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Hodnocení vedoucího diplomové práce 

 

Název diplomové práce: Marketing v ergoterapii  
 

Autorka práce:  Bc. Kateřina Závodní 

 

Vysoká míra specializace je průvodním jevem všech segmentů postmoderní společnosti, 

zdravotnictví a sociální sféru nevyjímaje. Daní za tento rychlý rozvoj, je celkové 

znepřehlednění a zvýšená náročnost orientace v systémech zdravotní a sociální péče. 

Není překvapivé, že tento pocit zažívá pacient a klient, překvapující skutečností však je, 

že i mnozí profesionálové a specialisté se ve stávajících systémech paralelně pracujících 

specialistů a multidisciplinárních týmů přestávají orientovat. Pocitem osamocení a 

nezakotvenosti může právem trpět každá nově vzniklá profesní skupina, tedy i 

ergoterapeuti. Je pochopitelné, že zájmem všech nově vzniklých profesních uskupení je 

v prvé řadě vydobýt si pozici v dosavadní profesní hierarchii a získat uznání ostatních 

profesionálů. 

 

Cílem hodnocené diplomové práce je (122 – 123): „Zmapovat informovanost o 

ergoterapii mezi lékaři dětských pacientů a zjistit, jak vnímají přínos ergoterapie rodiče 

dětí, které již ergoterapii začaly využívat.“ Z formulací cílů je zřejmé, že diplomantce jde 

především o sběr informací, které by měly následně sloužit pro volbu vhodné 

marketingové strategie. Klíčovým prostorem pro představení marketingu, tak zůstává 

teoretická část diplomové práce, respektive její třetí kapitola (26 – 46). V předcházejících 

dvou se autorka věnuje představení systému rehabilitace v ČR a charakterizování oboru 

ergoterapie. Součástí této kapitoly je i stručné srovnání stavu ergoterapie v ČR se stavem 

ergoterapií v USA a ve Velké Británii. 

 

Metodou sběru dat byla dvě dotazníková šetření realizovaná v Pardubickém kraji. Šetření 

proběhla na jaře roku 2015. Respondenty prvního byli lékaři různých odborností 

kontaktovaní na základě údajů z registru poskytovatelů zdravotních služeb. Z 405 

distribuovaných dotazníků se jich, i na základě diplomantčiny žádosti o spolupráci, 

vrátilo 77, což je 19 %. Vypovídací hodnotu tohoto šetření lze, vzhledem k této 

skutečnosti, považovat spíše za nižší, čehož si je autorka vědoma. V případě rodičovské 

veřejnosti dosáhla návratnost vyplněných dotazníků 89 %, když se jich ze 47 vrátilo 42. 

Zatímco u prvního dotazníkového šetření diplomantka pracovala s 9 pracovními 

hypotézami, v případě druhého se jednalo o hypotézu jedinou. 

 

Zjištění víceméně naplňují úvodní očekávání, zároveň odhalují několik paradoxů. Tím 

prvním je, že lékaři jsou přesvědčeni, že ergoterapii znají, přičemž úspěšně ji dokázalo 

popsat pouze 44 % z nich. Vůle předepisovat ergoterapii je ve srovnání s předepisováním 

fyzioterapie nízká, 62 % lékařů ji nepředepisuje vůbec, i když téměř všichni mají mezi 

svými pacienty osoby, pro které by ergoterapie byla vhodným způsobem rehabilitace. 

Ochota lékařů předepisovat ergoterapii roste se snižující se vzdáleností působení 

nějakého ergoterapeuta. Dvě třetiny lékařských respondentů však mají zájem se o 

ergoterapii dozvědět více. Za vhodný komunikační nástroj označují seminář, leták, 

brožuru, internet. Vysoké procento lékařů, 82 %, by uvítalo možnost poskytování 
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informací svým pacientům formou vhodných komunikačních nástrojů.    

 

V případě rodičovské veřejnosti může formulace hypotézy vyznívat dosti banálně. Lze 

jen obtížně předpokládat, že by rodiče využívali formu rehabilitace, u které by nebyli 

přesvědčeni o jejím přínosu. Dotazníkové šetření v tomto případě slouží především 

k hledání odpovědí na otázky, které mohou pomoci při navrhování vhodné komunikační 

a marketingové strategie. I u jiných oborů lze dokumentovat skutečnost, že tlak vzdělané 

veřejnosti na poskytovatele zdravotní péče může významně přispět ke vzdělávání 

zdravotníků a také ke změně jejich zavedených způsobů rozhodování o vhodných 

způsobech léčby. Zajímavým zjištěním je i deklarovaná vůle respondentů, když 78,6 % 

z nich, je ochotno finančně se spolupodílet na úhradě léčebných výloh nejčastěji ve výši 

200,- Kč/hod. K této variantě se klonilo téměř 59 % respondentů, přičemž 38 % z nich 

bylo ochotno přispívat dokonce 300 Kč. 

 

Praktická část diplomové práce (103 – 109) obsahuje také kapitolu s názvem Analýza 

současného stavu propagace ergoterapie v ČR. Spíše než o analýzu se však jedná o 

přehled nástrojů, které k propagaci využívá Česká asociace ergoterapeutů, včetně popsání 

historie jejich vzniku. 

 

Provedené analytické práce ústí ve formulaci doporučení, která by měla vést ke zvýšení 

povědomí veřejnosti o ergoterapii (110 – 111). Proti návrhům nelze nic namítat. Chybí u 

nich však následný krok. Z doporučení není zřejmé, kolik by vedení takovéto formy 

kampaně stálo, kdo by za její vedení odpovídal, když ČAE doposud funguje především 

na dobrovolné bázi. Toto jsou legitimní otázky, které navržená doporučení otvírají, a na 

které diplomové práce odpověď nepřináší. 

 

Ze způsobu zpracování diplomové práce je však zřejmé, že si diplomatka s její tvorbou 

dala práci, a že její tvorbě věnovala potřebné úsilí. Výzkum se snažila pojmout 

komplexně a závěry, ke kterým svým šetřením dospěla, mohou sloužit jako vhodný 

podklad pro navrhování marketingové strategie. 

  

Úkol k obhajobě diplomové práce: 

 

1) Definujte způsob, jakým by za současných podmínek fungování ČAE bylo možné 

financovat vedení vámi navržené marketingové kampaně zaměřené na zvýšení 

povědomí o ergoterapii.  

 

Prohlašuji, že diplomová práce, Marketing v ergoterapii, splňuje nezbytné požadavky a 

klasifikuji ji stupněm velmi dobře. 

 

V Praze 10. února 2016 

 

Hodnocení zpracoval: Mgr. Petr Vrzáček 


