
Abstrakt 

Tato bakalářská práce je věnována možnostem zapojení ergoterapeuta u dětí v paliativní 

péči. Dětská paliativní péče je téma, které je stále pro laickou i odbornou veřejnost mnohdy 

velkou neznámou. Úmrtí dítěte je vnímáno jako něco nepřirozeného a nenormálního. Avšak 

děti umírají stejně jako dospělí a to nejen následkem úrazů nebo nehod, ale také v důsledku 

závažného onemocnění, které sebou nese řadu závažných situací, jimž musí rodina i dítě čelit. 

Součástí poskytování efektivní a kvalitní paliativní péče je rehabilitace. V České republice je 

role rehabilitace, tedy i ergoterapie v dětské paliativní péči podceňována. Význam a důležitost 

intervence ergoterapeuta je doložen v mnoha zahraničních publikacích, o které se v této 

bakalářské práci opírám. 

Teoretická část práce je věnována úvodu do problematiky dětské paliativní péče. 

Obsahuje podkapitoly, ve kterých vymezuji dětskou paliativní péči, její specifika a historii. 

Důležitými tématy, která podrobněji rozebírám, jsou také komunikace s dětskými pacienty, 

vývoj dítěte a samozřejmě role rehabilitace a ergoterapie v paliativní péči pro děti. V praktické 

části se zabývám konkrétními možnostmi intervence ergoterapeuta a také zmapováním situace 

v oblasti poskytovatelů dětské paliativní péče v České republice. 
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Abstract 

This bachelor thesis is about the intervention of occupational therapist in palliative care 

for children. For many laypersons and proffesionals as well is children’s palliative care 

something new and unknown. When the child dies it seems like something abnormal and 

unnatural. However, children are dying as adults from different reasons. The reason can be 

injury or accident or several illness as well. In this situation when the child is diagnosed by 

severe illness which is connected with many difficult situations and the child and his family 

have to cope with it. Rehabilitation are the important parts of effective and quality care. In the 

Czech Republic is rehabilitation and occupational therapy as well underestimated. The value 

and importance of intervention of occupational therapist in children’s palliative care is 



supported by evidence in many foreign literature. I derived mostly from these foreign languages 

sources.  

 The theoretical part of this thesis about the introduction of children’s palliative care. It 

contains chapters where I specify palliative care for children, specifics of this issue and history 

of it. I mention communication with child patient, the development of child and the role of 

rehabilitation and occupational therapy. 

 In the practical part I write about the possibilities of intervention of occupational 

therapy. I also present list of educational events which I have taken for getting information for 

this thesis. These events were very precious occasions for getting known professionals who 

work in this field of modern medicine. 
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