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Abstrakt 

  Předkládaná diplomová práce se zabývá tématem Marketingu v ergoterapii.  Práce 

je členěna na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je věnována dvěma hlavním 

oblastem, a to ergoterapii a marketingu. První část je zaměřena na seznámení s oborem 

ergoterapie. Druhá část je věnována marketingu, kde postupuji od jeho obecných rovin až 

po specifické vlastnosti marketingu, které s sebou přináší oblast zdravotnictví. V praktické 

části práce je na úvod představeno Dětské rehabilitační centrum Lentilka, kde probíhalo 

dotazníkové šetření zaměřené na zmapování spokojenosti a hodnocení služby ergoterapie 

rodiči klientů ergoterapie. Dále byl prováděn kvantitativní výzkum formou dotazníkového 

šetření mezi lékaři daných odborností, kteří pracují na území Pardubického kraje. Toto 

dotazníkové šetření mezi lékaři bylo zaměřeno na zmapování informovanosti o oboru 

ergoterapie a jeho možnostech. Na základě analýzy současného stavu propagace 

ergoterapie, aktuální informovanosti a potřeb lékařů pro lepší pochopení oboru jsou 

v závěru práce navrhnuty možnosti pro zlepšení marketingu a propagace ergoterapie 

v České republice, zaměřeny zejména na odbornou veřejnost.  
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Abstract 

Submitted diploma thesis deals with the topic of Marketing in Occupational 

Therapy. The work is divided into theoretical and practical part.  The theoretical part is 

focused on two main areas - Marketing and Occupational Therapy. The first part is focused 

on the familiarization with this field. The second part is devoted to marketing, where its 

general level to specific characteristic rising from the health care are described. The 

practical part offers the introduction of Children’s Rehabilitation Centre Lentilka, where 

the questionnaire research based on the charting of satisfaction and evaluation of the 

occupational therapy service by parents of the occupational therapy clients took place. 

There was also conducted the quantitative study in the form of questionnaire research 

among doctors of specific specialism working in the region of Pardubice. This 

questionnaire research among doctors was concentrated on the charting of the 

foreknowledge in the occupational therapy field and its possibilities. Based on the analysis 

of the actual condition of the occupational therapy propagation and doctors´ necessity to 

better understand the field, there are proposals for improving the marketing and promotion 

of occupational therapy in the Czech Republic. Those proposals are primarily focused on 

the professional community. 

 

 

Key words: 

 Occupational Therapy 

 Marketing 

 Promotion 

 Health care 

 Rehabilitation 

 

 

 

 

 

 



 

 

Obsah 

 

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

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

1 Systém rehabilitace v České republice .......................................................................... 4 

1.1 Koordinovaná rehabilitace v České republice ......................................................... 5 

1.1.1 Mezníky vývoje koordinované RHB v ČR ...................................................... 7 

2 Obor ergoterapie ............................................................................................................ 9 

2.1 Definice oboru Ergoterapie ..................................................................................... 9 

2.2 Oblasti ergoterapie ................................................................................................ 12 

2.3 Kdo je ergoterapeut ............................................................................................... 14 

2.4 Oblasti ergoterapeutické intervence ...................................................................... 16 

2.5 Oblasti praxe ergoterapeuta ................................................................................... 18 

2.6 Česká asociace ergoterapeutů - ČAE .................................................................... 21 

2.7 Situace ergoterapie v ČR a ve světě ...................................................................... 24 

3 Marketing a propagace ................................................................................................. 26 

3.1 Definice marketingu .............................................................................................. 26 

3.2 Historie vývoje marketingu ................................................................................... 27 

3.3 Marketing ve zdravotnictví ................................................................................... 28 

3.3.1 Specifika marketingu ve zdravotnictví .......................................................... 29 

3.3.2 Tržní motivy ve zdravotnictví ........................................................................ 29 

3.3.3 Úkoly zdravotnického zařízení ...................................................................... 30 

3.3.4 Pojmy nabídka a poptávka ve zdravotnictví .................................................. 30 

3.4 Produkt ve zdravotnictví ....................................................................................... 31 

3.4.1 Charakteristika služeb .................................................................................... 32 

3.4.2 Faktory ovlivňující provedení zdravotnické služby ....................................... 33 



 

 

3.4.3 Marketingový mix ve službách ...................................................................... 35 

3.5 Marketingový výzkum ve službách ...................................................................... 36 

3.5.1 Úkoly marketingového výzkumu ................................................................... 37 

3.5.2 Metody získávání informací v marketingovém výzkumu ............................. 37 

3.5.3 Oblasti využití marketingového výzkumu ..................................................... 39 

3.5.4 Proces marketingového výzkumu .................................................................. 43 

3.6 Propagace .............................................................................................................. 44 

3.6.1 Typy propagace .............................................................................................. 44 

3.6.2 Nástroje propagace ........................................................................................ 45 

PRAKTICKÁ ČÁST ........................................................................................................... 47 

4 Výzkumné pole ............................................................................................................ 47 

4.1 Představení DRC Lentilka ..................................................................................... 47 

4.2 Ergoterapie v DRC Lentilka .................................................................................. 48 

5 Realizace výzkum ........................................................................................................ 50 

5.1 Cíl výzkumu .......................................................................................................... 50 

5.2 Kontextuální rámec ............................................................................................... 50 

5.3 Metody a design výzkumu .................................................................................... 53 

5.4 Výběr respondentů ................................................................................................ 54 

5.4.1 Výběr lékařů daných odborností .................................................................... 54 

5.4.2 Výběr rodičů klientů docházejících na ergoterapii do DRC Lentilka ........... 55 

5.5 Technika sběru dat ................................................................................................ 56 

5.6 Výzkumný problém ............................................................................................... 56 

5.7 Výzkumné otázky .................................................................................................. 57 

5.8 Pracovní hypotézy ................................................................................................. 57 

5.9 Analýza výsledků dotazníkového šetření mezi lékaři ........................................... 58 

5.9.1 Základní údaje o respondentech .................................................................... 58 

5.9.2 Shrnutí hlavních zjištění z dotazníkového šetření mezi lékaři ...................... 92 



 

 

5.10 Analýza výsledků dotazníkového šetření mezi rodiči ....................................... 93 

5.10.1 Shrnutí hlavních zjištění z dotazníkového šetření mezi rodiči .................... 102 

5.11 Analýza současného stavu propagace ergoterapie v ČR ................................. 103 

6 Návrhy a doporučení pro zlepšení propagace v ergoterapii ...................................... 110 

7 Diskuze ...................................................................................................................... 112 

8 Závěr .......................................................................................................................... 114 

9 Použité zdroje ............................................................................................................ 115 

10 Seznam příloh ............................................................................................................ 120 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

ÚVOD 

 

„ Základem úspěchu je udělat další krok. Prvním je vymyslet nápad. A žádný není tak 

velký, aby nešel realizovat.“                                                                                

                                                                                                            Richard Branson 

Marketing je v dnešní době velmi často používaným pojmem a v podvědomí většiny 

lidí je chápan jako pouhá reklama či propagace a ostatní složky, které do něho 

neoddělitelně patří, jsou opomíjeny. Jestliže chceme mít dobře fungující a prosperující 

organizaci, tak se bez dobrého marketingu, který obsáhne oblasti, jako je řízení a vedení 

lidí, tvorbu strategií, organizaci procesů, interní komunikaci, komunikaci s veřejností a 

mnoho dalších, neobejdeme a to platí i pro oblast zdravotnictví. Marketing ve zdravotnictví 

má svá určitá specifika, která je nutná respektovat a přizpůsobovat se jim.  

Téma marketing v ergoterapii jsem si vybrala, jelikož bych chtěla efektivně využít a 

propojit obě zaměření svého studia. Vystudovala jsem bakalářský obor Ergoterapie na 1. 

lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a poté jsem nastoupila na navazující 

magisterský obor Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích na téže 

univerzitě. Od ledna 2013 pracuji jako ergoterapeutka v Dětském rehabilitačním centru 

Lentilka v Pardubicích. K řešení problematiky Marketingu v ergoterapii mě přivedly 

zejména poznatky z praxe, kdy se často potýkám s velmi nízkou informovaností o oboru 

ergoterapie a to jak ze strany laické, tak bohužel i odborné veřejnosti. Troufám si říci, že 

v České republice je převážná část lidí, kteří ergoterapii neznají vůbec. Existuje pouze 

malá skupina jedinců, u které přetrvává historické pojetí ergoterapie, kdy byla 

prezentována jako léčba prací. Velmi malé je pak zastoupení těch jedinců, kteří mají pojetí 

o tom, co je možné v rámci ,,moderní ergoterapie“ poskytnout v dnešní době. 

Předpokládám, že malá informovanost a zasvěcenost do pojetí ergoterapie je příčinou toho, 

že je tento obor v České republice pro mnohé neznámý, neatraktivní a nedoceněný. 

V důsledku toho se potýkáme s nízkou zastoupeností ergoterapeutických pracovišť v 

převážné většině krajů ČR a celkově nedostačujícím počtem praktikujích ergoterapeutů v 

porovnání s ostatními státy Evropské Unie. Během své studijní stáže ve Švédsku jsem měla 

možnost poznat, jakým způsobem pracují ergoterapeuti i v jiné evropské zemi a jak dobře 
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může celý systém komplexní rehabilitace fungovat, což pro mne bylo velmi motivující a 

zároveň inspirující. 

Pokud je mi známo, marketingem v ergoterapii jako takovým se zatím nikdo v České 

republice nezabýval, proto vnímám jako velmi potřebné toto téma otevřít. O převážnou 

část propagace ergoterapie se stará Česká asociace ergoterapeutů, která je dobrovolnou 

profesní asociací. Ve své diplomové práci se zaměřuji na informovanost odborné 

veřejnosti, konkrétně lékařů, která dosud nebyla řešena. Právě lékaři jsou totiž pro práci 

ergoterapeutů velmi důležití, jelikož oni jsou koordinátory péče o pacienty a mají možnost 

indikovat ergoterapeutickou péči. Proto je velmi důležité, aby lékaři věděli, co je hlavní 

náplní ergoterapeutické intervence a jaké služby mohou být v jejím rámci poskytovány.  

Ergoterapie by měla být považována za právoplatnou součást komplexní rehabilitační 

péče, jelikož její hlavní doménou je vedení pacienta k soběstačnosti a nezávislosti. Na 

příklad u pacientů v produktivním věku je důležitá podpora a umožnění návratu zpět do 

pracovního života, což má vliv i na ekonomiku státu, a také do života rodinného. Tyto 

faktory významně ovlivňují kvalitu života nejen samotných pacientů ale i jejich rodin.  

Diplomová práce je členěna na teoretickou a praktickou část. Informace pro 

zpracování této části práce byly čerpány z české i zahraniční literatury a elektronických 

zdrojů. Teoretická část diplomové práce je rozdělena na dvě hlavní kapitoly. Pro zasvěcení 

do kontextu a uvedení do problematiky se nejprve věnuji základním pojmům a vysvětlení 

systému rehabilitace v České republice. Další část je zaměřena na oblast ergoterapie, kde 

jsou poskytnuty podrobné informace důležité pro seznámení s oborem. Tato část práce 

popisuje historický vývoj ergoterapie, základní pojmy a definice, informace o tom kdo je 

ergoterapeut, rozdělení ergoterapie a oblasti ergoterapeutické intervence. V druhé kapitole 

popisuji problematiku marketingu, a to od obecné roviny marketingu až po specifické 

odvětví, kterým je marketing ve zdravotnictví.  

V praktické části v úvodu představuji Dětské rehabilitační centrum Lentilka. Jedná se 

o zařízení, ve kterém pracuji na pozici ergoterapeuta. Důvodem zařazení této organizace do 

mé práce je to, že se jedná o jedno z mála zařízení v Pardubickém kraji, kde pracuje 

ergoterapeut a funguje komplexní rehabilitační péče poskytovaná interdisciplinárním 

rehabilitačním týmem. V tomto zařízení probíhal kvantitativní výzkum mezi rodiči, jejichž 

dítě dochází na ergoterapii. Jednalo se o dotazníkové šetření zaměřené na subjektivní 

spokojenost rodičů s poskytovanou službou ergoterapie v DRC Lentilka. Hodnocení rodičů 
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může sloužit jako podklad pro zpětnou vazbu, podpoření významu ergoterapie a celkovou 

propagaci služby.   

Hlavním cílem praktické části je pomocí dotazníkového šetření, mezi lékaři 

příslušných odborností v Pardubickém kraji, zmapovat současný stav informovanosti a 

zájmu lékařů o ergoterapii. Dále je záměrem také analyzovat současný stav propagace 

ergoterapie v ČR. Zjištěné výstupy budou využity pro sestavení doporučení v rámci 

zefektivnění možností propagace a osvěty ergoterapie mezi odbornou veřejností, zejména 

tedy lékaři.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

TEORETICKÁ ČÁST 

Jako metodologický přístup pro zpracování teoretické části diplomové práce jsem 

zvolila rešerši české a zahraniční literatury a elektronických zdrojů zabývajících se dvěma 

hlavními tématy mé práce. První oblastí zájmu je obor ergoterapie. Pracuji od vysvětlení 

pojmů rehabilitace a dále pak plynule navazuji na její specifické odvětví - ergoterapii. Opět 

postupuji od obecných definic a vysvětlení základních pojmů, zmiňuji důležité historické 

mezníky a směřuji až k celkem podrobnému výkladu týkajícímu se rozdělení ergoterapie, 

oblastí ergoterapeutické intervence a jejího současného pojetí a zakomponování do 

zdravotnictví České republiky. Tyto informace považuji za důležité z hlediska pochopení 

významu ergoterapeutické péče.  

Druhou hlavní oblastí teoretické části je marketing. Opět postupuji od obecných 

rovin a vysvětlení základních pojmů a definic až ke specifikům, které obnáší marketing ve 

zdravotnictví.  

Teoretická východiska jsem zvolila tak, aby bylo možné získané informace a poznatky 

implementovat do části praktické. 

1 Systém rehabilitace v České republice 

Rehabilitace je původem novolatinský pojem odvozený od slova rehabilitatio, což 

v překladu znamená obnovení. Tento pojem se začal hojně používat v USA ke konci 1. 

světové války. Již v roce 1918 byla v USA rehabilitace uzákoněna.  Ve frankofonních 

zemích se pojem rehabilitace objevoval jen velmi málo, převažovalo označení reedukace a 

readaptace. Po 2. světové válce se pojem rehabilitace díky působení vznikající Světové 

zdravotnické organizace (World Health Organization -  dále jen WHO) rozšířil po celém 

světě (Pfeiffer, 2007). 

Rehabilitace se nedělí na různé části, ale je nadřazeným pojmem různých prostředků. 

Jedním z velmi důležitých prostředků rehabilitace je také ergoterapie. Velké úspěchy 

medicíny v posledních desetiletích vedly WHO k vydání Mezinárodní klasifikace 

funkčních schopností, disabilit a zdraví (MKF), v  původním anglickém znění: 

International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), která spolu s 

Mezinárodní klasifikací nemocí (MKN 10) doplňuje evidenci bio-psychosociálních 

problémů a stala se osou řešení rehabilitačních úkolů. Český stát tuto klasifikaci přijal ve 

Sbírce předpisů České republiky v listopadu 2009 a to s účinností od 1. července 2010. 
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MKF se stala významným podkladem pro úpravu zákona o koordinované rehabilitaci 

(Pfeiffer, 2011).  

Velkým problémem rehabilitace v České republice je absence zákona o 

koordinované rehabilitaci.  V právním řádu České republiky není systém koordinované 

rehabilitace dosud zcela zakotven. Existují pouze právní úpravy jednotlivých složek 

rehabilitace. Důsledkem této situace je velmi nízká úroveň koordinace, provázanosti, 

efektivnosti postupů a činností jednotlivých subjektů působících v dané oblasti. Současná 

podoba zákona pojímá pouze složku léčebné rehabilitace a chybí v něm zakotvení 

rehabilitace sociální, pedagogicko-výchovné a pracovní, které jsou předpokladem pro 

zajištění komplexní koordinované rehabilitace. Dle přednostky Kliniky rehabilitačního 

lékařství 1. LF UK a VFN v Praze Doc. MUDr. Olgy Švestkové, Ph.D.  je Česká 

republika dosud jedinou zemí Evropské unie, která nemá kompletní zákon o koordinované 

rehabilitaci (Švestková, 2015). 

1.1 Koordinovaná rehabilitace v České republice  

V praxi se často setkáváme s mylným pojetím rehabilitace. Mnoho lidí i z řad 

odborníků a lékařů si pod pojmem rehabilitace představí pouze oblast fyzioterapie a na 

další složky se často zapomíná. Rehabilitace je oblastí mnohem obsáhlejší a komplexnější.   

Emmerová (2012) potvrzuje tuto domněnku. Uvádí, že rehabilitace je mezi laiky a 

dokonce i mezi lékaři často chápána jen jako fyzikální terapie a fyzioterapie, popřípadě 

balneologie. O jejích dalších složkách není dostatečné množství informací, a tak se 

uskutečňují celkem náhodně jen u některých indikovaných jedinců. Komplexní rehabilitace 

v České republice tedy není většinou známá v celém rozsahu, není tedy ani nabízena, 

zvažována, realizována a neuskutečňuje se v žádoucím časovém sledu. Příčinou je jednak 

dosud nedostatečná informovanost samotných poskytovatelů zdravotní péče, ale i 

nedostatečná nabídka a soustředěnost jednotlivých segmentů koordinované rehabilitace do 

podoby komplexní. V nižších zdravotnických zařízeních není naplněn ani materiální a 

personální předpoklad pro výkon této služby, nemluvě o jejím finančním krytí.  

Definice koordinované (starší užívané názvy - komplexní, komprehensivní či 

ucelené) rehabilitace z roku 2006 je dle Světové zdravotnické organizace WHO 

formulována takto: ,,Rehabilitace zahrnuje soubor opatření směřujících k co nejrychlejší 

resocializaci jedince s postižením zdraví způsobeným nemocí, úrazem či vrozenou vadou. 

Resocializací je myšlen návrat do aktivního společenského života a do zaměstnání. 
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Poskytování rehabilitace ve všech jejích oblastech se proto musí řídit jednotnými 

základními principy, kterými jsou: včasnost; komplexnost, návaznost a koordinovanost; 

dostupnost, individuální přístup, multidisciplinární posouzení a součinnost.“. Tato definice 

rehabilitace je velmi kvalitně zpracovaná, dává jasnou představu o pojetí významu 

rehabilitace jako celku. 

Další uváděnou definicí rehabilitace je tvrzení, že se jedná o ucelený, vzájemně 

provázaný, koordinovaný a cílený proces, jehož hlavním úkolem je minimalizace 

negativních důsledků nepříznivého zdravotního stavu jedince, který výrazně ovlivňuje jeho 

sociální začlenění. Cílem je optimální funkční zdatnost, zajištění soběstačnosti a vhodného 

pracovního uplatnění (Emmerová, 2012). 

Rehabilitace by tedy měla být nepřetržitým a kontinuálním procesem. 

Obrázek č. 1 - Znázornění rehabilitačního cyklu  

 

Zdroj: Švesková, 2008 

 Koordinovaná rehabilitace by měla být zajištěna interdisciplinárním týmem 

odborníků, mezi které patří tyto odbornosti: rehabilitační lékař, psycholog, logoped, 

fyzioterapeut, ergoterapeut, speciální pedagog, sociální pracovník, zdravotní sestra a další 

specialisté jako je protetik, posudkový lékař, biomedicínský inženýr. V neposlední řadě je 

také důležité zařadit do týmu rodinu a přátele. 
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Obrázek č. 2: Interdisciplinární rehabilitační tým odborníků 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 

 Rehabilitace „následná“ je v ČR často nazývána ,,rehabilitační turistikou“ z důvodu 

špatného zajištění dostupnosti a provázanosti všech jejích složek směrem od ústřední 

nemocnice v kraji do jeho periferie, a to do každého regionu ČR. Často chybí propojenost s 

finálním směřováním k obnovení pracovního potenciálu zejména u osob v produktivním 

věku. U takových jedinců je situace řešena invalidním důchodem, jehož přiznání 

nepředstavuje žádnou životní výhru pro jedince ani pro stát (Emmerová, 2012). Švestková 

(2012) uvádí, že v porovnání se zahraničím, kde funguje systém koordinované RHB, 

statistiky ukazují, že dvě třetiny těchto lidí se díky rehabilitaci vracejí zpět do práce a 

aktivního života, což přináší úlevu zdravotnímu systému, neboť tito lidé už nejsou 

odkázáni na péči v ústavech. Podle ekonomických analýz by fungující zákon o 

koordinované rehabilitaci ušetřil státnímu rozpočtu ČR přibližně 2 miliardy korun ročně.  

1.1.1  Mezníky vývoje koordinované RHB v ČR 

Problematika koordinované rehabilitace je v České republice řešena už poměrně 

dlouho. Počátkem řešení této problematiky byla v roce 1951 na základě rozhodnutí 
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Ministerstva zdravotnictví (dále jen MZ) přejmenována všechna fyziatrická oddělení na 

oddělení rehabilitační. Pfeiffer (2011) uvádí, že pracoviště, které chce nést název 

„rehabilitační“ nebo „rehabilitace“ musí mít také úsek ergoterapie.  

V roce 1991 založilo Ministerstvo zdravotnictví pracovní skupinu „R“ (Rehabilitace) 

a v září téhož roku vydalo Metodický návod k provádění léčebné rehabilitace a zajištění 

její návaznosti na pedagogickou, sociální a pracovní rehabilitaci. Dalším krokem bylo 

v roce 1997 vydání příručky Činnost center rehabilitace, která shrnula odborné názory na 

rehabilitaci, provoz, materiálně technické a personální vybavení rehabilitačních center. 

V roce 1999 byla založena Sekce pro rozvoj ucelené rehabilitace Společnosti rehabilitační 

a fyzikální medicíny České lékařské společnosti J. E. Purkyně, jejímž cílem bylo 

prosazování myšlenky moderního pojetí ucelené rehabilitace do širokého povědomí 

odborné i laické veřejnosti. V roce 2001 Ministerstvo zdravotnictví schválilo koncepci 

oboru rehabilitačního a fyzikálního lékařství (Čevela, Čeledová, 2011).  

Dalšími kroky, které vedou k úpravám zákona, bylo usnesení vlády v roce 2002, kdy 

bylo stanoveno, že do roku 2005 je úkolem dobudovat síť rehabilitačních center 

v jednotlivých krajích. V roce 2004 vláda projednala Návrh věcného záměru zákona o 

rehabilitaci, který nebyl podpořen a byl doporučen k přepracování. Termín roku 2005 

nebyl dodržen, ale na přípravě zákona se přesto pracovalo. Usnesení vlády z července 2007 

schvaluje věcný záměr zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a 

doplnění některých dalších zákonů. Změny ve vládě způsobily, že návrh z roku 2007 nebyl 

dopracován a začínalo se téměř od začátku. Dále pak vláda opakovaně schvalovala a 

připomínkovala další verze věcného záměru, bez dotažení do cíle. Začátkem roku 2015 

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (NRZP ČR) opět vyzvala politickou 

reprezentaci k urychlenému řešení zákona o koordinované rehabilitaci. Padlo rozhodnutí, 

že příprava zákona bude jako úkol nového Národního plánu podpory vyrovnávání rovných 

příležitostí 2015 – 2020 a garantem bude Ministerstvo práce a sociálních věcí a 

spolugestory Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 

Cílem je tedy nastavit podmínky a pravidla pro koordinaci rehabilitace osob se zdravotním 

postižením a vypracovat právní úpravu zajišťující koordinaci rehabilitace a nástroje jejího 

financování, a to do 31. 12. 2016 (Krása, 2015). 
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2 Obor ergoterapie 

Cílem této kapitoly je vysvětlit základní pojmy týkající se ergoterapie a přispět tak 

k lepšímu porozumění a podpoření významu toho oboru. Tato profese vznikala už na 

počátku 20. století a od té doby procházela a stále prochází různými změnami a pokroky a 

to jak ve světě, tak i v České republice. I přes velký vývoj a pokrok jsou patrny mezery a 

nedostatky, které způsobují nedoceněnost oboru, a proto je nutné neustále pracovat a 

zlepšovat její propagaci a zakotvení v systému zdravotní a sociální péče ČR.  

Název ergoterapie vnikl složením řeckých slov ergon = práce a therapia = léčení, 

terapie. Dříve byla ergoterapie překládala jako ,,léčba prací“, což vyplývá z historie, kdy se 

pro terapii využívaly zejména tradiční rukodělné techniky, práce v zemědělství a 

v zahradách. Ergoterapeuté tento název nevítají, jelikož je zastaralý, zavádějící, nepřesný a 

degraduje pohled a pojetí profese. V anglickém jazyce se ergoterapie překládá jako 

occupational therapy, nevztahuje se pouze na zaměstnání nebo práci, ale pojí se ke všem 

činnostem, které vyplňují čas a prostor člověka a dávají jeho životu smysl (Krivošíková, 

2011). 

Pod pojem zaměstnávání v odborné ergoterapeutické terminologii patří: všední denní 

činnosti (activities of daily living - ADL, jedná se o běžně používanou zkratku, se kterou 

budu dále pracovat v textu), práce a produktivní činnosti a dále také hra a volnočasové 

aktivity (Krivošíková, 2011). 

Ergoterapie byla v České republice zaváděna od roku 1913 prof. Rudolfem 

Jedličkou, který založil v Praze zařízení určené pro děti s tělesným postižením a později i 

pro zraněné vojáky z První světové války. Zařízení funguje dodnes a je dnes známo pod 

názvem Jedličkův ústav a školy. Vývoj oboru brzdil a stále brzdí představa, která primárně 

považuje rehabilitaci za cvičení a fyzikální terapii (Jelínková a kol., 2009). 

2.1 Definice oboru Ergoterapie 

Často je i pro ergoterapeuty obtížné stručně a výstižně vysvětlit, co všechno vlastně 

spadá do náplně jejich práce. Důvodem je široký záběr a velká rozmanitost oboru, která je 

dána zejména zaměřením a oblastí, ve které pracují. Pro ilustraci a uvedení do 

problematiky zmiňuji definice pojetí ergoterapie významnými profesními organizacemi. 

Česká asociace ergoterapeutů (dále jen ČAE) definuje obor ergoterapie jako profesi, 

která ,,prostřednictvím smysluplného zaměstnávání usiluje o zachování a využívání 
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schopností jedince potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových a 

rekreačních činností u osob jakéhokoli věku s různým typem postižení (fyzickým, 

smyslovým, psychickým, mentálním nebo sociálním znevýhodněním). Podporuje maximálně 

možnou participaci jedince v běžném životě, přičemž respektuje plně jeho osobnost a 

možnosti. Pro podporu participace jedince využívá specifické metody a techniky, nácvik 

konkrétních dovedností, poradenství či přizpůsobení prostředí. Pojmem „zaměstnávání“ 

jsou myšleny veškeré činnosti, které člověk vykonává v průběhu života a jsou vnímány jako 

součást jeho identity. Primárním cílem ergoterapie je umožnit jedinci účastnit se 

zaměstnávání, která jsou pro jeho život smysluplná a nepostradatelná.“ (Česká asociace 

ergoterapeutů, 2008). 

Nejobsáhlejší a nejpodrobnější definici ergoterapie z roku 1981 uvádí Americká 

asociace ergoterapeutů (American Occupational Therapy Association, dále jen AOTA): 

„Ergoterapie je využívání smysluplné činnosti u jedinců s fyzickým omezením v důsledku 

nemoci nebo poranění, u jedinců s psychosociální dysfunkcí, vývojovou poruchou nebo 

poruchou učení a u jedince s problémy v provádění činností v důsledku procesu stáří. 

Prostřednictvím smysluplné činnosti ergoterapeut maximalizuje nezávislost jedince, 

předchází vzniku postižení a podporuje zdraví jedince. Praxe zahrnuje hodnocení, léčbu a 

konzultaci (postupy a procesy). Specifické ergoterapeutické služby zahrnují trénink 

všedních denních činností; rozvoj percepčně-motorických dovedností a funkčního 

zpracování senzorických informací; rozvoj herních dovedností; předpracovních a 

volnočasových schopností; návrh a výrobu nebo aplikaci vybraných protetických pomůcek; 

využití specifických řemesel a cvičení ke zlepšení funkčního výkonu; administraci a 

interpretaci testů, např. svalového testu, goniometrie a úpravu prostředí podle potřeb 

jedince. Ergoterapeutické služby se poskytují individuálně, ve skupině nebo 

prostřednictvím sociálního systému.“ (Krivošíková, 2011: 16). 

Definice Světové federace ergoterapeutů (The World Federation of Occupational 

Therapist, dále jen WFOT) z roku 2007 je koncipována takto: ,,Ergoterapie je profese, 

která se zaměřuje na podporu zdraví a celkové pohody jedince prostřednictvím 

zaměstnávání či činnosti. Hlavním cílem ergoterapie je umožnit osobám se plně účastnit 

všech svých každodenních aktivit. Ergoterapeuti dosahují tohoto cíle buď prováděním 

samotného zaměstnávání či činností, nebo také tím, že podporují schopnost jedince zapojit 

se do činnosti prostřednictví úprav prostředí, ve kterém činnost probíhá.“ (Krivošíková, 

2011: 17).  

http://www.aota.org/
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Zde uvádím poslední definici z roku 2000, která je prezentovaná Radou 

ergoterapeutů evropských zemí (Council for Occupational Therapists of the Europen 

Countries, dále jen COTEC): „Cílem ergoterapie je podpořit zdraví a celkový pocit 

pohody jedince prostřednictvím smysluplného zaměstnávání. Ergoterapeuti jsou 

přesvědčeni o tom, že zdraví může být ovlivněno činností člověka. Ergoterapie je léčba 

osob s tělesným a duševním onemocněním nebo disabilitou, při které se používají 

specificky zvolené činnosti s cílem umožnit osobám dosáhnout maximální funkční úrovně a 

nezávislosti ve všech aspektech života.“ ( COTEC in Jelínková a kol., 2009: 13). 

Definice jsou formulovány různými způsoby, každá z nich s akcentem na jinou 

oblast. Snahou všech definic je obsáhnout veškeré důležité aspekty ergoterapie. Ze všech 

těchto definic shodně vyplývá, že ergoterapeut je osobou, která by měla být schopná 

reagovat na individuální potřeby a schopnosti svých klientů a prostřednictvím pro ně 

smysluplných činností a jejich adaptací se snažit pomoci jim dosáhnout maximální 

možné soběstačnosti a nezávislosti v běžném životě, a to jak ve všech běžných denních 

činnostech, tak i v pracovních činnostech a aktivitách volného času. Stručně a výstižně 

řečeno je ergoterapie cestou k soběstačnosti. 

I přesto, že teoretické definice a koncepce oboru směřují ke stejným cílům, ať se 

jedná o definici české či světových asociací, praktické pojetí a využití se v každé zemi liší. 

Což může být ovlivněno různými faktory, např. legislativou státu, přístupem pacientů a 

zdravotnických pracovníků dané země ke zdravotní péči.  

Cílem ergoterapie je:  

 podporovat zdraví a duševní pohodu osoby prostřednictvím smysluplné 

aktivity/zaměstnávání,  

 pomáhat ve zlepšení schopností, které osoba potřebuje pro zvládání běžných 

denních činností, pracovních činností a aktivit volného času,  

 umožnit osobě naplňovat její sociální role,  

 napomáhat k plnému zapojení osoby do aktivit jejího sociálního prostředí a 

komunity, 

 uplatňovat terapii zacílenou na klienta/ pacienta, který je aktivním účastníkem 

terapie a podílí se na plánování a procesu terapie,  
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 posilovat osobu v udržení, obnovení či získání kompetencí potřebných pro 

plánování a realizaci jejích každodenních činností v interakci s prostředím 

(zvládání nároků jak sociálního, tak i fyzického prostředí),  

 usilovat o zachování příležitosti účastnit se aktivit každodenního života všem 

osobám bez ohledu na jejich zdravotní postižení či znevýhodnění (Jelínková, 

Krivošíková, 2007). 

 

2.2   Oblasti ergoterapie 

Zde uvádím dělení ergoterapie dle Votavy (2009), jež je založeno na typu činností, 

které jsou buď cílem či prostředkem rehabilitační léčby: 

o Kondiční ergoterapie 

Je specifickou oblastí, dříve byla považována za hlavní oblast ergoterapie a v některých 

zařízeních toto úzké pojetí oboru přetrvává. 

 Je často označována jako léčba zaměstnáváním. 

 Je prováděna na lůžkových odděleních a jejím cílem je zejména aktivizovat 

pacienta, vyplnit jeho volný čas a odvést jeho pozornost od negativního působení 

nemoci. 

 Provádění ergoterapeutické činnosti působí pozitivně na tělesný i duševní stav 

pacienta. 

 Pro výběr činností je rozhodující zájem a zaměření pacienta. 

 Velkou motivací je pro pacienta konkrétní výrobek či produkt, těší ho hmotný 

výsledek jeho práce. 

 Patří sem zejména činnosti prováděné v ergoterapeutických dílnách, např. 

keramika, práce se dřevem a další kreativní techniky. 

 Prostřednictvím práce v dílnách mají pacienti možnost setkávání a vytváření 

společenských vazeb. 

 Tento přístup je vhodné využívat např. v domovech pro seniory, stacionářích, 

léčebnách dlouhodobě nemocných a v dalších ústavních zařízeních (Klusoňová a 

kol, 1990). 
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o Funkční ergoterapie 

 Jedná se opět o využívání různých i rukodělných činností, ale činnost je více 

cílena na obnovu konkrétních postižených funkcí. 

 Cílem je vybrat takové činnosti, o které pacient jeví zájem, baví ho, činnost je pro 

něho motivující a zároveň přispívají ke zlepšení funkcí pohybového ústrojí - 

zvětšují svalovou sílu, rozsahy pohybů, zlepšují koordinaci pohybů, dále také 

přispívají k rozvoji kognitivních funkcí, komunikace a sociálních dovedností 

(Votava, 2009). 

 

o Ergoterapie zaměřená na nácvik všedních denních činností (ADL) 

 Patří mezi nejdůležitější oblasti ergoterapie. 

 Cílem je dosažení maximální možné míry soběstačnosti pacientů v běžném životě. 

 ADL se dělí na dvě oblasti: 

a) Personální ADL - sem patří ty činnosti, které provádí každý dospělý jedinec sám 

např. oblékání/svlékání, mobilita s přesuny, osobní hygiena, sebesycení atd. 

b) Instrumentální ADL - jsou chápány jako rozšířená oblast soběstačnosti 

např. vaření, úklid, nakupování, cestování veřejnou dopravou atd. 

 Ergoterapeut zhodnotí, jak pacient/klient jednotlivé činnosti zvládá a na základě 

zjištění doporučí vhodné strategie pro lepší zvládání ADL. 

- Nácvik činností způsobem a postupem, který je pro pacienta vhodný a 

zvládnutelný 

- Provedení činnosti s pomocí kompenzační pomůcky  

- Řešení situace jiným, snazším způsobem, např. pacient nezvládá zavázat tkaničky 

u bot - doporučíme koupit boty na suchý zip či elastické tkaničky, které nemusí 

zavazovat 

- V případě, že je provedení činnosti pro pacienta nemožné či příliš namáhavé a 

časově náročné, doporučíme pomoc další osoby - člena rodiny nebo osobního 

asistenta (Votava, 2009). 

 

o Předpracovní ergoterapie 

 Pracovní začlenění osoby se zdravotním postižením (OZP) je důležitým cílem 

rehabilitace, nezaměstnanost OZP je podstatně vyšší než u osob zdravých. 
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 Cílem je, aby ergoterapeuti byli zaměstnáni v organizacích, které jsou zodpovědné 

za pracovní rehabilitaci - na úřadech práce, asociacích podporovaného 

zaměstnávání. 

 Součástí procesu předpracovní rehabilitace je hodnocení klienta - 

ergodiagnostické hodnocení, na kterém se podílejí všichni odborníci 

rehabilitačního týmu, ergoterapeut hodnotí ADL, modelové činnosti - při kterých 

se zaměřujeme na hodnocení jemné motoriky, paměti, schopnosti řešit problémy 

atd. 

 Indikaci k ergoterapeutickému hodnocení může doporučit i úřad práce. 

 Předpracovní rehabilitace tedy navazuje na předchozí hodnocení a zaměřuje se na 

trénink dovedností, které jsou důležité pro zvládání profesního uplatnění. 

Další oblastí ergoterapie, kterou Votava (2009) uvádí je ergoterapie zaměřená na 

činnosti volného času, která je dle mého názoru velmi podobná a překrývá se s oblastí 

ergoterapie kondiční. Oproti tomu Votava neuvádí jako samostatnou oblast ergoterapii 

zaměřenou na poradenství, kterou ve své původní klasifikaci popisuje Pfeiffer (1997).  

o Ergoterapie zaměřená na poradenství  

 Zaměřuje se na poskytování pomoci pacientům a rodinným příslušníkům při 

řešení architektonických bariér. 

 Poskytuje rady a doporučení pro úpravy domácího prostředí u pacientů s 

přetrvávajícím deficitem. 

 Dále také pracuje v oblasti úpravy pohybových stereotypů a aktivit jedince.   

 Poskytuje poradenství a instruktáž v oblasti kompenzačních pomůcek. 

 

2.3  Kdo je ergoterapeut 

Odbornou způsobilost k výkonu povolání ergoterapeuta vymezuje § 7, zákona č. 96/ 

2004 Sb. (tzv. zákon o nelékařských zdravotnických povoláních). Ergoterapeut je dle 

zákona pouze ten, kdo získá odbornou způsobilost k výkonu profese: 

 absolvováním akreditovaného bakalářského studijního oboru pro přípravu 

ergoterapeutů,  
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 absolvováním tříletého studia oboru diplomovaný ergoterapeut na vyšší 

zdravotnické škole, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve 

školním roce 2004/ 2005,  

 absolvováním střední zdravotnické školy v oboru ergoterapeut, pokud bylo studium 

prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 1998/ 1999,  

 absolvováním pomaturitního specializačního studia léčba prací, pokud bylo 

studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2003/ 2004 

 (Jelínková, Krivošíková, 2007). 

 

Bakalářské studium ergoterapie je možné studovat na univerzitách v Ostravě, Praze, 

Plzni a Ústí nad Labem. Významným mezníkem pro obor ergoterapie je získání akreditace 

pro navazující magisterské studium ergoterapie, které bylo po dlouhém snažení poprvé 

otevřeno v akademickém roce 2014/2015 na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy  

v Praze. Dříve bylo možné studovat magisterský obor ergoterapie pouze v zahraničí, což 

bylo spojeno s vysokou finanční náročností a požadavkem na výbornou znalost anglického 

jazyka. Tuto možnost studia využily 3 ergoterapeutky působící na 1. LF UK v Praze, po 

dokončení studia jim byl udělen titul M.Sc. (Master of Science) (vlastní poznámka). 

Švestková (2014) uvádí, že významným důvodem pro otevření a rozšíření studia 

ergoterapie je založení sítě iktových center v ČR, kde jsou potřeba noví specializovaní 

odborníci. Dle nových dostupných informací z dokumentu Summary of the occupational 

therapy profession in Europe 2015, vytvořeného COTEC, je v současné době možné 

studovat magisterské studium ergoterapie v 11 zemích Evropy a doktorské studium 

ergoterapie pouze ve čtyřech zemích a to v Dánsku, Irsku, Švédsku a Velké Británii 

(COTEC, 2015). 

Odbornost je možné si dále zvýšit prostřednictvím specializačního vzdělávání, které 

je zakončeno atestační zkouškou. Ergoterapeut tak získává způsobilost k výkonu 

specializovaných činností, které specifikuje vyhláška č. 424/2004 Sb. 

Dle zákona č. 96/2004 Sb., mohou ergoterapeuti, kteří získali odpovídající vzdělání a 

splňují další podmínky, zažádat o vydání Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání 

bez odborného dohledu, tzv. registraci.  Registrace je dobrovolná, záleží na osobním 

rozhodnutí každého zdravotnického pracovníka. Pokud zdravotnický pracovník nezažádal 

či nezískal osvědčení, může pracovat v oboru, ale pouze pod odborným dohledem 

zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu činností bez odborného dohledu. 



 

16 

 

Hlavním cílem registrace nelékařských zdravotnických povolání je ochrana veřejnosti 

založená na principu celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků (Jelínková, 

Krivošíková, 2007). 

Pro ilustraci uvádím počet registrovaných nelékařských zdravotnických pracovníků 

v ČR dle vybraných oborů k datu 1. 3. 2015. 

Tabulka č. 1 Počet registrovaných osob ve vybraných oborech k datu 1. 7. 2015 

Zdravotnické obory Platná registrace 

Všeobecná sestra 10480 

Fyzioterapeut  9499 

Porodní asistentka 5893 

Ergoterapeut 970 

Klinický psycholog 942 

Klinický logoped 477 
 

Zdroj: NCONZO statistika  

Pro porovnání uvádím navýšení počtu registrací ergoterapeutů. K 1. 3. 2007 bylo 

zaregistrováno v Registru zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu 

zdravotnického povolání bez odborného dohledu v Národním centru ošetřovatelství a 

nelékařských zdravotnických oborů v Brně celkem 528 ergoterapeutů.  Nejaktuálnější 

počet ergoterapeutů k datu 1. 7. 2015 uvádí celkem 970 registrovaných ergoterapeutů v ČR 

(NCONZO, 2015). 

Jako optimální v porovnání s ostatními státy Evropské Unie se jeví počet 15 - 20 

ergoterapeutů na 100 000 obyvatel, tj. přibližně 1500 - 2000 praktikujících ergoterapeutů v 

České republice, což opět poukazuje na podprůměr počtu ergoterapeutů v ČR (Jelínková, 

Krivošíková, 2007). V porovnání s výroční zprávou ČAE z roku 2010 je uvedena 

informace, že na 100 000 obyvatel v České republice pracuje přibližně 7 ergoterapeutů (v 

porovnání s EU, kde se průměr zvýšil na 30 ergoterapeutů na 100 000 obyvatel) (Výroční 

zpráva ČAE, 2010). 

2.4  Oblasti ergoterapeutické intervence 

Zde uvádím souhrnný přehled činností, které může vykonávat ergoterapeut s 

odbornou způsobilostí na základě §3 a § 6, vyhlášky č. 424/ 2004 Sb.. Ergoterapeut na 

základě indikace lékaře a vlastních vyšetření stanoví a provádí optimální varianty a 
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kombinace ergoterapeutických postupů tak, aby bylo dosaženo požadovaného cíle. Do 

kompetencí ergoterapeuta spadají následující úkony:  

 provádění ergoterapeutického vyšetření, které je zaměřené na analýzu činností 

pacienta, hodnocení jemné a hrubé motoriky, senzomotoriky, mobility a lokomoce, 

orientační vyšetření kognitivních funkcí ve vztahu k analýze ADL,  

 provádí hodnocení a nácvik ADL a to jak personálních ADL, kam řadíme: 

příjem jídla, osobní hygienu, koupání, oblékání, přesuny, použití WC atd.,  

tak instrumentálních ADL, sem patří: příprava jídla, nakupování, běžný úklid, 

manipulace s penězi, používání dopravních prostředků atd.  Hodnocení ADL 

provádí pomocí různých standardizovaných testů a hodnocení, 

 provádí hodnocení v oblasti pracovních a zájmových aktivit v kontextu 

fyzického a sociálního prostředí, 

 na základě ergoterapeutického vyšetření a analýzy funkčních schopností sestavuje 

krátkodobý a dlouhodobý plán terapie, vybírá specifické ergoterapeutické 

postupy a metodiky, v rámci multidisciplinárního týmu se podílí na zpracování 

dlouhodobého plánu komplexní rehabilitace, 

 aplikuje ergoterapeutické postupy a metodiky v individuální i skupinové 

ergoterapii s cílem zlepšení funkčních schopností pacienta, 

 ve spolupráci s ostatními odborníky provádí rehabilitaci kognitivních funkcí  

a nácvik komunikačních a sociálních dovedností, 

 navrhuje a případně zhotovuje kompenzační a technické pomůcky a učí 

pacienty, členy rodiny a ošetřovatelský personál tyto pomůcky využívat, 

 poskytuje poradenské služby a instruktáže v otázkách prevence vzniku 

komplikací a strukturálních změn u imobilních pacientů, spolupracují v tomto 

směru s ošetřovatelským personálem a rodinnými příslušníky klienta,  

 zabývá se poradenstvím v oblasti adaptace a kompenzace poruch a onemocnění  

i v otázkách adaptace a úprav domácího prostředí (odstranění 

architektonických bariér), 

 podílí se na ergodiagnostickém vyšetření, které zahrnuje analýzu pracovních 

činností a pracovního potenciálu a také  předpracovní rehabilitaci, jejímž 

obsahem je trénink pracovních dovedností, tolerance zátěže, vytrvalosti a ve 

spolupráci s ostatními odborníky doporučuje vhodné pracovní a studijní začlenění 

osob se zdravotním postižením,  
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 podílí se na sociální rehabilitaci osob se zdravotním postižením (Jelínková, 

Krivošíková, 2007). 

2.5 Oblasti praxe ergoterapeuta 

Každý ergoterapeut se při výkonu svého povolání musí řídit Etickým kodexem 

ergoterapeuta a Standardy praxe České asociace ergoterapeutů (oba dokumenty jsou 

dostupné na stránkách ČAE), které vypracovala ČAE za využití materiálu Standard of 

Practice (COTEC, 2006). 

 Ergoterapeut pracuje s pacienty či klienty každého věku a s jakýmkoliv zdravotním 

postižením. Tato profese je uplatňována ve zdravotnických, ale také v sociálních službách. 

Doménou ergoterapeuta jsou zejména pacienti či klienti, kteří jsou znevýhodněni ve 

vykonávání všedních denních aktivit. Snahou ergoterapeuta je pomoci svým pacientům a 

klientům udržet, zvýšit či navrátit soběstačnost v aktivitách, které jsou pro život nezbytné. 

Pro dosažení tohoto cíle musí ergoterapeut znát a respektovat nejen zdravotní obtíže, ale 

též sociální podmínky a faktory prostředí, ze kterého pacienti či klienti přicházejí 

(Jelínková, Krivošíková, 2007).  

Dělení dle ČAE (Jelínková, Krivošíková, 2007):  

Zdravotnická zařízení:  

 Lůžková zařízení poskytující včasnou léčebnou rehabilitaci - slouží především 

k doléčování akutních poruch pohybového ústrojí 

 Kliniky rehabilitačního lékařství - tato pracoviště se cíleně věnují léčebné 

rehabilitaci, jsou to pracoviště spadající pod fakultní nemocnice, takže zde také 

probíhá výuka studentů medicíny, fyzioterapie, ergoterapie atd. 

 Lůžková oddělení v nemocnicích akutní péče - ergoterapie probíhá v akutním a 

subakutním stádiu, u pacientů s různými neurologickými, ortopedickými, 

traumatologickými, interními, revmatologickými či psychiatrickými obtížemi, 

zaměřuje se zejména na polohování, mobilitu na lůžku a ADL 

 Lůžková zařízení následné péče - zde se zaměřují na nácvik ADL, aktivní a pasivní 

cvičení horních končetin, cílem je doléčení a stabilizace zdravotního stavu   

 Psychiatrické léčebny - v této oblasti se hojně využívá kreativních technik a práce 

v terapeutických dílnách 
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 Odborné léčebné ústavy - jsou specializované podle druhu nemoci, jejich péče 

navazuje na péči nemocnic s poliklinikami, zaměření ergoterapeuta je zde dle potřeb 

pacienta 

 Odborné lázeňské léčebné ústavy - využívají při poskytování léčebně preventivní 

péče také přírodních léčivých zdrojů či výhodných klimatických podmínek, 

ergoterapie je zaměřena na problematické oblasti pacienta 

 Rehabilitační centra a stacionáře - zde je dbáno na poskytování ucelené rehabilitace, 

tzn. propojení léčebné rehabilitace s ostatními složkami rehabilitace, rehabilitace 

v tomto typu zařízení je obvykle dlouhodobější a intenzivnější, úkolem ergoterapeuta 

je trénovat s pacienty ADL, vybavit je vhodnými a potřebnými kompenzačními 

pomůckami, poradit ohledně úprav bytu atd. 

 Agentury domácí péče -  zde je cílem zkrátit pobyt pacientů v nemocnici, jen na 

dobu nutnou a poté umožnit návrat domů, výhodou práce ergoterapeuta s lidmi přímo 

v jejich bydlení je nácvik ADL v  přirozeném prostředí a doporučení vhodných úprav 

pro odbourání bariérového prostředí, tato služba v ČR není zatím běžnou praxí 

 

Sociální služby a služby zaměstnanosti: 

 Denní stacionáře pro seniory - jsou určeny především pro seniory, kteří nejsou 

schopni se o sebe sami postarat v době, kdy nemají někoho nablízku, ergoterapeut 

zapojuje skupinová cvičení, snaží se o aktivizaci klientů 

 Denní stacionáře a sociálně aktivizační služby pro děti a dospělé - cílem je docílit 

maximální možné míry samostatnosti, soběstačnosti a odpovědnosti za sebe sama 

spolu se zachováním života v přirozeném prostředí 

 Denní stacionáře a terapeutické dílny pro osoby s duševním onemocněním 

 Domovy pro osoby se zdravotním postižením 

 Penziony a domovy pro seniory 

 Osobní asistence 

 Raná péče 

 Programy předpracovní a pracovní rehabilitace 

 Programy chráněného zaměstnání 
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Další oblasti: 

 Vzdělávací instituce pro přípravu studentů ergoterapie 

 Speciální školy a mateřské školy 

 Podpora zdraví a jeho prevence 

 Profesní organizace ergoterapeutů 

 Firmy s kompenzačními pomůckami 

 Ergonomie na pracovišti 

 Oblast výzkumu 

Zde uvádím oblasti ergoterapeutické praxe, které zatím nejsou v České republice 

běžné. Během své studijní stáže ve Švédsku jsem se setkala s ergoterapeuty, kteří pracovali 

na úřadech práce (jejich úkolem je zajišťování pracovní rehabilitace), v posudkových 

komisích (kde posuzují stupeň a rozsah možností v oblasti sebeobsluhy), v pojišťovnách 

(mají na starosti přidělování kompenzačních pomůcek). Dále také ve věznicích s osobami 

ve výkonu trestu či s bezdomovci (zaměřují se na nácvik sociálních a pracovních 

dovedností). 

Dále ergoterapeuti v zahraničí běžně působí jako konzultanti v oblasti ergonomie 

pracovního prostředí v různých provozech - od nemocnic, úřadů až po výrobní provozy. 

Zajišťují, aby byla při práci správně rozložena a nastavena pracovní plocha, židle, výška a 

sklon stolu atd. Úpravy pracovního prostředí jsou důležitým prvkem prevence bolesti zad, 

jednostranného přetěžování a také jako prevence a eliminace pracovního úrazu či nemoci 

z povolání. Zaměřují se na úpravu pracovního prostředí dle potřeb člověka se zdravotním 

postižením. Odborník na oblast ergonomie také doporučuje, jaké pohybové stereotypy je 

vhodné využívat při zvedání břemen, abychom co nejméně zatěžovali tělo. Zvýšení 

komfortu při práci často vede i ke zvýšení produktivity a efektivity práce. V USA se 

ergoterapeuti přímo specializují na oblast ergonomie (The American Occupational Therapy 

Association, 2014). V ČR není tato oblast působení pro ergoterapeuty tak běžná, ale dle 

Krivošíkové (2011) působil ergoterapeut v oblasti ergonomie např. ve firmě Škoda Auto 

a.s. 

 Oblast hodnocení domácího prostředí provádí ergoterapeut formou domácí návštěvy. 

Účelem je zhodnocení bariér a rizik v domácím prostředí pacienta a navržení způsobu 

vhodných úprav. Každá domácí návštěva je časově a finančně náročná. Hodnotí se interiér, 
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ale i exteriér bytu (domu).  Dále je u dětí velmi důležité zhodnotit a upravit prostředí školy. 

Bohužel zatím v ČR, i přes opakované žádosti, nebyl uznán kód, pod kterým by 

ergoterapeut mohl vykázat ergoterapeutickou péči prováděnou formou domácí návštěvy na 

zdravotní pojišťovnu a tak není prováděna (Krivošíková, 2011). 

 Další oblastí, která zatím není v ČR možná, je předepisování kompenzačních 

pomůcek přímo ergoterapeutem. V ČR mohou tyto pomůcky předepisovat pouze lékaři 

vybraných odborností a kontrolu provádí revizní lékaři pojišťoven. Dle Votavy (2010) je v 

řadě evropských zemí (např. v Nizozemsku) běžnou praxí, že pomůcku předepisují nebo 

přímo přidělují ergoterapeuti. To je u nás zatím bohužel nereálné i přes to, že ergoterapeuti 

mají odpovídající předpoklady k tomu, aby prováděli výběr, vyzkoušení, nácvik používání 

a případnou úpravu či nastavení pomůcky dle aktuálních potřeb klienta. Výhodné je také, 

aby ergoterapeut působil ve firmě prodávající kompenzační pomůcky, protože má s touto 

problematikou mnoho zkušeností a měl by být, vzhledem ke svému vzdělání, schopen 

doporučit odpovídající pomůcku a i s ohledem na diagnózu a možnosti dalšího vývoje 

zdravotního stavu. Dle dostupných informací jsou v ČR 2 ergoterapeuti, kteří pracují na 

pozicích poradců ve firmách s kompenzačními pomůckami. 

 Krivošíková (2011) uvádí, že v zahraničí ergoterapeuti stále více působí v oblasti 

poradenství, kdy spolupracují s architekty a staviteli na posuzování bezbariérovosti 

veřejných budov a doporučují návrhy a řešení pro odstranění nedostatků.   

 Na závěr nutno podotknout, že dle aktuálních údajů získaných od České asociace 

ergoterapeutů je v současné době v ČR pouze 131 zařízení, kde je zaměstnán ergoterapeut, 

bez rozlišení, zda se jedná o zdravotnické či sociální zařízení. 

2.6 Česká asociace ergoterapeutů - ČAE 

Česká asociace ergoterapeutů (dále jen ČAE) byla registrována jako dobrovolná 

profesní organizace ergoterapeutů na Ministerstvu vnitra ČR dne 1. 12. 1994, právní 

formou se jedná o spolek. Původním sídlem ČAE byla Ostrava, nyní sídlí v Praze. 

Založení profesní organizace znamenalo velmi důležitý krok k osamostatnění profese 

ergoterapie. Toto sdružení vyvíjí činnost na celém území České republiky a spolupracuje s 

obdobnými asociacemi v zahraničí. Ke strategickým dokumentům ČAE patří Etický kodex 

ergoterapeuta, Standardy praxe České asociace ergoterapeutů a Koncepce oboru 

ergoterapie z roku 2007. 
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Mezi cíle a činnosti ČAE patří především:  

 propagovat a prosazovat rozšíření sítě pracovišť poskytujících ergoterapeutickou 

péči, 

 vyzvednout důležitost a nezastupitelnost ergoterapie v rehabilitaci osob se 

zdravotním postižením a jiným znevýhodněním každého věku, včetně domácí péče, 

 aktivně vystupovat v oblasti prevence a zdravotní osvěty v rámci ergoterapie, 

 prosazovat ergoterapeutické postupy v péči o osoby se zdravotním postižením a 

jiným znevýhodněním tak, aby kvalita jejich života byla v maximálně možné míře 

povznesena, 

 vymezit úlohu ergoterapeuta v péči o osoby se zdravotním postižením a jiným 

znevýhodněním, včetně stanovení odpovědnosti ergoterapeuta v systému péče o 

tyto osoby, 

 garantovat a podporovat odbornou způsobilost svých členů, 

 v rámci možností napomáhat zvyšování standardu ergoterapeutických pracovišť, 

 spolupracovat při tvorbě koncepce systému vzdělávání budoucích ergoterapeutů a 

zvyšování kvalifikace ergoterapeutů, v rámci čehož spolek zajišťuje pořádání 

různých kurzů, vzdělávacích seminářů a odborných konferencí, 

 v rámci osvěty a propagace ergoterapie vlastním nákladem vydávat odborné 

publikace, sborníky z odborných konferencí a další vzdělávací materiály jak pro 

členy spolku, tak pro ostatní praktikující ergoterapeuty, 

 rozvíjet a kontrolovat dodržování etických pravidel ergoterapeuta členy spolku, 

 hájit profesní práva a zájmy členů spolku, 

 ve spolupráci s odbory hájit sociální a hospodářská práva členů spolku, 

 napomáhat v zajištění právní pomoci členům spolku ve sporech souvisejících s 

výkonem jejich povolání, 

 aktivně působit tak, aby práce ergoterapeutů byla odpovídajícím způsobem 

ohodnocena a za tím účelem mj. spolupracovat s příslušnými orgány při tvorbě 

sazebníku ergoterapeutických výkonů, 

 snažit se o dosažení mezinárodního uznání odborné kvality svých členů. 

 

V roce 2004 ČAE oslavila 10. výročí od svého vzniku a došlo k několika důležitým 

událostem, které pro další roky směrovaly a směrují vývoj ergoterapie u nás. Vzešel v 

platnost zákon č. 96/2004 Sb. (tzv. zákon o nelékařských povoláních) a prováděcí 
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vyhlášky, čímž došlo k legislativnímu vymezení samostatné odbornosti ergoterapeut, 

definování vzdělávacích požadavků na studijní obor a vymezení kompetencí ergoterapeuta, 

které do té doby nebyly nikde legislativně zakotveny. Prvně v historii byla zahájena 

registrace zdravotnických pracovníků a vydávání osvědčení k výkonu zdravotnického 

povolání bez odborného dohledu. V novelizovaném Sazebníku zdravotnických výkonů se 

objevilo sedm nových ergoterapeutických výkonů pod číslem odbornosti ergoterapie (917). 

ČAE se zaměřuje především na aktivity související s propagací profese, rozvíjením 

spolupráce se zahraničními lektory a upevňováním postavení oboru ergoterapie.  

Období let 2010 – 2014 bylo spojeno především s připomínkováním novel vyhlášek 

týkajících se výkonu povolání ergoterapeuta. Dále pak probíhalo zapojení do jednání o 

vzniku komory nelékařů. V tomto období docházelo také k přípravě nových a revizi 

stávajících ergoterapeutických výkonů. Zároveň se zástupce ČAE účastnil mnoha 

dohodovacích řízení za účelem prosazení nových výkonů pro odbornost ergoterapeut. To 

bylo prosazeno v roce 2013, ale nový Sazebník zdravotnických výkonů vešel v platnost až 

k 1. 1. 2015 (www.ergoterapie.cz).  

Česká asociace ergoterapeutů je členem a aktivně pracuje v těchto mezinárodních 

ergoterapeutických organizacích:  

Rada ergoterapeutů evropských zemí (COTEC) - od roku 1993 byla ČAE pozorovatelem, 

v roce 2001 získala plné členství 

Světová federace ergoterapeutů (WFOT) - v roce 2002 získala ČAE plné členství (ČAE, 

2007). 

Evropská organizace ergoterapeutických škol (ENOTHE )- je s ČR spojena přes spolupráci 

s 1. Lékařskou fakultou UK 

ČAE má k datu 1. 3. 2015 celkem 227 členů (informace získané e-

mailovou komunikací se zástupci ČAE). Výhodou členství v ČAE je přístup k informacím 

na webových stránkách ČAE, které jsou pro nečleny nepřístupné. Členům ČAE jsou 

rozesílány informace o aktuálních kurzech, seminářích, výhodou je také poskytovaná sleva 

na tyto kurzy. Dále také asociace rozesílá informace o volných pracovních místech, 

aktuálních novinkách oboru atd. 
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Česká asociace ergoterapeutů udělala za 20 let svého působení významné kroky, 

které pozitivně přispěly k upevnění postavení oboru v České republice. V Česku je 

ergoterapeutů sice málo v porovnání s ostatními evropskými zeměmi, ale spousta z nich je 

do svého povolání velmi „zapálena“ a podporuje jeho rozvoj. Velkým pozitivem této 

profese je velmi dobrá soudržnost a spolupráce mezi ergoterapeuty. 

2.7 Situace ergoterapie v ČR a ve světě 

Situace v České republice 

Jak už bylo výše zmíněno, tématem marketingu v ergoterapii se zatím v ČR nikdo 

blíže nezabýval. Hlavní roli na poli působnosti ergoterapie a její propagace zaujímá ČAE, 

konkrétním způsobům propagace ergoterapie v ČR je věnována kapitola v praktické části 

této práce. 

Ráda bych uvedla zkušenosti ze své 3- měsíční stáže ve Stockholmu, kde jsem v roce 

2012 působila jako ergoterapeutka na neurologickém a ortopedickém oddělení ve fakultní 

nemocnici. Prvním zajímavým poznatkem bylo, že jsem se zde nesetkala s lékařem, který 

by nevěděl, kdo je ergoterapeut a co je náplní jeho práce. Naopak se zde lékaři 

s ergoterapeutem dokonce radí a považují jeho názor za důležitý. Během stáží, které jsem 

měla možnost absolvovat v České republice, jsem nabyla dojmu, že je to trochu jinak. 

Zdravotníci vlastně ani moc nevědí, co ergoterapeut dělá a tak je tato profese často 

zatracována a dehonestována, což působí nepříznivě i na samotné ergoterapeuty, ve 

kterých mohou tyto reakce vyvolávat pocit méněcennosti.  Také přístup pacientů/klientů 

k ergoterapeutické péči se ve Švédsku liší. Lidé tam berou ergoterapii jako běžnou a 

důležitou součást léčby a podle toho k ní také přistupují. V České republice je ergoterapie 

často brána spíše jako nástavba léčby či zaplnění volného času. 

V prosinci 2015 vyšel velmi zajímavý článek pod názvem: Ergoterapie – nedoceněná 

specializace ve zdravotnictví, který se této problematiky velmi citlivě dotýká, cituji:,, Ve 

skandinávských zemích je jich hodně a lidé si jich váží. U nás to jsou takové podivné 

bytosti, které se pohybují ve zdravotnických a sociálních zařízeních a málokdo ví, k čemu 

jsou vlastně užiteční. Nejde o trolly, jedná se o ergoterapeuty. Skupinu velmi špatně 

hodnocených zdravotníků s dosud ne zcela vyjasněným postavením a pracovním 

zařazením. Tedy u nás, ve vyspělém světě nikoli.“ (Bouzek, 2015). Dále se článek také 

dotýká skutečnosti, že někteří pracovníci provádí úkony, ke kterým nejsou kompetentní, 

např. praktičtí lékaři velmi často vyplňují dotazníky ohledně soběstačnosti pacientů. Nikdo 
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je toto hodnocení nikdy neučil. Jsou to vlastně odborní laici. Přitom ergoterapeuti se přímo 

učí, jak posuzovat práceschopnost pacientů. Jsou v tomto oboru jediní specialisté. Oni 

jediní by měli posuzovat omezení práceschopnosti. Oni jediní jsou na to odborně 

připraveni. Ale společnost využívá jejich odbornosti zcela minimálně (Bouzek, 2015). 

Zajímavostí je, že tento článek je psán praktickým lékařem, což může být pro 

ergoterapeuty povzbuzující informací, že si i lékaři začínají uvědomovat problematiku a 

význam tohoto oboru. 

V průběhu let se situace ale určitě zlepšila a zlepšuje a tak je důležité využít 

potenciálu a podporovat další rozvoj a možnosti propagace oboru.  V této části využívám 

informací ze zahraničních zdrojů, kde jsou v řešení této problematiky o kus dál.   

Situace v USA 

Tématem Marketingu v ergoterapii se hojně zabývá prezidentka Americké asociace 

ergoterapeutů Karen Jacobs. Už v roce 1998 vydala článek zabývající se touto 

problematikou. Udává, že marketing je důležitým aspektem pro poskytování služeb a 

každý ergoterapeut by se měl učit ovládat nástroje a techniky trhu, stejně jako se učí 

nástroje a techniky ergoterapie.  Zmiňuje, že by marketingový přístup měl být využit při 

vývoji jakéhokoli nového produktu či služby. I ergoterapeuti by měli být připraveni 

reagovat na měnící se potřeby a přání trhu a pracovat na jejich uspokojování. Významným 

klíčem pro účinnou propagaci je segmentace trhu, což znamená rozdělení trhu na skupiny 

spotřebitelů s podobnými potřebami a zájmy (Jacobs, 1998).  Velký důraz je v USA kladen 

na propagaci oboru ze strany ergoterapeutů a studentů ergoterapie. Jacobs (2012) uvádí, že 

by každý ergoterapeut měl nést odpovědnost za propagaci svého povolání.  

Situace ve Velké Británii 

Ve Velké Británii bylo prorokováno, že 21. století je obdobím, ve kterém bude 

profese ergoterapie vzkvétat, jelikož se jedná o povolání, které je základem pro lidské 

zdraví. Naplnění této pozitivní a povzbuzující perspektivy je ale ovlivněno finanční krizí a 

kolapsem ekonomiky, který vedl k úsporným opatřením v oblasti zdravotní péče. Začalo se 

poukazovat na nedostatečnou výzkumnou a publikační činnost v oblasti efektivního 

nakládání s financemi v oblasti zdravotnictví a to se konkrétně dotklo i oblasti ergoterapie 

(Lambert et al., 2014). 
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 Česká republika tedy není jedinou zemí, která má problém s umístěním ergoterapie 

na trhu služeb a každá země řeší svá aktuální témata. 

3 Marketing a propagace 

Marketing je v dnešní době často používaným pojmem, jeho výklad je v představách 

mnohých lidí soustředěn pouze na oblast reklamy a propagace, které jsou tvořeny za 

účelem zisku. Moderní doba s sebou ale přináší potřebu využívat marketing v mnoha 

dalších odvětvích a to i v neziskových oblastech. Zlámal (2005) uvádí, že marketing je 

mezinárodním pojmem a jeho zásady a principy jsou aplikovány s určitými vlastními 

specifiky ve všech ekonomických i společenských sférách.  

V textu se nejprve zabývám obecným pojetím marketingu a poté se zaměřuji na 

konkrétní oblast, kterou je marketing a možnosti propagace ve zdravotnictví. 

Marketing je slovo anglického původu složené ze dvou částí, a sice ,,market“, což 

znamená trh, tržiště či odbytiště  a příponou ,,-ing“,  která vyjadřuje děj, dynamiku a 

pohyb. Slovo marketing můžeme tedy přeložit jako tvorbu trhu, realizaci trhu či působení 

na trh. Marketing se zabývá zkoumáním trhu a uvádí na něj výrobky a služby tak, aby 

dosáhl jejich maximální prodejnosti. Naopak je možné říci, že trh je místem, kde je 

marketing realizován (Nečas, 2012). Základem dobrého marketingu je mapování potřeb 

zákazníků, kdy cílem je neustále zlepšovat produkt, abychom si udrželi stávající 

zákazníky, ale zároveň získali i nové. Lidé často mylně vnímají pod pojmem marketing 

pouze reklamu a prodej (Kotler, 2007).  

3.1 Definice marketingu 

Vyjádřit stručně vše, co se skrývá pod pojmem marketing je nelehký úkol a 

neexistuje jedna shodná definice, kterou by univerzálně používali všichni autoři a 

marketéři. Každý má své vyjádření a pojetí, ve kterém se odráží i konkrétní oblast 

marketingu, na kterou se zaměřuje. 

 Na úvod do problematiky představuji některé definice marketingu, a jelikož jich 

existuje velké množství, vybrala jsem ty, které považuji za nejvýstižnější. 

Marketing je možné definovat jako společenský a manažerský proces, jehož 

prostřednictvím uspokojují jednotlivci a skupiny své potřeby a přání v procesu výroby a 

směny produktů a hodnot (Kotler, 2007: 39).  
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Nejnovější definice marketingu dle Americké marketingové asociace (American 

Marketing Association - AMA), schválená v roce 2013, zní takto: „Marketing je činnost, 

soubor institucí a procesů pro vytváření, komunikování, dodávání a výměnu nabídek, které 

mají hodnotu pro zákazníky, klienty, partnery a společnost jako celek." ( AMA, 2013). 

Z této definice je patrné, že do marketingu jsou zahrnuty nejen jeho aktivity, ale i firma 

samotná. Ta vytváří produkty pro své zákazníky za účelem jejich spokojenosti a návratu. 

Za zákazníky považují však i obchodní partnery, instituce a zaměstnance firmy.  

Jako poslední příklady uvádím pro porovnání také definice pojetí marketingu 

v podání českých autorů: „Marketing je proces řízení, jehož výsledkem je poznání, 

předvídání, ovlivňování a v konečné fázi uspokojení potřeb a přání zákazníka efektivním a 

výhodným způsobem zajišťujícím splnění cílů organizace.”(Světlík, 2003: 32) 

Vaštíková (2008: 24) pojímá marketing jako: ,,Manažerský proces zodpovídající za 

identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníků při dosahování zisku.“.  

Gladkij a kol. (2003) nabízí jednu z nestručnějších definic: „Marketing je nauka o trhu a 

podnikatelské koncepci.“. 

Všechny tyto definice jsou novějšího podání, proto je z nich patrná silná orientace na 

zákazníka a uspokojení požadovaných potřeb. V definici Americké asociace marketingu je 

kladen důraz na celospolečenský dopad marketingu. 

3.2 Historie vývoje marketingu 

Každé období vývoje marketingu neslo svá určitá specifika, která byla ovlivněna 

dobou a odlišným způsobem přemýšlení. 

 V letech 1900 - 1920 převládala takzvaná výrobní podnikatelská koncepce, jejímž 

heslem bylo: ,,Čím levnější výrobek (produkt), tím snáze se prodá.“  Důraz byl tedy 

kladen zejména na cenu výrobku.  

 V letech 1920 - 1940 převládala výrobková podnikatelská koncepce. Začalo se 

vyrábět méně, ale výrobky byly produkovány dle potřeb zákazníků, docházelo 

k technickému rozvoji a inovaci. I toto období mělo svůj slogan: ,,Kvalitní zboží si 

svého zákazníka najde.“. 

 Pro období  1940 - 1950 byla typická prodejní podnikatelská koncepce, v tomto 

období došlo k velkému rozvoji masmédií, rozhlasu, tisku a televize. 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Americk%C3%A1_marketingov%C3%A1_asociace&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Americk%C3%A1_marketingov%C3%A1_asociace&action=edit&redlink=1
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 Pro období let 1950 - 1970 se stala typickou marketingová podnikatelská koncepce. 

Hlavní zásadou bylo: ,,Poznejme naše potenciální zákazníky, jejich potřeby a 

možnosti a pak vyrábějme.“.  

 Zhruba od roku 1970 se přístup změnil, marketing je směřován nejen na zájmy 

podnikatelských vrstev, ale i dalších sociálních skupin společnosti, zahrnuje tudíž i 

celospolečenské zájmy. Tento koncept je nazýván marketingem společenským. 

(Gladkij a kol., 2003).    

3.3 Marketing ve zdravotnictví 

Zdravotnictví vyspělého státu by mělo být zaměřeno na všestranný rozvoj svých 

příslušníků, na zdraví současné i budoucí generace. Je založeno na etickém kodexu, 

morálních principech pomoci všem trpícím a nemocným lidem bez rozdílů, na lidské 

solidaritě a soudržnosti. Zkrátka by mělo zajistit kvalitní život veškerému obyvatelstvu 

(Zlámal, 2006). 

Konkrétní definice marketingu ve zdravotnictví není nikde uváděna. Většina autorů 

se shoduje na tvrzení, že definice marketingu jsou všeobecné a dají se aplikovat do 

různých oblastí, ale s rozdílem určitých specifik, které oblast zdravotnictví přináší.  

Základní charakteristikou, která odlišuje zdravotnictví jako celek od dalších 

ekonomických odvětví, je jeho primární snaha pomoci lidem, snaha o záchranu života a o 

zlepšení kvality života. Toto vymezení je však z ekonomického hlediska velmi špatně 

uchopitelné a měřitelné.  Jedná se zejména o hodnoty náležící do kategorie etiky (Zlámal, 

2006). Definici, která je nejlépe aplikovatelná na marketing ve zdravotnictví, prezentuje 

Gladkij a kol. (2003: 349): ,,Marketing je takový způsob podnikání, řízení firem a institucí, 

který je orientovaný na uspokojování potřeb spotřebitelů (občanů). Prostřednictvím 

uspokojování těchto potřeb má být současně dosahováno stanovených cílů příslušných 

firem a institucí a zajišťován jejich rozvoj.“  

Cílem všech zdravotnických zařízení, ať se jedná o ambulantní zdravotnická zařízení, 

která jsou budována za podnikatelským záměrem, nebo o nemocnice a lékárny, je 

identifikace a uspokojení specifických zdravotních potřeb obyvatel. Zdravotnická zařízení 

by se měla také snažit o uspokojování potřeb svých pracovníků a neustálý technický 

rozvoj. Příjem a finanční stabilita jednotlivých zdravotnických zařízení závisí na rozsahu 

jimi poskytovaných služeb.  (Gladkij a kol., 2003). 
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3.3.1 Specifika marketingu ve zdravotnictví 

Marketing ve zdravotnictví má užší rámec než je tomu v jiných oborech lidské 

činnosti. To je dáno několika vlivy, které do značné míry omezují možnost využití 

marketingu v systému řízení zdravotnických zařízení. Struktura zdravotnických zařízení v 

ČR je různá, ne všechny zdravotnické instituce jsou vybudovány na podnikatelském 

principu tak, jak je tomu v převažující formě například u soukromých ambulantních 

zdravotnických zařízení (Zlámal, 2006).  

Základní specifika zdravotního systému by se dala shrnout následovně: 

 Požadovaným výstupem je zdraví obyvatelstva, ne jen současné, ale i budoucí 

generace.  

 Zdraví je ovlivňováno řadou dalších faktorů, zejména těch socioekonomických – 

v roce 1976 vytvořil Lalonde teorii „zdravotního pole˝, podle níž se na formování 

zdravotního stavu obyvatelstva podílejí zejména 4 druhy faktorů: životní styl (50-

60 %), životní prostředí (15-20 %), genetika (15-20 %) a systém zdravotních 

služeb (10-20 %).  

 Celý komplex péče o zdraví je velmi složitý, vyvíjející se otevřený systém.  

 Zdravotnictví se dotýká každého člověka.  

 Lidé velmi vnímají problematiku péče o zdraví a situaci ve zdravotnictví.  

 Mezi výsledky vědy a výzkumu existuje často dlouhá doba, než je možná aplikace 

či standardní nasazení léků nebo metod v léčebné péči.  

 Péče o zdraví, jakož i zdravotnictví a především postavení a jednání lékařů je silně 

založeno na etice, pomoci a snaze o záchranu života a zdraví.  

 Ceny ve zdravotnictví jsou jedním z hlavních nástrojů marketingového mixu. 

Prakticky existují pouze 2 druhy cen, kdy převážnou část tvoří regulované ceny a 

zbývající částí jsou ceny smluvní (Gladkij a kol., 2003). 

 

3.3.2 Tržní motivy ve zdravotnictví 

Je důležité si uvědomit, že centrem trhu není zdravotnické zařízení či zákazník, ale 

poměrně nesourodá skupina ,,tržních motivů“. Neobchodujeme se zákazníkem, obchoduje 

se jen s jeho motivy a jejich změnami. Z toho důvodu se definování tržních motivů jako 

centra trhu jeví jako přesnější a praktičtější.  
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Tržní motivy ve zdravotnictví využívají základní koncept z psychologie a práce 

s nimi patří k vrcholným manažerským kompetencím. Jejich struktura je sama o sobě dost 

složitá, důležité je propojení mezi jednotlivými kategoriemi, do kterých patří: 

a) Potřeby 

b) Emoce 

c) Návyky 

d) Hodnoty (Exner, Raiter, Stejskalová, 2005). 

 

Klienti zdravotnických zařízení jsou tedy při výběru konkrétního zařízení či služby 

ovlivňováni nejen svými potřebami, ale významně jim při volbě pomáhají právě emoce, 

návyky a hodnoty. Z tohoto důvodu je klíčem k úspěšné marketingové strategii tržních 

motivů rozpoznání struktury motivů a zhodnocení míry, do jaké jsou tyto motivy v dané 

chvíli a u určitých zákaznických skupin naplněny (Exner, Raiter, Stejskalová, 2005). 

 

3.3.3 Úkoly zdravotnického zařízení 

Mezi úkoly, které by se mělo každé zdravotnické zařízení snažit naplňovat, patří tyto 

hlavní body: 

 Neustálé posilování svého postavení na trhu, 

 Monitorování potřeb pacientů a dalších partnerů (zdravotní pojišťovny, dodavatelé, 

zájmové a neziskové organizace), 

 Sledování vývoje zdravotnické techniky a lékařských a ošetřovacích technologií, 

 Zlepšování kladného hospodářského výsledku (a to i u neziskových organizací), 

 Využívání hospodářského výsledku ke snižování úvěrové zátěže a dalších forem 

zadluženosti, 

 Vytváření nových produktů (neustálé zlepšování služeb), 

 Sledovaní konkurenčních subjektů. 

Zdravotnické zařízení by se tedy mělo zaměřovat na kontinuální inovaci techniky, 

know-how a marketingu s cílem vytvářet spokojeného pacienta (Zlámal, 2006). 

3.3.4 Pojmy nabídka a poptávka ve zdravotnictví 

Ekonomika zdravotnictví vychází z obecné teorie tržního mechanizmu, to znamená, 

že i ve zdravotnictví působí dvě protichůdné síly, což je nabídka a poptávka. 
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 Poptávka 

o Je podmíněna potřebou zdravotní péče 

o Má dvě složky:  

a) Subjektivní potřeba: Vychází z vědomí nedostatku, jedná se o pocit či vnímání 

chybějícího zdraví nebo jeho ztráty, zhoršení zdravotního stavu. Při vzniku této 

potřeby začíná člověk vyhledávat zdravotnická zařízení a vyjadřuje poptávku. 

b) Objektivní potřeba: Zakládá si na preventivním sledování zdravotního stavu, 

snižování rizik a opatření pro eliminaci rizik. 

 Nabídka 

o Je ve zdravotnictví dána celkovým počtem zdravotnických zařízení v dané lokalitě, 

regionu a státu (Zlámal, 2006). 

3.4 Produkt ve zdravotnictví 

Mluvíme-li o produktu ve zdravotnictví, jedná se nejčastěji o služby. Pro ozřejmění 

významu uvádím některé z definic významných autorů zabývajících se touto oblastí. 

Definice služeb dle AMA je formulována takto: „Služby jsou samostatně 

identifikovatelné, především nehmotné činnosti, které poskytují uspokojení potřeb a nemusí 

být nutně spojovány s prodejem výrobku nebo jiné služby. Produkce služeb může, ale 

nemusí vyžadovat užití hmotného zboží. Je-li však toto užití nutné, nedochází k transferu 

vlastnictví tohoto hmotného zboží.“ (in Vaštíková, 2014). 

Výstižné pojetí podstaty služeb uvádí Kotler (2007), ten vnímá službu jako 

kteroukoliv činnost nebo výhodu, která může být nabídnuta druhé straně, má nehmotný 

charakter a nemůže být vlastněna. Produkce služby může, ale nemusí být spojena 

s hmotným produktem. 

 Zlámal (2006) uvádí, že hmotnou povahu má pouze malá část produktů ve 

zdravotnictví, můžeme sem zařadit léky či kompenzační pomůcky. 

Ruston a Carson (1985) považují za základní rozdíl mezi marketingem zboží a služeb 

fakt, že zboží je vyráběno a služby se provádějí (in Vaštíková, 2014). 
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3.4.1 Charakteristika služeb 

Zde uvádím dvě rozdílné hodnocení charakteristik služeb. 

Charakteristika služeb dle Zlámala (2006): 

 Služby mají nehmotný charakter. 

 Služby nelze skladovat. 

 Jedná se převážně o jednorázový či individuální výkon. 

 Jde často o osobní záležitost. 

 Výkon nelze standardizovat. 

 Existuje zde přímý a intenzivní vztah k zákazníkovi. 

 Příjemce se často podílí na výkonu služby. 

Podrobněji uvádím nejčastěji používané charakteristiky služeb uváděné mnoha 

autory. 

 Nehmotnost 

Je nejcharakterističtější vlastností služeb a nelze ji tedy zhodnotit žádným 

fyzickým smyslem, což je důvodem větší míry nejistoty zákazníků při přijímání 

služby. Zákazník má tedy ztížený výběr mezi konkurenčními poskytovateli s 

podobným typem služeb. Významným činitelem, který působí na zmírnění 

nejistoty a pomoc při výběru služby je marketing služeb, který se prostřednictvím 

marketingového mixu a jeho prvků snaží o zhmotnění služby.  

 

 Neoddělitelnost 

Poskytovatel služby a zákazník se musí setkat v místě a v čase tak, aby výhoda, 

kterou zákazník získává poskytnutím služby, mohla být realizována. 

 

 Heterogenita 

Jedná se o variabilitu či proměnlivost služeb, která je ovlivněna především 

standardem kvality služeb. V procesu poskytování služby jsou přítomni lidé a 

jejich chování není možné předvídat. Může tedy docházet k tomu, že jeden a týž 

člověk v jeden den poskytne odlišné kvality služby. 
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 Zničitelnost 

Nehmotnost služeb je příčinou toho, že služby není možné skladovat, uchovávat, 

znovu prodávat či vracet. Zničitelnost služby je příčinou obtížné reklamace 

služby.  

 

 Nemožnost vlastnictví 

Nemožnost vlastnit službu je důsledkem její nehmotnosti a zničitelnosti. U služeb 

zákazník směnou za peníze nezískává žádné vlastnictví, ale pouze právo na 

poskytnutí služby.  

 (Vaštíková, 2014) 

3.4.2 Faktory ovlivňující provedení zdravotnické služby 

Ani ve zdravotnictví neplatí, že produkt je chápán pouze jako provedení samotné 

služby. Připojují se k němu další prvky, mezi něž řadíme služby doplňující základní 

výkony lékařských či ošetřovatelských služeb. Ty mohou také významně ovlivňovat a 

působit na celkovou spokojenost pacienta s poskytnutou službou. 

Obecně platí, že míra spokojenosti s provedením služby je dána výsledkem 

porovnání očekávání s tím, jak hodnotitel vnímá danou skutečnost. Spokojenost je tedy 

relativní veličina, která je výsledkem porovnání jiných dvou veličin. Významné, a při 

správném řízení zdravotnického zařízení dobře využitelné, je také to, že k dosažení vyšší 

spokojenosti pacientů lze dospět působením na obě porovnatelné veličiny (Exner, Raiter, 

Stejskalová, 2005). 

Pro lepší názornost hodnocení míry spokojenosti je možné využít tento jednoduchý 

matematický vztah: 

SPOKOJENOST = VNÍMANÁ HODNOTA - OČEKÁVÁNÍ   (Exner, Raiter, 

Stejskalová, 2005) 

Zlámal (2006) prezentuje osm faktorů, které mohou mít vliv na spokojenost s 

provedením služby v oblasti zdravotní péče: 

 Způsob a proces přijetí do zdravotnického zařízení 

Tento faktor hodnocení produktu představuje souhrn jednání a chování všech pracovníků 

zdravotnického zařízení vůči pacientovi od přijímacího personálu až po zdravotníky a 
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lékaře. Pacienti hodnotí tuto část zdravotnického výkonu v širším slova smyslu poměrně 

kriticky. 

 Respekt, ohled a úcta vůči pacientovi 

Tento faktor produktu vnímají pacienti po celou dobu návštěvy zdravotnického zařízení a 

je nezbytnou součástí profesionálního výkonu všech zaměstnanců zdravotního zařízení. 

 Koordinace a integrace zdravotní péče 

Pacienti vnímají organizaci pouze ze svého úhlu pohledu, mají vlastní názor, jak by 

organizace práce měla vypadat. Pacient by měl mít pocit, že je v každém okamžiku činěno 

vše pro jeho dobro a uzdravení. Velmi negativně vnímají skutečnost, že byli přijati a dál se 

s nimi nic neděje. Častá pacientova představa je, že hned od přijetí bude intenzivně 

probíhat jeho vyšetřování a že bude okamžitě informován o výsledcích a dalších postupech 

léčby. Absenci těchto atributů, především nejasnost a neinformovanost, pociťuje velmi 

silně a vzniká u něj dojem nedostatečné péče. 

 Způsob a rozsah informování pacienta a jeho rodiny, komunikace a edukace 

Pacienti očekávají, že budou informováni nejen o svém zdravotním stavu, ale i o všech 

krocích, které budou podniknuty. Chtějí být podrobně informováni o zákrocích, jejich 

rizicích a efektech, které zákrok obnáší. Otázka komunikace je chápána od samotného 

přijetí pacienta až do následné případné péče po propuštění. Spolu s komunikací s 

pacientem je spojena i jeho edukace, pacient by měl být srozumitelně a podrobně 

seznámen se svým zdravotním stavem a s faktory, které mohou hrát důležitou roli. 

 Tělesné a duševní pohodlí pacienta 

Tělesné pohodlí a duševní rovnováha jsou často již léčebným prvkem a je tedy třeba, aby i 

tato část zdravotnické péče byla brána v potaz z hlediska finálního produktu. 

 Citová opora, zmírnění strachu, úzkosti a obav pacienta  

Pacienty často v průběhu léčby doprovází obavy, pocity úzkosti a strachu, zde je důležité 

pracovat na jejich zmírnění, pacienty uklidňovat a povzbuzovat. 
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 Zapojení rodiny při dlouhodobějším pobytu pacienta v nemocnici 

Tento faktor zcela nesouvisí s kvalitou služeb zdravotního zařízení. Zdravotnický personál 

by však měl vnímat i rodinné zázemí pacienta a v případě jeho nefunkčnosti se snažit tuto 

roli alespoň částečně zastoupit. 

 Způsob a proces propuštění pacienta z nemocniční léčby, pokračování péče, 

kontroly 

Co se týče následné péče je třeba pacienty podrobně a přehledně informovat o dalším 

postupu léčby. Pacient musí nabýt pocitu jistoty, že přestože je již propuštěn, je nadále pod 

kontrolou a dohledem, a to zejména v případech, kde se pacienti subjektivně domnívají, že 

jsou zcela zdrávi a žádnou další péči nepotřebují.   

 

3.4.3 Marketingový mix ve službách 

Marketingový mix představuje soubor nástrojů, díky nimž marketingový manažer 

utváří vlastnosti služeb nabízených zákazníkům. Jednotlivé prvky mixu je možné namíchat 

v různé intenzitě a pořadí. Slouží však stejným cílům, kterými jsou: uspokojit potřeby 

zákazníků a přinést organizaci zisk (Vaštíková, 2014).  

Marketingový mix je složen ze čtyř následujících prvků, běžně se pro něho užívá 

termín „4 P“- dle jeho anglického příkladu: 

 Produkt (Product) - jedná se o zboží či službu, kterou zákazník nakupuje, 

 Cena (Price) - částka, za kterou je produkt prodáván či nakupován, 

 Místo (Place) - v tomto případě se jím rozumí trh, na který je produkt dodáván, a 

cesty, kterými se tam dostává, 

 Propagace (Promotion) -  tedy způsob, jak dát cílovému trhu vědět o produktu a 

jeho dodavateli.(Slavík, 2014). 

Vaštíková (2014) uvádí, že se aplikace 4P ukázala jako nedostačující pro účinné 

vytváření marketingových plánů v organizacích poskytujících služby a tak byla rozšířena o 

další tři P, kterými jsou: 

 Materiální prostředí (Physical evidence) – svým způsobem je vlastně důkazem 

vlastností služby a pomáhá k jejímu zhmotnění, 
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 Lidé (People) – při poskytování služeb dochází ke kontaktům zákazníka 

s poskytovateli služby, proto jsou lidé významným prvkem marketingového mixu 

služeb a mají vliv na jejich kvalitu, 

 Procesy (Processes) – usnadňují a řídí poskytování služeb zákazníkům, sledování a 

analýzy procesů poskytování služeb zefektivňují a zpříjemňují produkci služby 

(Vaštíková, 2014). 

3.5 Marketingový výzkum ve službách 

Marketingový výzkum můžeme definovat jako spojení firmy poskytující služby 

s trhem prostřednictvím informací. Informace jsou systematicky získávány, analyzovány a 

jejich interpretace slouží pro řízení marketingových činností a firmy samotné (Vaštíková, 

2008). Marketingový výzkum byl dlouho v oblasti služeb opomíjen. Jeho aplikace by měla 

přinést kvalifikované informace týkající se segmentace jednotlivých oblastí zdravotní péče 

a jejich dimenzování, ale také systematického pokrytí všech potřeb kladených na zdravotní 

péči v daném regionu. Výzkum by se měl opírat zejména o: 

 Demografické údaje, zajímá nás věková struktura obyvatelstva, sociální struktura 

a předpoklad jejího vývoje  

 Epidemiologické údaje zahrnující informace o incidenci jednotlivých typů 

onemocnění v příslušném regionu, úmrtnosti na jednotlivé diagnózy, pracovní 

neschopnost, nemoci z povolání, atd.  

 Sociální údaje orientované na příjmovou stránku obyvatelstva, jeho sociální 

strukturu - životní struktura a styl 

 Údaje o síti zdravotnických služeb - z hlediska dostupnosti, hodnocení jejich 

výkonnosti a kvality 

 Údaje o zdravotním stavu obyvatelstva a jeho zvyklostech ve vyhledávání 

zdravotní péče, nároky na úroveň poskytování zdravotní péče ve vazbě na kupní 

sílu 

 Informace o síti ambulantních zařízení, jejich struktuře a vazbě na odborná 

pracoviště a nemocnice 

Výsledky marketingového výzkumu slouží ke správným strategickým rozhodnutím o 

profilaci a dimenzování jednotlivých složek zdravotní péče a také k rozhodování o správné 

volbě formy a obsahu komunikace (Borovský, Smolková, 2013). 
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3.5.1 Úkoly marketingového výzkumu 

Hlavním úkolem marketingového výzkumu je získání informací: 

 Pro hodnocení marketingové situace - analýzu (objem a struktura potřeb, chování 

zákazníků, konkurenční vztahy) 

 Pro plánování a stanovování cílů marketingu (tržní trendy, vývoj odbytu) 

 Pro nasazení nástrojů odbytové politiky - realizaci (výrobku, ceny, distribuce a 

komunikace) (Nečas, 2012) 

 

3.5.2 Metody získávání informací v marketingovém výzkumu 

Informace je vlastně takový údaj, který snižuje míru nejistoty při rozhodování. Je 

proto důležité zvažovat, které údaje či sdělení jsou pro nás důležité a potřebné a které jsou 

pouze zajímavé (Slavík, 2014).  

 Metod a způsobů získávání informací v marketingovém výzkumu je celá řada, dělí 

se a vzájemně kombinují. 

Sběr informací může v marketingovém výzkumu probíhat ve dvou variantách a těmi jsou:  

Primární data 

Jedná se o údaje pořízené v terénu za účelem výzkumu. Jejich zdrojem mohou být 

například uživatelé služeb, partnerské či jinak spřízněné organizace, podniky a organizace 

z nekonkurenčních, ale srovnatelných trhů a odvětví nebo zkušenosti vlastního personálu 

(Slavík, 2014). 

o Jedná se o vlastní zjišťování z terénu. 

o Výhodou je jejich aktuálnost, vztah přímo k problému. 

o Nevýhodou jsou vysoké náklady. (Nečas, 2012) 

Nejčastějšími metodami pro získávání primárních dat jsou: 

 Dotazníky 

 Řízené rozhovory 

 Pozorování 

 Diskuze, metody kolektivního rozhodování (Slavík, 2014) 
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Dotazník 

V této podkapitole bych ráda uvedla podrobnější informace k dotazníkům, jelikož 

jsou předmětem mé praktické části diplomové práce. 

Jedná se o nejvíce rozšířenou metodu kvantitativního výzkumu. Mezi její největší výhody 

patří pružnost. Dotazování nám umožňuje získávat různé typy informací v mnoha 

marketingových situacích (Vaštíková, 2014). 

Dotazníky nám slouží k získávání informací na otázky týkající se znalostí, postojů, 

preferencí a nákupního chování respondentů (Kotler a kol., 2007). 

Hlavní výhodou dotazníků je, že umožňují oslovit velký okruh respondentů. Jejich 

použití je časově méně náročné a je ideální pro statistické vyhodnocení výsledků. 

Nevýhodou dotazníkového šetření je možné riziko nedorozumění a punc nevyžádaného 

vměšování. Velkým rizikem dotazníků je jejich malá návratnost (Vaštíková, 2014). Dle 

Foreta (2003) je návratnost dotazníků ovlivněna atraktivností a aktuálností tématu a také 

mírou, jakou se daná problematika respondentů dotýká. Návratnost mezi 10% až 30 % se 

považuje za úspěšnou. 

Při přípravě dotazníků je třeba rozhodnout, jaké otázky budou kladeny, jak budou 

formulovány, v jakém pořadí budou následovat. Základní pravidla pro formulaci otázek 

jsou přímost, jednoduchost a nezaujatost. K distribuci dotazníků je možné využít různé 

kontaktní metody, jakými jsou např. zasílání dotazníku e-mailem či poštou, telefonický či 

osobní rozhovor (Vaštíková, 2014). 

  

Otázky kladené v dotazníku mohou mít tyto formy (Reichel, 2009):  

 Otázky otevřené (volné) - nabízí možnost vlastní formulace odpovědi, výhodou je 

volný prostor pro vyjádření respondenta, nevýhodou je obtížné zpracování 

odpovědí 

 Uzavřené - volba je možná jen z nabízených odpovědí, výhodou je jednoduché 

zpracování odpovědí, ale je zde možnost zkreslení odpovědí 

 Otázky polouzavřené - jsou nabízeny varianty odpovědí, ale i prostor pro vlastní 

vyjádření, výhody a nevýhody u tohoto typu otázek vyplývají z obou předchozích. 
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Sekundární data 

Jedná se o údaje, které byly zpracovány už dříve za jiným účelem, ale jsou pro 

výzkum využitelné. 

Obvyklými zdroji sekundárních dat jsou: 

 Publikované zprávy podniků, profesních sdružení a podobných organizací 

 Odborné publikace a časopisy 

 Internet 

 Interní dokumenty – zápisy z porad atd. (Slavík, 2014) 

 

Výhody sekundárních dat:  

- Jsou po ruce, není potřeba provádět vlastní výzkum. 

- Jsou převážně zpracovaná a vyhodnocená důvěryhodnými profesionály. 

- Existují menší právní a etická rizika u veřejně publikovaných údajů. 

Nevýhody sekundárních dat: 

- Jsou často obecná. 

- Nejsou vždy plně relevantní, jelikož byla zpracována k jinému účelu. 

- V některých případech může být důvěryhodnost zpochybněna, například u 

internetových zdrojů (Slavík, 2014) 

 

3.5.3 Oblasti využití marketingového výzkumu 

V této kapitole představím praktické využití marketingového výzkumu 

v organizacích poskytujících služby, které uvádí Foret a Stávková (2003). 

Výzkum účastníků trhu 

Jedná se o nejdůležitější oblast marketingového výzkumu, jelikož právě zákazníci 

nabízejí organizacím nové příležitosti a možnosti.  

Předmětem výzkumu v této oblasti může být:  

 Znalost zákazníka - dává odpovědi na otázky typu: kdo jsou nebo by mohli být 

naši klienti, jaké jsou jejich životní podmínky, jaký mají životní styl, jaké jsou 

jejich hodnotové orientace 
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 Chování zákazníka  

- ,,Co si přeje“- jaké služby upřednostňuje, charakter, vlastnosti, kvalitu, místo a 

frekvenci poskytování. 

- „Proč si to přeje“ – hledání důvodů, které vedou k rozhodnutím o výběru určité 

služby (Foret, Stávková, 2003) 

 

 Spokojenost zákazníka 

Touto oblastí se budu zabývat podrobněji, jelikož je spokojenost zákazníka 

s poskytovanou službou součástí výzkumné části této práce. 

V současné době se význam spokojenosti zákazníka zvyšuje a stává se rozhodujícím 

faktorem úspěšnosti organizace. Podstata spokojenosti, jak již bylo zmíněno výše, spočívá 

v představě zákazníka o charakteristice služby a následné konfrontaci s využitím skutečně 

poskytnuté služby.  

  Podle Petera F. Druckera je právě spokojený zákazník hlavním smyslem veškeré 

podnikatelské činnosti. Podobně jako v politice a podnikání se dnes hovoří o demokracii, 

kdy jsou firmy ovlivňovány a řízeny přáními a požadavky zákazníků a veškerá jejich 

činnost se zaměřuje na maximální uspokojení těchto přání a požadavků (in Foret, 2011). 

 

 Spokojenost zákazníka je dle Foreta a Stávkové (2003) determinována následujícími 

proměnnými: 

o Image - vztahuje se ke službě, organizaci a bývá zahajovacím údajem analýzy 

spokojenosti. 

o Očekávání zákazníka - je výsledkem porovnání služby s předcházejícími 

zkušenostmi. 

o Vnímání kvality služby – týká se služby samotné i kvality personálu a 

doprovodných služeb, poskytovaných rad, spolehlivosti, pružnosti a přesnosti 

poskytovaných služeb. 

o Vnímání hodnoty služby – je dána odborností a profesionalitou poskytovatele, 

pozicí poskytovatele vůči konkurenci, ochotou personálu. 

o Loajalita zákazníka – projevuje se opakovaným užíváním služby.    

 

Foret (2011) uvádí sedm důvodů, kvůli kterým je důležité věnovat pozornost a péči 

spokojenosti zákazníků: 
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1. spokojený zákazník nám zůstane věrný a udržet si zákazníka vyžaduje pětkrát méně 

úsilí, času a peněz, než získat nového, 

2. spokojený zákazník je ochoten zaplatit vyšší cenu, odlákat spokojeného zákazníka 

konkurenci znamená snížit při stejné hodnotě produktu jeho cenu až o 30 %, 

3. spokojený a věrný zákazník umožní firmě lépe překonat nenadálé problémy 

(loupež, havárie, mediální kauzy atd.), spokojený zákazník nás dokáže v krizi 

pochopit a chová se ohleduplně, 

4. spokojený zákazník předá svoji dobrou zkušenost minimálně třem dalším, a to 

velice účinnou a neplacenou formou ústního podání v osobní komunikaci, 

5. spokojený zákazník je příznivě nakloněn zakoupit si i další produkty z naší 

nabídky, 

6. spokojený zákazník k nám bude velmi otevřený a je ochotný sdělit své zkušenosti a 

poznatky s užíváním produktu, případně i s konkurenční nabídkou, svými podněty 

pobízí k novým zlepšením a inovacím, 

7. spokojený zákazník vyvolává zpětně u zaměstnanců pocit uspokojení a hrdosti na 

svou práci a firmu. 

 

Výzkum velikosti trhu 

Velikost trhu udávají zákazníci, není tedy dána geografickou rozlohou, ale počtem 

zákazníků-klientů schopných spotřeby. Tuto velikost charakterizují tři ukazatelé: 

 Tržní potenciál - dlouhodobá absorpční schopnost trhu. 

 Tržní kapacita – skutečná spotřeba trhu. 

 Tržní podíl – podíl jedné organizace na skutečné spotřebě Foret a Stavková (2003). 

 

Segmentační výzkum 

Důvodem segmentace je konkurenční boj, pro každou organizaci je výhodnější mít 

silnou pozici na malém segmentu, než pouze okrajově oslovovat nediferencovaný trh. 

Úkolem je vymezit jednotlivé segmenty a najít konkrétní charakteristiky. Pro vymezení 

segmentu uvádí Foret a Stavková (2003) dvě základní kategorie proměnných: 

 Charakteristika zákazníka – vymezují geografická, demografická a psychografická 

segmentační kritéria. 
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 Charakteristiky spotřební situace. 

 

Výzkum potřeb 

Tento výzkum zahrnuje celou problematiku v oblasti zjišťování a sledování nových 

cest, jak uspokojit potřeby existujících i potenciálních klientů. Rozlišujeme ho na: 

 Základní výzkum potřeb - sem patří dlouhodobé předpovědi a prognózy, které 

sledují a analyzují trendy ve vývoji potřeb. Jedná se tedy o hledání nových potřeb a 

způsobů uspokojování stávajících potřeb. 

 Odbytový výzkum potřeb – zjišťuje stav současných potřeb, jejich naplňování a 

preference (Foret a Stávková, 2003). 

 

Výzkum vnímání (percepce) 

Dává nám odpovědi na otázky: Jaký je vztah spotřebitele ke službě? Mění se nebo je 

stabilní? Vnímání služby představuje vlastně zjišťování názorů, pocitů a postojů 

souvisejících s užíváním služby, s užitkem služby a image služby. Je třeba znát základní 

úrovně vnímání zákazníků, sem patří: 

 Vědět o existenci konkrétní služby – povědomí, 

 Službu znát a mít o ní nějaké informace – znalost, 

 Zaujmout k ní určité stanovisko – hodnocení, 

 Službu využívat – přijetí (akceptace), 

 Mít službu v oblibě – zvýhodňování (preference) (Foret, Stávková,  2003). 

 

Výzkum vnímání značky 

Výzkum zaměřený na vnímání značky řeší problémy, které souvisejí s její existencí a 

známostí. Zabývá se těmito tématy: 

 Zda je značka známa (pozitivně či negativně) 

 Proč je využívána (asociace, které vzbuzuje) 

 Vnější projevy značky (co zákazníci nejvíce vnímají a jak intenzivně) 

 Image značky (Foret, Stávková, 2003). 
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Výzkum jednotlivých marketingových nástrojů 

Zaměřují se na odhad nutných změn jednotlivých marketingových nástrojů a mají 

dvě základní funkce: 

 Kontrolní – ověřuje přijatelnost, vhodnost jednotlivých marketingových nástrojů, 

 Prognózní – jedná se o odhad vývoje poskytování služeb za určitých předpokladů 

(Foret, Stávková, 2003). 

 

3.5.4 Proces marketingového výzkumu 

Výzkumný problém stojí na počátku problému a udává směr celému výzkumu, jedná 

se vlastně o otázky, na které se snažíme najít odpověď. Je důležité správně stanovit definici 

problému (nesmí být příliš obecná a nepřesná), aby výsledkem mohla být požadovaná data.  

Proces marketingového výzkumu se skládá z několika kroků, které na sebe navazují. 

Autoři Kotler a Keller (2013) dělí proces marketingového výzkumu až do 6 kroků. 

Obrázek č. 3 - Proces marketingového výzkumu 

 

Zdroj: Vlastní tvorba dle Kotler a Keller (2013) 

 

Vaštíková (2014) některé položky sloučila a dělí proces marketingového výzkumu 

do 4 hlavních kroků: 

1. Definice problému a stanovení výzkumných cílů – definice by neměla být příliš 

úzká ani široká, měly by být definovány oblasti zaměření, příčiny šetření a naše 

očekávání. Cíle mohou být informativní - pokud potřebujeme získat informace  

k definování problému nebo navrhnout hypotézy, deskriptivní - popisují 

marketingové problémy a tržní potenciál, demografické údaje, postoje klientů, 
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kauzální - zkoumají příčiny problémů a možné příležitosti, cílem je testování 

hypotéz, monitorovací – jedná se o permanentní shromažďování a analýzu 

informací, odhalují potíže a příležitosti.  

2. Plán výzkumu -  je založen na volbě vhodných informačních zdrojů, výzkumných 

přístupů a nástrojů, respondentů, zajímá nás: „co, kdo, kdy, kde, jak?“. Má tři 

základní fáze- přípravnou, realizační a prezentační. 

3. Implementace plánu, sběr a analýza dat – uvedení plánu výzkumu do chodu 

znamená sběr, zpracování a analýzu informací. Sesbírané informace se analyzují, u 

kvantitativního výzkumu nás zajímají zejména faktické údaje, které lze analyzovat 

prostřednictvím statistických metod a údaje, u nichž lze zkoumat závislosti a vztahy 

mezi příčinami a následky. V případě kvalitativního výzkumu je analýza zaměřena 

na vztahy, závislosti a příčiny zkoumaných jevů a na jejich zobecnění. 

4. Interpretace výsledků – výsledky musí být zpracovány formou ucelených a 

verbálně formulovaných závěrů a doporučení. Závěrečná zpráva by měla být 

doplněna tabulkami a grafy. 

3.6 Propagace 

Lidé pracující v oblasti propagace komunikují s cílovým trhem o produktu a jeho 

dodavateli. Cílem propagace je informovat, přesvědčit a připomenout. Podle toho se 

propagace dělí na tři typy. 

3.6.1 Typy propagace 

 Informativní propagace - cílem je informovat zákazníka o produktu a jeho užitku, 

vysvětlit jeho užívání, opravit případné zkreslené dojmy či vytvářet image značky.  

Jinými slovy je možné říci, že má za cíl vytvořit poptávku po produktu. Je důležitá 

ve fázi zavádění a růstu produktu. I přesto, že obor ergoterapie má v ČR určitou 

historii a není na trhu tak krátce, domnívám se, že pro jeho propagaci bude vhodné 

využít tento typ. Důvodem je převaha zkreslených představ o tomto oboru a 

potřeba zvýšení osvěty laické i odborné veřejnosti. 

 Přesvědčovací propagace – cílem je přesvědčit zákazníka o výhodách našeho 

produktu v porovnání konkurenčních produktů. Jiným cílem může být přimět 
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zákazníka k okamžitému nákupu. Tato propagace je důležitá zejména ve fázi 

zralosti. 

 Připomínací propagace – hraje důležitou roli ve fázi zralosti a poklesu. Cílem je 

připomenout existenci již známého a zavedeného produktu (Slavík, 2014). 

 

3.6.2 Nástroje propagace 

Podstatou úspěšné propagace je schopnost přesvědčit druhé. Hlavním cílem 

propagace je většinou zvýšení odbytu a zisku (Foret, 2011). V případě této práce je cílem 

najít způsob a vhodné komunikační nástroje pro to, abychom přesvědčili lékaře o účinnosti 

ergoterapie a na základě doporučení lékaře získali nové pacienty/klienty. 

Jak už bylo zmíněno výše, je třeba nejprve získat představu o postojích, míře 

informovanosti a chování cílových skupin, abychom mohli vybrat vhodné komunikační 

nástroje a strategii. Mezi ty nejdůležitější komunikační nástroje patří: 

  

Reklama 

Reklama je často velmi finančně nákladná proto je důležité zvážit její použití. Aby 

byla účelná, musí se dostat k námi vybrané cílové skupině. Reklama tedy musí být: 

 konkrétní a srozumitelná, 

 autoritativní v předkládání argumentů, aby ji zákazník mohl přijmout jako 

pravdivou, 

 specifická a individuální v přístupu, 

 správně načasovaná z hlediska hlavního cíle (Vaštíková, 2014). 

 

Public relations (PR) 

Jejich doménou je vytváření a rozvíjení dobrých vztahů s veřejností, zejména 

prostřednictvím aktivní publicity ve sdělovacích prostředcích. Hlavními cíly public 

relations dle Čepelky (1997) ( in Vaštíková, 2014) jsou: 

 získání podpory a pochopení veřejnosti pro poslání, budoucí akce nebo činnost 

organizace, 

 vyjadřování zájmu organizace vůči veřejnosti, 
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 informování a tím získání důvěry veřejnosti, 

 přesvědčování cílové skupiny o užitečnosti nebo důležitosti záměrů, 

 vyjednávání, komunikování s veřejností, 

 vytváření nebo zlepšování image organizace, 

 sladění zájmů veřejnosti a organizace a zajištění vzájemného porozumění. 

 

Internetová komunikace 

Důležitým zdrojem informací o organizaci jsou webové stránky. Na webu by měla 

být prezentována fakta o organizaci a nabízených službách, odkazy na jiné související 

stránky atd.  Vzhled internetových stránek může ovlivnit hodnocení celé organizace či 

služby. 

 V současné době je hodně populární komunikace prostřednictvím sociálních sítí. K 

těm  asi nejznámějším patří Facebook a Twitter. Jejich výhodou je snadná a rychlá 

možnost komunikace. Přináší to s sebou i negativa, kdy se do profilu může dostat i 

neoprávněný uživatel s úmyslem někoho poškodit (Vaštíková, 2014). 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

4 Výzkumné pole 

  Na úvod praktické části představuji Dětské rehabilitační centrum Lentilka. Jedná se o 

zdravotnické zařízení, které jako jedno z mála zařízení v Pardubickém kraji nabízí 

komplexní rehabilitační péči pro dětské pacienty. Pro praktičtější pojetí ergoterapie 

popisuji průběh ergoterapeutické péče v tomto zařízení. V tomto zařízení probíhalo 

dotazníkové šetření týkající se spokojenosti rodičů s poskytovanou ergoterapeutickou péčí. 

Dále pokračuji výzkumem, který byl zaměřen na lékaře daných odborností, praktikujících 

v Pardubickém kraji. Zde je hlavním cílem zjištění, jak jsou na tom lékaři s informovaností 

o možnostech ergoterapie. V závěru této části shrnuji nejdůležitější zjištění výzkumu, 

shrnuji současné možnosti propagace ergoterapie v ČR a navrhuji vhodné komunikační 

nástroje pro zlepšení podvědomí lékařů o oboru ergoterapie. 

4.1 Představení DRC Lentilka 

 Dětské rehabilitační centrum Lentilka poskytuje dvě formy služeb dětem se 

speciálními potřebami - jednou z nich je denní stacionář, kam děti ve věku od 1,5 - 7 let 

denně dochází podobně jako do běžné mateřské školy s tím, že jim je dle potřeb a indikace 

lékaře poskytováno široké spektrum rehabilitačních služeb - fyzioterapie, ergoterapie, 

logopedie a také terapií podpůrných canisterapie, arteterapie a hipoterapie. Dále poskytuje 

služby ambulantní ergoterapie, logopedie a fyzioterapie dětem od narození do 18 let. 

Služby fyzioterapie, ergoterapie a logopedie jsou na základě smluvních vztahů hrazeny 

zdravotními pojišťovnami a to jak dětem ze stacionáře, tak i ambulantním klientům.  

Dětem je dále poskytována péče o všestranný psychomotorický rozvoj, péče 

pedagogicko-výchovná a speciálně-pedagogická na úrovni předškolního vzdělávání. Denní 

stacionář nabízí kapacitu 49 míst s provozní dobou od 6.30 do 16.00 hod. Děti jsou v 

denním stacionáři rozděleny podle věku do třech tříd a pak je zde ještě speciální třída pro 

děti s poruchou autistického spektra. V každé ze čtyř tříd je pedagog či speciální pedagog, 

zdravotní sestra a pomocný personál. 

Rehabilitační péči v centru zajišťují 4 fyzioterapeutky, 1 ergoterapeut, 2 klinické 

logopedky a rehabilitační lékař. Externě do zařízení dochází psycholog, foniatr a sociální 

pracovnice.  
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V zařízení pracují v multidisciplinárním týmu odborníků, což je ten nejlepší způsob k 

dosažení společně stanovených cílů (O Lentilce. Dětské rehabilitační centrum Lentilka 

[online]. 2011 [cit. 2015-12-06]. Dostupné z: http://www.drclentilka.cz/). 

4.2 Ergoterapie v DRC Lentilka  

Ergoterapie v Dětském rehabilitačním centru Lentilka (dále jen Lentilka) Pardubice 

funguje od dubna 2011. Já zde pracuji jako ergoterapeut od ledna roku 2013. Ergoterapie je 

v Lentilce součástí komplexní péče o klienta. V rámci ergoterapie se snažíme o aktivizaci, 

nácvik soběstačnosti, zlepšení motorických a kognitivních funkcí. 

Ergoterapeutická péče je poskytována klientům s různým typem zdravotního 

postižení, vrozenými vadami, kombinovanými vadami, po úrazech (př. stavy po poškození 

mozku, míchy, úrazy horních končetin), pro klienty s poruchou chování, s poruchou 

hybnosti, s opožděným psychomotorickým vývojem, narušenou komunikační schopností a 

poruchou autistického spektra.   

Ergoterapie je indikována lékařem s odborností - pediatr, neurolog, ortoped,  

rehabilitační lékař a psychiatr. Lékař vypíše poukaz na ergoterapii, který pacient předá 

terapeutovi při první terapii. Terapie probíhá na pracovišti ergoterapie, které je velmi 

kvalitně vybaveno didaktickými, rehabilitačními, kompenzačními a polohovacími 

pomůckami. Dále se zde nachází cvičná kuchyňka, rehabilitační lehátko, speciálně 

nastavitelný stůl a židle. Je zde poskytována ergoterapie kondiční, ergoterapie cílená na 

postiženou oblast a ergoterapie zaměřená na nácvik soběstačnosti (Ergoterapie. Dětské 

rehabilitační centrum Lentilka [online].2011 [cit.2015-12-06]. Dostupné z:    

http://www.drclentilka.cz/index.php?option=com_content). 

Prvním krokem, který ergoterapeut provádí při zahájení terapie je vstupní 

ergoterapeutické vyšetření a anamnestický rozhovor s rodiči dítěte, který je zaměřen na 

fyzickou, kognitivní a senzorickou oblast. Na základě vyšetření ergoterapeut mapuje 

problematické oblasti, příčiny obtíží a navrhuje individuální krátkodobý a dlouhodobý 

ergoterapeutický plán. Při stanovování cílů terapie je důležité brát ohled na přání rodiče i 

dítěte, zjistit, které oblasti jsou pro ně nejdůležitější, na čem chtějí zapracovat, co chtějí 

zlepšit. 

Terapie probíhá přibližně 1 - 2 krát týdně, doba trvání jedné terapie je 30 - 60 minut, 

v závislosti na individuálních potřebách, možnostech a schopnostech dítěte. Dále 

provádíme kontrolní ergoterapeutická vyšetření, při kterých zjišťujeme, zda je terapie 
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účinná, zda dosahujeme stanovených cílů nebo je nutné plán terapie upravit. Při ukončení 

terapie vystavujeme závěrečné hodnocení s doporučením. 
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5 Realizace výzkum 

5.1 Cíl výzkumu 

V diplomové práci stanovuji tři cíle výzkumu: 1) získat hodnocení ergoterapeutické 

péče ze strany rodičů, jejichž děti dochází na ergoterapii do DRC Lentilka. Toto hodnocení 

poslouží jako data pro evaluaci názorů a spokojenosti rodičů, ale také jako zpětná vazba 

s ohledem na realizaci další ergoterapeutické péče. Dalším cílem je 2) zmapovat míru 

informovanosti lékařů, pracujících s pacienty v Pardubickém kraji, o oboru ergoterapie. Na 

tyto zjištěné informace navazuje 3) cíl a tím je zjistit, jaký komunikační prostředek je pro 

lékaře nejvhodnější a nejpřijatelnější k lepšímu seznámení s oborem ergoterapie. Hlavní 

snahou je, aby lékaři lépe porozuměli oboru ergoterapie a mohli svým klientům 

ergoterapeutickou péči předepisovat. 

Věřím také, že lékaři, kteří obdrží a vyplní dotazník, získají nové informace o 

ergoterapii a zvýší se jejich povědomí a v nejlepším případě i zájem o tento obor. Dále 

mohou dotazníky představovat pro lékaře podnět pro zvýšení využívání služeb ergoterapie 

a předepisování ergoterapeutické péče pacientům. 

5.2 Kontextuální rámec 

Lékaři odborností praktický lékař pro děti a dorost, všeobecný praktický lékař, 

ortoped, neurolog, rehabilitační lékař a psychiatr mají velmi významnou úlohu v péči o 

pacienty s různými typy postižení. Lékaři těchto odborností jsou často pro pacienty a jejich 

rodiny velmi důležitými osobami, které je provází a koordinují celou péči v systému 

zdravotnických služeb. Doporučují možnosti léčby a odesílají své pacienty dle potřeb k  

dalším odborníkům. Pro kvalitní realizaci a koordinaci komplexní léčby je nezbytně nutné, 

aby lékaři měli přehled o různých typech a možnostech léčby, do kterých spadá i oblast 

ergoterapeutické péče.  

Předepisování fyzioterapeutické péče lékařem je v dnešní době běžnou praxí (viz. 

Tabulka č.2), Je nutno podotknout, že fyzioterapie má na trhu mnohem delší historii a 

tradici a z těchto důvodů má i lepší zakotvení v systému zdravotní péče. Zatmco u 

ergoterapie tomu tak zatím není, jedná se o obor ,,nový“. V této tabulce uvádím pro 

porovnání počty nově přijatých pacientů do fyzioterapeutické a ergoterapeutické péče 

v DRC Lentilka v roce 2014. Tyto informace byly získány analýzou dat v programu pro 

vykazování rehabilitačních výkonů na zdravotní pojišťovny. 
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Tabulka č. 2 - Přehled nových pacientů fyzioterapie a ergoterapie v DRC Lentilka 

 roce 2014 

 

 

Fyzioterapie Ergoterapie 

Leden 19 2 

Únor 17 1 

Březen 18 0 

Duben 22 0 

Květen 19 1 

Červen 16 1 

Červenec 8 0 

Srpen 6 0 

Září 21 4 

Říjen 20 2 

Listopad 17 5 

Prosinec 12 1 

Celkem: 195 17 

 

Zdroj: Vlastní 

 V rámci komunity ergoterapeutů je sdílen názor, že je to dáno zejména malou 

informovaností a nedostatečnou propagací oboru, což bylo potvrzeno během 

dotazníkového šetření mezi ergoterapeuty přítomnými na 26. ročníku ergoterapeutické 

konference, pořádané Českou asociací ergoterapeutů (ČAE) ve dnech 21. a 22. listopadu 

2014. Účastníci konference byli požádáni prezidentkou asociace o vyplnění hodnotícího 

dotazníku týkajícího se konference, ale také celkového pohledu na činnost ČAE. 

Konference se zúčastnilo celkem 122 ergoterapeutů. Navrátilo se 66 vyplněných dotazníků 

(52 od členů ČAE, 14 od nečlenů ČAE) (Konference ČAE 2014, Jelínková). 

Tabulka č. 3 uvádí přehled odpovědí na otázku: JAKÉ JSOU NEJČASTĚJŠÍ 

PROBLÉMY Z PRAXE ERGOTERAPEUTA? Tyto odpovědi byly získány na základě 

dotazníkové šetření prováděného ČAE na výše zmiňované konferenci. Respondenti mohli 

u jednotlivých otázek uvádět i více možností. 
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Tabulka č. 3 - Nejčastější problémy z praxe ergoterapeuta 

 

NEJČASTĚJŠÍ PROBLÉMY Z PRAXE ERGOTERAPEUTA 

POČET 

RESPONDENT

Ů 

Neznalost oboru, malé povědomí o oboru, neznalost lékařů, pro které 

pacienty je ergoterapie vhodná, nutná obhajoba profese, malá osvěta 
58 

Podceňování práce, nedostatečné uznání a ocenění oboru, vzdělání, 

nedůvěra v povolání, neznalost náplně práce, nevymezené hranice, 

rivalita fyzio x ergo, dehonestace, zlehčování, nutné obhajování 

21 

Nejasnosti ohledně kódů a smluv s pojišťovnami, neuznání výkonů 5 

Nechuť spolupráce 4 

Že jsem na to sama 2 

Malá informovanost pacientů o možnostech pomůcek, jak je získat, 

jak přizpůsobit domácí prostředí 
2 

Málo informací, co a jak dál po studiu (specializace, kreditní systém, 

možnosti vzdělávání), nedostatek informací o uplatnění absolventů 
2 

Malá podpora od zaměstnavatele, malý plat 2 

Neznalost činnosti ČAE 1 

Neznalost legislativy 1 

Nechuť vysvětlovat ze strany ergoterapeutů, o co jde 1 

Špatně vybrané kompenzační pomůcky 1 

Potřeba úhrady hodnocení domácího prostředí pojišťovnou (aby to 

neskončilo na nedostatečných financích klienta) 
1 
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Chybí podpora akademické obce a lékařů 1 

Kurzy primárně pro fyzioterapeuty, i když náplň je vhodná i pro 

Ergoterapeuty 

1 

 

Suplování ošetřovatelské péče ergoterapeutem 1 

Nepochopení důležitosti terapie u cílové skupiny 1 

Absence ergoterapeutů v klinických oborech a v místě bydliště 

pacienta 
1 

Nutnost dalšího vzdělávání pro možnost vykazování S3 1 

Zrušení/neotevírání studijních oborů 1 

 

Zdroj: Informační bulletin ČAE 2/2014, Voslařová 

5.3  Metody a design výzkumu 

 Pro sběr dat pro následnou analýzu bylo využito anonymního dotazníkového šetření. 

Tato metoda výzkumu byla vybrána z důvodu možnosti zmapovat názory většího množství 

jedinců při relativně malých nákladech (Disman, 2011).  

Samotnému sběru dat předcházela fáze přípravy dvou výzkumných nástrojů: 1) 

dotazníků pro lékaře daných odborností a 2) dotazníků pro rodiče klientů docházejících na 

ergoterapii do DRC Lentilka. Po dokončení návrhu dotazníků proběhla pilotáž. Dotazník 

pro lékaře byl osobně vyplněn a zkonzultován s lékařkou DRC Lentilka, dotazník určený 

rodičům byl konzultován se dvěma rodiči dětí docházejících do DRC Lentilka. Provedená 

pilotáž přinesla cennou zpětnou vazbu a návrhy úprav, které posloužily pro lepší 

specifikaci, formulaci a seřazení otázek v dotazníku.  Po úpravách otázek a dokončení 

finálních verzí dotazníků byly vytvořeny elektronické verze dotazníků.  

Sběr dat u obou typů dotazníku probíhal od března 2015 do května 2015 a byl 

realizován na území Pardubického kraje.  
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Důvodem výběru Pardubického kraje pro realizaci dotazníkového šetření bylo 

porovnání počtu ergoterapeutických pracovišť (informace o ergoterapeutických 

pracovištích získány z webových stránek ČAE) na počet obyvatel v jednotlivých krajích 

ČR. Největší zastoupení ergoterapeutických pracovišť v  poměru počtu obyvatel má Hlavní 

město Praha, k tomuto faktu jistě přispívá i větší vyspělost hlavního města oproti ostatním 

krajům, možnost studia ergoterapie na 1. LF UK Praze, atd. Na druhém místě se umístil 

právě Pardubický kraj s poměrně slušným zastoupením ergoterapeutických pracovišť 

oproti ostatním krajům. Ergoterapie je v tomto kraji poskytována ve zdravotní i sociální 

sféře, pacientům/klientům všech věkových kategorií. I přesto, že zastoupení pracovišť 

neodpovídá optimálnímu průměru dle Evropské Unie, Pardubický kraj si v porovnání 

s ostatními kraji „vede dobře“. V tomto kraji mají lékaři možnost dostat se 

k ergoterapeutické péči, jsou zde zastoupena ergoterapeutická pracoviště, která mohou 

pacientům doporučovat. 

 

5.4 Výběr respondentů 

5.4.1 Výběr lékařů daných odborností  

První dotazník (Dotazník viz příloha č. 2), určený pro lékaře odborností: praktický 

lékař pro děti a dorost, praktický lékař pro dospělé, neurolog, ortoped, rehabilitační lékař a 

psychiatr, byl distribuován prostřednictvím emailové adresy všem lékařům daných 

odborností v Pardubickém kraji, jejichž emailový kontakt bylo možné dohledat na 

webových stránkách Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb 

(http://www.uzis.cz/registry-nzis/nrpzs). U lékařů, kteří neměli uveden v Národním 

registru kontakt, bylo využito hledání např. na stránkách www.firmy.cz, www.zivefirmy.cz 

a také na stránkách České lékařské komory - www.lkcr.cz. Celkem bylo vyhledáno 420 

emailových adres lékařů, po odeslání dotazníků bylo vráceno 22 dotazníků zpět z důvodu 

neplatné e-mailové adresy. Celkem tedy bylo formou emailu osloveno 398 lékařů. 

Po odeslání první žádosti o spolupráci se navrátilo celkem 45 vyplněných dotazníků 

od lékařů. Z důvodu nízké návratnosti jsem požádala o spolupráci znovu a poté se počet 

respondentů zvýšil na 70. Dotazník byl také distribuován v tištěné podobě 7 lékařům, u 

kterých nebyla nalezena e-mailová adresa. Návratnost u této formy dotazování byla 100%. 

Celkem bylo pro výzkum  získáno 77 respondentů z počtu 405 oslovených lékařů, tzn. že 

http://www.uzis.cz/registry-nzis/nrpzs
http://www.firmy.cz/
http://www.zivefirmy.cz/
http://www.lkcr.cz/
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návratnost dotazníků od lékařů byla 19 %, což můžeme považovat za celkem vysoké 

procento návratnosti. 

Během dotazování mě kontaktovali dva lékaři, že se jim vyplněný dotazník 

nepodařilo odeslat, zřejmě z důvodu dočasných technických problémů. Dále jeden z 

respondentů zaslal e-mail s omluvou, že se z důvodu zdravotních potíží nemůže zúčastnit 

dotazníkového šetření. Velmi pozitivně vnímám také reakce od dvou lékařů, kteří mi 

zaslali email s omluvou, že nevyplnili dotazník, ale vyjádřili se k dané tématice vlastním 

způsobem a vyzdvihli význam ergoterapie. Tyto reakce procentuálně nepřispěly ani nijak 

neovlivnily výsledky výzkumu, ale poukazují na možný zájem lékařů o danou 

problematiku.  

Pro získání většího počtu respondentů jsem také vyhledávala různé vzdělávací akce 

pro lékaře, kde by bylo možné uvést problematiku ergoterapie a zároveň požádat o 

vyplnění dotazníků. Jedním z nich byl vzdělávací kurz pořádaný Českou lékařskou 

komorou, určený pro lékaře odbornosti pediatr, tématem kurzu bylo: Hendikepované dítě 

v ordinaci pediatra – a co dál? Kontaktovala jsem koordinátorku kurzu a seznámila ji se 

svým záměrem, po jednání byla moje účast na kurzu zamítnuta z důvodu, že kurz byl 

hrazený z prostředků Evropské unie a nebylo tedy možné upravovat či měnit program a 

harmonogram kurzu. 

5.4.2 Výběr rodičů klientů docházejících na ergoterapii do DRC Lentilka 

  Tento dotazník (Dotazník viz příloha č. 3) byl rozdán v papírové podobě rodičům 

dětí docházejících na ergoterapii do DRC Lentilka, jak formou ambulantní péče, tak i těm, 

jejichž děti navštěvují denní stacionář DRC Lentilka. 

Dalším kritériem pro výběr respondentů z řad rodičů bylo, že jejich dítě dochází 

v současné době na ergoterapii do DRC Lentilka a absolvovalo nejméně 4 terapie,  aby 

rodiče mohli  adekvátně posoudit a odpovědět na některé otázky.  

Dotazníky byly distribuovány 19 rodičům z ambulantní péče, i přesto, že bylo možné 

dotazníky odevzdat do boxu v čekárně ergoterapie a zajistit tak anonymitu, většina rodičů 

dotazník předala osobně. Návratnost dotazníků byla 100 %, k tomuto faktu zjevně přispělo, 

že dotazník byl rodičům předán osobně při začátku terapie, rodič pak měl možnost a čas 

vyplnit dotazník během terapie a na konci ho odevzdal. Pouze v jednom případě byl 

dotazník odnesen domů, protože dítě na terapii doprovázela babička, ta dotazník předala 
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rodičům a vyplněný předala zpět. Dále si myslím, že rodiče, kteří dítě doprovází na terapii 

osobně, jsou přítomni při terapii, dostávají aktuální informace po každé terapii a mají větší 

přehled o péči, stavu a pokrocích svého dítěte a také větší motivaci pro vyplnění dotazníků. 

Mezi rodiče, jejichž děti dochází do denního stacionáře DRC Lentilka, bylo rozdáno 

28 dotazníků. Dotazníky rodičům předávali pedagogové jednotlivých oddělení stacionáře. 

Navrátilo se 23 vyplněných dotazníků. Možným krokem pro zvýšení počtu respondentů by 

mohlo být zrušení anonymity a předání dotazníků rodičům  pod konkrétním jménem, 

následkem by mohlo být snížení otevřenosti při vyplňování dotazníků. 

Celkový počet respondentů z řad rodičů dětí docházejících na ergoterapii do DRC 

Lentilka je 42 z počtu 47 oslovených rodičů. Návratnost dotazníků od rodičů byla přibližně 

89 %.  

5.5 Technika sběru dat  

Oba vytvořené dotazníky obsahují v úvodní části text, který respondentům objasňuje 

danou problematiku, záměr a cíl výzkumu. Zároveň také zdůrazňuje důležitost a význam 

získaných odpovědí pro rozvoj ergoterapie. 

Oba dotazníky obsahují převážně uzavřené otázky, v několika málo případech jsou 

otázky polouzavřené a otevřené. U otevřených otázek bylo provedeno kódování odpovědí. 

Dotazník pro lékaře obsahuje celkem 26 otázek, dotazník pro rodiče 21 otázek. Vyplněné 

on-line dotazníky od lékařů byly automaticky ukládány do databáze. Rodiče vyplněné 

dotazníky odevzdávali do boxů umístěných v čekárně ergoterapie a v šatnách na každém 

ze 4 oddělení denního stacionáře. Tyto dotazníky byly také převedeny do elektronické 

podoby. 

5.6 Výzkumný problém 

Ergoterapie coby součást ucelené rehabilitace je velmi potřebným, ale v České 

republice málo známým oborem. Informovanost o této profesi je nízká nejen v řadách 

laické, ale bohužel i odborné veřejnosti. Má – li někdo popsat, k čemu se využívá 

ergoterapie a na jakých principech funguje, velmi často zaznívá stručná a zastaralá 

definice, kterou v rámci historického kontextu uvádí i Krivošíková (2011), a sice že se 

jedná o léčbu prací. Velmi malé je pak procento těch, kteří mají povědomí o tom, co 

moderní ergoterapie může nabízet. Z tohoto důvodu chybí nejen praktikující ergoterapeuti, 

ale nízký je i počet ergoterapeutických pracovišť. 
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Pro zvyšování povědomí o tomto oboru je zapotřebí osvěty. Jako důležité proto 

vnímám především to, aby i lékaři byli dostatečně informování o tom, co je v rámci 

zmiňovaného typu terapie možné a jakých výsledků může být dosahováno a společně 

s ergoterapeuty fungovali jako spolupracující tým. Protože nejen lékaři, ale i ergoterapeuti 

pracují s lidským zdravím. Není proto náhoda, že odborná způsobilost k výkonu povolání 

ergoterapeuta je vymezena v Zákonu o nelékařských zdravotnických povoláních č. 96/ 

2004 Sb. 

Jako každý produkt či služba i ergoterapie může mít svoji marketingovou strategii za 

účelem rozšíření povědomí o oboru. Je proto důležité znát co možná nejpřesněji míru 

informovanosti lidí (pro účely této práce pak zejména lékařů) a najít nejvhodnější způsob, 

kterým mohou být jejich znalosti doplněny. A právě tématům znalosti oboru ergoterapie 

mezi lékaři a možnostem jejich edukace v této oblasti je věnována následující část mé 

diplomové práce. 

5.7 Výzkumné otázky 

Jaká je informovanost o ergoterapii mezi lékaři pracujícími v Pardubickém kraji? 

Jaké potřeby mají lékaři pracující v Pardubickém kraji pro zlepšení informovanosti o 

ergoterapii? 

Jak hodnotí ergoterapeutickou péči rodiče, jejichž děti dochází do DRC Lentilka?   

5.8 Pracovní hypotézy 

Hypotézy vztahující se k  dotazníkům pro lékaře 

 H1: Lékaři odborností - neurolog a rehabilitační lékař předepisují ergoterapii 

častěji než lékaři jiných odborností. 

 H2: Předpokládám, že ženy lékařky předepisují ergoterapii svým pacientům 

častěji než muži lékaři. 

 H3: Přepokládám, že lékaři s lékařskou praxí kratší než 10 let předepisují 

ergoterapii častěji. 

 H4: Lékaři z Pardubic předepisují ergoterapii více než lékaři z menších měst 

Pardubického kraje. 

 H5: Lékaři, kteří nemají přehled o ergoterapeutických pracovištích, ergoterapii 

nepředepisují. 
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 H6: Lékaři, kteří pracují na pracovišti, kde je ergoterapie zavedena, více informují 

pacienty o této službě a předepisují ji častěji než lékaři pracující na pracovišti, kde 

ergoterapie není poskytována.  

 H7: Více než polovina všech dotazovaných lékařů považuje ergoterapii za 

důležitý obor, který je vhodným způsobem léčby pro jejich pacienty, ale 

nepředepisuje ho svým pacientům. 

 H8: Lékaři, kteří mají zájem o získání více informací o ergoterapii, nejčastěji volí 

jako možnou formu vzdělávání informační seminář. 

 H9: Lékaři, kteří vědí co je ergoterapie, ji předepisují svým pacientům častěji. 

 

Hypotézy vztahující se k dotazníkům pro rodiče: 

 H10: Rodiče, kteří dochází se svými dětmi na ergoterapii, vidí pozitivní účinek na 

zdravotní stav svého dítěte. 

 

5.9 Analýza výsledků dotazníkového šetření mezi lékaři 

5.9.1 Základní údaje o respondentech 

V tomto oddíle uvádím počty lékařů, které jsou uvedeny na stránkách České 

lékařské komory v porovnání s počty lékařů, na které byl nalezen kontakt a byl jim zaslán 

dotazník.  

 Celkem bylo nalezeno 252 jmen lékařů odbornosti všeobecné praktické lékařství, 

z tohoto počtu bylo nalezeno 205 emailových adres. Počet vyplněných dotazníků 

od této odbornosti byl 40. Návratnost dotazníků od lékařů této odbornosti byla 

19,51 %. 

 U odbornosti praktický lékař pro děti a dorost bylo v Pardubickém kraji nalezeno 

celkem 114 lékařů této odbornosti, na 103 z nich byl získán kontakt. Počet 

vyplněných dotazníků od této odbornosti byl 10. Návratnost dotazníků od lékařů 

této odbornosti byla 9,71 %. 
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 Lékařů odbornosti psychiatr je v Pardubickém kraji celkem 35, z toho 27 bylo 

kontaktováno. Počet vyplněných dotazníků od této odbornosti byl 7. Návratnost 

dotazníků od lékařů této odbornosti byla 25,93 %. 

 Lékaři odbornosti rehabilitační a fyzikální medicína jsou v Pardubickém kraji 

v zastoupení 41 členů, z toho byl získán kontakt na 23 lékařů. Počet vyplněných 

dotazníků od této odbornosti byl 9. Návratnost dotazníků od lékařů této 

odbornosti byla 39,13 %. 

 Lékařů odbornosti neurolog v Pardubickém kraji je celkem 55, kontaktováno bylo 

37. Počet vyplněných dotazníků od této odbornosti byl 8. Návratnost dotazníků od 

lékařů této odbornosti byla 21,62 %. 

 Lékařů odbornosti ortoped bylo nalezeno 46, kontaktováno bylo 32. Počet 

vyplněných dotazníků od této odbornosti byl 4. Návratnost dotazníků od lékařů 

této odbornosti byla 12,50 %. 

Z těchto výpočtů je možné vyčíst, že za nejpočetněji zastoupenou skupinu 

respondentů lze považovat lékaře odbornosti rehabilitační a fyzikální medicíny, jejichž 

účast na dotazníkovém šetření byla 39 %. Další v pořadí jsou lékaři odbornosti psychiatr, ti 

odpovídali celkem v 26 % a dále jsou to neurologové s  22% zastoupením. Výsledky 

mohou být důsledkem užší specializace lékařů daných odborností. Tito lékaři se zaměřují 

na specifické potřeby pacientů. Důvodem vyšší účasti respondentů těchto odborností na 

dotazníkovém šetření může být vyšší zájem o obor ergoterapie. 

  Jako problematický vnímám fakt, že praktičtí lékaři pro dospělé odpovídali na 

dotazníky jen v 19,5 % a u praktických lékařů pro děti a dorost dokonce na dotazníky 

reagovalo pouze 10% oslovených lékařů. Lékaři těchto odborností by však měli být 

hlavními koordinátory péče o pacienty a měli by také doporučovat další odborné lékaře a 

specialisty, mezi které patří i ergoterapeuti. 
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Lékaři dle odborností 

Tabulka č. 4 -  Lékaři dle odborností 

Odpověď Počet % 

Praktický lékař pro dospělé 40 51,95 % 

Praktický lékař pro děti a 

dorost 
11 14,29 % 

Jiná specializace 10 12,99 % 

Rehabilitační lékař 9 11,69 % 

Neurolog 8 10,39 % 

Psychiatr 7 9,09 % 

Ortoped 4 5,19 % 

 

V různé četnosti byly zastoupeny všechny dotazované odbornosti lékařů, je tedy 

možné porovnávat, zda je nějaká souvislost mezi odborností lékaře a znalostí ergoterapie či 

četností předepisování ergoterapie. Někteří lékaři mají i kombinace 2 specializací. Nejvíce 

respondentů tvoří praktický lékař pro dospělé v 52 % a poté praktický lékař pro děti a 

dorost v 14 %. Lékaři ostatních odborností zaujímají kolem 10 % a nejméně respondentů je 

v odbornosti ortoped - celkem 5,19 %. 

H1: Lékaři odborností - neurolog a rehabilitační lékař předepisují ergoterapii častěji než 

lékaři dalších odborností. 

 Zde uvádím grafy pro porovnání četností předepisování jednotlivých druhů terapií - 

fyzioterapie, ergoterapie a logopedie, dle odbornosti lékaře. 
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Graf č. 1 - Porovnání lékařů, kteří předepisují fyzioterapii, logopedii a ergoterapii 

VELMI ČASTO 

 

Graf č. 2 - Porovnání lékařů, kteří předepisují fyzioterapii, logopedii a ergoterapii 

OBČAS 

 

Graf č. 3 - Porovnání lékařů, kteří fyzioterapii, logopedii a ergoterapii 

NEPŘEDEPISUJÍ 
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 Na dotazník odpovědělo 8 lékařů se specializací neurolog, z tohoto počtu 3 (37,5 

%) lékaři předepisují ergoterapii velmi často, 2 (25 %) lékaři ji předepisují občas, 

3 (37,5 %) lékaři ji nepředepisují vůbec. 

 Na dotazník odpovědělo 9 rehabilitačních lékařů, z tohoto počtu 6 (66,7 %) lékařů 

předepisuje ergoterapii velmi často, 1 (11,1 %) lékař ji předepisuje občas, 2 (22,2 

%) lékaři ji nepředepisují vůbec. 

 Na dotazník odpověděli 4 ortopedi, z tohoto počtu žádný nepředepisuje 

ergoterapii.  

 Na dotazník odpovědělo 7 psychiatrů, z tohoto počtu 3 (42,9 %) lékaři předepisují 

ergoterapii občas a 4 (57,1 %) lékaři ji nepředepisují vůbec. 

 Na dotazník odpovědělo 11 pediatrů, z tohoto počtu 1 (9,1 %) lékař předepisuje 

ergoterapii velmi často, 4 (36,4 %) lékaři ji předepisují občas, 6 (54,5 %) lékařů ji 

nepředepisuje vůbec. 

 Na dotazník odpovědělo 40 lékařů se specializací všeobecný praktický lékař, 

z tohoto počtu 1 (2,5 %) lékař předepisuje ergoterapii velmi často, 11 (27,5 %) 

lékařů ji předepisuje občas, 28 (70 %) lékařů ji nepředepisují vůbec. 

 Poslední skupinou jsou lékaři s jinou specializací či kombinací více specializací. 

Na dotazník odpovědělo 10 lékařů, z tohoto počtu 4 (40 %) lékaři předepisují 

ergoterapii občas, 3 (60 %) lékaři ji nepředepisuje vůbec. 

Bylo předpokládáno, že nejvíce předepisují ergoterapii lékaři specializace neurolog a 

rehabilitační lékař, jelikož nejčastěji diagnostikují choroby vhodné pro ergoterapeutickou 

intervenci.  

Tato hypotéza H1 byla potvrzena, nejvíce zastoupenými odbornostmi předepisujícími 

ergoterapeutickou péči jsou v tomto případě neurologové a rehabilitační lékaři. 

 Zarážející je fakt, že 70 % všeobecných praktických lékařů nepředepisuje 

ergoterapii. Domnívám se, že v současné době z důvodu zvyšujícího se věku populace a 

častějšího výskytu onemocnění vedoucích ke snížení soběstačnosti by pro mnohé 

pacienty byla ergoterapeutická péče velmi prospěšná. Dále je také pozoruhodný poměrně 

nízký počet pediatrů předepisujících ergoterapii při poměrně vysokém výskytu vrozených 

vad. 

 Dotazování se zúčastnili pouze 4 ortopedi, žádný z dotazovaných respondentů 

nepředepisuje ergoterapii, což opět můžeme považovat za problematické. Ortopedi 



 

63 

 

předepisují kompenzační pomůcky -  např. invalidní vozíky, chodítka atd. Výběr vhodné 

pomůcky je dobré konzultovat s ergoterapeutem, který by měl mít přehled o trhu 

s pomůckami a také by měl být schopný správného nastavení pomůcek tak, aby pro 

pacienta byly vyhovující. V případě nespolupráce se může stát, že se pacientovi dostane 

pomůcky, která je nevyhovující a neodpovídá jeho zdravotnímu stavu. Dále také 

ergoterapeut působící v této oblasti doporučuje různá režimová opatření a preventivní 

opatření. 

 Za překvapující a velmi pozitivní považuji informaci, že poměrně vysoké procento 

psychiatrů předepisuje svým pacientům ergoterapii v četnosti občas, jedná se o 43 % 

lékařů. Domnívám se, že je to způsobeno zejména zvyšujícím se počtem pacientů 

s diagnostikovanými poruchami autistického spektra, hyperaktivitou a poruchami 

pozornosti. 

 

Pohlaví respondentů 

Tabulka č. 5 – Pohlaví respondentů - lékařů 

Odpověď Počet % 

Žena 46 59,74 % 

Muž 31 40,26 % 

 

Z celkového počtu 77 respondentů bylo zastoupení žen vyšší, jednalo se o 46 žen (tj. 

59,74  %) a 31 mužů (tj. 40,26 %).  

Zajímavým ukazatelem by mohla být závislost genderových rozdílů mezi lékaři a 

jejich předepisováním či vůbec znalostí ergoterapie. 

H2: Předpokládám, že ženy lékařky předepisují ergoterapii svým pacientům častěji 

než muži lékaři.  

 

 

 

 



 

64 

 

Graf č. 4 - Předepisování ergoterapie: porovnání ženy- muži 

 

Z tohoto grafu je patrné, že procento lékařů, kteří nepředepisují ergoterapii vůbec 

je vyšší na straně žen, jedná se o 65,3 % a u mužů o 58,1 %.  

V tomto případě hypotéza H2 nebyla potvrzena. Muži - lékaři předepisují ergoterapii 

častěji než ženy – lékařky. 

 Pro zjištění důvodů a porovnání postojů mužů a žen analyzuji ještě další souvislosti, 

které by mohly ovlivnit předepisování ergoterapie. 

Graf č. 5 - Znalost ergoterapie: porovnání ženy- muži 

 

Z tohoto grafu je patrné, že u dotazovaných respondentů je vyšší procento mužů, 

kteří tvrdí, že znají ergoterapii, celkem tedy 96,77 %. Oproti tomu z řad žen uvádí svou 

znalost v této oblasti 91,3 % lékařek. Výsledek může také zrcadlit vyšší sebevědomí na 

straně mužů, nebo nižší ochotu přiznat nevědomost. Pro ověření této skutečnosti 
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porovnávám odpovědi na otevřenou otázku: Popište, co pro vás znamená ergoterapie, co si 

pod tím představíte? 

Odpovědi byly dle kódovacích kritérií rozděleny do skupin:  

Správná definice ergoterapie - obsahuje více oblastí ergoterapie: jemná motorika, 

grafomotorika, sebeobsluha, kognitivní funkce, výběr kompenzačních pomůcek atd. 

Částečná odpověď - obsahuje jen jednu z oblastí ergoterapie 

Definovali ji jako léčbu prací či pracovní terapii – zastaralé pojetí,  

Neodpověděli na otázku – neuvedli žádnou odpověď nebo odpověď nebyla v souladu 

s otázkou 

 

 

Tabulka č. 6 - Skutečná znalost ergoterapie 

Odpověď Muži Ženy 

Správná definice 

ergoterapie 

14 45,16 % 20 43,48 % 

Částečná odpověď 4 12,90 % 5 10,87 % 

Definovali ji jako 

léčbu prací 

10 32,26 % 15 32,61 % 

Neodpověděli na 

otázku 

3  9,68 % 6 13,04 % 

  

Dle získaných údajů se potvrzuje lepší znalost ergoterapie na straně mužů. 

Stále u obou pohlaví hojně přetrvává zastaralé a chybné pojetí ergoterapie, kdy byla 

označována jako léčba prací. Tuto informaci uvedlo 25 respondentů ze 77, tedy téměř 32, 

5 % respondentů 
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Graf č. 6 - Ergoterapie je stejně důležitá jako fyzioterapie: porovnání ženy- muži 

 

 V tomto grafu porovnávám dva příbuzné obory, zajímá mne, jak lékaři vnímají 

důležitost ergoterapie oproti známému oboru fyzioterapie. 

Možnost „určitě ano“ zvolilo 12 respondentů (38,71 %) mužů, u žen to bylo 26 

(56,52 %) respondentek. U možnosti  „spíše ne“ opět převládají muži v počtu 4 

respondentů (12,9 %) oproti 2 ženám (4,35 %). Možnost „určitě ne“ zvolil pouze jeden 

muž. 

Z tohoto grafu může být patrné, že dle hodnocení jednotlivých možností převážná 

většina lékařů - mužů považuje ergoterapii spíše za méně důležitou než fyzioterapii. 

Překvapující je fakt, že ergoterapii více znají muži - lékaři, s tím může souviset větší 

četnost předepisování ergoterapie právě ze strany mužů. Zarážející je zjištění, že ji ale 

nepovažují za tak důležitý prostředek léčby jako ženy - lékařky. 
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Délka lékařské praxe 

Tabulka č. 7 - Délka lékařské praxe 

Odpověď Počet % 

21-30 let praxe 20 25,97 % 

11 až 20 let praxe 19 24,68 % 

31- 40 let praxe 18 23,38 % 

Méně než 10 let praxe 12 15,58 % 

Déle než 40 let praxe 8 10,39 % 

 

Jako výhodu vnímám, že se dotazování zúčastnili lékaři se zastoupením všech 

kategorií dle délky praxe. Vyrovnány jsou kategorie  21 - 30, 11 - 20 a 31 - 40 let praxe, 

zde odpovídalo téměř shodně 25 % respondentů. Důležité je zastoupení respondentů 

s praxí delší než 40 let - 4 z těchto 7 respondentů obdrželi dotazník v papírové podobě.   

Je tedy možné provést analýzu odpovědí a zjistit, zda existuje nějaká souvislost mezi 

délkou praxe, tedy i věkem lékařů i obdobím, kdy studovali medicínu - v souvislosti s 

obsahem studia medicíny a s tím souvisejícími znalostmi z oblasti ergoterapie.  

 

H3: Přepokládám, že lékaři s lékařskou praxí kratší než 10 let předepisují ergoterapii 

častěji. 

Graf č. 7 – Předepisování ergoterapie dle délky praxe 
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o Déle než 40 let - odpovědělo 8 respondentů, z tohoto počtu 1 respondent (12,5 %) 

předepisuje ergoterapii velmi často, 3 občas (37,5 %) a 4 vůbec (40 %) 

o 31 - 40 let praxe - odpovědělo 18 respondentů, z tohoto počtu 1 respondent (5,6 %) 

předepisuje ergoterapii velmi často, 9 občas (50 %) a 8 vůbec (44,4 %) 

o 21 - 30 let praxe - odpovědělo 20 respondentů, z tohoto počtu 2 respondenti (10 %) 

předepisují ergoterapii velmi často, 5 občas (25 %) a 13 vůbec (65 %) 

o 11 - 20 let praxe - odpovědělo 19 respondentů, z tohoto počtu 2 respondenti (10,5 

%) předepisují ergoterapii velmi často, 3 občas (15,8 %) a 14 vůbec (73,7 %) 

o Méně než 10 let praxe - odpovědělo 12 respondentů, z tohoto počtu 2 respondenti 

(16,7 %) předepisují ergoterapii velmi často, 1 občas (8,3 %) a 9 vůbec (75 %) 

Z grafu vyplývá, že skupina lékařů s praxí kratší než 10 let (můžeme předpokládat 

přibližný věk 35 let) má nejvyšší procentuální zastoupení u možností nepředepisování 

ergoterapie a to až 75 % respondentů.  Výsledek hodnocení je opačný oproti původnímu 

předpokladu, kdy bylo očekáváno, že lékaři s kratší praxí a tedy i nižší věkové kategorie 

budou mít více informací o ergoterapii, jelikož je to obor poměrně nový a rozvíjející se a 

budou ji tedy předepisovat častěji svým pacientům. Naopak nejčastěji předepisují tuto 

formu terapie lékaři s praxí v rozmezí 31 – 40 let. Jedním z důvodů může být, že mladí 

lékaři spoléhají více na moderní medicínské technologie a lékaři s delší praxí 

upřednostňují klasické metody. 

Tato hypotéza H3 nebyla potvrzena, dle výsledků tohoto výzkumu je tendence 

opačná, tudíž ergoterapii předepisují častěji lékaři s delší dobou praxe. 

 

Města ordinace lékařů 

Tabulka č. 8  – Města ordinace lékařů 

Odpověď Počet  % 

Pardubice 23 29,87 % 

Jiné město Pardubického kraje 21 27,27 % 

Chrudim 9 11,69 % 

Ústí nad Orlicí 7 9,09 % 

Moravská Třebová 5 6,49 % 
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Litomyšl 4 5,19 % 

Svitavy 3 3,9 % 

Vysoké Mýto 3 3,9 % 

Hlinsko 3 3,9 % 

Lanškroun 3 3,9 % 

Česká Třebová 2 2,6 % 

 

V této otázce jsou opět zastoupena všechna dotazovaná města. Města, která byla 

konkrétně vypsaná do seznamu, patří mezi největší města Pardubického kraje dle počtu 

obyvatel. Pod možnost „Jiné město Pardubického kraje“ patří města s populací pod 10 tisíc 

obyvatel. Nejvíce respondentů, v zastoupení téměř 30 %, je z Pardubic, poté odpovídali 

respondenti ve 27 % z menších měst Pardubického kraje. 

H4: Lékaři z Pardubic předepisují ergoterapii více než lékaři z menších měst 

Pardubického kraje. 

Tabulka č. 9 - Předepisování ergoterapie ve městech Pardubického kraje 

Odpověď Velmi často  Občas Nepředepisuji 

Pardubice 
2 

8,7 % 

7 

30,4 % 

14 

60,9 % 

Jiné město 

Pardubického kraje 

5 

23,8 % 

4 

19 % 

12 

57,2 % 

Chrudim 
0 

0 % 

3 

33,9 % 

6 

66,7 % 

Ústí nad Orlicí 
0 

0 % 

3 

42,9 % 

4 

57,1 % 

Moravská Třebová 
0 

0 % 

1 

20 % 

4 

80 % 

Litomyšl 
1 

25 % 

0 

0 % 

3 

75 % 

Svitavy 
0 

0 % 

1 

33,3 % 

2 

66,7 % 

Vysoké Mýto 
0 

0 % 

1 

33,3 % 

2 

66,7 % 

Hlinsko 
0 

0 % 

1 

33,3 % 

2 

66,7 % 

Lanškroun 
0 

0 % 

1 

33,3 % 

2 

66,7 % 

Česká Třebová 
0 

0 % 

0 

0 % 

2 

100 % 
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Předpokladem bylo, že ergoterapie bude nejvíce předepisována v Pardubicích, 

jelikož se jedná o největší město Pardubického kraje a zároveň je zde nejvyšší zastoupení 

ergoterapeutických pracovišť. 

Dle získaných výsledků je nejnižší procento lékařů, kteří nepředepisují ergoterapii 

v Ústí nad Orlicí (zde je ergoterapie poskytována v nemocnici) - kde 57, 1 % lékařů 

nepředepisuje ergoterapii. Poté ergoterapie není předepisována v jiných městech 

Pardubického kraje, kde se jedná o 57,2 % lékařů a dále je město Pardubice, kde 

ergoterapii nepředepisuje 60,9 % lékařů. Výsledky mohou být zkreslené z důvodu malého 

zastoupení lékařů jednotlivých měst. 

Tato hypotéza H4 nebyla potvrzena, jelikož téměř 61% lékařů z Pardubic 

nepředepisuje ergoterapii. 

 

Typ zařízení 

Tabulka č. 10 - Typ zařízení 

Odpověď Počet  % 

Ambulantní zařízení  67 87,01 % 

Lůžkové zařízení 13 16,88 % 

Rehabilitační centrum 6 7,79 % 

Lázně 3 3,9 % 

Speciální 

škola/školka/stacionář 

2 2,6 % 

 

Dělení lékařů dle typu zařízení, ve kterém pracují. Někteří lékaři provozují své praxe ve 

více typech zařízení.  

o S největší četností odpovídali lékaři pracující v ambulantních zařízeních, ti tvoří 87 

%, z nich pouze 10, 45 % má na svém pracovišti také ergoterapii. 

o Lékařů pracující v lůžkovém zařízení je mezi respondenty téměř 17 %, ergoterapie 

je poskytována na 76,92 % z nich. 

o V rehabilitačním centru pracuje 7,79 % respondentů, ti uvádí, že ergoterapie je 

poskytována v 83 % rehabilitačních zařízení. 
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o V lázních pracují téměř 4 % respondentů, ergoterapie je poskytována ve 33% z nich 

o Ve speciální mateřské škole či stacionáři pracuje pouhých 2,6 % respondentů, 

zastoupení ergoterapie je v 50% 

 

Věkové kategorie pacientů 

Tabulka č. 11 -  Věkové kategorie pacientů 

Odpověď Počet % 

Dospělí pacienti 54 70,13 % 

Dětští pacienti 17 22,08 % 

Dětští i dospělí pacienti 6 7,79 % 

 

Jako další možný ukazatel indikace ergoterapeutické péče porovnávám, zda je rozdíl 

v četnosti předepisování ergoterapie mezi dětskými a dospělými pacienty. 

Nejvíce respondentů, tedy 70 %, pracuje s dospělými pacienty. S dětskými pacienty 

pracuje pouze 22  % respondentů, 8 % lékařů pracuje s dětskými i dospělými pacienty. 

Lékaři pro dospělé: 

o Ergoterapii dospělým pacientům předepisuje velmi často 7,4 %, občas 27,8 %, 

nedoporučuje/nepředepisuje ji 64,8 % lékařů. 

o Ergoterapii zná 98 % lékařů, pouhá 2 % lékařů pracujících s dospělými pacienty 

neznají ergoterapii. 

o Odpověď ANO, čili že ergoterapie je vhodná pro dospělé pacienty, odpovědělo 96 

% lékařů, 4 % procenta lékařů udávají možnost NEVÍM a žádný z respondentů 

neuvádí možnost, že by ergoterapie byla nevhodná pro pacienty. 

Lékaři pro děti a dorost: 

o Ergoterapii dětským pacientům předepisuje velmi často 11,8 % lékařů, občas 29,4 

% a nedoporučuje/nepředepisuje ji 58,8 % lékařů. 

o Ergoterapii zná 82 % lékařů, přibližně 18 % lékařů pracujících s dětskými pacienty 

nezná ergoterapii. 
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o Co se týče vhodnosti ergoterapie pro dětské pacienty, 82 % lékařů uvádí, že je 

vhodná, 18 % lékařů zvolilo možnost NEVÍM a opět žádný z respondentů neuvedl 

možnost, že by ergoterapie byla nevhodná pro pacienty. 

Lékaři pro dětské i dospělé pacienty: 

o Ergoterapii dětským a dospělým pacientům předepisuje velmi často 33 % lékařů, 

občas 17 %,  nedoporučuje/nepředepisuje ji 50 % lékařů. 

o Ergoterapii zná 83 % lékařů, pouhých 17 % lékařů pracujících s dospělými i 

dětskými pacienty nezná ergoterapii. 

o Vhodnost ergoterapie pro dětské i dospělé pacienty - 100% lékařů zvolilo variantu 

ANO. 

 

Typy postižení pacientů 

Tabulka č. 12 -  Typy postižení  

 

Typy postižení 

Možnosti odpovědí 

ANO NE NEVÍM 

Tělesným  

 

76 respondentů 

98,7 % 

1 respondent 

1,3 % 

0 respondentů 

0 % 

Duševní 72 respondentů 

93,5 % 

4 respondenti 

5,2 % 

3 respondenti 

1,3 % 

Mentálním                             75 respondentů 

97,4 % 

1 respondent 

1,3 % 

1 respondent 

1,3% 

Smyslovým                           70 respondentů 

90,9 % 

6 respondentů 

7,8 % 

1 respondent 

1,3 % 

Kombinovaným                  72 respondentů 

93,5% 

3 respondenti 

3,9 % 

2 respondenti 

2,6 % 

 

Tabulka udává přehled o typech postižení, se kterými se lékaři daných odborností 

setkávají. Procenta jsou vysoká, převážná většina lékařů ve své praxi pracuje s pacienty se 

všemi druhy postižení. Domnívám se tedy, že znalost ergoterapie je pro ně důležitá. 

Ergoterapeut může být důležitým partnerem při zvládání života s různými typy postižení a 

omezení, doporučení vhodné ergoterapeutické intervence může vést ke zkvalitnění života 

pacientů.  



 

73 

 

Problematické oblasti pacientů 

Tabulka č. 13 -  Problematické oblasti pacientů 

 

Oblasti 

Možnosti odpovědí 

ANO NE Tuto oblast 

nevyšetřuji 

Jemná motorika a 

grafomotorika 

62 respondentů 

80,5 % 

3 respondenti 

3,9 % 

12 respondentů 

15,6 % 

Hrubá motorika a 

koordinace pohybů 

69 respondentů 

89,6 % 

3 respondenti 

3,9 % 

5 respondentů 

6,5 % 

Sebeobsluha                           72 respondentů 

93,5 % 

1 respondent 

1,3 % 

4 respondenti 

5,2 % 

Kognitivní funkce                      71 respondentů 

92,2 % 

2 respondenti 

2,6 % 

4 respondenti 

5,2 % 

Komunikace a 

sociální dovednosti                

71 respondentů 

92,2 % 

3 respondenti 

3,9 % 

3 respondenti 

3,9 % 

 

 Nejvíce lékařů se u svých pacientů setkává s problémy v oblasti sebeobsluhy a to až 

v 93,5 %. Dále lékaři hodnotí jako problematické oblasti - kognitivní funkce, komunikaci a 

sociální dovednosti, u těchto dvou oblastí se jedná o 92 %. Hrubá motorika je hodnocena 

téměř 90 % a poslední oblastí je jemná motorika s 80,5 %. 

Všechny tyto hodnocené oblasti jsou vhodné pro ergoterapeutickou intervenci, oblast 

soběstačnosti je dokonce doménou ergoterapie. 

 

Četnost předepisování terapií 

Tabulka č. 14 -  Četnost předepisování terapií 

 

Terapie 

Četnost předepisování terapií 

Ano, velmi často Občas Ne, 

nedoporučuji/nepředepis

uji 

 Fyzioterapie 48 respondentů 

62,3 % 

23 respondentů 

29,9 % 

6 respondentů 

7,8% 

Ergoterapie 8 respondentů 

10,4 % 

21 respondentů 

27,3 % 

48 respondentů 

62,3 % 

Logopedie 18 respondentů 

23,3 % 

29 respondentů 

37,7 % 

30 respondentů 

39 % 
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Graf č. 8 – Četnost předepisování terapií 

 

Z těchto grafů vychází, že výrazně nejméně předepisovanou terapií je u 

dotazovaných lékařů právě ergoterapie. 

 

Znalost ergoterapie 

Tabulka č. 15 - Znalost ergoterapie 

Odpověď Počet respondentů % 

Ano 72 93,51 % 

Ne 5 6,49 % 

 

Na otázku, zda znají ergoterapii, 72 (93,51 %) lékařů odpovědělo ANO, zbylých 5 

(6,49 %) lékařů NE.  

U respondentů, kteří uvedli možnost ANO, následovala otevřená otázka pro 

vyjádření významu ergoterapie (co si lékař představí pod pojmem ergoterapie). Na základě 

kódování odpovědí byly odpovědi rozděleny do čtyř skupin. 
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Tabulka č. 16 – Definice ergoterapie lékaři 

 Počet respondentů % 

Správná definice ergoterapie 34 44,16 % 

Částečná odpověď 9 11,69 % 

Definovali ji jako léčbu 

prací 

25 32,47 % 

Neodpověděli na otázku 9 11,69 % 

 

 93,5 % lékařů uvedlo, že zná ergoterapii, ale následné vysvětlení oboru bylo 

nepřesné až nesprávné. Správně definovalo ergoterapii pouze 44,16 % respondentů, 

částečně správně na otázku odpovědělo 11,69 %. Velké zastoupení mělo definování 

oboru jako „léčba prací“, toto zastaralé pojetí nelze považovat za správné vysvětlení 

oboru. 

 Po zodpovězení otevřené otázky následovalo krátké vysvětlení oboru (viz. níže). 

Respondenti, kteří uvedli, že neví, co je ergoterapie, byli v dotazníku přesměrování 

na krátké vysvětlení oboru ergoterapie, které jim mělo stručně nastínit základní principy 

oboru a umožnit jim pokračovat v dalších otázkách dotazníku.  

Popis oboru: Pro lepší představu o oboru ergoterapie uvádím stručný výčet oblastí, 

kterými se ergoterapeut zabývá. Ergoterapeut se zaměřuje na: trénink jemné motoriky a 

grafomotoriky, zapojování a využívání postižené končetiny při běžných denních činnostech, 

terapií horních končetin s využitím různých metod a technik (např. Bobath koncept, PNF, 

kinesiotaping, míčková facilitace atd.), koordinační a balanční cvičení, trénink 

sebeobsluhy - oblékání a svlékání, sebesycení, atd., přesuny a mobilita, poradenství v 

oblasti výběru kompenzačních pomůcek a úpravy bydlení, automobilu atd. pro zajištění 

bezbariérovosti, ergonomii prostředí, trénink kognitivních funkcí, volnočasové a kreativní 

aktivity, součástí ergoterapie je ergodiagnostika - hodnocení zbytkového pracovního 

potenciálu.  

Respondenti po přečtení tohoto textu měli zhodnotit, zda pro ně byla tato informace 

užitečná a více porozuměli zaměření oboru. 93,5 % lékařů (72) považuje tuto informaci za 

užitečnou, 6,6 % (3) lékařů ne. Všichni lékaři, kteří uvedli, že je pro ně informace 
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neužitečná, v předchozí otázce velmi dobře vysvětlili význam ergoterapie, tudíž lze 

předpokládat, že o ergoterapii mají přehled a tato informace pro ně nebyla nová. 

H9: Lékaři, kteří vědí co je ergoterapie, ji předepisují svým pacientům častěji. 

Z 93,5 % lékařů (72 respondentů), kteří uvádí, že znají ergoterapii, ji předepisuje velmi 

často 11 % lékařů, občas ji předepisuje téměř 28 % lékařů a nepředepisuji ji 61 % lékařů. 

Pouze 6,5 % lékařů (5 respondentů) uvedlo, že neznají ergoterapii. Z těchto respondentů 

předepisuje ergoterapii s četností občas 20 % respondentů, nepředepisuje ji 80 % 

respondentů.   

Graf č. 9 -  Závislost znalosti ergoterapie lékaři na míře předepisování 

 

V tomto případě může být hypotéza H9 potvrzena. Dle výsledků předepisují 

informovaní lékaři ergoterapii častěji. 

Vhodnost ergoterapie pro pacienty 

Tabulka č. 17 -  Vhodnost ergoterapie pro pacienty 

Odpověď Počet % 

Ano 72 93,51 % 

Ne 0 0 % 

Nevím 5 6,49 % 
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 72 respondentů, tj. 93,5 % považuje ergoterapii za vhodný způsob léčby pro své 

pacienty. Žádný z lékařů neoznačil ergoterapii za nevhodnou pro své pacienty a možnost 

nevím zvolilo pouze 5 respondentů. Těchto 5 respondentů také označilo v předchozí 

otázce, že nevědí, co je ergoterapie. Z těchto výsledků je možné vyčíst, že lékaři považují 

ergoterapii za vhodný způsob léčby, ale míra předepisování této terapie lékařem je o 

mnoho nižší. V tomto případě je nutné hledat další souvislosti, které mohou ovlivnit 

předepisování ergoterapie. 

Zdroj informací o ergoterapii 

Tabulka č. 18 - Zdroj informací o ergoterapii 

Odpověď Počet % 

Během studia  43 59,72 % 

V praxi 32 44,44 % 

Z odborných seminářů, 

kurzů atd. 
22 30,56 % 

Z odborné literatury, 

článků 
22 30,56 % 

Z internetu 8 11,11 % 

Od pacientů 3 4,17 % 

Nevím 3 4,17 % 

Z televize, novin 2 2,78 % 

 

 Z těchto dat vyplývá, že nejvíce lékařů, téměř 60 %, se o ergoterapii dozvědělo 

během studia všeobecného lékařství. Studium medicíny obsahuje v pátém ročníku blok 

rehabilitace, kterého je ergoterapie součástí. V současné době se jedná o týdenní blok 

rehabilitace, ergoterapii je věnována pouze jedna přednáška. Dále se lékaři s ergoterapií 

často seznamují v praxi a to až ve 44 %. Nezanedbatelnou položkou je informovanost 

prostřednictvím odborných seminářů a kurzů a se stejným procentuálním zastoupením také 

informace získané z odborných článků a literatury, celkem se jedná o 30,6 %. 11 % lékařů 

získalo prvotní informace o ergoterapii z internetu, což je v dnešní době poměrně nízké 

číslo.  
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 Zajímavá je informace, že 4 % lékařů mají informace od pacientů. S tímto faktem 

jsem se setkala i ve své praxi u dětí, kdy rodiče aktivně vyhledávají informace, co by 

mohlo prospět v léčbě jejich dítěte.  

 Z televize či novin se o ergoterapii dozvěděla necelá 3 % lékařů. 

 

Ergoterapeutická pracoviště 

Tabulka č. 19 - Přehled lékařů o ergoterapeutických pracovištích 

Odpověď Počet % 

Ne 50 64,94 % 

Ano 27 35,06 % 

 

50 (tj. téměř 65 %) respondentů uvedlo, že nemá přehled o pracovištích ergoterapie 

v Pardubickém kraji, zbylých 27 (tj. 35 %) respondentů uvedlo, že přehled mají. Tito 

respondenti byli v další otázce vyzváni k uvedení konkrétních pracovišť, která znají. 

Z těchto údajů vznikla tato tabulka pracovišť ergoterapie v Pardubickém kraji. 

Tabulka č. 20 – Pracoviště ergoterapie Pardubický kraj 

Ergoterapeutické pracoviště  Počet respondentů 

ZŠ Svítání 3 

Křižovatka 1 

RÚ Brandýs nad Orlicí 3 

OLÚ Jevíčko 5 

Nemocnice Litomyšl 1 

Nemocnice Pardubice 14 

Nemocnice Ústí nad Orlicí 5 

Hamzova odborná léčebna Luže Košumberk 10 

DRC Lentilka 2 

Albertinum LOÚ Žamberk   0 
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Toto je kompletní seznam ergoterapeutických pracovišť v Pardubickém kraji. 

Seznam byl vytvořen na základě informací uvedených na stránkách ČAE  a dalších 

zprostředkovaných informací ověřených na internetových stránkách jednotlivých zařízení.  

 Domov pro seniory - DPS Kostelíček - 1 ergoterapeut - poskytuje péči pouze 

geriatrickým pacientů, kteří mají pobyt v zařízení 

 Hamzova léčebna Luže Košumberk - 4 ergoterapeuti, péče je určena jen 

hospitalizovaným klientům v zařízení 

 KŘIŽOVATKA handicap centrum o.s. - 2 ergoterapeutky, ergoterapeutická péče je 

poskytována ambulantně, péče je hrazena z dotací 

 LENTILKA – Dětské rehabilitační centrum Pardubice - 1 ergoterapeut, péče 

hrazena ze zdravotního pojištění (ZP), je pro děti od narození do 18 let, pro klienty 

denního stacionáře i ambulantní klienty 

 RÚ Brandýs nad Orlicí - 1 ergoterapeut, hrazeno ze ZP, ale pouze pro klienty 

léčebny 

 ZŠ a PŠ SVÍTÁNÍ, o.p.s. - 2 ergoterapeuti, ergoterapie je poskytována jen dětem 

docházejícím do zařízení, péče je hrazena z dotací 

 Pardubická krajská nemocnice a.s. - 2 ergoterapeutky, na lůžkové části i ambulantní 

službě, péče je hrazena ze ZP 

 Orlickoústecká nemocnice a.s. – 1 ergoterapeut, pro potřeby všech oddělení 

nemocnice a pro ambulantní klienty, péče je hrazena ze ZP  

 Litomyšlská nemocnice a.s.  - 1 ergoterapeut jen na lůžkovém oddělení nemocnice, 

péče je hrazena ze ZP 

 Vysokomýtská nemocnice – poskytují ergoterapii na oddělení následné lůžkové 

péče, péče je hrazena ze ZP 

 Odborný léčebný ústav Jevíčko – 4 ergoterapeutky, služby ambulantní i lůžkové, 

péče je hrazena ze ZP 

 Albertinum LOÚ Žamberk  - 2 ergoterapeutky, služby ambulantní i lůžkové, péče 

je hrazena ze ZP  

 

H5: Lékaři, kteří nemají přehled o ergoterapeutických pracovištích, ergoterapii 

nepředepisují. 
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Tabulka č. 21 – Závislost předepisování ergoterapie na znalosti ergoterapeutických 

pracovišť lékaři 

Míra 

předepisování 

ergoterapie 

Mají přehled o 

ergoterapeutických 

pracovištích 

Nemají přehled o 

ergoterapeutických 

pracovištích 

Velmi často 3 11,1 % 5 10 % 

Občas 11 40,7 % 10 20 % 

Nepředepisují/ 

Nedoporučují 

13 48,1 % 35 70 % 

 

Téměř 2/3 lékařů nemá přehled o pracovištích ergoterapie v Pardubickém kraji. 

Z tohoto počtu 10 % lékařů předepisuje ergoterapii velmi často, 20 % lékařů občas a 70 % 

lékařů nepředepisuje ergoterapii vůbec.  

27 lékařů uvedlo, že mají přehled o ergoterapeutických pracovištích - z tohoto počtu 

ergoterapii předepisuje velmi často 11 % z nich, občas předepisuje 40,7 % a nepředepisuje 

48 %. 

Tato hypotéza H5 nebyla potvrzena, lékaři předepisují ergoterapii pacientům i bez 

znalosti ergoterapeutických pracovišť. 

Z výzkumu vyplývá, že ergoterapii předepisují i lékaři, kteří nemají přehled o 

ergoterapeutických pracovištích. Důvodem může být např. předepsání ergoterapie na 

základě žádosti pacienta či jiného odborníka nebo znají jen jedno z pracovišť, kam 

pacienty na ergoterapii posílají. Konkrétně z těchto 50 respondentů, kteří zvolili možnost, 

že nemají přehled o ergoterapeutických pracovištích, 5 z nich  pokračovalo otázkou, kde 

měli vypsat konkrétní pracoviště. Zde 3 respondenti uvedli jedno ergoterapeutické 

pracoviště a 1 respondent dvě pracoviště. Poslední respondent uvedl, že hledá informace 

dle potřeby na internetu. 
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Tabulka č. 22 – Názor na dostatečnost ergoterapeutických pracovišť v Pardubickém 

kraji 

Odpověď Počet % 

Nevím 53 68,83 % 

Ne 23 29,87 % 

Ano 1 1,3 % 

 

Na tuto otázku odpověděl 1 (1,3 %) respondent, že se domnívá, že je v Pardubickém 

kraji dostatek pracovišť ergoterapie, tento respondent v předchozí otázce uvedl jen znalost 

Krajské nemocnice Pardubice. 23 (29,87 %) respondentů uvádí, že počet pracovišť je 

nedostatečný, 53 (68,83 %) respondentů zvolilo možnost nevím. Volba této odpovědi může 

být únikovou formou a v některých případech může znamenat, že vlastně lékaři nemají 

přehled o pracovištích ergoterapie, tudíž je pro jejich odpověď zvolena varianta nevím. 

Tabulka č. 23 – Pracoviště s ergoterapií 

Odpověď Počet % 

Ne 62 80,52 % 

Ano 15 19,48 % 

 

H6: Lékaři, kteří pracují na pracovišti, kde je zavedena ergoterapie, více informují 

pacienty o této službě a předepisují ji častěji než lékaři pracující na pracovišti, kde 

ergoterapie není poskytována.  

Pouze 15 (19,48 %) respondentů pracuje v zařízení, kde je ergoterapie. 
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Tabulka č. 24 - Informovanost pacientů o ergoterapii lékařem 

 Pracoviště s ergoterapií Pracoviště bez ergoterapie 

Ano, informace o 

ergoterapii svým 

pacientům poskytuji 

12 80 % 16 25,81 % 

Ne, informace 

neposkytuji, pacienti 

o ně nejeví zájem 

2 13,33 % 20 32,26 % 

Ne informace 

neposkytuji z 

důvodu nedostatku 

znalostí o tomto 

oboru 

1 6,67 % 26 41,94 % 

 

Tabulka č. 25 - Předepisování ergoterapie 

 Pracoviště s ergoterapií Pracoviště bez ergoterapie 

Ano, velmi 

často 
7 46,67% 1 1,6 % 

Občas 4 26,67% 17 27,4 % 

Ne, 

nedoporučuji, 

nepředepisuji 

4 26,67 % 44 71 % 

 

Z analýzy těchto odpovědí je patrný velký rozdíl mezi pracovišti, kde je ergoterapie 

poskytována a mezi těmi, kde ergoterapie není. 

Oblast podávání informací o ergoterapii pacientům se také výrazně vyšší u lékařů, 

kteří mají zavedenou ergoterapii na svém pracovišti. Tito lékaři informace svým 

pacientům podávají v 80 %, necelých 7 % informace neposkytuje z důvodu nedostatku 

informací o ergoterapii. V porovnání s lékaři, kteří ergoterapii nemají na svém pracovišti 

zavedenou, je podávání informací o ergoterapii pouze u necelých 26 % lékařů, výrazně 

vyšší je zastoupení lékařů, kteří ergoterapii nepředepisují z důvodu nedostatku informací 

o tomto oboru a to u 42 %. 

Co se týká předepisování ergoterapie, u lékařů, kteří mají na pracovišti ergoterapii, 

je míra předepisování s četností „velmi často“ téměř 47 %, „občas“ 27 % a zbylých 27 % 

ergoterapii nepředepisuje vůbec. Oproti tomu u pracovišť, kde ergoterapie není, je 

předepisována pouze u necelých 2 % lékařů velmi často, u 27 % občas a 71 % lékařů ji 

nepředepisuje vůbec. 
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Zajímavým faktem jsou zvolené odpovědi: „Ne, informace neposkytuji, pacienti o 

ně nejeví zájem“. Tuto možnost uvedlo 13 % lékařů, kteří mají na pracovišti ergoterapii 

a 32 % lékařů, kteří tento druh terapie neposkytují. Tento typ odpovědi byl zvolen 

z důvodu zjištění přístupu a aktivity podávání informací. Procenta jsou poměrně vysoká, 

domnívám se ale, že právě lékař by měl být osobou, která koordinuje péči o své pacienty, 

aktivně jim nabízí možnosti léčby a doporučuje vhodné prostředky pro dosažení co 

nejvyšší kvality zdravotního stavu, není to tedy úkolem pacienta. 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že hypotéza H6 byla potvrzena. Lékaři, kteří pracují na 

pracovišti, kde je dostupná ergoterapie, více poskytují informace o této službě 

pacientům a předepisují ji častěji než lékaři, kteří ergoterapii na pracovišti nemají.  

Poskytování informací o ergoterapii od lékařů 

Tabulka č. 26 – Poskytování informací o ergoterapii 

Odpověď Počet % 

Ano, informace o 

ergoterapii svým pacientům 

poskytuji 

28 36,36 % 

Ne informace neposkytuji, 

z důvodu nedostatku 

znalostí o tomto oboru 

27 35,06 % 

Ne, informace neposkytuji, 

pacienti o ně nejeví zájem 
22 28,57 % 

 

Zde je otázka oproti předchozí analýze vyhodnocena bez další segmentace pro 

celkový pohled na situaci. Procenta respondentů jsou zde poměrně vyrovnaná, 36 % lékařů 

informace o ergoterapii poskytuje svým pacientům, 35 % ji neposkytuje z důvodu 

nedostatku znalostí o ergoterapii, zbylých téměř 29 % respondentů informace neposkytuje 

z důvodu nezájmu pacientů. 

Tabulka č. 27 - Zájem pacientů o ergoterapii 

Odpověď Počet % 

Ne 37 48,05 % 

Ano 24 31,17 % 

Nevím 16 20,78 % 
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Na tuto otázku odpovědělo 48 % lékařů, že jejich pacienti neprojevují zájem o 

ergoterapii, 31 % uvedlo, že pacienti mají zájem o ergoterapii a téměř 21 % lékařů neví, 

jak je to se zájmem o tento obor mezi jejich pacienty. Zajímavé je analyzovat tyto 

odpovědi a zaměřit se na závislosti a faktory, které mohou ovlivnit zájem pacientů. 

Domnívám se, že pacienti, kteří dostanou potřebné informace o ergoterapii a doporučení 

od lékaře, ergoterapeuta navštíví. 

U lékařů, kteří uvedli, že jejich pacienti mají zájem o ergoterapii, je 79 %   těch, 

kteří poskytují informace o ergoterapii a pouze 21 % lékařů neposkytuje informace a to 

z důvodu nedostatečné informovanosti o ergoterapii. S předepisováním ergoterapie je to u 

29 % těchto lékařů s četností velmi často, téměř 38 % předpisuje občas a 33 % 

nepředepisuje. 

Z lékařů, kteří uvedli, že jejich pacienti nejeví zájem o ergoterapii, informuje své 

pacienty o ergoterapii pouze 16 % lékařů, 32 % lékařů neposkytuje informace z důvodu 

nedostatku informací o oboru a 51% lékařů uvedlo, že informace neposkytuje z důvodu 

nezájmu pacientů o tento obor. Tito lékaři předepisují ergoterapii pouze ve 27 % s četností 

občas a zbylých 73 % ergoterapii nepředepisuje vůbec. 

Opět se ukazuje možný fakt, že jestliže pacient ergoterapii nezná, nemůže se o ni 

zajímat, a proto by měl být lékař osobou, která pacienta edukuje o všech možnostech 

léčby. Je tedy zřejmé, že informovanost a předepsání ergoterapie lékařem výrazně 

ovlivňuje zájem pacientů o tuto možnost léčby. 

Význam ergoterapie 

Tabulka č. 28 – Porovnání názorů lékařů o důležitosti ergoterapie vůči fyzioterapii 

Odpověď Počet  % 

Určitě ano 38 49,35 % 

Spíše ano 28 36,36 % 

Spíše ne 6 7,79 % 

Nevím 4 5,19 % 

Určitě ne 1 1,3 % 

 



 

85 

 

Už z předchozích odpovědí vyplývá, že fyzioterapie je mezi lékaři běžně 

předepisovanou terapií, zatímco ergoterapie je v České republice oborem mladším a méně 

známým a využívaným. Zajímalo mě tedy, jak lékaři vnímají důležitost ergotrapie 

v porovnání s fyzioterapií. 

 

H7: Více než polovina všech dotazovaných lékařů považuje ergoterapii za důležitý obor, 

který je vhodným způsobem léčby pro jejich pacienty, ale nepředepisuje ho svým 

pacientům. 

Možnost, že je ergoterapie URČITĚ stejně důležitá jako fyzioterapie, volilo 49 % 

respondentů. K  možnosti SPÍŠE ANO se přiklání 36 % respondentů. Tato procenta jsou 

vysoká a poukazují na možné pozitivní hodnocení a vnímání ergoterapie mezi lékaři.   

Pro ověření tohoto tvrzení byly dále analyzovány tyto následující aspekty: 

Respondenti, kteří uvedli, že je ergoterapie URČITĚ STEJNĚ DŮLEŽITÁ JAKO 

FYZIOTERAPIE: 

o Vědí, co je ergoterapie: U této otázky odpovědělo 89,5 % (34) ANO, zbylých 10,5 

% (4) neví, co je ergoterapie. 

o Myslí si, že je ergoterapie vhodná pro jejich pacienty: 100% uvádí, že ANO. 

o Předpisují ergoterapii: Ano, velmi často předepisuje 18,4 % (7), občas 28,9 % (11) 

a nepředepisuje 52,6 % (20). 

 U této možnosti je překvapující informace, že lékaři považují ergoterapii za velmi 

důležitou a prospěšnou pro své pacienty, ale 10,5 % z těchto lékařů uvádí, že vlasně neví, 

co je ergoterapie. Také míra předepisování této terapie je poměrně nízká, ergoterapii 

nepředepisuje téměř 53 % z těchto lékařů. 

V tomto případě může být hypotéza H7 potvrzena, lékaři považují ergoterapii za 

důležitou, ale nepředepisují ji. 

Respondenti, kteří uvedli, že je ergoterapie SPÍŠE STEJNĚ DŮLEŽITÁ JAKO 

FYZIOTERAPIE: 
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o Vědí, co je ergoterapie: U této otázky odpovědělo 96,4 % (27) ANO, zbylých 3,6 % 

(1) neví, co je ergoterapie. 

o Myslí si, že je ergoterapie vhodná pro jejich pacienty: 89,3 % (25) uvádí, že ANO, 

10,7 % (3) zvolilo možnost NEVÍM. 

o Předepisují ergoterapii: Ano, velmi často předepisuje 3,6 % (1), občas 28,6 % (8) a 

nepředepisuje 67,9 % (19). 

V tomto případě 96 % lékařů zná ergoterapii, 89 % ji považuje za vhodnou pro své 

pacienty, ale míra předepisování ergoterapie je opět poměrně nízká, téměř 68 % lékařů 

nepředepisuje ergoterapii vůbec. 

Respondenti, kteří uvedli, že ergoterapie SPÍŠE NENÍ STEJNĚ DŮLEŽITÁ JAKO 

FYZIOTERAPIE: 

o Vědí, co je ergoterapie: U této otázky odpovědělo 100 % (6) ANO. 

o Myslí si, že je ergoterapie vhodná pro jejich pacienty: 83,3 % (5) uvádí, že ANO, 

16,7 % (1) zvolilo možnost NEVÍM. 

o Předepisují ergoterapii: občas 16,7 % (1) a nepředepisuje 83,3 % (5). 

V této skupině, kde respondenti uvádějí, že ergoterapie je méně důležitá než 

fyzioterapie, 100 % respondentů ví, co je ergoterapie, 83 % z nich uvádí, že je vhodná pro 

jejich pacienty, 83 % lékařů ji nepředepisuje.  

Respondenti, kteří uvedli, že NEVĚDÍ, zda je ergoterapie stejně důležitá jako 

fyzioterapie: 

o Vědí, co je ergoterapie: U této otázky odpovědělo 100 % (4) ANO. 

o Myslí si, že je ergoterapie vhodná pro jejich pacienty: 75 % (3) uvádí, že ANO, 25 

% (1) zvolilo možnost NEVÍM. 

o Předpisují ergoterapii: občas 25 % (1) a nepředepisuje 75 % (3). 

U této možnosti všichni respondenti uvedli, že vědí, co je ergoterapie, 75 % si 

myslí, že by byla vhodná pro jejich pacienty, ale bohužel 75 % lékařů ergoterapii 

nepředepisuje. 



 

87 

 

Respondenti, kteří uvedli, že ergoterapie URČITĚ NENÍ stejně důležitá jako 

fyzioterapie: 

o Vědí, co je ergoterapie: U této otázky odpovědělo 100 % (1) ANO. 

o Myslí si, že je ergoterapie vhodná pro jejich pacienty: 100 % (1) uvádí, že ANO. 

o Předpisují ergoterapii: nepředepisuje 100 % (1). 

 Tuto možnost zvolil pouze jeden respondent, který uvádí, že ví, co je ergoterapie, 

myslí si, že je vhodná pro paciety, ale nepředepisuje ji. 

Příčinou tohoto stavu může být fakt, že lékaři sice uvádí, že ergoterapii znají, ale 

jejich představa o oboru nemusí být správná. Jak bylo zmíněno výše, lékaři v celkem 

vysokém procentu tvrdí, že je ergoterapie léčba prací, což může přinášet zkreslené 

představy o oboru, kdy může být ergoterapie považována jen za terapii pro vyplnění 

volného času a ne za léčebnou metodu. Další příčinou by mohl být fakt, že lékaři nevědí, 

že mohou terapii předepisovat či nevědí, jak ji předepisovat. 

 

Potřeba informovanosti o oboru ergoterapie mezi lékaři 

Tabulka č. 29 – Zájem lékařů o získání informací z oboru ergoterapie 

Odpověď Počet % 

Ano, obor mě zajímá 47 61,04 % 

Informací o ergoterapii 

mám dostatek 
23 29,87 % 

Ne, obor mě nezajímá 7 9,09 % 

 

Pozitivním ukazatelem může být informace, že 61 % lékařů má zájem o obor 

ergoterapie. 

Dále jsem se u této otázky zaměřila na respondenty, kteří uvedli, že mají dostatek 

informací o ergoterapii, těchto respondentů bylo téměř 30 % (23). Zajímalo mě, jak 

odpověděli na tyto předchozí otázky: 

o Víte, co je ergoterapie: 100 % těchto respondentů ví, co je ergoterapie. 
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o Znáte ergoterapeutická pracoviště: 56,5 % nezná ergoterapeutická pracoviště, 43,5 

% zná ergoterapeutická pracoviště v Pardubickém kraji. 

o Předepisujete ergoterapii: 17,4 % předepisuje ergoterapii velmi často, 17,4 % občas 

a zbylých 65,2 % nepředepisuje ergoterapii. 

o Poskytujete svým pacientům informace o ergoterapii: Ano, informace o ergoterapii 

svým pacientům poskytuji - tuto možnost uvádí 69,6 % (16). Možnost „Ne, 

informace neposkytuji, pacienti o ně nejeví zájem“ uvedlo 21,7 % (5) a 8,7 % (2) 

lékařů informace neposkytuje z důvodu nedostatku znalostí o tomto oboru. 

Zajímavé zjištění vyplývá z výsledků, kdy lékaři uvádí, že mají dostatek informací o 

ergoterapii, ale odpovědi na předešlé otázky nekorespondují s tvrzeným. Všichni 

dotazovaní uvádí, že vědí, co je ergoterapie. Ergoterapeutická pracoviště nezná více než 

polovina respondentů. Ergoterapii nepředepisuje 65,2 % respondentů. Informace 

neposkytuje 21,7 % respondentů z důvodu nezájmu pacientů a dokonce 8,7 % lékařů 

neposkytuje informace z důvodu nedostatku znalostí o oboru, což je v rozporu s tím, že 

tito respondenti v předešlé otázce uvádí, že nemají zájem o další informace z oblasti 

ergoterapie, protože jich mají dostatek.  

Důvodem tohoto paradoxu může být prostý nezájem lékařů o ergoterapii, ale 

v tomto případě respondenti mohli zvolit třetí variantu odpovědi tzn. „Ne, obor mě 

nezajímá“. Domnívám se, že výběrem této možnosti mohla být loajalita k tazateli, jelikož 

se dotazník týká informovanosti o ergoterapii. 

H8: Lékaři, kteří mají zájem o získání více informací o ergoterapii, nejčastěji volí jako 

formu vzdělávání informační seminář. 

 

61 % lékařů má zájem o informace týkající se ergoterapie, téměř 30 % respondentů 

uvádí, že má informací dostatek a 9 % respondentů obor nezajímá. Respondenti, kteří volili 

možnost ANO, tedy mají zájem o získání informací o oboru, museli vybrat, jakou formou 

by informace rádi získali. 
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Graf č. 10 – Způsob získání informací o ergoterapii u vybraných respondentů 

 

Téměř 64 % respondentů si pro získání více informací o ergoterapii zvolilo 

vzdělávání formou informačního semináře. Toto lze považovat za celkem vysoké 

procento a lze s tím velmi dobře pracovat a zamyslet se nad využitím této možnosti 

k propagaci oboru. Domnívám se ale, že informace získané formou semináře jsou 

nejpřínosnější, zaberou ale nejvíce času, což může být při vytíženosti lékaře největším 

problémem. K formě získání informací prostřednictvím informační brožury či letáku se 

přiklánělo 81 % respondentů a nejvíce zastoupenou skupinou byla možnost získání 

informací na internetu, kdy tuto variantu zvolilo 83 % respondentů.  

Tato hypotéza H8 nebyla potvrzena, lékaři sice uvádějí velký zájem o informační 

seminář, ale volba informační brožury a informací z internetu byla více procentuálně 

zastoupena. 

Pro porovnání informací ještě uvádím tuto variantu, která vznikla z důvodu 

chybného nastavení větvení dotazníku, tudíž na otázku odpovídali všichni respondenti, 

kteří se účastnili dotazníkového šetření bez ohledu na jejich zájem o nové informace. 
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Graf č. 11 – Způsob získání informací o ergoterapii u všech respondentů 

 

Nejvíce respondentů má zájem o získání informací formou informační brožury či 

letáku, téměř stejné procentuální zastoupení respondentů volilo také možnost získat 

informace na internetu, jedná se celkem o 67,5 % (52) respondentů. Informační seminář 

by uvítalo 45,5 % (25) respondentů. 

Zajímavé je také sledovat odpovědi respondentů, kteří uvedli, že informací o 

ergoterapii mají dostatek, ale z důvodu špatného nastavení dotazníku u této otázky museli 

odpovídat i na další otázku, týkající se způsobu získání informací. Nejčastěji volili jako 

formu získání informací ve 27 % (5) informační seminář, stejné zastoupení a to téměř 48 % 

(11) měly možnosti informační leták a informace dostupné na internetu. 

Respondenti, kteří uvedli, že je obor nezajímá, volili informační brožuru u téměř 43 

% (3), o informace na internetu by mělo zájem téměř 29 % (2), možnost informačního 

semináře nevolil ani jeden z respondentů. Zde je možná příležitost, že i lékaři, kteří neměli 

zájem o informace, by je vybranou formou možná přijali.  
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Tabulka č. 30 – Oblasti zájmu lékařů v oboru ergoterapie 

Odpověď Počet % 

Přehled ergoterapeutických 

pracovišť 
57 74,03 % 

Informace o možnostech 

ergoterapeutické intervence 

u různých diagnóz 

53 68,83 % 

Podmínky a možnosti 

předepisování ergoterapie, 

ergoterapeutické kódy 

48 62,34 % 

Nevím 2 2,6 % 

 

U této otázky byla možnost doplnit i vlastní odpověď:  

3 respondenti uvedli, že by je zajímala dostupnost ergoterapie a to jak pro určitý 

region, tak i  pro oblast sociální péče, kdy jeden respondent uvádí, že chybí ergoterapeut 

např. v pečovatelském domě. Tato odpověď by se dala přiřadit k variantě odpovědi přehled 

ergoterapeutických pracovišť. 

 Největší zájem mají lékaři o získání přehledu ergoterapeutických pracovišť, jedná 

se o 74 % respondentů. Informace o možnostech ergoterapeutické intervence by uvítalo 

téměř 69 % lékařů, seznámení s podmínkami a možnostmi předepisování ergoterapie by 

rádo získalo 62 % respondentů. Z těchto informací je možné posoudit, v čem se lékaři cítí 

nedostatečně informování. Domnívám se, že např. neznalost ergoterapeutických kódů a 

předepisování ergoterapie může být považováno za jednu z příčin nízkého předepisování 

ergoterapie lékařem. 

 

Tabulka č. 31 – Informační materiál pro pacienty 

Odpověď Počet % 

Ano 63 81,82 % 

Ne 14 18,18 % 

 

Jako velmi pozitivní lze považovat informaci, kdy téměř 82 % lékařů (63) má zájem 

o informační materiál pro své pacienty a pouhých 18 % (14) lékařů zájem nemá. 
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Zajímalo mě, z jakého důvodu respondenti nemají zájem o informační materiál pro své 

pacienty. 

Z respondentů, kteří nemají zájem o informační materiál pro své pacienty jen 64 % 

(9) uvedlo, že informací mají dostatek. V tomto případě předpokládám, že je také poskytují 

svým pacientům. Celkem se to ale potvrdilo jen u 56 % respondentů (5), kteří informace 

předávají i pacientům. 33 % z těchto respondentů (3) informace neposkytuje z důvodu 

nezájmu pacientů o tento obor a jeden respondent (11 %) uvedl, že má nedostatek 

informací. U posledních dvou skupin respondentů se domnívám, že by informační materiál 

byl vhodným prostředkem pro propagaci oboru mezi pacienty. 

 

5.9.2 Shrnutí hlavních zjištění z dotazníkového šetření mezi lékaři 

 Dotazníkového šetření se zúčastnilo 40 % mužů - lékařů a 60 % žen – lékařek. 

 Délka praxe 21 - 30 let praxe u 26 % respondentů, 11 - 20 let praxe u téměř 25 % 

respondentů, 31 - 40 let praxe u 23 % respondentů, méně než 10 let praxe má téměř 

16 % respondentů a lékaři s praxí delší než 40 let se dotazníkového šetření účastnili 

v 10 %. 

 Zastoupení odborností lékařů: praktický lékař pro dospělé 52 %, praktický lékař pro 

děti a dorost 14 %, lékaři jiné specializace 13 %, rehabilitační lékař 12 %, neurolog 

10%, psychiatr  9 %  a ortoped 5%. 

 70 % lékařů pracuje s dospělými pacienty, 22 % lékařů má na starosti dětské 

pacienty a zbylých 8 % respondentů pracuje s oběma věkovými kategoriemi. 

 Pacienty s těmito typy postižení mají lékaři v tomto zastoupení: tělesné postižení 99 

%, mentální postižení 97 %, duševní postižení 94 %, smyslové postižení 91 %  a 

kombinované postižení u pacientů uvádí 94 % lékařů. 

 Dotazovaní lékaři u svých pacientů pozorují problémy v těchto oblastech: jemná 

motorika a grafomotorika 81 %, hrubá motorika a koordinace 90 %, sebeobsluha 94 

%, kognitivní funkce 92 %, komunikace a sociální dovednosti u 92 % 

 93,5 % lékařů tvrdí, že znají ergoterapii, ale v otázce, kde byli vyzváni k popisu své 

představy o oboru, se potvrzuje, že je jejich představa o oboru často zkreslená. 

Správně definovalo ergoterapii pouze 44 % respondentů, 32 % respondentů 

definuje ergoterapii jako léčbu prací. 
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 Ergoterapii předepisuje velmi často 10,4 % lékařů, občas ji předepisuje 27,3 % 

lékařů a nepředepisuje ji 62,3 % lékařů. Nejčastěji zastoupenou odborností 

předepisující ergoterapii jsou neurologové a rehabilitační lékaři. 

  Ergoterapie v porovnání s fyzioterapií a logopedií patří k nejméně předepisovaným 

terapiím. Pouhých 7,8 % dotazovaných lékařů nepředepisuje fyzioterapii, u 

logopedie je to 39 % respondentů a ergoterapii nepředepisuje 62,3 % respondentů. 

 Významnými faktory, které ovlivňují předepisování ergoterapie jsou tyto: lékaři, 

kteří pracují na pracovišti, kde je poskytována ergoterapie ji častěji předepisují a 

doporučují. Lékaři s delší praxí také předepisují ergoterapii častěji. 

 Lékaři se o ergoterapii nejčastěji dozvěděli v 58 % při studiu medicíny, 43% během 

praxe, z odborných kurzů a seminářů 31 %, z odborné literatury také 31%, 

z internetu 11 % respondentů. 

 Nové informace o ergoterapii by uvítalo 61 % respondentů, 30 % respondentů 

tvrdí, že má informací dostatek a 9 % respondentů uvedlo, že je obor nezajímá. 

 Lékaři by jako zdroj informací o ergoterapii uvítali ve 45,5 % seminář, informační 

brožuru či informace dostupné na internetu uvádí 67,5 % lékařů. Lékaři by v 82 % 

také uvítali informační materiál pro své pacienty. 

 Lékaře by zajímaly informace z těchto oblastí: přehled ergoterapeutických 

pracovišť by uvítalo 74 % lékařů, informace o možnostech ergoterapeutické 

intervence u různých diagnóz 69 % a informace o podmínkách a možnostech 

předepisování ergoterapie 62 % lékařů. 

5.10 Analýza výsledků dotazníkového šetření mezi rodiči 

Tento dotazník byl sestaven za účelem sledování spokojenosti s poskytovanými 

ergoterapeutickými službami v DRC Lentilka. Cílem těchto dotazníků bylo zjistit,  jak jsou 

jednotlivé oblasti hodnoceny a vnímány rodiči, jejichž dítě dochází do DRC Lentilka na 

ergoterapii. 

Pro toto dotazníkové šetření byla stanovena pouze jedna hypotéza: 

H10: Rodiče, kteří dochází se svými dětmi na ergoterapii, vidí pozitivní účinek na 

zdravotní stav svého dítěte. 

Základní údaje 

Tabulka č. 32 – Pohlaví respondentů- rodičů 
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Odpověď Počet % 

Žena 37 88,1 % 

Muž 5 11,9 % 

 

U ambulantních pacientů tvoří doprovod u převážné většiny matky, z toho důvodu je 

množství respondentů na straně žen výrazně vyšší. Co se týče mužů, dotazník vyplnili 4 

respondenti, jejichž dítě dochází ambulantně a 1 muž je rodičem dítěte navštěvujícího 

denní stacionář.  

Tabulka č. 33 - Délka docházky na ergoterapii do DRC Lentilka 

Odpověď Počet % 

2 roky a více 25 59,52 % 

Přibližně 1 rok 11 26,19 % 

Méně než ½ roku 6 14,29 % 

 

Téměř 60 % respondentů uvádí, že jejich dítě dochází na ergoterapii více než 2 roky. 

26 respondentů je rodičem dítěte, které tuto terapii navštěvuje přibližně rok a zbylých 14 % 

respondentů má dítě, jež navštěvuje ergoterapii méně než půl roku.  

 

Tabulka č. 34  - Jakou formou dochází vaše dítě na ergoterapii do DRC Lentilka 

Odpověď Počet % 

Dochází do denního stacionáře 

Lentilka, tzn. ergoterapii má v 

rámci pobytu ve školce 

23 54,76 % 

Ambulantně, tzn. do Lentilky 

chodí jen na terapie 
19 45,24 % 

 

Téměř 55 % respondentů uvádí, že jejich dítě navštěvuje denní stacionář, 45 % 

zbylých respondentů vodí děti ambulantně pouze na terapie. 

 

Tabulka č. 35 – Docházka na ergoterapii do jiného zařízení 
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Odpověď Počet % 

Ne, docházíme na ergoterapii 

jen do DRC Lentilka 
32 76,19 % 

Ergoterapii v jiném zařízení 

máme pouze v rámci 

rehabilitačních pobytů a lázní 

9 21,43 % 

Ano, docházíme na ergoterapii 

ambulantně ještě do jiného 

zařízení 

1 2,38 % 

 

Nejvíce zastoupenou skupinou jsou ti respondenti, jejichž dítě navštěvuje ergoterapii 

pouze v DRC Lentilka, jedná se o 76 % respondentů. Pouze jeden respondent, tj. přibližně 

2 %, doprovází své dítě ještě do jiného ergoterapeutického zařízení. 21 % respondentů 

uvádí, že má jeho dítě ergoterapii v rámci lázeňských či rehabilitačních pobytů. 

Tabulka č. 36 - Docházka na fyzioterapii 

Odpověď Počet % 

Ano 36 85,71 % 

Ne 6 14,29 % 

 

Téměř 86 % respondentů navštěvuje se svým dítětem také fyzioterapii. 

 

Hodnocení  ergoterapie 

Tabulka č. 37 – Subjektivní posouzení pozitivních účinků ergoterapie z pohledu 

rodiče 

Odpověď Počet % 

Určitě ano 34 80,95 % 

Spíše ano 8 19,05 % 

 

Téměř 81 % respondentů uvádí, že má ergoterapie pro jejich dítě určitě pozivní 

význam, 19 % respondentů zvolilo možnost „spíše ano“. 
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Tabulka č. 38 - Porovnání důležitosti ergoterapie vůči fyzioterapii z pohledu rodiče 

Odpověď Počet % 

Ano 33 91,67 % 

Ne 2 5,56 % 

Nevím 1 2,78 % 

 

Rodiče, jejichž dítě chodí na fyzioterapii i ergoterapii, byli dotazováni, zda si myslí, 

že je ergoterapie pro jejich dítě stejně důležitá jako fyzioterapie. Téměř 92 % rodičů uvádí, 

že je ergoterapie pro jejich dítě stejně důležitá jako fyzioterapie. Je celkem překvapující, že 

tak vysoké procento rodičů sdílí tento názor. V praxi se často setkáváme s názorem rodičů, 

že jejich hlavní prioritou je, aby dítě chodilo (což bývá nejčastěji úkolem fyzioterapeuta) a 

mluvilo (tato oblast je prioritou logopedie). Dle mého názoru je to zejména z toho důvodu, 

že tyto aktivity jsou téměř na první pohled okolím viditelné. Rodič malého dítěte často 

nepovažuje za tak důležitou oblast sebeobsluhy – dítě nakrmí, obleče, vykoupe atd. To, že 

jsou rodiče hyperprotektivní a nedávájí dítěti prostor pro samostatnost, může působit 

problémy v dospívání.  Často se pak setkávám s rodiči, kteří přichází na terapii s 10 - letým 

dítětem a chtějí trénovat oblékaní, jelikož to dítě ještě neumí, protože ho do té doby 

oblékali oni. Pouhých 6 % uvádí, že je fyzioterapie významnější než ergoterapie a zbylá 

necelá 3 % respondentů zvolilo možnost nevím. 

 

Tabulka č. 39 -  Zlepšení zdravotního stavu dítěte po působení ergoterapeuta 

Odpověď Počet % 

Ano 41 97,62 % 

Nevím 1 2,38 % 

 

Žádný z respondentů nevolil možnost, že by ergoterapie nepřinášela zlepšení stavu 

jejich dítěte. Jeden respondent uvádí, že neví, zda ergoterapie přináší zlepšení, naopak 

tento respondent u otázky, zda má ergoterapie pozitivní význam v léčbě dítěte uvádí, že 

určitě ano. 
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Tabulka č. 40 -  Oblasti zlepšení zdravotního stavu dítěte z hlediska pohledu rodiče 

 

OBLAST 

Možnosti odpovědí 

ANO NE NEVÍM 

Jemná motorika 

a grafomotorika 

35 respondentů 

85,4 % 

0 respondentů 

0 % 

6 respondentů 

24,6 % 

Hrubá motorika a 

koordinace 

pohybů 

24 respondentů 

58,5 % 

2 respondenti 

4,9 % 

15 respondentů 

36,6 % 

Sebeobsluha 35 respondentů 

85,4 % 

2 respondenti 

4,9 % 

5 respondentů 

9,8 % 

Kognitivní 

funkce 

23 respondentů 

56,1 % 

2 respondenti  

4,9 % 

16 respondentů  

39 % 

Komunikace a 

sociální 

dovednosti 

23 respondentů 

56,1 % 

2 respondenti 

4,9 % 

16 respondentů  

39 % 

 

Graf č. 12 - Oblasti zlepšení zdravotního stavu dítěte z hlediska pohledu rodiče 

 

Nejčastěji rodiče vnímají zlepšení v oblasti jemné motoriky a to u 85 % respondentů, 

dále se jedná o oblast sebeobsluhy, kterou volilo také 85 % rodičů, zlepšení v oblasti hrubé 

motoriky a koordinace pohybů pozoruje téměř 59 %, oblasti komunikace a kognitivních 

funkcí zaujímají 56 %. Ve všech těchto oblastech pozorují rodiče u svých dětí zlepšení. 

Tyto oblasti jsou náplní ergoterapeutické intervence, můžeme tedy poukázat na pozitivní 

účinek a smysl ergoterapie. 
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H10: Rodiče, kteří dochází se svými dětmi na ergoterapii, vidí pozitivní účinek na 

zdravotní stav svého dítěte.  

Z výše uvedených odpovědí vyplývá, že rodiče pozorují zlepšení zdravotního stavu a 

dovedností po působení ergoterapeuta. Hypotéza H10 tedy může být potvrzena. 

 

Tabulka č. 41 – Zdroj informací o ergoterapii 

 Počet respondentů % 

O ergoterapii jsem se poprvé 

dozvěděl/a až na základě 

doporučení v DRC Lentilka 

18 42,86 % 

Doporučil mi ji ošetřující lékař 6 14,29 % 

V lázních či během jiného 

rehabilitačního pobytu 
4 9,52 % 

Od známých, kteří na 

ergoterapii již docházeli 
4 9,52 % 

Vyhledal/a jsem si sám/a 

informace na internetu 
4 9,52 % 

 

Převážná část respondentů, téměř 43 %, se o ergoterapii dozvěděla na základě 

doporučení lékaře v DRC Lentilka. Zde můžeme vidět potvrzení informace, že lékař, který 

pracuje v zařízení, kde je poskytována ergoterapie, ji svým pacientům předepisuje častěji. 

Z těchto respondentů 83 % (15) dochází na ergoterapii v rámci stacionáře DRC Lentilka, 

ambulantně dochází zbylých 17 % respondentů (3).  

U této otázky byla také možnost vlastní odpovědi - 3 respondenti, tj. 7,14 %, uvedli, 

že se o ergoterapii dozvěděli prostřednictvím Rané péče Pardubice, 2 respondenti, tj. 4,76 

%, se o ergoterapii dozvěděli v rámci svého studia, 1 respondent, tj. 2,38 %, získal 

informace v praxi díky své profesi. 

Jako velice důležité vnímám možnost více propojit spolupráci se Střediskem rané 

péče Pardubice, která se stará o děti s ohroženým vývojem od narození až do 7 let. 
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Tabulka č. 42 - Zájem rodičů o více informací o ergoterapii od svých lékařů 

Odpověď Počet % 

Ano 32 76,19 % 

Myslím, že můj lékař má dost 

informací o ergoterapii, předepsal 

nám ji 

7 16,67 % 

Ne 3 7,14 % 

 

Zde je opět patrná velmi důležitá informace, a sice že 76 % rodičů by uvítalo více 

informací o možnostech ergoterapie od svých lékařů. Téměř 17 % respondentů si myslí, že 

jejich lékař má informací dostatek, protože jim terapii předepsal a pouhých 7 % 

respondentů nemá zájem o informace z oblasti ergoterapie. 

 

Tabulka č. 43 - Navrhovatel ergoterapie 

Odpověď Počet % 

Rehabilitační lékař 14 33,33 % 

Praktický lékař pro děti 

a dorost 
11 26,19 % 

Neurolog 7 16,67 % 

Nevím 7 16,67 % 

Jiná specializace 2 4,76 % 

Ortoped 1 2,38 % 

 

V nabídce odpovědí byla ještě možnost psychiatr, kterou nezvolil žádný 

z respondentů. 

Největší část respondentů 33 % (14) uvedla, že jim ergoterapii předepsal 

rehabilitační lékař, což potvrzuje informaci z dotazníkového šetření pro lékaře, že 

nejčastěji ergoterapii předepisuje rehabilitační lékař. U 26 % respondentů se jednalo o 

praktického dětského lékaře, neurolog předepsal ergoterapii u téměř 17 % dotazovaných a 

lékař odbornosti ortoped u jednoho z respondentů. 16 % respondentů neví, jaký lékař jim 
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ergoterapii předepsal a dále je téměř 5 % respondentů, kteří uvádí, že jim byla terapie 

předepsána lékařem s jinou specializací. 

Tabulka č. 44 – Problém s nalezením pracoviště, kde poskytují ergoterapii 

Odpověď Počet % 

Ne 39 92,86 % 

Ano 3 7,14 % 

 

Zde je poměrně malé procento respondentů, kteří uvádí, že měli problém najít 

ergoterapeutické pracoviště. Domnívám se, že je to zejména z toho důvodu, že více než 

polovina dětí dochází do stacionáře DRC Lentilka. 

7 % (3) respondentů, kteří měli problém najít ergoterapeutické pracoviště, se o 

ergoterapii dozvědělo z těchto zdrojů: Středisko rané péče, lázně a z DRC Lentilka. 

Téměř 93 % (39) respondentů uvedlo, že neměli problém najít pracoviště 

ergoterapie, 56 % (22) z nich dochází do stacionáře DRC Lentilka a  zbylých 44 % (17) 

dochází jen ambulantně na terapie. 

Tabulka č. 45 - Ochota doporučit ergoterapii v DRC Lentilka svým známým 

Odpověď Počet % 

Ano 42 100 % 

Ne 0 0% 

 

Ergoterapii by doporučilo 100 % respondentů, což může být dobrým  ukazatelem 

spokojenosti a kvality ergoterapeutické péče poskytované v DRC Lentilka.  

Tabulka č. 46 - Proběhnuvší doporučení ergoterapie v DRC Lentilka 

Odpověď Počet  % 

Ne 27 64,29 % 

Ano 15 35,71 % 
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Téměř 36 % respondentů už ergoterapii doporučilo svým známým. Doporučení od 

známých je jedním z nejúčinnějších prostředků propagace služby. 

 

Tabulka č. 47 – Ochota rodičů platit za ergoterapeutickou péči 

Odpověď Počet  % 

Ano 33 78,57 % 

Ne 9 21,43 % 

 

Zajímavým ukazatelem může být informace, kdy téměř 79 % respondentů uvedlo, že 

by bylo ochotno za ergoterapeutickou péči zaplatit, což je celkem překvapující. Toto 

zjištění může naznačovat, že rodiče opravdu vnímají ergoterapeutickou péči jako kvalitní a 

prospěšnou pro své dítě. 

Tabulka č. 48 -  Výše odměny, jež jsou rodiče ochotni zaplatit za 60 minut ergoterapie 

Odpověď Počet % 

200 Kč 20 58,82 % 

300 Kč 13 38,24 % 

500 Kč 1 2,94 % 

 

Ochota rodičů platit za ergoterapeutickou péči 200 Kč je zvolena u téměř 59 %, 300 

Kč by bylo ochotno zaplatit 38 % rodičů a 500 Kč za 60 minut terapie uvádí 3 %. 

V nabídce pro tuto otázku byla ještě částka 400 Kč, tuto možnost nezvolil žádný 

z respondentů. 

Spokojenost s ergoterapií v DRC Lentilka 

Tabulka č. 49 - Spokojenost rodičů s ergoterapií v DRC Lentilka 

Odpověď Počet % 

Ano 42 100 % 

Ne 0 0 % 
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Tabulka č. 50 - Spokojenost s vybavením a prostory ergoterapie v DRC Lentilka 

Odpověď Počet  % 

Ano 42 100 % 

Ne 0 0 % 

 

Tabulka  č. 51 – Spokojenost s přístupem ergoterapeuta v DRC Lentilka 

Odpověď Počet  % 

Ano 42 100 % 

Ne 0 0 % 

 

Všichni respondenti jsou spokojeni s vybavením i přístupem ergoterapeuta. 

 

5.10.1 Shrnutí hlavních zjištění z dotazníkového šetření mezi rodiči 

 60 % respondentů dochází se svými dětmi na ergoterapii do DRC Lentilka více než 

2 roky, což může být jedním z ukazatelů spokojenosti s poskytovanou službou. 

Respondenti jsou 100 % spokojeni s vybavením pracovny i celkovými prostory, 

dále jsou 100 % spokojeni s přístupem ergoterapeuta a celkově s poskytovanou 

službou ergoterapie v DRC Lentilka. 

  81 % respondentů uvádí, že má ergoterapie určitě pozitivní význam v léčbě jejich 

dítěte, zbylých 19 % uvádí, že má spíše pozitivní význam. Všichni respondenti tedy 

vidí pozitivní vliv ergoterapie na zdravotní stav dítěte. 

 98 % respondentů pozoruje zlepšení zdravotního stavu svého dítěte po působení 

ergoterapeuta, zlepšení pozorují v těchto oblastech: jemná motorika a 

grafomotorika v 85 %, hrubá motorika a koordinace pohybů v 59 %, sebeobsluha v 

85 %, kognitivní funkce v 56 %, komunikace a sociální dovednosti v 56 %. 

 Téměř 92 % respondentů uvádí, že je pro jejich dítě ergoterapie stejně důležitá jako 

fyzioterapie. 
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 43 % respondentů se o ergoterapii dozvědělo poprvé na základě doporučení v DRC 

Lentilka, 12 % respondentů dostalo doporučení od ošetřujícího lékaře, 9,5 % 

respondentů se o ergoterapii dozvědělo v lázních či na rehabilitačních pobytech se 

svým dítětem, 9,5 % respondentů dostalo doporučení od známých, kteří už na 

ergoterapii docházeli a stejné procentuální zastoupení mají i ti respondenti, kteří se 

o ergoterapii dozvěděli prostřednictvím internetu. 

 76 % rodičů by uvítalo více informací od svých ošetřujících lékařů, 17 % rodičů si 

myslí, že jejich lékař má informací dostatek, jelikož jim terapii předepsal. 

 Ergoterapii nejčastěji indikoval rehabilitační lékař u 33 %, praktický lékař pro děti 

a dorost ve 26 % a neurolog u 17 %. 

 

5.11 Analýza současného stavu propagace ergoterapie v ČR 

V této kapitole shrnuji současné i dříve využívané prostředky pro propagaci oboru 

ergoterapie. Za současný stav propagace a osvětu ergoterapie v ČR je odpovědná ČAE, 

dále se na propagaci podílí také 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a jak už 

bylo výše zmíněno je propagace ukotvena i v Etickém kodexu ergoterapeutů, tudíž je 

povinností každého ergoterapeuta podílet se na zlepšování úrovně a rozvoji této profese. 

Každý ergoterapeut by měl podporovat a propagovat ergoterapii ve veřejném životě, v 

ostatních odborných organizacích a státních orgánech na regionální, národní i 

mezinárodní úrovni. 

Informace obsažené v této kapitole práce byly získány analýzou dokumentů ČAE - 

Informační Bulletiny, Výroční zprávy, z internetových zdrojů, e-mailovou komunikací a 

z osobního setkání se zástupci ČAE. 

 Logo  ČAE 

Logo české asociace ergoterapeutů bylo vytvořeno dle návrhů studentů 1. LF UK. 
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Obrázek č. 4 - Logo ČAE 

 

 

 Propagační předměty ČAE 

Tvorbu a distribuci propagačních předmětů ČAE má na starosti jedna konkrétní 

osoba, jedná se o členku výboru ČAE. V roce 2015 vznikl katalog propagačních předmětů 

ČAE, které je možné na stránkách ČAE zakoupit. Katalog je dostupný na adrese: 

https://drive.google.com/file/d/0B8b4u9-CKlMNMzJMR091ZUxUNjA/view. Nabízí tyto 

předměty: trička, tašky, deštníky, placky, nálepky atd., které jsou doplněny s vtipnými 

obrázky a logem ČAE.  

 Informační leták 

V roce 2009 ČAE zrealizovala vydání aktualizovaného informačního letáku o 

ergoterapii. Leták byl rozeslán do zdravotnických a sociálních zařízení, leták je dostupný 

na http://ergoterapie.org/files/letak.pdf.   

 Propagační plakát ČAE 

Propagační plakát, který ČAE vytvořila v roce 2009, poutavě seznamuje okolí s 

náplní oboru ergoterapie. Každý z účastníků 21. ergoterapeutické konference ČAE konané 

v roce 2009 plakát obdržel a byl vyzván o umístění plakátu na viditelném místě na svém 

pracovišti, se záměrem propagace oboru. Potenciálně byl takto distribuován do téměř 115 

zdravotnických a sociálních zařízení. 

 Informační bulletin 

https://drive.google.com/file/d/0B8b4u9-CKlMNMzJMR091ZUxUNjA/view
http://ergoterapie.org/files/letak.pdf
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  V roce 2008 bylo obnoveno vydávání Informačního bulletinu ČAE v elektronické 

podobě. Vychází dvakrát ročně a je přístupný na webových stránkách ČAE. Jeho cílem je 

informovat o novinkách v oboru, obsahuje zprávy z jednání výboru ČAE a poskytuje 

informace o plánovaných, ale i již ukončených akcích, kurzech a seminářích. 

 Výroční zprávy ČAE 

Každoročně je vydávána výroční zpráva z působení ČAE, kde je uveden přehled 

realizovaných činností za daný rok. Výroční zpráva obsahuje tyto body: Organizační a 

informační činnost, Legislativní činnost, Činnost pracovní skupiny ČAE udělující 

souhlasná stanoviska vzdělávacím akcím určeným ergoterapeutům, Aktivity celoživotního 

vzdělávání realizované ČAE v daném roce, Propagace profese ergoterapie, Publikační 

činnost, Spolupráce ČAE se zahraničními ergoterapeutickými organizacemi a Finanční 

zprávu. Výroční zprávy jsou volně dostupné na stránkách asociace.  

 Koncepce oboru ergoterapie (2007) 

Koncepce oboru ergoterapie je jedním ze strategických dokumentů ČAE. Autorkami 

jsou prezidentka ČAE Mgr. Jana Jelínková a Mária Krivošíková, MSc.. Tento dokument 

obsahuje všechny důležité informace týkající se oboru a je volně přístupný na stránkách 

ČAE. 

 Vydávání Sborníku abstrakt z celostátní odborné konference ČAE  

Od roku 2008 vydává ČAE každoročně Sborník příspěvků z celostátní 

ergoterapeutické konference. Sborník obdrží každý účastník na konferenci nebo je pro 

členy ČAE dostupný na stránkách www.ergoterapie.cz. 

 Celostátní konference ČAE 

Celostátní konference je každoročně pořádanou akcí pod záštitou ČAE, místo konání 

akce se rok od roku liší.  Jedná se o dvoudenní akci, kde jsou prezentovány novinky 

v oboru a téměř každoročně se konference účastní zahraniční host a přináší náhled na nová 

témata, které se řeší v jiné zemi. 

 Webové stránky ČAE 

Jedná se o stránky: www.ergoterapie.cz, v průběhu roku 2015 docházelo k úpravám 

webových stránek a v listopadu 2015 byly nové stránky spuštěny.  Informace jsou zde 

http://www.ergoterapie.cz/
http://www.ergoterapie.cz/
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z důvodu přehlednosti rozděleny do čtyř hlavních složek: informace pro ergoterapeuty, 

informace pro pacienty, klienty a rodinné příslušníky, informace pro odbornou veřejnost a 

informace pro pořadatele akcí.  Část informací je volně dostupná, druhá část je 

zpřístupněna pouze členům ČAE.   

Volně k dispozici jsou na stránkách ČAE dostupné tyto dokumenty: Výroční zprávy 

ČAE, Informační bulletiny, Koncepce oboru ergoterapie z roku 2007. Na stránkách je také 

možné nalézt seznam ergoterapeutických pracovišť v ČR, konkrétně na: 

https://drive.google.com/file/d/0B8b4u9-CKlMNT1NwNWw4YnZFejQ/view, což je velmi 

přínosné pro pacienty i lékaře, kteří si dle krajů mohou vyhledat nejbližší ergoterapeutické 

pracoviště.   

 Sociální sítě – Facebook 

Po vzoru světových asociací ergoterapie si i ČAE v roce 2014 vytvořila profil na 

sociální síti  Facebook, dostupný na: www.facebook.com/ceskaasociaceergoterapeutu 

 Název profilové stránky: Česká asociace ergoterapeutů, profil byl spuštěn 18. 12. 

2014. Výhodou profilu na sociálních sítích je jednodušší a rychlejší předávání informací o 

oboru mezi ergoterapeuty i veřejností. 

Dalším oficiálním profilem je skupina ERGOterapeuti všem, dostupná na: 

https://www.facebook.com/ERGOterapeuti-v%C5%A1em-913578742040089/?fref=ts 

Tento profil založil spolek mladých ergoterapeutů v květnu 2015. Cílem spolku je 

propagovat obor ergoterapie, utvářet spolupráci s příbuznými obory, šířit povědomí o 

ergoterapii v široké veřejnosti, zkvalitňovat poskytování ergoterapeutických služeb, 

spolupracovat se zahraničím. Na svém profilu sdílí aktuality a novinky z oboru. Poskytují 

online poradenství týkající se ergoterapie pro veřejnost ne e-mailu: 

ergoterapeutivsem@gmail.com. 

 Prezentace ČAE  na veletrzích a výstavách 

Účast ČAE  na veletrhu neziskových organizací NGO Market  

Účast ČAE na sestraFestu 

Účast ČAE na veletrhu Rehaprotex 

https://drive.google.com/file/d/0B8b4u9-CKlMNT1NwNWw4YnZFejQ/view
http://www.facebook.com/ceskaasociaceergoterapeutu
https://www.facebook.com/ERGOterapeuti-v%C5%A1em-913578742040089/?fref=ts
mailto:ergoterapeutivsem@gmail.com
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 Prezentace ČAE pro odbornou veřejnost: 

Dne 9. 2. 2011 se konala prezentace ČAE na Odborné konferenci Psychopedické 

společnosti. Místem konání byla Pedagogická fakulta UK v Praze. Konference byla 

zaměřena na představení oboru ergoterapie speciálním pedagogům - psychopedům. 

 Oslava Světového dne ergoterapie 

Světová federace ergoterapeutů (WFOT) stanovila 27. říjen Světovým dnem 

ergoterapie. V tento den ergoterapeuti celosvětově pořádají různé akce, jejichž smyslem je 

zviditelnit profesi a informovat širokou veřejnost o tom, jak může být ergoterapeut 

prospěšný osobám se zdravotním postižením, seniorům, dětem se speciálními potřebami a 

jejich rodinám. 

ČAE se k této oslavě Světového dne ergoterapie poprvé připojila 27. 10. 2010, od té 

doby je každoročně k této příležitosti pořádán seminář pro ergoterapeuty, studenty 

ergoterapie a další zájemce o obor. Seminář je zaměřený na aktuálně řešená témata a 

novinky v oboru a je také příjemným společenským setkáním. ČAE vyzvala své členy a 

zástupce ergoterapeutických škol, aby se zapojili do oslav Světového dne ergoterapie také 

propagací na svých pracovištích. 

 Projekt „ Najdi si svého nástupce“ 

Jak už bylo několikrát zmíněno, obor ergoterapie není v ČR úplně známý, což se 

projevuje a ovlivňuje také  počet nově přihlášených studentů ke studiu ergoterapie na 

lékařských fakultách. Důsledkem toho je celkově nedostatečný počet praktikujících 

ergoterapeutů v ČR. Nedostatečný počet přihlášených studentů ke studiu ergoterapie, 

ohrožuje obor a může být důsledkem uzavírání oboru na VŠ. (interní informace 1. LF UK) 

 Pro zlepšení informovanosti o ergoterapii, zvýšení počtu uchazečů o studium a 

získání nových absolventů ergoterapie vznikl na podporu této nepříznivé situace v roce 

2009 projekt s pracovním názvem ,,Najdi svého nástupce“.  Jedná se o ,,projekt“, který 

iniciovala ČAE. Tato akce spočívá v tom, že studenti ergoterapie či praktikující 

ergoterapeuti, mají za úkol prezentovat obor ergoterapie a možnosti studia ve 3. a 4. 

ročnících středních škol. Všichni, kteří obor prezentují, mají k dispozici oficiální 

prezentaci ergoterapie s obecnými informacemi o oboru a možnostech studia. Dále také 
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informační letáky a plakát. K realizaci tohoto projektu byly vyzvány všechny fakulty v ČR, 

které nabízí studium ergoterapie.  

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze 

 Prezentace oboru na webových stránkách 1. LF UK, dostupné na: 

http://www.lf1.cuni.cz/data/files/studijni/web_pro_uchazece/ergo_uchazeci_-

prezentace.pdf 

 Videa 

V roce 2015 bylo 1. LF UK zveřejněno video představující obor ergoterapie. Je 

určeno zejména pro potencionální uchazeče o studium. Základní informace o oboru podává 

Doc. MUDr. Olga Švestková, přednostka Kliniky rehabilitačního lékařství VFN  a vedoucí 

výuky oboru ergoterapie na téže fakultě Mgr. Kateřina Svěcená, Ph.D. 

Video je dostupné na:  

https://www.facebook.com/1lfuk/videos/767266560067772/ 

Dále vznikla dvě videa pod názvem „Víte, co je ergoterapie?“. Jedná se o vtipně pojatá 

videa, kde je na konci spotu uveden odkaz na stránky 1. LF UK. 

https://www.facebook.com/katerina.svecena.5/videos/10205213977842956/ 

https://www.facebook.com/katerina.svecena.5/videos/10205213940002010/ 

 Informační leták 

Informační leták se nachází na stránkách 1. lékařské fakulty (http://www.lf1.cuni.cz/). Je 

určený pro uchazeče o studium ergoterapie, dostupný na:  

http://www.lf1.cuni.cz/Data/files/Studijni/web_pro_uchazece/ergo-dl-ok.pdf 

 Prezentace oboru ergoterapie na Pikniku Spolku mediků českých v roce 2013 1. LF 

UK, studentky ergoterapie připravily doprovodný program šířící povědomí o tomto 

oboru. 

 Informace o ergoterapii v televizi  

http://www.lf1.cuni.cz/data/files/studijni/web_pro_uchazece/ergo_uchazeci_-prezentace.pdf
http://www.lf1.cuni.cz/data/files/studijni/web_pro_uchazece/ergo_uchazeci_-prezentace.pdf
http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1518834700959643/?lang=cs
https://www.facebook.com/1lfuk/videos/767266560067772/
https://www.facebook.com/katerina.svecena.5/videos/10205213977842956/
https://www.facebook.com/katerina.svecena.5/videos/10205213940002010/
http://www.lf1.cuni.cz/Data/files/Studijni/web_pro_uchazece/ergo-dl-ok.pdf
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Dne 11. 2. 2010 byla v rámci pořadu Snídaně s Novou na TV Nova uvedena prezentace 

oboru ergoterapie. Dvě zástupkyně ergoterapie poutavě a názorně přiblížily náplň oboru. 

 Články ergoterapeut v odborných časopisech 

- Časopis Sociální služby 

- Časopis Sestra 
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6 Návrhy a doporučení pro zlepšení propagace v ergoterapii  

Na základě analýzy současných prostředků komunikace a propagace ergoterapie a 

zjištěných informací z dotazníkového šetření mezi lékaři považuji za důležité využít 

zjištěného zájmu lékařů o obor ergoterapie a navrhuji další možné formy propagace oboru 

 ergoterapie. Uvedením těchto doporučení do praxe by se mohlo podařit zlepšit 

informovanost lékařů o ergoterapii a podpořit předepisování této terapie lékaři. Současná 

propagace je více zaměřena na veřejnost.  

Výsledky dotazníkového šetření mezi lékaři byly předneseny na zasedání ČAE, 

bylo upozorněno na nedostatečnou znalost lékařů o oboru ergoterapie, což může být 

jednou z hlavních příčin omezení předepisování této formy terapie. Návrhem na zlepšení je 

možnost účasti ergoterapeuta na akcích pro lékaře, který by je o oboru mohl informovat. 

Cílem je tedy zjistit, na jakých akcích bude vhodné ergoterapii představovat. 

Možnosti pro rozšiřování povědomí lékařů o oboru ergoterapie: 

 Informativní letáky na podporu propagace ergoterapie - tematicky zaměřené na 

určité cílové skupiny pacientů: leták pro pacienty s neurologickou diagnózou, 

ortopedičtí pacienty, pro děti či seniory - distribuce letáku může probíhat 

prostřednictvím emailové korespondence  

 Prezentace ergoterapie na kongresech a jiných vzdělávacích akcích pro lékaře 

 Semináře a workshopy pro lékaře o ergoterapii -  úvod do ergoterapie, 

předepisování ergoterapie, informace specifické pro dané diagnózy, videa a 

informace z praxe, představení kompenzačních pomůcek 

 Vytvoření brožury pro lékaře obsahující informace o předepisování ergoterapie – 

opět lze pro distribuci využít emailovou korespondenci 

 Rozeslat lékařům odkaz na stránku ČAE, kde jsou uvedena ergoterapeutická 

pracoviště v ČR 

 Tvorba letáků pro pacienty - opět tematicky zaměřené  

 Více publikovat do odborných zdravotnických časopisů problematiku ergoterapie  

 Provádět výzkumy v ergoterapii - podložené výsledky mají větší váhu 

 Prostřednictvím sociálních sítí oslovit skupiny odborníků 

 Propagovat obor na svém pracovišti 

 



 

111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

112 

 

7 Diskuze 

V této kapitole bych ráda shrnula hlavní výsledky výzkumného šetření.  Pro realizaci 

tohoto výzkumu byl nejprve popsán teoretický rámec dané problematiky a následně byly 

položeny výzkumné otázky.  

Toto výzkumné šetření bylo provedeno s cílem zmapovat informovanost lékařů 

daných odborností o oboru ergoterapie a jeho možnostech. 

Předpokladem bylo, že informovanost lékařů je poměrně nízká a ta se z výsledků 

výzkumu potvrzuje. S problematikou nízké informovanosti zdravotníků a neukotvení 

oboru ergoterapie v systému zdravotnictví se nepotýkáme jen v České republice, dále tyto 

problémy s informovaností o oboru ergoterapie mezi zdravotníky potvrzují svými 

výzkumy i Gueter, Jayne (1999) a Abulfeilat, Tariah (2012). 

 Výzkumu se zúčastnilo celkem 77 respondentů z řad lékařů daných odborností. 

Celková návratnost dotazníků byla 19 %, což lze vzhledem k velké vytíženosti lékařů 

považovat za celkem vysoké procento. Možným důvodem takovéto návratnosti může být 

případný zájem lékařů o tuto problematiku.  

Prvním zjištěním bylo, že téměř 93,5 % lékařů uvádí, že zná ergoterapii, což je 

překvapující a vysoké procento oproti původnímu předpokladu. Po nabídnutí prostoru pro 

vlastní vyjádření informací o ergoterapii se ale objevuje fakt, že pojetí ergoterapie není 

správné. Správně definovalo ergoterapii pouze 44 % respondentů, částečně správnou 

odpověď na otázku uvedlo téměř 12 %. Velké zastoupení, tedy 33 %, tvořila skupina 

lékařů, která definovala ergoterapii jako léčbu prací. Toto tvrzení, které se užívalo 

v minulosti není  dle Krivošíkové (2011) možné považovat za správné a výstižné.  

Podobnou situaci uvádí (Jamnadas, Burns, Paul, 2002), kteří prováděli výzkum na obdobné 

téma mezi studenty medicíny.  

Mezi faktory, které výrazněji ovlivňují předepisování ergoterapie a informovanost o 

oboru, patří zejména informace, že lékaři pracující na pracovišti, kde je ergoterapie 

poskytována, mají více informací o tomto oboru a předepisují ji častěji. Tuto informaci 

potvrzuje také Gueter et Jayne (1999). Přijetí zákona o koordinované rehabilitaci v ČR by 

mělo přispět k lepšímu zasíťování ergoterapeutickými pracovišti, tzn. navýší se počet 

ergoterapeutů v zařízeních a informace o ergoterapii by se mohly rozšiřovat. Dále se také 

potvrdilo, že lékaři, kteří znají ergoterapii, ji předepisují svým pacientům častěji než ti, 

kteří o ní nemají dostatek informací.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jamnadas%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23931707
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Burns%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23931707
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Paul%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23931707
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 Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že lékaři mají zájem o získání nových 

informací z oboru ergoterapie. Největší potřebu cítí lékaři v oblasti získání přehledu 

ergoterapeutických pracovišť, získání informací o možnostech ergoterapeutické intervence 

u různých diagnóz, ukázku podmínek a možností předepisování ergoterapie, znalost 

ergoterapeutických kódů.  

Během psaní diplomové práce došlo ke změně oproti původnímu projektu diplomové 

práce. Původním cílem práce bylo zmapovat informovanost dětských lékařů o možnostech 

ergoterapie v celé České republice. V průběhu zjišťování informací se nacházely otázky, 

které jsem poté volila jako důležitější k řešení. Předmětem zájmu této práce je zmapovat 

informovanost lékařů o ergoterapii a zjištění jejich potřeb pro lepší seznámení s oborem. 

Proto považuji za vhodnější neomezovat celou práci jen na lékaře pracující s dětskými 

klienty, ale využít možnosti porovnat závislosti mezi informovaností a předepisováním 

ergoterapie u lékařů  různých odborností. Výzkum byl tedy rozšířen co do odborností 

lékařů, ale omezen pouze na lékaře Pardubického kraje, který je dle analýzy množství a 

rozložení ergoterapeutických pracovišť jedním z poměrně dobře zasíťovaným. 

Jsem si vědoma faktu, že mnou zvolená výzkumná metoda má svá úskalí. Jedná se 

zejména o nízkou návratnost dotazníků. Z rozeslaných 405 dotazníků se mi zpět k 

analyzování vrátilo 77 vyplněných kusů, což činí 19% návratnost. Tuto míru návratnosti 

ovšem Foret (2003) stále považuje za úspěšnou. Dále si uvědomuji, že výsledky není 

možné aplikovat na celou Českou republiku, z toho důvodu by bylo zajímavé porovnat 

situaci i v ostatních krajích ČR. 
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8 Závěr 

Předkládaná diplomová práce se věnuje tématu Marketingu v ergoterapii. Je členěna na 

část teoretickou a praktickou. Teoretická část je věnována dvěma hlavním oblastem, a to 

ergoterapii a marketingu. První část je zaměřena na seznámení s oborem ergoterapie, 

podává informace nutné k pochopení a prohloubení znalostí o oboru ergoterapie. Druhá 

část je věnována tématu marketingu, kde postupuji od jeho obecných rovin až po 

specifické vlastnosti marketingu, které s sebou přináší oblast zdravotnictví.  

V praktické části práce je na úvod představeno Dětské rehabilitační centrum Lentilka, 

kde probíhalo dotazníkové šetření zaměřené na zmapování spokojenosti a hodnocení 

služby ergoterapie rodiči klientů ergoterapie. Rodiče jsou se službou ergoterapie spokojeni, 

ukazuje se ale fakt, že by uvítali více informací o ergoterapii od svých lékařů. Dále byl 

prováděn kvantitativní výzkum formou dotazníkového šetření mezi lékaři daných 

odborností, kteří pracují na území Pardubického kraje. Cílem tohoto dotazníkového šetření 

bylo zjistit, zda jsou lékaři v Pardubickém kraji informováni o oboru ergoterapie. Jedním 

z hlavních zjištění, které se ukazuje, je nepřesné pochopení oboru ergoterapie ze strany 

lékařů. Téměř všichni lékaři uvádí, že znají ergoterapii, ale při podrobnější analýze 

odpovědí zjišťujeme, že jejich odpovědi na otázky, kdy měli popsat, co si představují pod 

pojmem ergoterapie, nekorespondují se skutečnou náplní oboru ergoterapie. Špatné pojetí 

ze strany lékařů ohrožuje postavení ergoterapie na poli zdravotní a sociální péče, jelikož 

právě lékaři mohou svým pacientům tento druh terapie předepisovat. Bylo zjištěno, že 

lékaři, kteří mají informace o ergoterapii, ji předepisují svým pacientům častěji, než lékaři 

neinformovaní. Dále bylo zjištěno, že nejčastěji předepisují ergoterapeutickou péči 

rehabilitační lékaři a neurologové. 

 V závěru práce jsou uvedeny formy současné propagace oboru ergoterapie v ČR, které 

jsou směřovány spíše k širší veřejnosti. Z dotazníkového šetření mezi lékaři se ukazuje 

možný zájem o problematiku ergoterapie. Z těchto důvodů jsem sestavila sadu doporučení, 

která by mohla pomoci šířit informovanost a pochopení oboru, jedná se zejména o 

prezentaci ergoterapie na seminářích pro lékaře, dále výroba brožury s informacemi, jak 

předepisovat ergoterapii. Jedním z dalších problémů, který lékaři uvádějí, je neznalost 

ergoterapeutických pracovišť, z tohoto důvodu navrhuji zaslat odkaz na stránky České 

asociace ergoterapeutů, kde jsou uvedena téměř všechna ergoterapeutická pracoviště v ČR. 
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