
Příloha 1 

Cashflow v prvním roce podnikání 



Příloha 2 

Smlouva o poskytnutí služeb 

Soukromá ergoterapeutická praxe Ergoplus 

(dále uváděno jen jako „Smlouva“) 

I.  

Smluvní strany 

 

Soukromá ergoterapeutická praxe Ergoplus 

Bc. Kateřina Hromádková 

místem podnikání: Krakovská 8, 77900 Olomouc 

provozovna na adrese:  

IČO:………………………… 

(dále jen jako „poskytovatel“) 

 

a 

 

Jméno a příjmení klienta: ……………………………………………… 

 

datum narození: ………………………………………………………... 

trvalé bydliště: …………………………………………………………. 

telefon: …………………………………………………………………. 

(dále jen jako „klient“) 

 

II. 

Předmět smlouvy 

Poskytovatel v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů a dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů a zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje léčebně 



rehabilitační péči, terénní a ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost, 

sníženou funkční hybnost nebo zdravotní postižení, které je omezují v běžných denních 

aktivitách. Služba je poskytována v ambulanci (provozovně) poskytovatele nebo 

v přirozeném sociálním prostředí klienta. Služba je poskytována opakovaně, a to 

v intervalu … .x za týden. Konkrétní dny a hodiny, ve kterých bude služba poskytována, 

budou stanoveny poskytovatelem po dohodě s klientem. 

 

Služba zahrnuje následující výkony: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Cíl terapie: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

III. 

Závazky smluvních stran  

1. Poskytovatel se zavazuje: 

a)  jednat s klientem vždy jako s rovnoprávným a plnohodnotným člověkem, omezovat 

zasahování do jeho práv a mít na paměti jeho lidskou důstojnost, včetně práva na 

přiměřené soukromí; 

b)  přiměřeně vést k maximální míře sebeobsluhy a co nejmenší závislosti na okolí; 

c)  umožňovat začlenění klienta do společnosti a účastnit se různých aktivit; 

d) chránit důvěrné informace o klientovi před zneužitím v souladu se zákonem 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů; 

d) sestavovat krátkodobý i dlouhodobý individuální osobní plán společně s klientem, 

popř. jeho zákonným zástupcem nebo rodinnými pečujícími příslušníky;  

e)  vyřizovat stížnosti dle pravidel uvedených v příloze č. 1 této smlouvy.  

 



2. Klient se zavazuje: 

a)  dodržovat navržená režimová opatření nebo léčebný plán; 

b)  řádně, včas a v předem stanovené výši hradit úhradu za poskytnuté služby; 

c)  brát na vědomí, že sjednané služby se týkají pouze jeho a nebudou poskytovány 

druhé osobě; 

d) v případě nevyužití služeb oznámit tuto skutečnost den předem (výjimkou je náhlé 

zhoršení zdravotního stavu): 

                 

e) neoznámí-li klient nevyužití služby ve lhůtě stanovené v bodě d) tohoto článku, je 

klient povinen uhradit poskytovateli náhradu za zameškaný čas ve výši 200,- Kč 

 

IV. 

Způsob poskytování služeb 

Poskytovatel zajišťuje odbornou ergoterapeutickou a léčebně rehabilitační péči, včetně 

edukačních a poradenských aktivit. Služba je poskytována na základě předchozí osobní 

nebo telefonické domluvy ve městě Olomouc a jejím okolí, v ambulanci 

ergoterapeutické praxe nebo ve vlastním sociálním prostředí klienta.  

V. 

Cena za poskytování služeb 

Cena poskytovaných služeb se řídí ceníkem poskytovatele, přičemž klient podpisem 

této Smlouvy potvrzuje, že byl s tímto ceníkem poskytovatele seznámen. Klient rovněž 

podpisem této smlouvy potvrzuje, že byl seznámen s předpokládaným časovým 

rozsahem poskytování služeb poskytovatelem.  Úhrada za každou jednotlivou 

intervenci je splatná vždy po provedené intervenci, a to v hotovosti. Cena za 

poskytování služeb odpovídá skutečnému času nezbytnému k poskytnutí služby.  

VI 

Trvání Smlouvy 

1. Tato Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. 

2. Tato Smlouva zaniká: 



a)   písemnou dohodou obou smluvních stran; 

b)  výpovědí klienta, bez nutnosti udání důvodu, přičemž výpovědní doba činí 14 

kalendářních dnů od doručení výpovědi poskytovateli; 

c)  výpovědí poskytovatele, bez nutnosti udání důvodu, přičemž výpovědní doba 

činí 14 kalendářních dnů od doručení výpovědi klientovi; 

d)  odstoupením klienta od Smlouvy, a to v případě, že poskytovatel podstatně 

poruší své povinnosti, zejména v případě nedodržení stanoveného rozsahu plnění 

služeb, včetně nedodržení stanoveného termínu jednotlivých intervencí; 

e)  odstoupením poskytovatele od Smlouvy, a to v případě, že klient podstatně 

poruší své povinnosti, zejména v případě, kdy klient neuhradí řádně a včas cenu 

za jednotlivou intervenci. 

 

VI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními 

stranami. 

2. Tato Smlouva je sepsána a podepsána ve dvou stejnopisech, z nichž oba mají 

platnost originálu. Každá ze smluvních stran této smlouvy obdrží po jednom 

vyhotovení této smlouvy. 

3. V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatné, či 

neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy v platnosti a účinnosti. Smluvní 

strany se zavazují nahradit neplatné či neúčinné ustanovení této smlouvy 

ustanovením jiným, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá 

nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neplatného či neúčinného. Do té 

doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České 

republiky. 

4. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran, která nejsou upravena v této smlouvě, 

se řídí především příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákona 

o zdravotních službách a zákona o sociálních službách. 



5. Smluvní strany této Smlouvy svými podpisy potvrzují, že jsou s jejím obsahem 

seznámeny a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv 

v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují 

vlastnoruční podpisy.  

 

V ………………….  dne ……………………… 

 

………………………………...........  ……………………………………… 

Bc. Kateřina Hromádková, poskytovatel   klient / zákonný zástupce 
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Seznam absolvovaných kurzů a seminářů 

 Masér pro sportovní a rekondiční masáže (akreditace MŠMT č. j. 038/2010-50-

R) (Ostrava, 2010) 

 Úvod do Feldenkraisovy metody (Ostrava, 2012) 

 Modul : Principy správného sezení a mobility na vozíku, výběr a nastavení 

vozíku, STEPS (Sunrise Medical) (Ostrava, 2012) 

 Dornova metoda (Ostrava, 2014) 

 Breussova masáž (Ostrava, 2014) 

 Odborný workshop „Pohybová terapie hrudníku, pletence ramenního a horní 

končetiny dle principů konceptu Spiraldynamik® (Praha, 2014) 

 Dlahování ruky – teoretické základy + odborný praktický workshop (Praha, 

2014) 

 Bobath koncept – vyšetření a léčba dospělých s neurologickým onemocněním 

(Hrabyně, 2015) 

 Kineziotaping - Terapeutické možnosti aplikace elastické pásky (kineziotejpu) 

ve fyzioterapii (Příbor, 2015) 
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Nástroje k hodnocení pacienta / klienta 

Hodnocení domácí návštěvy 

Jméno:  Věk:  

Adresa:    

Datum návštěvy:   Návštěvu provedl/a:  

    

A) Mobilita:    

Schopen samostatné 

chůze: 

 

A / N    

Schopen chůze s dopomocí druhé 

osoby: 

 

A / N 

Schopen chůze s KP:  Jaká KP:  

Schopen stabilního 

sedu: 

 

A / N 

Schopen samostatně 

vertikalizovat:  

 

A / N 

B) Kognitivní stav  (orientačně)   

Orientace: místem - časem - prostorem Poruchy s pamětí:   

Porucha zraku:   Poruchy sluchu:   

Náhled na bezpečnost doma:   

C) Asistence druhé osoby:   

Počet členů ve společné domácnosti:   

Domácí péče:  A / N Počet hodin:  

Specifikace:    

Činnosti, jež zvládá samostatně: nákupy: domácí práce: 

 vaření: cestování:  manipulace 

s penězi: 

D) Hodnocení vnějšího prostředí:   

Typ bydlení:    

Vnější bariéry (schody, prahy):   

Podlaží: Výtah: A / N Počet místností + přístupnost: 

Dostupnost služeb (MHD, lékař, obchod, pošta): 

Možnost provést stavební úpravy + specifikace: 

 

E) Hodnocení vnitřního prostředí 

Kuchyň    

Pracovní plocha:  El. Spotřebiče:  

Šířka dveří:  Pomůcky:  

Koupelna    

Madla: A /N Sedačka: A / N Protiskluzová podložka: A / N 

Zvedák: A / N Šířka dveří:  Vana / sprcha  

Další KP:    

WC    

Madla:  A / N  Nástavec:  A / N Šířka dveří: Výška WC: 

Ložnice 

Lůžko, výška:  Šířka dveří:  

Komoda:  A / N    

Úpravy:    

    

Kontakty se známými, sousedy: 

 

Navrhované úpravy v bytě: 

 

Navrhované úpravy okolí: 

 

V:  Podpis terapeuta: 

Zdroj: Vlastní tvorba, 2014 



Obecné vstupní vyšetření 

Osobní anamnéza (OA): 

Jméno: 

Rok narození: 

Diagnóza: 

Lateralita: 

Prodělaná onemocnění / operace: 

FA: 

Aktuální obtíže/ deficit: 

Osobní cíl (pacienta) terapie: 

Rodinná anamnéza (RA): 

 

Pracovní anamnéza (PA): 

Sociální anamnéza (SA): 

 

Soběstačnost (ADL, pADL, iADL):  

 příjem jídla: 

 osobní hygiena: 

 oblékání: 

 přesuny: 

 mobilita: 

 nakupování: 

 vaření: 

 péče o domácnost: 

 funkční komunikace: 

 grafomotorika: 

 pracovní zvyky a polohy: 



 tolerance zátěže: 

 volnočasové aktivity a zájmy, metody relaxace: 

Složky výkonu zaměstnávání: 

 kognitivní 

o paměť: 

o pozornost: 

o řeč: 

o motivace: 

o myšlení: 

o posloupnost: 

o úsudek: 

 senzomotorické 

o svalová síla: 

 

o rozsah pohybu: 

 

o svalový tonus: 

o spasticita: 

o trofika: 

o tolerance sedu / stoje /chůze: 

o rovnovážné funkce: 

o rychlost pohybu: 

o mimovolní pohyby: 

o polykání: 

o čití: 

o tělesné schéma: 

o koordinace oko-ruka: 

o koordinace celková: 



o funkční pohybové vzorce: 

o hrubá motorika: 

o jemná motorika: 

o funkce ruky (vyšetření úchopu): 

 

o vyšetření stoje (sedu): 

 

o hodnocení přesunů (motorické vzorce): 

 

o hodnocení chůze: 

 

 psychosociální 

o zvládání stresu: 

o sebedůvěra: 

o sebepojetí: 

o sebekontrola: 

o interpersonální dovednosti: 

Souhrn hodnocení: 

 

Seznam problémových oblastí: 

 

Cíle terapie: 

 

Metody terapie: 

 

Výběr činností a dalších prostředků: 

Zdroj: Vlastní tvorba, 2014 
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Testy a hodnocení používané při terapii a ergodiagnostice: 

 Svalové funkční testy (dle Jandy) 

 Goniometrie a dynamometrie 

 Asworthova modifikovaná škála 

 Vyšetření úchopu (dle Hadraby) 

 Minessotský manuální test zručnosti 

 Minimental State Examination (MMSE) 

 Addenbrookský kognitivní test (ACE) 

 Index Barthelové 

 Hodnocení instrumentálních ADL (Lowton, Brody) 

 Motor Activity Log (MAL) 

 Wolf Motor Function Test 

 Skóre vizuálního hodnocení funkčního úkolu ruky 

 Rivermeadské zrakové hodnocení chůze (RVGA) 
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Etický kodex ergoterapeuta 

Tento kodex charakterizuje chování ergoterapeuta na všech úsecích ergoterapie.  

 Vlastnosti ergoterapeuta  

I. Ergoterapeut musí být bezúhonný, ukázněný, spolehlivý a zodpovědný.  

Musí mít schopnost dobré autoregulace a empatie. Předpokladem je i 

emoční vyrovnanost, pracovní stabilita a organizační schopnosti.  

II. Profesionální vztahy  

Ergoterapeut musí za všech okolností dodržovat profesionální a etické 

standardy.  

Spolupracuje s ostatními kolegy, bere v potaz jejich příspěvky.  

V případě nelegálního či neetického jednání je ergoterapeut povinen osobně 

upozornit kolegu, jež kodex porušil. Nedojde-li k nápravě , je povinen 

informovat profesní organizaci.  

III. V přítomnosti pacientů neřeší problémy provozního, profesního a osobního 

charakteru.  

 

 Zodpovědnost ergoterapeuta k pacientům  

I. Ergoterapeut přistupuje ke všem pacientům bez předsudků a pacienta 

považuje za sobě rovného. Ve vztahu k pacientům uplatňuje spravedlnost. 

Všem věnuje stejnou pozornost a potřebnou péči, bez ohledu na odlišnou 

rasu, etnickou příslušnost, náboženské vyznání, pohlaví, věk, handicap, 

sociální a finanční situaci.  

II. Dodržuje mlčenlivost o pacientových osobních záležitostech a 

skutečnostech.  

Nesmí mluvit o záležitostech klienta s nikým jiným, než s tím, kdo je 

spoluodpovědný za péči o něj. Osobní informace poskytuje jen se 

souhlasem pacienta a v rozsahu své profesní pravomoci.  

III. Ergoterapeut je oprávněn si účtovat poplatky za své služby. Všechny 

poplatky placené pacientem musí být odpovídající nákladům a kvalitě 

poskytovaných služeb. Pacient musí znát výši poplatku předem.  



 Týmová spolupráce  

Ergoterapeut produktivně spolupracuje v rámci multidisciplinárního nebo 

interdisciplinárního týmu, aby byly splněny medicínské a psychosociální cíle 

léčebného plánu pacienta. Poskytuje spolupracovníkům potřebné informace o 

postupu léčby a všech změnách, ovlivňujících léčebný plán.  

 Rozvoj odborných znalostí  

Ergoterapeut zvyšuje svou odbornou úroveň celoživotním studiem a své nabyté 

vědomosti a dovednosti uplatňuje v praxi.  

 Propagace profese  

Povinností ergoterapeuta je podílet se na zlepšování úrovně a rozvoji své profese.  

Podporuje a propaguje ergoterapii ve veřejném životě, v ostatních odborných 

organizacích a státních orgánech na regionální, národní i mezinárodní úrovni.  
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Dotazník k výzkumnému šetření 

Vážená paní doktorko, Vážený pane doktore, 

Jmenuji se Kateřina Hromádková a jsem ergoterapeutkou a zároveň studentkou 2. 

ročníku magisterského studia Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 

oboru Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích. 

Ráda bych Vás tímto požádala o vyplnění přiloženého dotazníku, který bude 

podkladem ke zpracování praktické části mé diplomové práce zabývající se 

poskytováním rehabilitační, potažmo ergoterapeutické péče v okrese Olomouc. 

Tématem diplomové práce je projekt soukromé (terénní) ergoterapeutické praxe 

v tomto regionu. Tento průzkum trhu s Vaší účastí bude přínosem nejen pro 

zmiňovanou diplomovou práci, ale může také napomoci vzniku reálné ambulantní 

a terénní ergoterapeutické a rehabilitační praxe. 

Služba by měla fungovat ambulantní formou (v ordinaci terapeuta), ale především 

formou terénní (v domácnostech pacientů). Měla by být dalším článkem následné 

a rehabilitační péče o pacienta (již propuštěného ze zdravotnického zařízení) se 

získaným motorickým, senzitivním nebo kognitivním deficitem, který jej omezuje 

v běžném životě a aktivitách. Druh pacientovy diagnózy v případě indikace není 

zásadní, podstatné je jeho funkční omezení. Prostřednictvím různých technik se 

ergoterapie snaží o zlepšení stavu pacienta právě po stránce motorické, kognitivní 

a především o zvýšení pacientovy míry soběstačnosti a jeho začlenění zpět do běžného 

života.  Jedná se např. o: 

 Nácviky ADL (sebeobsluhy a všedních denních činností), instrumentální ADL 

 Nácviky mobility (na lůžku, na vozíku, o berlích, samostatné chůze,…) 

 Stimulační a facilitační techniky, techniky měkkých tkání a mobilizace 

 Rekondiční cvičení, LTV, škola zad 

 Trénink úchopů, hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky 

 Rehabilitace a terapie ruky po cévní mozkové příhodě 

 Trénink kognitivních funkcí 

 Poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek 

 Poradenství v oblasti úprav architektonických bariér 

 Bobath koncept, SpiralDynamik koncept, Dornova metoda 

 Kineziotaping 

Dotazník je zcela anonymní. 

Pokud jste dotazník obdržel/a v papírové formě, vložte jej po vyplnění prosím do 

přiložené nadepsané obálky a zašlete na uvedenou adresu. Pokud jste jej obdržel/a 



v elektronické formě, odešlete jej prosím zpět na e-mail: k.hromadkova90@gmail.com 

nebo vyplňte jeho online formulář na odkaze uvedeném v tomto e-mailu. 

Děkuji Vám za spolupráci 

Bc. Kateřina Hromádková 

Pokud není uvedeno jinak, zaškrtněte vždy jednu vyhovující odpověď. 

1. Ergoterapie  - Na kolik znáte tuto profesní specializaci?  

o Doposud jsem o ní neslyšela. 

o Vím, že tato specializace existuje, ale nevěděl/a jsem co je její 

náplní. 

o O specializaci jsem již slyšel/a, ale domníval/a jsem se, že se jedná 

pouze o tzv. léčbu prací a terapeuty v chráněných dílnách nebo 

terapeuty využívající kreativní rukodělné techniky. 

o Specializaci znám a vím, čím se zabývá 

 

2. Postrádáte ve svém regionu ergoterapeutickou péči? 

o Rozhodně ano 

o Spíše ano 

o Spíše ne 

o Rozhodně ne 

 

3. Jaká je Vaše oborová specializace? 

o Rehabilitační lékař 

o Neurolog 

o Ortoped 

o Praktický lékař pro dospělé 

o Jiné ………………………………………………………. 

 

4. Mají Vaši pacienti zkušenost s ergoterapií, např. jako součástí hospitalizace? 

o Ano, ale jde pouze o několik ojedinělých případů. 

o Ano, určitá část pacientů tuto zkušenost má. 

o Ano, většina mých pacientů zkušenost má, ergoterapii využíváme 

pravidelně. 

o Nevím, nemohu posoudit 

o Žádný z mých pacientů zkušenost s ergoterapií nemá  --->> přejděte 

na otázku č. 6 

 

5. Doporučil/a jste, popř. indikoval/a jste již někdy tuto terapii svým pacientům? 

o Nikdy 

o Terapii jsem konkrétně neindikoval/a, ale byl/a jsem si vědom/a, že 

bude součástí předepsané rehabilitace. 

o Ano, několikrát jsem tuto terapii doporučil/a nebo navrhl/a. 
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o Ano, terapii indikuji běžně a s ergoterapeutem spolupracuji 

dlouhodobě. 

 

 

6. Pokud někteří z Vašich pacientů zkušenost s ergoterapií mají, můžete se pokusit 

zhodnotit, jaký podle Vás měla vliv na jejich zdravotní stav popř. kvalitu života? 

o Žádný 

o Dochází k částečnému zlepšení 

o Dochází k výraznému zlepšení 

o Nedokáži posoudit 

 

7. Uveďte prosím názvy zařízení v Olomouckém okrese, o nichž víte, že poskytují 

ergoterapii. 

 

a)……………………………………… b)………………………………………… 

 c)….....................................................   d)………………………………………… 

e)……………………………………… f)……………………………………....... 

  

 

8. Dostupnost terénních rehabilitačních služeb v okrese Olomouc hodnotíte jako 

…? 

o Naprosto dostatečné 

o Spíše dostatečné 

o Spíše nedostatečné 

o Naprosto nedostatečné 

o Nedokážu posoudit 

 

9. Pokud by existovala nová soukromá terénní nebo ambulantní ergoterapie v rámci 

okresu Olomouc, byla by pro Vaše pacienty přínosem? 

o Rozhodně ano 

o Spíše ano, ale nejsem si jist/a, zda by o ni mělo zájem dost pacientů 

o Spíše ano, ale pouze pokud by byla hrazena zdravotní pojišťovnou 

o Spíše ne 

o Rozhodně ne 

 

10. Pokud by byla služba terénní a ambulantní ergoterapie a rehabilitace v okrese 

Olomouc zavedena byl/a byste ochoten/ochotna … 

o Službu pacientům doporučovat (i když bude plně hrazena pacientem) 

o Rozhodně ano   o   Spíše ano o   Spíše ne o 

Rozhodně ne 

 

o Službu pacientům předepisovat (v případě úhrady pojišťovnou) 

o Rozhodně ano o   Spíše ano o  Spíše ne o Rozhodně ne 

 



11. Pokud není pravděpodobné, že byste měl/a zájem s takovouto službou 

spolupracovat, uveďte prosím hlavní důvody.  

 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

12. Co by zvýšilo Váš případný zájem o novou službu a péči? 

 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 

13. S jakými z následujících zdravotních obtíží se u svých pacientů setkáváte? 

Zaškrtněte. 

o poruchy koordinace 

o poruchy jemné motoriky 

o omezená funkční hybnost 

o snížená soběstačnost 

o poruchy kognitivních funkcí 

 

 

 

14. Přibližně kolik z Vašich pacientů trpí zdravotními obtížemi, uvedenými 

v předcházející otázce, natolik, že je omezují v běžných denních činnostech a 

ergoterapeutická péče by tak pro ně byla vhodná? 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

15. Přibližně kolik z Vašich pacientů by potřebovalo konzultaci a poradenství 

v oblasti kompenzačních pomůcek, režimových opatření a v oblasti úprav 

architektonických bariér? 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

16. Domníváte se, že by Vaši pacienti o tuto službu a terapii měli zájem i v případě, 

že by se jednalo o službu za přímou platbu? 

o Rozhodně ano 

o Spíše ano 

o Spíše ne 

o Rozhodně ne 

 



17. Jakým způsobem se nejčastěji dozvídáte o nových službách následné péče v 

regionu? (zaškrtnout lze i více možností) 

o Ústním sdělením od kolegů 

o Ústním sdělením od pacientů nebo jejich rodinných příslušníků 

o Osobním jednáním - přímo se zástupci či pracovníky nové služby 

o Z časopisů a odborné literatury 

o Formou letáků, dopisů, e-mailů 

o Z internetu 

o Jiným způsobem 

(Jakým?)…………………………………………………… 

 

 

18. Pokud chcete něco dodat nebo doplnit, využijte níže nabízený prostor. 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………. 

 

 

Děkuji Vám za Váš čas a spolupráci. 

 

V případě potřeby mě neváhejte kontaktovat na telefonním čísle: +420774737068 nebo 

na e-mailové adrese: k.hromadkova90@gmail.com 
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Formulace problému 

Ergoterapie je jednou ze složek komplexní rehabilitace. Jedná se o odbornou 

zdravotní péči, která je většinou poskytovaná pacientům/klientům ve zdravotnických či 

sociálních zařízeních. Dle Americké asociace ergoterapeutů (AOTA) je ergoterapie 

praktickou i teoretickou disciplínou, která vede k zapojení jedince do vybraných 

činností a úkolů za účelem obnovit, posílit a zvýšit jeho výkon a soběstačnost, 

facilitovat učení dovedností a funkčních činností, které jsou pro adaptaci a produktivitu 

člověka nezbytně nutné. Umožňuje zmenšit nebo korigovat patologie a podporovat 

a udržovat zdraví jedince.  

Do náplně práce ergoterapeuta patří nácviky všedních denních činností 

a pracovních dovedností, poradenství v oblasti úpravy architektonických bariér 

a kompenzačních pomůcek, tréninky kognitivních funkcí, nebo funkční terapie, 

zaměřená na zlepšení mobility pacienta, zlepšení svalové koordinace a rozsahu pohybu, 

hrubé a jemné motoriky. Využívá různých léčebných metod a konceptů, podobně jako 

klasická fyzioterapie, je však utvářena na míru jedinci, jeho životnímu stylu 

a potřebám. Pacient/klient na ní aktivně participuje a vztah mezi ním a terapeutem je 

rovnocenný.  

Cílovou skupinu tvoří lidé s nejrůznějšími disabilitami po operacích, úrazech, 

onemocněních neurologických i interních, lidé s postižením nebo také děti s různými 

vývojovými problémy. 

Velká část pacientů/klientů se terapie účastní v zařízení poskytující dlouhodobější 

péči (např. nemocnice, LDN, ústavní zařízení, stacionáře, DD, aj.). Jedinec zde po 

určitou dobu setrvává nebo do něj pravidelně dochází. Často dochází k situaci, že klient 

rehabilituje, účastní se ergoterapie, pak je však propuštěn do domácího prostředí nebo 

jiného zařízení, kde již nemá na terapii jak navázat. Prostředí je odlišné od toho 

nácvikového, obtížnější a má bariéry, které v zařízení nelze nasimulovat. Takový 

člověk pak těžko zvládá adaptaci v tomto prostředí a návrat do běžného života. 

Ergoterapie je v současnosti v ČR bohužel značně nerovnoměrně pokryta. Obor 

stále není dost známý ani v řadách zdravotníků, natož v řadách běžné populace. 

Spousta zařízení poskytující rehabilitaci, tedy ergoterapii vůbec nenabízí. V budoucnu 



by se měl však tento stav zlepšit. Dle informací VZP je i v jejich zájmu tento obor 

podpořit a zlepšit tak kvalitu péče a soběstačnost svých pojištěnců. 

Z dat Českého statistického ústavu vyplývá, že demografická struktura České 

republiky se v budoucnosti změní, výrazně se zvýší počet osob v seniorském věku, 

zatímco počet ekonomicky aktivních osob bude klesat. Náklady na zdravotní péči se 

tak budou stále zvyšovat, proto je cílem poskytovatelů zdravotní péče a politiky státu 

tyto náklady optimalizovat a snižovat. 

 Dle Křivohlavého (2002), může ke zlepšení zdravotního stavu a psychické pohodě 

pacienta pomoci právě přirozené prostředí pacienta. V zařízeních zdravotní péče 

pacienti často přijímají léčbu a terapie pasivním způsobem. Domácí prostředí 

podněcuje pacienta ve vlastní aktivitě a mobilitě, zapojení do běžného života. Jsou 

nuceni zvládat opravdové překážky, ne pouze ty simulované v zařízeních. 

Svým projektem soukromé ergoterapeutické praxe (převážně terénního charakteru) 

bych chtěla pomoci ergoterapii dále rozšiřovat, podpořit tak komunitní rozvoj a přinést 

tak pacientům příležitost pokračovat v terapii aktivně dále, i po propuštění ze 

zdravotnického zařízení nebo naopak s ní začít. Tato terapie pomáhá pacientům 

zvyšovat stupeň jejich soběstačnosti, zlepšit či udržet jejich zdravotní stav a adaptovat 

se do běžného života. Terénní forma umožňuje pacientům a jejich pečujícím rodinám 

větší komfort. Terapeut přijíždí k pacientovi až domů a provádí terapii a nácviky 

k soběstačnosti tím nejefektivnějším způsobem, tedy v reálném prostředí pacienta. 

A pokud je pacient díky terapii schopnější, soběstačnější, v lepší kondici, po delší dobu 

než bez ní, znamená to nižší náklady na péči i ze strany zdravotní pojišťovny. 

Cíl mé diplomové práce spočívá ve zpracování podnikatelského plánu soukromé 

ergoterapeutické praxe, která by zajišťovala návazný článek rehabilitační péče 

převážně terénního charakteru. Tato praxe bude sídlit v Olomouci a její spádovou 

oblastí bude okolí 30 km. V současnosti je v kraji pokrytí v rámci ergoterapie 

minimální, pouze na několika pracovištích. Dle informací VZP
1
 naprosto nedostačující. 

Soukromá ambulantní či terénní praxe, zde nefunguje žádná. 

 

                                                           
1
 Na základě rozhovoru se zástupcem VZP vedeným dne 26.11.2013 v krajské pobočce VZP v Olomouci. 



Pracovní postup 

Cílem práce je tedy vypracovat ucelený podnikatelský záměr a plán zprovoznění 

soukromé ergoterapeutické praxe. Zjistit, zda je realizace takového záměru 

proveditelná a z ekonomického pohledu rentabilní či jaká bude návratnost investic. 

V teoretické části práce budu používat především rešerše odborných publikací. 

Cílem je přiblížit obor ergoterapie, oblasti jejího působení a možnosti intervence. 

Popsat teoretická východiska projektu a vysvětlit základní pojmy související 

s podnikatelským záměrem. Hlavní částí pak bude popis veškerých náležitostí nutných 

k založení a zprovoznění projektu, popis možností financování a strategická analýza 

projektu. 

V praktické části bude zpracován návrh podnikatelského plánu k založení soukromé 

(terénní) ergoterapeutické praxe, která se bude orientovat na pacienty v oblasti 

Olomouckého kraje. Součástí bude analýza vnitřního a vnějšího prostředí společnosti, 

analýza trhu a marketingový plán. Sběr dat pro analýzu trhu bude proveden 

kvantitativní metodou, konkrétně dotazníkovým šetřením v rámci celé dané oblasti 

u lékařů či jiných odborníků předepisujících nebo doporučujících tuto formu 

rehabilitační péče. Následně pak budou použity statistické metody analýzy dat. Bude 

také zjišťováno stanovisko zdravotních pojišťoven, zda je možné tuto službu provádět 

na smlouvu se zdravotní pojišťovnou. Pokud bude stanovisko zamítavé, bude plán 

přizpůsoben i formě soukromého financování z přímých plateb a poskytování služby 

jako živnosti. 

 

Časový plán 

Listopad – Prosinec 

Zpracování plánu diplomové práce. 

Leden – Únor 

Zpracování teoretické části, provedení výzkumného šetření. 

Březen – Duben 



Zpracování praktické části. 

Květen 

Korekce práce dle připomínek vedoucího diplomové práce. 

Červen 

Dokončení a odevzdání diplomové práce. 
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