný. 
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SHRNUTÍ 

Diplomová práce s názvem „Porovnání terapeutických konceptů a jejich výsledků u osob 

s tělesným postižením“ se zabývá psychomotorickými a neuromotorickými aspekty 

tělesného postižení a možností následné péče u osob s TP. Práce je rozdělena do dvou 

částí. 

Teoretická část vymezuje základní pojmy a poznatky o přístupu k osobám s omezenou 

participací. Věnujeme se konceptům, které pracují s cílem ovlivnit psychiku i kvalitu pohybu 

člověka. Dále se zabýváme vztahy, které ovlivňují centrální nervovou soustavu, a přinášíme 

pohled do terapií využívaných v ČR. 

Praktická část vyhodnocuje výsledky získané na základě dotazníkového šetření. 

Respondenti pochází z řad odborníků pracujících s jedinci s TP. Terapeuti hodnotí stav 

komprehenzivní rehabilitace v ČR, celoživotního vzdělávání a vyjadřují se k prioritám i 

výsledkům své práce.  

SUMMARY 

The master thesis called “Comparison of therapeutic concepts and their results at 

people with physical disability“ deals with the psychomotor and neuromotor aspects of the 

physical disability and the possibility of subsequent care for people with the this kind of 

disability. The work is divided into two parts.  

The theoretical part defines the basic concepts and knowledge about an approach to 

people with participation restrictions. It deals with the concepts that work with the aim of 

influencing the psyche as well as the quality of the movement. Furthermore, it also tackles 

relationships that affect the central nervous system, and brings insight into therapies that 

are used in the Czech Republic.  

The practical part evaluates the results obtained on the basis of a questionnaire survey. 

Respondents come from the range of professionals working with the individuals with the 

physical disability. Therapists evaluate status of comprehensive rehabilitation in the Czech 

Republic and lifelong learning, and expressed their views on the priorities and outcomes of 

their work. 
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Dotazník: 

Využití terapeutických konceptů v práci s osobami s poruchou hybnosti 

 

Dobrý den, jsem studentkou Pedagogické fakulty UK obor Speciální pedagogika a ráda bych 

Vás požádala o vyplnění následujícího dotazníku. Vyplnění Vám zabere jen pár minut. Získaná data 

jsou zcela anonymní a budou použita pouze za účelem zpracování závěrečné práce, proto Vás žádám 

o uvážené vyplnění dat. Oblast výzkumu se zabývá porovnáváním terapeutických konceptů u osob s 

tělesným postižením, kooperací týmu odborníků a celoživotním vzděláváním.  

Pokud to bude možné, předejte dotazník i dalším spolupracovníkům! Dotazník může vyplnit 

každý, kdo se setkal s osobami s tělesným postižením.  
 

Velice děkuji za pomoc a za Váš čas, Bc. Markéta Nováková  

 

Vysvětlení: Když mluvíme o tělesném postižení, máme na mysli jedince s přímým postižením 

pohybového aparátu nebo centrální a periferní nervové soustavy, tak jedince, jejichž pohyb je 

omezený v důsledku nemoci nebo zdravotního oslabení nepřímo (Vítková, 2004). Jde o získané i 

vrozené poruchy hybnosti. Např.: DMO, skoliózy, amputace, poúrazová postižení, poruchy hybnosti 

po CMP, poranění míchy, myopatie,…  
*Povinné pole 

 

1. Pohlaví: *      muž žena 

2. Věk: *      …………… 

3. Nejvyšší dosažené vzdělání: *   ……………………… 

  např. DiS., Bc., Mgr.  

4. Profesní zaměření: *     ……………………… 

např. fyzioterapeut, speciální pedagog 

5. Délka praxe: *     ……………………… 

6. Oblast pracovního uplatnění, vyberte: * 

a. léčebná rehabilitace, 

b. pedagogická rehabilitace, 

c. pracovní rehabilitace, 

d. sociální rehabilitace, 

e. psychologická rehabilitace, 

f. ekonomická rehabilitace, 

g. technická rehabilitace, 

h. právní rehabilitace, 

i. jiné:…………………………………… 

7. Jaký je věk klientů, s kterými pracujete? Lze vyznačit i více odpovědí. * 

a. 0 – 3 roky 

b. 3 – 6 let 

c. 6 – 18 let 

d. 18 – 45 let 

e. 45 – 60 let 

f. 60 a více let 
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8. Jaké diagnózy z oblasti motorického postižení se ve Vaší praxi objevují nejčastěji? *  

Např. poranění mozku, CMP, DMO 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

9. Jakým způsobem pracujete na rozšíření svého dosavadního vzdělání? Vyberte. * 

a. četba odborné literatury, 

b. četba odborných časopisů, název: …………………… 

c. internet, 

d. odborný kurz od zaměstnavatele, 

e. odborný kurz na vlastní náklady, 

f. informace čerpám od svých kolegů, 

g. nevěnuji se, nemám čas. 

h. Jiné: …………………………………… 

 

10. Jakými odbornými kurzy jste do této doby prošel/prošla? * 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

11. Objevuje se v seznamu technika/postup, o kterém jste neslyšel/a? Nevíte, čím se zabývá a jaká je 

jeho podstata? Vyberte ty, které neznáte: * 

a. Vojtův princip: Reflexní lokomoce (Vojtova metoda), 

b. metoda bazální stimulace, 

c. homeopatie, 

d. canisterapie, 

e. Bobath koncept (metoda manželů Bobathových), 

f. koncept konduktivní podpory: Petö, 

g. Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF): Kabatova metoda, 

h. Metodický přístup Tardieu (Tardieuova metoda), 

i. S-E-T koncept (Redcord, TerapiMaster), 

j. kinesiotaping (kineziologické tejpování), 

k. Snoezelen, 

l. Expresivní terapie. 
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12. Jaký máte názor na nové trendy a alternativy v přístupu k osobám s tělesným postižením?  

a. Využívám pouze celostátně uznávané metody a postupy. 

b. Snažím se kombinovat nové i stávající přístupy. 

c. Aktivně vyhledávám nové přístupy v terapii. 

d. Alternativní medicínu považuji za dobrý doplněk indikované terapie. 

e. O alternativní metody nemám zájem, nevěřím jim. 

f. Jiné:…………………………………………………. 

Vysvětlení využitých termínů: uznávaná metoda a postup – obecně doporučované postupy, 

které mají zastání u většiny odborníků v praxi a nemají kontroverzní výsledky v terapii, jsou 

schváleny jako postup léčby Ministerstvem zdravotnictví ČR, např. Vojtův princip: Reflexní 

lokomoce; nové přístupy – v ČR méně známe metody ale i přístupy, které se ve společnosti stále 

vyvíjí, např. Kinesiotaping, Snoezelen, holistický přístup k člověku, integrativní vzdělávání; 

alternativní medicína – metody a postupy, které stojí na základech tisícileté historie orientálního 

léčitelství využívající přírodní a nefyziologické prostředky k léčbě. V ČR často považována za 

doplňkovou léčbu. Např. akupunktura, homeopatie, aromaterapie, snímání aury. 
 

13. Setkáváte se na pracovišti s týmovou kooperací? S kým pravidelně spolupracujete? 

a. rehabilitační lékař, 

b. fyzioterapeut, 

c. ergoterapeut, 

d. speciální pedagog, 

e. logoped, 

f. psycholog, 

g. neurolog, 

h. kmenový pedagog, 

i. ortopedický protetik, 

j. rodina klienta, 

k. klient, 

l. s nikým, 

m. jiné: …………………………………………………………………. 

 

14. Považujete tuto spolupráci za dostatečnou? Jste s tímto stavem spokojen/a? 

a. Ano, spolupráce je dostatečná. Spolupracujeme v průběhu péče o klienta. 

b. Spolupracujeme alespoň na začátku a na konci terapie. 

c. Ne, tým nespolupracuje, i když by to bylo možné. 

d. Jsem spokojen/a. 

e. Jsem částečně spokojen/a. 

f. Jsem nespokojen/a. 
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15. Znáte rehabilitační cíle ostatních členů týmu stanovené v péči o klienta? 

a. Ano a snažíme se jich společně docílit. 

b. Ano, ale každý pracujeme na dosažení svého cíle. 

c. Ne, nemám dostatek informací o práci ostatních členů týmu. 

d. Ne, nezajímám se o cíle ostatních. 

16. Vyjádřete osobní spokojenost s nynějším systémem ucelené rehabilitace u osob s TP v ČR. 

a. Jsem velmi spokojen/a. 

b. Jsem částečně spokojen/a. 

c. Jsem nespokojen/a. 

d. Jsem zcela nespokojen/a. 

17. Poskytují státní a veřejné instituce v ČR dostatečnou podporu a péči pacientům s TP pro 

navrácení k plnohodnotnému životu? 

a. Ano, péče a podpora státu je dostatečná. 

b. Ano, ale ještě je nutné systém vylepšit. 

c. Ne, nejsem o tom přesvědčen/a. 

d. V žádném případě, je zde mnoho chyb v systému. 

18. Jaká metoda/koncept/postup je stěžejní pro Vaši práci s osobami s tělesným postižením? 

..................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .....................................

.................................................................................................................................................................. 

19. Jaký koncept nebo přístup považujete za nejúspěšnější v péči osob s TP pro zlepšení kvality jejich 

života? * 

...................................................................................................................................................... ............

..................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .....................................

.................................................................................................................................................................. 

20. Navrhněte přístup, který doporučíte pro terapii dítěte s diagnózou DMO? (spastická diparéza bez 

samostatné chůze – invalidní vozík, lehký stupeň mentální retardace) 

............................................................................................................................. .....................................

..................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .....................................

.................................................................................................................................. ................................

..................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .....................................

............................................................................................................................................................ ...... 



116 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE  

 

Jméno autora: Bc. Markéta Nováková  

Obor: Speciální pedagogika  

Forma studia: prezenční  

Název práce: Porovnání terapeutických konceptů a jejich výsledků u osob s tělesným 

postižením  

Rok: 2013 

Počet stran bez příloh: 111 

Celkový počet stran: 116  

Vedoucí práce: Doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. 


