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Tato bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické 

části jsou shrnuty poznatky o onemocněních patřících pod pojem získané poškození 

mozku a jejich klinické důsledky. Dále je popsán systém rehabilitace této cílové 

skupiny a postavení nestátních neziskových organizací v tomto systému. Práce 

poskytuje přehled možností ergoterapeutické intervence ve čtvrté a páté fázi 
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Abstract:  

This bachelor thesis is divided into theoretical and practical parts. The 

theoretical part summarizes the knowledge regarding diseases belonging to the concept 

of acquired brain injuries and their clinical consequences. In addition, the system of 

rehabilitation of this target group and the status of non-governmental non-profit 

organizations in this system are described. The thesis provides an overview of the 

possibilities of occupational therapy intervention in the fourth and fifth phases of 
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The practical part of the thesis is a pilot study focusing on the following research 

question: "Which factors affect the success of occupational therapy in clients after brain 

injury?". The aim is to find factors that could influence the success of rehabilitation 

interventions in a particular organization. The examination of documents is the used 

method. Another aim of the practical part is to map out the situation of providing 
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were in the age group 46 to 55 years. The deficit of cognitive functions and the ischemic 

cerebrovascular accident have negative effect on success. The impact of family support 

and epilepsy has not been confirmed. Majority of successfull clients suffer from 

a paresis on the dominant side and the right-side hemiparesis. The longer time from the 

injury was not a deciding or limiting factor for the success of the rehabilitation. 
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Úvod 

Mezi získané poškození mozku se řadí více diagnostických jednotek, cévní 

mozková příhoda, traumatické poškození mozku, nádorová onemocnění mozku a další 

typy poškození (Maršálek a kol., 2011). Výskyt případů cévní mozkové příhody je cca 

150 – 200 případů na 100 000 obyvatel. Toto číslo není zanedbatelné, ovšem díky 

vysoké úrovni časné lékařské péče cca 60 % pacientů přežívá a často s těžkou 

disabilitou. Traumatické poškození mozku je dokonce uváděno jako nejčastější příčina 

vzniku disability (Seidl, 2015). Z tohoto důvodu je nezbytné se rehabilitací osob 

s poškozením mozku důsledně zabývat. 

Systém rehabilitace osob po získaném poškození mozku v České republice má 

správný směr a v časných fázích rehabilitace je na velmi vysoké úrovni. Dle Věstníku 

z roku 2010 je pacientům po CMP poskytována třístupňová úroveň péče a na všech 

úrovních je definováno poskytování komplexní interprofesní rehabilitace. Do tohoto 

týmu patří řada odborníků jako např. lékaři, ergoterapeuti, fyzioterapeuti nebo 

psychologové, ale také samotný pacient a jeho rodina (Švestková a kol., 2017). 

V subakutní fázi jsou pacienti překládáni na lůžka včasné rehabilitace. Většina klientů 

absolvuje ještě pobyt v rehabilitačním zařízení a poté někdy ještě dochází na ambulantní 

terapie. V akutním a subakutním stádiu je tedy velmi dobře a systematicky poskytována 

rehabilitace, ale v okamžiku přesunu do regionů a komunit nastává největší systémový 

problém a chybí zde kontinuita procesu. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla zpracovat 

bakalářskou práci právě se zaměřením na poskytování rehabilitace v neziskovém 

sektoru, neboť toto téma je v současné době velmi aktuální. Na výběr tématu měl velký 

vliv také zájem o danou problematiku. 

Ergoterapeut je nezastupitelným členem interprofesního týmu ve všech fázích 

rehabilitace osob se získaným poškozením mozku. Cílem teoretické části práce je tedy 

zpracovat profil možností ergoterapeuta v pozdních fázích rehabilitace, která je často 

poskytována právě v neziskových organizacích. Dalším cílem je v této části práce 

popsat jednotlivé diagnózy spadající pod pojem získané poškození mozku, systém péče 

o tyto pacienty, respektive klienty, a postavení nestátních neziskových organizací 

v tomto systému. 

Hlavním cílem praktické části bakalářské práce je zjistit a popsat faktory, které 

by mohly ovlivňovat ergoterapeutickou intervenci, respektive práci celého 

interprofesního rehabilitačního týmu, s tím, že data budou využitelná nejen pro 
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ergoterapeuty. Pro tento pilotní výzkum je vybrána z důvodu zaměření práce nezisková 

organizace ERGO Aktiv, o.p.s. která splnila předem dané podmínky. Na základě 

hlavního cíle a rešerše různých studií jsou stanoveny dílčí hypotézy, které budou 

potvrzovány či vyvraceny pomocí programu Microsoft Excel. Metoda získávání dat 

prostřednictvím zkoumaní dokumentů má své výhody, ale i limitace. Vzhledem 

k důležitosti poskytování komunitní rehabilitace v neziskových organizacích je dalším 

cílem zmapování situace v poskytování ergoterapie pro klienty se získaným poškozením 

mozku v nestátních neziskových organizacích v České republice. 
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1 Teoretická část 

1.1  Získané poškození mozku 

Cílem této kapitoly je klasifikovat získané poškození mozku, uvést základní 

demografická data a informace o jednotlivých nozologických jednotkách. Dle Maršálka 

a kol. (2011) spadá pod pojem získané poškození mozku celá řada onemocnění, která 

mají společné to, že vznikla náhle a mohou mít různé druhy příčin: 

- poranění – traumatické poškození mozku, 

- cévní mozkové příhody, 

- hypoxie a anoxie mozku, 

- metabolické a toxické poškození, 

- infekce. 

Nejčastější příčinou získaného poškození mozku (ZPM), anglicky Acquired 

Brain Injury (ABI) je právě poškození v důsledku cévní mozkové příhody a poranění, 

tedy traumatické poškození mozku (Maršálek a kol., 2011). Proto bude v této práci 

rozděleno získané poškození mozku na: 

- cévní mozkové příhody (CMP), 

- traumatické poškození mozku (TBI), 

- a další typy poškození mozku. 

1.1.1  Cévní mozková příhoda 

Cévní onemocnění mozku se řadí na třetí místo jako příčina úmrtí v České 

republice. Výskyt cévních onemocnění mozku se pohybuje dle regionu mezi 150 až 200 

případy na 100 000 obyvatel. Úmrtnost na iktus do 1 roku od příhody se pohybuje okolo 

40 % (Seidl, 2015). Spolu s vyšším věkem také přibývá případů cévní mozkové 

příhody. Incidence se nejvíce zvyšuje od 45. roku. Ve věkové kategorii 45 – 54 let je 

incidence 2 osoby na 1000 obyvatel za rok, u věkové skupiny 65 – 74 let to je již 10 

osob a ve věku nad 80 let je již incidence 30/1000 obyvatel za jeden rok (Fuller 

a Manford 2011). Cévní mozková příhoda je tedy velmi časté onemocnění a pacientovi 

způsobuje významnou disabilitu, asi 40 – 50 % přežívajících pacientů trpí disabilitou 

a kognitivními deficity (Krámská, 2017). Z hlediska příčiny rozdělujeme CMP na: 

- ischemickou cévní mozkovou příhodu – příčinou je ischemie (cca 85 % 

případů), 
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- hemoragickou cévní mozkovou příhodu – příčinou je krvácení (cca 15 % 

případů) (Seidl, 2015). 

Z časového hlediska je významná především tranzitorní ischemická ataka 

(TIA), která je jakýmsi varováváním před ,,velkým“ iktem, proto je vždy nutné 

komplexní vyšetření a zahájení optimální léčby, aby se předešlo vzniku rozvíjející cévní 

mozkové příhody (Ambler, 2011). Při tranzitorní ischemické atace dochází 

k ložiskovým ischemickým lézím, které jsou ale reverzibilní. Příčinou může být 

dočasný uzávěr tepny trombem nebo embolem ze srdce. Příznaky u této ataky 

odeznívají do 24 hodin (Bartels, Duffy, Beland, 2016). Z hlediska časového rozdělení se 

lze setkat ještě se zkratkou RIND – reverzibilní ischemický neurologický deficit. 

V tomto případě jsou příznaky déletrvající, ale kompletně odezní do 3 týdnů bez 

následků (Ambler, 2011). Z hlediska časového průběhu se dále rozlišují vyvíjející se 

příhody, které mají nestabilní příznaky a mohou být důsledkem narůstání trombu, další 

embolizace nebo rozvoje komplikací. Posledním stádiem je dokončený iktus s různě 

závažnými následky (Ambler a Bauer, 2010). 

Cévní mozková příhoda se řadí mezi civilizační choroby a existují tedy rizikové 

faktory, které mohou zvyšovat riziko vzniku ischemické CMP. Dle Fullera a Manforda 

(2011) patří mezi nejzávažnější riziko vzniku aterosklerotického plátu a tedy následné 

příhody hypertenze, diabetes mellitus, kouření, rodinná predispozice, zvýšená hladina 

cholesterolu a nadměrné užívání alkoholu. Přičemž genetická predispozice se řadí mezi 

neovlivnitelné rizikové faktory a to spolu s věkem, socioekonomickým statusem 

pacienta, zeměpisnými a klimatickými podmínkami a pohlavím (Seidl, 2015). Kromě 

aterosklerotického procesu, který způsobí zúžení intrakraniálních tepen, může ischemii 

způsobit také embolizace ze srdce nebo disekce cévní stěny (Fiksa, 2015). V důsledku 

uzávěru mozkové tepny a tedy nedostatečnému zásobení kyslíkem a živinami, dochází 

v mozkové tkáni k nekróze. Kolem tohoto nekrotického ložiska je oblast, která má 

sníženou perfuzi, ale ještě zde nedošlo k nekróze. Tato oblast se nazývá penumbra. 

Pokud nedojde k včasné revaskulizaci, tak i tato oblast podlehne nekróze a následky 

CMP jsou rozsáhlejší (Fiksa, 2015). 

Příčiny hemoragické CMP mohou být různé. Typicky dochází ke krvácení 

z neléčeného vysokého krevního tlaku. Další příčiny jsou poruchy krevní srážlivosti, 

cévní abnormality a anomálie, např. aneurysma. Prasklé aneurysma postihuje většinou 
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mladší jedince v 85 % způsobuje subarchnoidální krvácení, a také se vyznačuje častým 

výskytem komplikací. (Fiksa, 2015) 

1.1.2  Traumatické poškození mozku 

Trauma mozku se řadí mezi nejčastější příčinu vzniku disability, zároveň je třetí 

příčinou mortality u osob mladších 45 let. Přibližně polovina zraněných umírá ještě před 

tím, než se dostanou do zdravotnického zařízení, a dalších 90 % z přeživších osob 

zemře do jednoho týdne po úrazu. K poranění hlavy a mozku dochází ve více než 

polovině případů při dopravních nehodách. Dalšími příčinami jsou pády a to často při 

sportu nebo v rizikovém zaměstnání a dále u starších osob v domácím prostředí. (Seidl, 

2015) 

Traumatické poškození mozku lze klasifikovat dle závažnosti vycházející ze 

skóre Glasgow Coma Scaale (GCS), česky Glasgowská škála poruch vědomí. Toto 

hodnocení testuje otevírání očí, slovní odpověď a motorickou reakci. Pacient může dle 

závažnosti stavu získat od jednoho do šesti bodů. Dle výsledků se definuje: 

- lehké trauma mozku – pacient získal 13 – 15 bodů, 

- středně těžké trauma mozku – pacient získal 9 - 12 bodů, 

- těžké trauma mozku – pacient získal 3 – 8 bodů. (Lippertová – Grünerová, 

2009) 

Další možností klasifikace traumatického poškození mozku je rozdělení dle 

penetrace na otevřená poranění, kdy je narušena integrita lebky (např. střelné 

poranění) a uzavřená TBI, kdy nedochází k penetraci a poškození je způsobeno 

akceleračně – deceleračním mechanismem (typicky při automobilových nehodách). 

U otevřených poranění dochází kromě poškození mozkových buněk i k výraznému 

krvácení a riziku vzniku infekce, v důsledku toho má tento typ poškození větší míru 

úmrtnosti (Understanding Brain Injury, 2018). Z hlediska patologie můžeme rozdělit 

TBI na: 

- zlomeniny lebky, 

- krvácení subdurální, epidurální, subarachnoidální, 

- komoce, kontuze a lacerace mozku, 

- difuzní axonální poranění (Hawryluk a Manley, 2015). 
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1.1.3 Další typy získaného poškození mozku 

Mezi další onemocnění řadící se mezi ABI patří toxické poškození mozku. Toto 

poškození může být způsobeno ethylalkoholem, především chronickou intoxikací, 

metylalkoholem, dále se může jednat o otravu oxidem uhelnatým (CO), který vzniká při 

nedokonalém spalování. Další chemické látky, které způsobují centrální poruchy 

nervového systému, jsou: olovo, rtuť, mangan nebo organická rozpouštědla. Poškození 

mozku se může objevit i v důsledku některých metabolických onemocnění, jako je 

např. akutní nebo chronická insuficience jater či ledvin. (Seidl, 2015) 

Onkologická onemocnění mozku můžeme rozdělit na primární a sekundární. 

Sekundární tumory jsou způsobené dceřinými ložisky z nádorů primárních, 

lokalizovaných mimo mozek. Typicky metastazují karcinomy plic, ledvin, prsu 

a melanomy. Primární nádory mozku můžeme rozdělit na gliomy (nádory z gliových 

buněk), mezi které se řadí astrocytomy a další gliomové tumory, např. ependynomy 

(nádory z výstelky mozkových komor). Druhou skupinu tvoří negliomové tumory, např. 

meningomyomy (tumory z mozkových plen) a neuriomy (nádory z obalů hlavových 

nervů). (Bower a Waxman, 2015) 

Zánětlivá onemocnění mozku mohou způsobit bakterie, viry, ale i plísně 

a houby. Dle prvotního zánětlivého ložiska se rozlišují záněty primární, kdy byla 

nejdříve napadena centrální nervová soustava a záněty sekundární, kdy se zánět do 

mozku rozšířil z jiné oblasti, např. z paranazální dutiny. Zánět může postihnout 

mozkomíšní pleny, potom se jedná o meningitidu, nebo mozek, encefalitidu. Postižení 

může být i kombinované, tedy meningoencefalitida. (Ambler, 2011) 

1.2  Následky poškození mozku 

Pokud došlo při závažném poškození mozku k porušení vitálních funkcí, 

z jakýchkoliv všech výše uvedených příčin, je vždy nutné pacienta nejprve stabilizovat. 

U lehčích poškození mozku mohou zůstat životně důležité funkce nepoškozené, ale 

dochází k narušení dalších funkčních okruhů. Závažnost a druh poškození závisí vždy 

na lokalizaci mozkové léze, ale následky poškození mozku jsou téměř vždy komplexní 

a je tedy důležité, aby se na rehabilitaci klienta podílel celý interprofesní tým. 

(Lippertová – Grünerová, 2005) 
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1.2.1 Somatické následky 

Somatické následky získaného poškození mozku můžeme rozdělit a mohou se 

týkat následujících oblastí: 

- poruchy vědomí, 

- poruchy vegetativních funkcí, 

- poruchy motoriky, 

- poruchy somatosenzoriky (Kalina, 2008). 

Poruchy vědomí se rozlišují dle závažnosti stavu pacienta. Nejtěžší porucha je 

kóma, u těchto osob nejsou na EEG (elektroencefalografii) žádné známky cyklu spánek 

– bdění, oči pacientů jsou neustále zavřené, nejsou schopni žádné komunikace a cílené 

motorické reakce. Kóma většinou trvá 2 týdny a poté přechází buď do vegetativního 

stavu (pacient spontánně otvírá oči, ale zůstává neschopnost komunikace, zpracování 

informací a reakce na podněty), nebo stavu minimálního vědomí (pacient reaguje na 

emocionální podněty, např. pláčem nebo úsměvem a dokáže verbálně nebo neverbálně 

zareagovat na uzavřenou otázku), nebo se pacient z tohoto stavu probere do plného 

vědomí (Giacino et al., 2014). Méně závažná porucha vědomí je sopor (těžké omezení 

vědomí, pacient se probírá na krátký čas po intenzivním stimulu) a somnolence (lehké 

omezení vědomí, pacient je spavý a dotykem či oslovením ho lze probudit) (Lippertová-

Grünerová, 2005). Výše popsané poruchy vědomí jsou poruchy kvantitativní. Poruchy 

vědomí mohou být i kvalitativní (delirium, zmatenost, mrákotné stavy), kdy je vigilita 

zachovaná, ale je narušen obsah (pacienti mají halucinace, iluze, jsou dezorientovaní 

apod.) (Ambler, 2011). 

Mezi poruchy vegetativních funkcí, které mohou mít osoby se získaným 

poškozením mozku, patří poruchy spánku a bdění, hormonální poruchy, porucha 

termoregulace a regulace tepové frekvence a dýchání. (Lišková a kol., 2014) 

Při postižení mozku vznikají centrální poruchy motoriky, které se projevují 

nejčastěji jako centrální paréza. Ihned po prodělání CMP či jiného poškození mozku 

dochází na několik dní k hyporeflexii (snížení reflexů) až areflexii (vyhasnutí reflexů), 

svalové slabosti a hypotonii. Postupně se však reflexy navracejí a vyvíjí se spasticita, 

což je zvýšená svalová aktivita, která se projevuje po rychlém protažení svalu tzv. 

zárazem (angl. catch), oproti tomu při pomalém pasivním protažení lze sval protáhnout. 

Z tohoto důvodu spasticitu nelze poznat na první pohled. Naopak spastická dystonie je 

na pacientovi zřetelná a způsobuje abnormální postavení končetin a to v důsledku 
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mimovolných stahů svalů v klidu. Často je tedy spastická dystonie příčinou funkční 

disability spíše než samotná spasticita. Toto se děje v důsledku poškození části 

sestupných drah, často v oblasti capsula interna. Téměř nikdy nedochází k patologii 

všech vláken. Příznaky se většinou projevují na kontralaterální polovině těla, než ve 

které došlo k mozkové lézi. Spasticita se nevyvíjí na všech svalech a ne vždy ve stejné 

míře. Antagonisti spastických svalů bývají utlumené a ochablé a v důsledku toho se 

rozvíjí svalová nerovnováha. (Votava 2017; Jech, 2015) 

Tělesné vjemy z celého těla jsou vedeny somatosenzorickým systémem do 

mozku. Tyto vjemy můžeme rozdělit na mechanocepční (vnímání tlaku, hmatu 

a vibrací), termocepční (vnímaní teploty pomocí termoceptorů) a nocicepční 

(zprostředkování bolestivých vjemů). Všechny tyto vjemy mohou být v různé míře 

narušeny při postižení příslušných center v mozku. (Maďa, 2015) 

1.2.2 Kognitivní následky 

,,Kognitivní funkce, jinak řečeno funkce poznávací, patří mezi základní funkce 

našeho mozku. Mezi základní kognitivní funkce, které nám umožňují plnohodnotně se 

zapojit do každodenního života, patří především pozornost, paměť, zrakově – prostorové 

schopnosti, jazyk a myšlení.“ (Klucká a Volfová, 2016, str. 13). Jednotlivé kognitivní 

funkce jsou lokalizovány v různých částech mozku (mozková kůra, limbický systém, 

mozeček, talamus, hipokampus) a všechny tyto funkce mohou být v různé míře 

narušeny, a to dle lokalizace mozkové léze (Lišková a kol., 2014). 

Výskyt kognitivních poruch po cévní mozkové příhodě se pohybuje v rozmezí 

mezi 20 – 80 %. Riziko poruchy souvisí s demografickými faktory, což jsou věk, 

povolání, vzdělání, dále pak s rozsahem a lokalizací léze. (Sun, Tan, Yu, 2014) 

Podrobněji je zde zmíněna porucha řeči, která je často pro klienty významnější 

než postižení motorických funkcí, protože člověka izoluje od společnosti. Nejčastější 

poruchy řeči jsou afázie a dysartrie. Afázie je komplexní porucha řeči způsobená 

ložiskovým poškozením mozku v levé hemisféře, porušeno je rozumění a aktivní 

verbální produkce a to v různé míře, dle typu afázie. Dysartrie je porucha řeči 

způsobená poruchou koordinace svalů, které se podílejí na řečovém projevu. Dysartrii 

rozdělujeme na lehkou, střední, těžkou a anartrii, kdy úplně chybí schopnost produkovat 

řeč. Klient oproti afázii ví, co má říkat, ale neví jak. (Stančáková, 2013) 
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1.2.3 Emoční následky 

Emoční následky ihned po poškození mozku nastávají u každého jedince, jedná 

se především o nervozitu a neklid. Za změny v emočním prožívání odpovídá limbický 

systém, mozková kůra, čelní a spánkové laloky. Může se vyskytovat podrážděnost, 

vztek, agresivita, nebo naopak emoční oploštělost a otupení, nebo se tyto nálady střídají, 

potom hovoříme o emoční labilitě. V neposlední řadě se u klientů často vyskytují 

deprese, ty je třeba začít včas léčit a nepřehlížet, neboť velmi stěžují rehabilitaci 

a pokusy o návrat do běžného života. (Lišková a kol., 2014) 

V systematickém přehledu bylo zjištěno, že poruchy chování jsou po 

traumatickém poškození mozku poměrně časté. Mezi nejčastější poruchy patří 

podrážděnost (29 – 71 %), apatie (20 – 71 %), agitace (11 – 70%), deprese (20 – 71 %), 

dále agrese (25 – 39 %), zneužívání alkoholu (7 – 26 %), zneužívání drog (2 – 20 %), 

obsedantně kompulzivní porucha (1,2 – 30 %), úzkost (0,8 – 24,5 %), posttraumatická 

stresová porucha (11 – 18 %) a v 1 % se objevuje i suicidální chování. (Stefan a Mathe, 

2016) 

1.2.4 Sociální následky 

Všechny výše uvedené následky poškození mozku mají vliv na sociální 

fungování člověka, na jeho osobní a rodinný život, na společenské působení 

a samozřejmě také na pracovní uplatnění. Sociální následky se netýkají jen samotného 

klienta, ale i rodinných příslušníků a jiných blízkých osob. Velmi důležitým 

a nezbytným krokem pro efektivní rehabilitaci je přijetí nové situace a adaptace na ni, 

tento krok je důležitý nejen pro klienta, ale i jeho rodinu. (Lišková a kol., 2014)  

Změny v klientově životě nastávají i v rodinných vztazích. Blízké osoby jsou pro 

každého člověka nezbytné a nezastupitelné jako sociální opora, ale na druhé straně jsou 

samy ve velmi složité situaci. Vzájemné vztahy a role se významně mění a ony z nich 

často nemají uspokojení. Z partnerů se stávají pečující a vztah dostává jiný rozměr. Děti 

musí často zvládnout situaci, kdy středem pozornosti již nejsou ony, ale je to nemocný 

rodič (Lišková a kol., 2014). Dle Takanashi a kol. (2017) je při disabilitě otce nutná 

vzájemná a otevřená komunikace matky s dítětem. Bylo zjištěno, že na otevřenou 

komunikaci pozitivně působí podporující rodina vůči nemocnému členu rodiny 

a naopak negativně působí dlouhá doba otce strávená doma a psychická úzkost matky. 
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Proto by se všichni členové rehabilitačního týmu měli snažit o podporu funkčnosti 

rodiny klienta a eventuálně doporučit pomoc profesionálů (psychologů a psychiatrů). 

Ze sociálního hlediska je také významné, že klient často ztrácí možnost trávit 

volný čas tak, jak byl zvyklý. V tomto ohledu je dobré hledat nové možnosti nebo 

stávající aktivity adaptovat a vykonávat jinak. Zde může být ergoterapeut velmi 

nápomocný a to i v oblasti pracovního uplatnění či studia. Se všemi těmito aktivitami 

samozřejmě souvisejí, všechny výše popsané následky, proto je důležité zaměřit se na 

člověka jako celek a rehabilitaci provádět v rámci interprofesního týmu. (Lišková a kol., 

2014) 

1.3  Neziskové organizace v rehabilitaci 

Neziskové organizace v oblasti rehabilitace osob se získaným poškozením 

mozku působí především jako poskytovatelé sociálních služeb nebo mají ve svých 

stanovách rovněž poskytování veřejně prospěšné činnosti, do které spadá právě 

poskytování rehabilitace. Níže je definováno, co je to neziskový sektor, jak se rozděluje 

a co je jeho cílem. Dále rozdělení nestátních neziskových organizace dle právní formy, 

uvedeny jsou především ty, kde hlavní náplní může být poskytování rehabilitace 

a sociálních služeb, tedy kde se uplatňuje profese ergoterapeuta. 

1.3.1 Vymezení pojmů 

Definice podniku dle Dvořáčka a Slunčíka (2012, str. 1) zní: ,,Podnikem 

rozumíme jakýkoliv subjekt vykonávající činnost, která spočívá v nabízení zboží či 

služeb na trhu. Není přitom rozhodující, zda podnik při své činnosti dosahuje zisku, ale 

že oslovuje zákazníky s nabídkou svých činností.“ Z hlediska hospodářství však můžeme 

podnik rozdělit na ziskový (tržní) sektor a neziskový (netržní) sektor. Podniky v obou 

těchto sektorech však mohou mít různou právní formu (Boukal, 2013). 

Subjekty tržního sektoru usilují o dosažení zisku vykonáváním činnosti na 

vlastní jméno, účet a odpovědnost. Ziskový tržní sektor představuje tzv. první sektor. 

Pokud tyto subjekty mají dostatečný zisk a prostředky mohou sponzorovat subjekty 

neziskového sektoru. (Dvořáček a Slunčík, 2012) 

Neziskový sektor a jeho subjekty jsou opakem ziskového sektoru a jejich 

hlavním účelem je zprostředkovávat služby s přímým užitkem, které mají většinou 

charakter veřejné služby (Dvořáček a Slunčík, 2012). Neziskový sektor se dále dělí na: 
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- veřejný neziskový sektor, 

- soukromý neziskový sektor, 

- sektor domácnosti (Boukal, 2013). 

Zřizovateli veřejných neziskových organizací (tzv. druhého sektoru) jsou 

veřejné subjekty, tzn. obce, města, kraje apod. Tyto subjekty mají zájem na přímém 

užitku organizace, ale nelze je provozovat ziskovým způsobem a je třeba pro ně založit 

samostatnou organizaci. Zřizovatelé vlastní majetek dané neziskové organizace a také ji 

financují. (Dvořáček a Slunčík, 2012; Boukal, 2013) 

Neziskový soukromý sektor, neboli třetí sektor je opět založen za účelem 

primárního užitku, nejčastěji veřejně prospěšné činnosti. Zakladateli a zřizovateli jsou 

soukromé subjekty, které nestátní neziskové organizace (NNO) financují a neočekávají 

zisky, respektive zisk mohou tvořit, ale vrací ho zpět do organizace. NNO jsou v České 

republice provozovány v různých právních formách. (Boukal, 2013; Tomaščáková, 

2014) 

Díky novému občanskému zákoníku přibyl v legislativě pojem veřejná 

prospěšnost, který je v zahraničí běžně používaný v souvislosti s neziskovým sektorem. 

Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 146 je tento pojem definován 

následovně ,,Veřejně prospěšná je právnická osoba, jejímž posláním je přispívat 

v souladu se zakladatelským právním jednáním vlastní činností k dosahování obecného 

blaha, pokud na rozhodování právnické osoby mají podstatný vliv jen bezúhonné osoby, 

pokud nabyla majetek z poctivých zdrojů a pokud hospodárně využívá své jmění 

k veřejně prospěšnému účelu.“ (Nový občanský zákoník, 2017) 

1.3.2 Klasifikace právních forem neziskových organizací 

Jak již bylo zmíněno výše, právní formy neziskových organizací mohou být 

různé. Podle původních dnes již neplatných zákonů se dělí na: 

- občanská sdružení (těm může zůstat v názvu ,,o.s.“, ale pohlíží se na ně jako na 

spolky), 

- obecně prospěšné společnosti (nové již nemohou vznikat, ale stávající zůstávají 

a řídí se zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech 

a o změně a doplnění některých zákonů) 

- nadace a nadační fondy (řídí se novou právní úpravou), 
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- církevní právnické osoby (jejich forma zůstává a řídí se zákonem č. 3/2002 

Sb., o církvích a náboženských společnostech) 

- zájmová sdružení právnických osob. (Tomaščáková, 2014) 

Nové dělení nestátních neziskových organizací je následující: 

- spolky, 

- ústavy (jsou novou alternativou obecně prospěšných společností), 

- nadace, 

- nadační fondy, 

- sociální družstva (nová právní forma a bývalá občanská sdružení se na ně 

mohly transformovat) (Tomaščáková, 2014). 

Spolek mohou založit minimálně tři osoby se společným zájmem, účel může být 

zcela soukromý nebo veřejný (založen za účelem pomoci různým skupinám obyvatel). 

Zakladatelé jsou povinni vypracovat návrh stanov, které obsahují název a sídlo, přičemž 

v názvu musí být slovo spolek, zapsaný spolek nebo zkratka ,,z.s.“. Dále stanovy 

obsahují účel spolku, kdy hlavní náplní spolku musí být uspokojování zájmů, pro něž 

byl spolek založen. Podnikání či jiná výdělečná činnost nesmí být hlavní činností 

spolku, může však být činností vedlejší jako podpora činnosti hlavní. Zisky se mohou 

použít jen pro účely spolku. Stanovy dále obsahují práva a povinnosti členů a určení 

statutárního orgánu. Spolek začíná existovat ke dni, kdy byl zapsán do veřejného 

rejstříku. Návrh na stanov schvaluje ustavující schůze. Zánik členství je buď 

vystoupením, vyloučením, nebo dalšími způsoby uvedenými ve stanovách spolku. 

Orgány spolku jsou statutární orgán a nejvyšší orgán. Další orgány, které může mít 

spolek, jsou kontrolní komise, rozhodčí komise a další dle stanov. Statutární orgán 

může mít více členů, jedná se tedy o výbor nebo ho tvoří jedna osoba (předseda). 

Nejvyšší orgán spolku volí a odvolává členy statutárního orgánu, určuje hlavní 

zaměření spolku, mění stanovy, schvaluje hospodaření, hodnotí a může spolek zrušit. 

Jednotlivé spolky se mohou slučovat (fúze spolku) a mohou se i rozdělovat. Podmínky 

definuje zákon. (Nový občanský zákoník, 2017) 

Ústav je novou právnickou formou, která na rozdíl od spolků vznikla za účelem 

provozovat činnost veřejnosti užitečnou a každému rovnocenně dostupnou za předem 

daných podmínek. Poskytuje-li ústav jakoukoliv vedlejší výdělečnou činnost, musí být 

zisk použit výhradně k podpoře činnosti a hrazení nákladů. Ústav se zakládá zakládací 

listinou nebo pořízením v případě únrtí. Ústav oficiálně vzniká po zapsání do veřejného 
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rejstříku. Náležitosti pro založení jsou název ústavu, který musí obsahovat ,,zapsaný 

ústav“ nebo zkratku ,,z.ú.“, dále účel činnosti, údaj o vkladu nebo nepeněžitém 

předmětu, počet členů správní rady (včetně jmen a bydliště) a údaje o organizaci ústavu. 

Na rozdíl od spolků jsou orgány ústavu jasně definovány. Statutární orgán ústavu je 

ředitel (lze zvolit i jiné označení), který nemůže být členem jiného orgánu ústavu a má 

nárok na finanční odměnu. Správní rada volí a odvolává ředitele a kontroluje jeho 

působení, schvaluje rozpočet a výroční zprávu ústavu, rozhoduje o všech vedlejších 

činnostech. Členové jsou jmenováni a odvoláváni zakladatelem nebo členy rady. Pokud 

není určeno jinak, členové vykonávají svou funkci tři roky a nárok na odměnu mají jen 

tehdy, pokud je to uvedeno v zakládací listině. Jestliže ústav neplní svou funkci, může 

být soudně zrušen. (Nový občanský zákoník, 2017) 

Sociálním družstvem se rozumí organizace, která vyvíjí obecně prospěšnou 

činnost s cílem pracovní a sociální integrace znevýhodněných osob a to především pro 

osoby z okolí, kde družstvo sídlí a poskytuje své služby. Hlavní náplní je vytvářet 

pracovní příležitosti, sociální služby, zdravotní péči, vzdělávání a sociální bydlení. 

V názvu musí mít organizace označení ,,sociální družstvo“. Družstvo se nesmí změnit 

v jiné než sociální družstvo a nesmí změnit účel své činnosti, než jak je uvedeno výše. 

Jiné právní formy nestátních neziskových organizací mohou jako vedlejší činnost 

podnikat, ale družstvu by pak hrozilo zrušení. Přestože sociální družstva poskytují 

veřejně prospěšnou činnost, nelze je považovat za typické neziskové organizace, neboť 

zákon umožňuje určitou část zisku přerozdělovat mezi členy. (Zákon č. 90/2012 Sb.) 

Nové obecně prospěšné společnosti nemohou již od 1. 1. 2014 vznikat. Tímto 

dnem zanikl i zákon č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech, ale 

společnosti vzniklé do konce roku 2013 se tímto zákonem stále řídí. Obecně prospěšná 

společnost je právnická osoba, která vznikla podle výše zmíněného zákona za účelem 

poskytování veřejně prospěšných služeb a její zisk smí být použit pouze na poskytování 

služeb, pro které byla společnost zřízena. V názvu musí mít organizace název ,,obecně 

prospěšná společnost“ nebo zkratku ,,o.p.s.“. Pro založení je nutná zakládací smlouva 

nebo listina, ta musí obsahovat název, sídlo a identifikační číslo zakladatele a také 

název a sídlo obecně prospěšné společnosti. Dále v listině musí byt definován druh 

služeb a podmínky jejich poskytování a na jakou dobu se společnost zakládá, pokud to 

není na dobu neurčitou. V zakládací listině jsou dále uvedeny osobní údaje o řediteli, 

hodnota a označení majetkových vkladů, způsoby odměňování členů správní rady, 
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dozorčí rady a ředitele. Obecně společná společnost vzniká dnem zapsání do rejstříku 

obecně prospěšných společností. Orgány obecně prospěšné společnosti jsou správní 

rada a dozorčí rada. Správní rada musí mít alespoň tři členy, členové musí být 

bezúhonní a nesmí být členy dozorčí rady, jejich funkční období je tříleté a opětovné 

členství je možné. Členové správní rady schvalují rozpočet, účetní uzávěrky, výroční 

zprávy a doplňkové činnosti, rozhodují o zrušení společnosti. Dozorčí rada je 

kontrolním orgánem, opět má minimálně tři členy, přezkoumává účetní uzávěrky, 

alespoň jednou ročně informuje ředitele a správní radu o své činnosti (Zákon 

č. 248/1995 Sb.) 

1.3.3 Systém rehabilitace osob se získaným poškozením mozku 

Rehabilitace je dle Švestkové (2017) ,,obnova nezávislého a plnohodnotného 

tělesného a duševního života osob po úrazu, nemoci, nebo zmírnění trvalých následků 

nemoci nebo úrazu pro život a práci (aktivity) člověka. Nezbytné je však také zajistit 

důstojný život i člověka s těžkou a velmi těžkou disabilitou.“ Rehabilitační intervence 

(prostředky) se rozdělují dle oblasti, kde rehabilitace probíhá na: 

- rehabilitaci ve zdravotnictví, 

- sociální rehabilitaci, 

- pracovní rehabilitaci, 

- pedagogickou rehabilitaci (Švestková a kol., 2017). 

 Důležité je zmínit pojem koordinovaná rehabilitace, kdy pomocí výše 

vyjmenovaných rehabilitačních prostředků jsou jedinci s dlouhodobou disabilitou v co 

největší možné míře začleňováni do společnosti. Koordinovaná rehabilitace je tedy 

plynulý a ucelený proces s cílem snižování následků nepříznivého zdravotního stavu. 

Vlastnosti koordinované rehabilitace jsou včasnost (zahájení rehabilitace ve správný 

čas), komplexnost (postup se stanovuje na základě všech dostupných informací), 

návaznost (návaznost činností dle zlepšování funkce klienta), koordinovanost 

(rehabilitace má svůj plán a cíle, kterých by se mělo dosáhnout v co nejkratším čase 

a v co největší možné míře), součinnost (kooperace mezi poskytovateli rehabilitace, 

pacientem, ale i orgány státní správy), poslední vlastností je používání Mezinárodní 

klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (slouží následně k určení 

způsobilosti k práci, speciálních potřeb v oblasti vzdělávání, dávek a služeb sociálního 
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zabezpečení a je nutná při předepisování a schvalování kompenzačních pomůcek, 

rovněž slouží ke statistickým účelům). (Švestková a kol., 2017) 

V současné době jsou pro pacienty s traumatickým poškozením mozku zřízena 

specializovaná traumacentra a péče jim je poskytována také na jednotkách intenzivní 

péče neurochirurgických oddělení. Na těchto odděleních neurochirurgie je zajištěna 

i péče o pacienty s nádorovým onemocněním mozku nebo jiným netraumatickým 

poškozením. (Maršálek a kol., 2011) 

Od roku 2010 je pro pacienty s akutní cévní mozkovou příhodou stanovena péče 

na třech úrovních. První úrovní jsou komplexní cerebrovaskulární centra, která 

představují nejvyšší stupeň péče, nižší úroveň péče zajišťují iktová centra. Nejnižší 

základní úroveň představuje ostatní cerebrovaskulární péče. Důležité je především to, že 

Věstník č. 2 z roku 2010 poprvé určuje na všech těchto stupních péče zajišťovat 

včasnou komplexní rehabilitaci, dále specifikuje personální a materiálně - technické 

zajištění, např. na sedm lůžek připadá jeden ergoterapeut. Bohužel pro pacienty s jiným 

získaným poškozením mozku než je CMP není nikde tato včasná interprofesní 

rehabilitace definována, a tedy ani všem pacientům poskytována. (Věstník MZ ČR 

2010; Maršálek a kol., 2011). 

V subakutní fázi jsou jedinci po prodělané CMP překládáni na lůžka včasné 

rehabilitace, kde opět působí celý interprofesní tým. Většina pacientů po propuštění 

absolvuje ještě rehabilitaci v některém lůžkovém rehabilitačním zařízení (např. 

Rehabilitační ústav Kladruby), eventuálně dochází na ambulantní rehabilitaci na 

rehabilitační oddělení neurologie. Následně však většině z nich již není předána 

informace o dalších možnostech regionální rehabilitační intervence, nebo tato regionální 

rehabilitace zaměřená na klienty se získaným poškozením mozku vůbec v místě bydliště 

klienta neexistuje. Někteří klienti začnou sami vyhledávat různé možnosti a poté 

dochází k tzv. ,,pacientské turistice“, kdy není zajištěna kontinuita a tím i efektivita 

rehabilitace. (Maršálek a kol., 2011) 

Problémů v poskytování rehabilitace jedinci se získaným poškozením mozku je 

několik. Jedním z nich je nedodržení kontinuity péče. Chybí zde tzv. case manager, 

který by řídil návaznost péče a koordinoval klienta, a tím se zajistila včasná a návazná 

rehabilitace. Především ale chybí místní komunitní dostupnost zdravotně – sociálních 

služeb, kterou by poskytovaly právě neziskové organizace, a to např. formou denních 

stacionářů. Místo toho jsou klienti vázáni pouze na dobu pobytu v lůžkovém zařízení, 
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kde se jim poskytne sice komplexní rehabilitace, ale vzhledem k absenci návaznosti 

služeb není využit další potenciál klienta na regionální úrovni. Komplexní 

cerebrovaskulární program sice upravil systém péče o pacienty po CMP a definoval zde 

i nutnost poskytování časné rehabilitace, ale chybí program, který by propojil systém 

zdravotní a sociální péče. Maršálek používá význačné přirovnání, že by rehabilitace 

měla být jakýmsi mostem, který bude spojovat zdravotní a sociální sféru. Dalším 

problémem je, že chybí součinnost mezi ministerstvy zdravotnictví, práce a sociálních 

věcí a také školství a zároveň spolupráce těchto resortů s odbornými společnostmi. 

(Maršálek a kol., 2011) 

1.3.4 Ideální model rehabilitace osob se ZPM 

Ideálním modelem péče je rozdělení rehabilitace osob se získaným poškozením 

mozku do pěti fází. První fáze je rehabilitace akutní na lůžkách intenzivní péče. Již 

zde by měl pracovat interprofesní rehabilitační tým (lékaři, zdravotní sestry, 

neuropsychologové, fyzioterapeuti, ergoterapeuti, logopedi, speciální pedagogové, 

sociální pracovnice, nutriční terapeuti, protetici, biomedicínští inženýři a v neposlední 

řadě rodina a přátelé). Tento model již dobře funguje, díky vysoce specializovaným 

cerebrovaskulárním centrům (viz kapitola 1.3.3.). Druhá fáze je rehabilitace včasná, 

kterou by měla zajišťovat lůžka včasné rehabilitace. Regionální rehabilitace je třetí 

fáze, péče je poskytována formou regionálních rehabilitačních oddělení a jedinec se tak 

posouvá blíže ke komunitě a začíná zde již více využívat prostředky rehabilitace 

sociální a pedagogické. Čtvrtá fáze rehabilitace se více posouvá do regionálně 

rozprostřených míst, kde je nejčastěji zprostředkována formou rehabilitace ve 

specializovaných denních stacionářích, nebo klienti dochází na ambulantní rehabilitaci 

či využívají rehabilitaci v domácím prostředí. Je zde již plně rozvinuta rehabilitace 

sociální a pracovní. Finální fáze je rehabilitace komunitní, která může být zajištěna 

formou dlouhodobé péče v pobytových zařízeních či doma se službami, nebo formou 

komunitních služeb. V této fázi zdravotnická rehabilitace ustupuje do pozadí a ve větší 

míře je poskytována rehabilitace sociální, pracovní a pedagogická. (Maršálek 

a Janečková, 2012; Švestková a kol., 2017) 
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1.3.5 Neziskové organizace v modelu rehabilitace 

Ve všech zmíněných neziskových organizacích v kapitole 1.3.2. může probíhat 

rehabilitace člověka po získaném poškození mozku, neboť se jedná o činnost veřejně 

prospěšnou a jejím vykonáváním je definována nezisková organizace. Dle výše zmíněné 

definice a rozdělení rehabilitačních prostředků se jedná nejčastěji o rehabilitaci sociální 

a zdravotně – sociální. Některé z těchto organizací mohou být registrovány jako 

poskytovatelé sociálních služeb a nabízet klientům po získaném poškození mozku 

rehabilitaci. Nejčastěji to je sociální poradenství, ze služeb sociální péče především 

denní stacionáře a ze služeb sociální prevence právě sociální rehabilitace. 

Sociální rehabilitace je dle § 70 zákona o sociálních službách, ,,soubor 

specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti 

osob, a to s rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilování návyků a 

nácvikem výkonu běžných denních činností alternativním způsobem využívajícím 

zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí.“ Sociální rehabilitaci je možné 

poskytovat ambulantně, formou terénních nebo pobytových služeb. Jedná se o nácvik 

soběstačnosti a všech dalších aktivit, které vedou k začlenění jedince do společnosti, 

dále umožnění sociálního kontaktu, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při 

uplatnění práv. Při poskytování sociální rehabilitace formou pobytových služeb musí 

být klientovi poskytnuto ubytování, strava a podmínky pro osobní hygienu. (Zákon 

č. 108/2006 Sb.) 

Sociální poradenství se dělí dle § 37 zákona o sociálních službách na základní 

a odborné. Základní poradenství poskytuje jedincům stěžejní informace k řešení jejich 

situace a je součástí všech sociálních služeb. Poradenství odborné se již specializuje na 

určitou cílovou skupinu, např. pro osoby se zdravotním postižením. (Zákon č. 108/2006 

Sb.) 

Denní stacionáře zajišťují pomoc při zvládání běžných denních činností (ADL), 

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, umožňují kontakt se společenským 

prostředím a pomáhají uplatňovat práva jedinců. Denní stacionáře jsou určeny pro 

osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku či disability a pro osoby s chronickým 

duševním onemocněním. (Zákon č. 108/2006 Sb.) 

Neziskové organizace zabývající se rehabilitaci osob po získaném poškození 

mozku by tedy měly působit především ve čtvrté a páté fázi rehabilitace, to znamená 
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v regionální a komunitní rehabilitaci, kde dochází k prolínání mezi zdravotnickou 

a sociální rehabilitací a kde mají své nezastupitelné místo. 

1.4  Ergoterapie jako součást komplexní rehabilitace  

,,Ergoterapie je profese, která prostřednictvím smysluplného zaměstnávání 

usiluje o zachování a využívání schopností jedince potřebných pro zvládání běžných 

denních, pracovních, zájmových a rekreačních činností u osob jakéhokoli věku s různým 

typem postižení. Podporuje maximálně možnou participaci jedince v běžném životě, 

přičemž respektuje plně jeho osobnost a možnosti.“ (ČAE, 2008) 

,,Ergoterapie je zdravotnická profese zaměřená na klienta, která se zabývá 

podporou zdraví a celkové pohody jedince prostřednictvím zaměstnávání. Primárním 

cílem ergoterapie je umožnit lidem účastnit se všech svých každodenních aktivit. 

Ergoterapeuti dosahují tohoto výsledku buď pomocí práce s lidmi a komunitami 

prováděním samotného zaměstnávání, kterou by osoby chtěly, potřebovaly nebo 

očekávaly dělat. Nebo také tím, že podporují schopnost jedince zapojit se do činností 

a to úpravou činnosti nebo prostředí.“ (WFOT, 2012) 

Jak již bylo řečeno v předchozí kapitole, ergoterapeuti mají své nezastupitelné 

místo v interprofesním rehabilitačním týmu. Pokud více odborníků různých disciplín 

pracuje společně jako tým a respektuje další pohledy kolegů, je práce efektivnější pro 

zlepšení stavu pacienta. Existuje více studií, které dokazují, že výsledky pacientů se 

zlepšují při interprofesním úsilí zaměřeném na společný cíl (Babur a Liaquat 2017; 

Careau et al., 2015). Ergoterapeut má intervenční možnosti na poli zdravotní i sociální 

rehabilitace a je tedy nezastupitelným členem ve čtvrté a páté fázi rehabilitace, tedy na 

regionální a komunitní úrovni, kde je často rehabilitace poskytována nestátními 

neziskovými organizacemi. Účinnou interprofesní spolupráci zdůrazňuje Körner 

a kolektiv (2016) právě u chronicky nemocných pacientů s důrazem na holistickou 

koncepci zaměřenou na klienta. 

Cílem ergoterapeutické intervence v subakutním a chronickém stádiu po 

poškození mozku je dosáhnout maximální nezávislosti klienta s ohledem na rozsah 

důsledků poškození. Dále je cílem zamezit vzniku sekundárních změn, pomoci 

zvládnout adaptaci na změnu životní situace a vytvořit podmínky pro fyzickou, 

psychickou a sociální pohodu klienta, ale i jeho rodiny. (Klusoňová, 2011) 
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1.4.1 Ergoterapeutické vyšetření a hodnocení 

Jednotlivými stádii ergoterapeutického procesu jsou příjem, hodnocení, 

stanovení plánu léčby, vlastní terapie, opakování hodnocení, poslední fází je propuštění. 

Ergoterapeutické vyšetření v tomto procesu je nezbytné pro hodnocení klienta. 

Vyšetření a následné hodnocení umožňuje získat co nejvíce informací o klientovi, 

pochopit jeho problém a analyzovat, jak ho limituje v provádění zaměstnávání. Podle 

toho, kdy je klient vyšetřován a hodnocen, rozlišujeme hodnocení vstupní, průběžné, 

specifické (tj. na vyžádání, jednorázové), závěrečné a kontrolní. Informace o klientovi 

se dají získat pomocí objektivních metod, což jsou standardizované testy, strukturované 

pozorování a rozhovor a posuzovací škály. Mezi subjektivní metody se řadí neformální 

pozorování a rozhovor, dotazníky a sebehodnotící škály. (Krivošíková, 2011) 

Ke komplexnímu hodnocení u neurologických klientů se získaným poškozením 

mozku patří především hodnocení jemné a hrubé motoriky, dále hodnocení funkční 

motoriky horních končetin, vyšetření a hodnocení rovnováhy, čití, svalového tonu. 

Ergoterapeutické vyšetření zahrnuje také hodnocení soběstačnosti, tedy všech všedních 

denních činností (Activities of Daily Living). Činnosti, které ergoterapeut vyšetřuje, by 

se spíše než na jednotlivé motorické komponenty činnosti, měly zaměřovat na funkční 

činnosti (př. uvaření čaje nebo obléknutí dolní poloviny těla). Z toho vyplývá poznatek, 

že terapeutovi by mělo záležet hlavně na souhře a koordinaci pohybu, které určují 

kvalitu vykonávané činnosti, a ne pouze na funkci jednotlivých svalů, rozsahu či 

rychlosti pohybu. (Švestková, Svěcená a kol., 2013) 

1.4.2 Trénink soběstačnosti 

Ergoterapie má své nezastupitelné místo především v oblasti nácviku všedních 

denních činností (ADL). Ergoterapeut by měl využít všech možných prostředků (včetně 

kompenzačních pomůcek) a vlastní kreativity k dosažení cílů klienta, využívá 

především strategie pro úsporu energie a zjednodušení činností za účelem ušetřit 

klientovi čas, sílu a zároveň dosáhnout úspěšného výsledku. (Ryan, Sullivan, Gillen, 

2016) 

Mezi personální (bazální) všední denní činnosti (pADL) patří koupání, 

sprchování, kontinence moči a stolice, oblékání, sebesycení, funkční mobilita, osobní 

hygiena a péče o vzhled, sexuální aktivity, použití toalety, spánek a odpočinek. 
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Například u oblékání hemiparetiků je důležité, naučit klienta dodržet pravidlo, že jako 

první se obléká postižená končetina, všechno oblečení musí být v dosahu, oblékání se 

provádí vsedě na pevné židli. Oblékání a svlékání dolní poloviny provádět 

s překřížením dolních končetin, abychom se vyhnuli současné asociované reakci na 

horní končetině. Při jedení je nejdůležitější vyřešit krájení, lze toho docílit využitím 

kombinace vidličky s nožem nebo využít zaoblený kolébavý nůž. (Foti a Kanazawa, 

2006; Krivošíková, 2011) 

Mezi instrumentální všední denní činnosti (iADL) se řadí péče o ostatní (děti, 

rodiče, domácí zvířata), komunikační dovednosti, hospodaření s penězi a vedení 

rozpočtu, příprava jídla, uklízení, péče o zdraví (např. užívání léků nebo omezení 

rizikového chování), nakupování, schopnost reagovat na nouzové situace, péče 

o domácnost a mobilita v komunitě (např. řízení auta, využití MHD) (Foti a Kanazawa, 

2006). 

1.4.3 Funkční senzomotorická terapie 

K zvládnutí úkonů všech výše zmíněných všedních denních činností je nutné 

zlepšení senzomotorických funkcí horních končetin. Při centrální paréze na horní 

končetině je nutné v rámci ergoterapie zlepšovat jemnou i hrubou motoriku, trénovat 

koordinaci (koordinace oko – ruka a koordinace obou horních končetin). Ergoterapeut 

také usiluje o zvýšení svalové síly klienta. Pro zlepšení senzomotorických funkcí lze 

využít neurovývojové přístupy, např. Bobath koncept, proprioceptivní neuromuskulární 

facilitace (PNF), metoda M. S. Roodové, nebo biomechanické přístupy, např. tejpování, 

mobilizace či míčkování. (Lippertová – Grünerová, 2005) 

1.4.4 Trénink kognitivních funkcí 

Na úspěšné zvládání běžných denních činností má vliv kromě dobrých 

senzomotorických funkcí horní končetiny i úroveň kognitivních funkcí. Abd-Elaziz 

a kolektiv (2015) studoval dvě skupiny, přičemž u jedné probíhala rehabilitace 

kognitivních funkcí a u druhé ne. Bylo zjištěno, že skupina, která se podrobila 

rehabilitaci kognitivních funkcí, měla významně vyšší skóre v kontrolním vyšetření 

a stejně tak se zlepšila v provádění pADL oproti kontrolní skupině. Li a kolektiv (2013) 

ve své pilotní studii na oddělení ergoterapie v Kalifornii zjistili, že u chronických 

pacientů se získaným poškozením mozku (čas od úrazu či příhody se pohyboval od 4 do 
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50 let) došlo po 10 lekcích kognitivního tréninku pomocí počítačového programu ke 

zlepšení zejména pozornosti, ale i paměti. Ve výsledcích nehrála roli doba od úrazu ani 

vzdělání. Z toho vyplývá, že trénink kognitivních funkcí by měl ergoterapeut po 

doporučení a dohodě s psychologem provádět i s klienty v subakutním a chronickém 

stádiu onemocnění. 

1.4.5 Trénink sociálních dovedností 

Sociální dovednosti jsou ty, které člověk potřebuje pro úspěšnou interakci 

s lidmi. To znamená, že jsou důležité pro každou oblast života a ovlivňují běžné denní 

činnosti. Z toho důvodu musí ergoterapeut s klientem, u kterého po poškození mozku 

došlo v této oblasti k problémům, trénovat sociální dovednosti v kontextu běžných 

denních činností, zejména těch, kde přichází do styku s ostatními lidmi, např. 

nakupování, využití MHD, vyřizování na úřadech. (Flair, 2013; Švestková, Svěcená 

a kol., 2013) 

V rámci nácviku sociálních dovedností se klienti učí navázat komunikaci, ale 

také udržet a ukončit rozhovor, nesouhlasit s názorem druhého, gestikulovat, projevit 

přiměřeně negativní pocity, prosadit svůj názor nebo najít kompromis. Ergoterapeut 

využívá stupňování aktivity, nejprve zkouší činnost v chráněném prostředí a teprve 

později se přechází k tréninku v reálném prostředí. (Švestková, Svěcená a kol., 2013) 

1.4.6 Terapie v oblasti volnočasových a pracovních aktivit 

Volnočasové a zájmové aktivity nabízejí člověku možnost seberealizace a na 

rozdíl od pracovních povinností má možnost si je vybírat. Pokud není volný čas člověka 

naplněn zájmovými aktivitami v důsledku nemoci, chybí mu odreagování a dochází 

k frustraci. Navíc tyto aktivity úzce souvisí s motivací a ta má význam v celém 

ergoterapeutickém procesu. Ergoterapeut by tedy měl velmi důsledně zjišťovat zájmy 

klienta a to současné, ale i minulé a zároveň se dotazovat, proč je již nemůže vykonávat. 

Důležité je také zjistit, jaké aktivity by klient chtěl vykonávat v budoucnu. Ergoterapeut 

pak může jako řešení navrhnout úpravu prostředí či pomůcek k aktivitě a klient se může 

vrátit ke své oblíbené činnosti. Další variantou je seznámit klienta s novými aktivitami, 

nebo navrhnout možnost setkávat se s jinými lidmi se stejným zájmem, nebo se 

například stát fanouškem oblíbeného sportu. (Švestková, Svěcená a kol., 2013) 
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Ergoterapeut se také podílí na hodnocení zbytkového pracovního potenciálu a to 

v rámci předpracovní rehabilitace neboli ergodiagnostiky, která se provádí v rámci 

zdravotní rehabilitace. Výsledkem je navržení vhodné pracovní pozice a indikace 

k pracovní rehabilitaci. Ergoterapeut provádí v rámci předpracovní rehabilitace 

anamnézu, aspekci, cílené pozorování (např. při modelových činnostech) 

a standardizované testy (např. Purdue Pegboard). (Švestková a kol., 2017; Švestková, 

Svěcená a kol., 2013) 

1.4.7 Výběr kompenzačních pomůcek a úprava domácího prostředí 

V kompetenci ergoterapeuta je podílet se na všech krocích potřebných k získání 

kompenzační pomůcky nebo technického prostředku. Tyto pomůcky umožňují klientům 

samostatné vykonávání ADL a dalších aktivit. Některé pomůcky jsou velmi důležité 

zejména pro rodinné příslušníky a pečovatele (např. zvedáky). Ergoterapeut by měl před 

výběrem pomůcky u klienta provést funkční vyšetření a zhodnocení domácího prostředí. 

Pro klienty po získaném poškození mozku doporučuje nejčastěji pomůcky ortopedicko-

protetické, ergoterapeut také sám může vyrábět jednoduché termoplastické dlahy 

a provádět úpravy sériově vyráběných dlah. Dále to jsou vozíky a další pomůcky 

k lokomoci (hole, berle, chodítka). V neposlední řadě jsou to pomůcky pro vykonávání 

ADL, tzn. pomůcky do koupelny (např. sedačky do vany, mycí houby s prodlouženým 

úchopem), pomůcky pro přípravu jídla a sebesycení (např. lžíce s rozšířeným úchopem, 

multifunkční prkénko), pomůcky pro oblékání (např. zapínač knoflíků), pomůcky 

usnadňující přesun (např. otáčivé podložky, zvedáky). Pro klienty s afázií nebo těžkou 

dysartrií jsou důležité pomůcky pro komunikaci (např. písmenkové tabulky, afatické 

slovníky). Úhrada pomůcek je hrazena zdravotní pojišťovnou (částečně nebo plně), 

úřadem práce nebo je klient samoplátcem. Při doplatcích na pomůcky, které hradí 

pojišťovna jen částečně, může žádat různé nadace a nadační fondy. (Krivošíková, 2011; 

Lippertová – Grünerová, 2005) 

Pokud ergoterapeut potřebuje zjistit způsob provádění ADL v domácím 

přirozeném prostředí klienta, provádí po domluvě s klientem domácí návštěvu. Ideální 

tým pro domácí návštěvy by měl tvořit ergoterapeut, fyzioterapeut a zdravotně - sociální 

pracovník. Na základě funkčního vyšetření klienta a domácí návštěvy ergoterapeut 

navrhuje úpravy domácího prostředí a vhodné kompenzační pomůcky. Ideální je nácvik 
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používání těchto pomůcek provádět taktéž v domácím prostředí. (Švestková, Svěcená 

a kol., 2013) 

1.4.8 Poradenství v oblasti prevence 

Kvůli nedostatečnému ovlivnění svalové hyperaktivity, dlouhodobé imobilizaci, 

špatnému polohování a špatně prováděnému strečinku může u klientů po poškození 

mozku docházet ke zkrácení měkkých tkání a omezení rozsahu pohybů. To v důsledku 

může znamenat vznik kontraktur, deformit a subluxací kloubů. Zamezit vzniku těchto 

sekundárních změn lze nejlépe časně po vzniku centrální parézy. V chronickém stádiu 

je důležité klienta instruovat o nutnosti aktivního využívání paretické končetiny 

a denního prolongovaného strečinku. Statický prolongovaný strečink oproti normálnímu 

strečinku zajistí dostatečnou délku protažení (ideálně 20 – 30 minut), maximální rozsah 

pohybu a jeho progresivní zvyšování (oproti ortéze, která zajišťuje funkční střední 

postavení) a pravidelnost (Hoskovcová, 2014). Ergoterapeut také informuje klienty 

o prevenci vzniku recidivy CMP, neboť péče o zdraví patří mezi instrumentální ADL.  

1.5 Faktory ovlivňující rehabilitaci 

1.5.1 Pohlaví 

Mutai et al. (2012) ve svém výzkumu prokazují nižší úspěšnost žen při 

rehabilitaci pro rychlejší následné propuštění. Ve studii však také poukazují na to, že 

výsledek mohou ovlivnit sociální faktory, protože většina žen ze studie již neměla 

partnera a žily premorbidně samy. Přičemž rodinný faktor prokazují jako pozitivní. 

Bushnell et al. (2014) zjišťovali, jaký je rozdíl kvality života mužů a žen po ischemické 

CMP a došli k závěru, že ženy vnímají nižší kvalitu života až 12 měsíců po příhodě. 

Jako možné vysvětlení uvádějí, že ženy dosahují při rehabilitaci lepší mobility a ADL 

při rehabilitaci později než muži a to z důvodu většího omezení fyzických funkcí. 

Abdul-Sattar a Godab (2013) ve výsledcích své však studie tvrdí, že pohlaví nemá vliv 

na úspěšnost rehabilitace.  

1.5.2 Typ poškození 

Abdul-Sattar a Godab (2013) poukazují, že místo mozkové léze nebylo spojeno 

s výsledkem rehabilitace, negativním prediktorem ale byla recidivující cévní mozková 
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příhoda a závažnost léze. Mutai et al. (2012) zjistili, že neglect syndrom negativně 

ovlivňuje funkční zotavení a Shoemaker et al. (2006) poukazují na negativní vliv afázie 

jakožto prediktivního faktoru v odpovědi na rehabilitaci. Lokalizace lézí v případě 

prostorového neglect syndromu je při uzávěru pravostranné střední mozkové arterie 

a případě afázie je to nejčastěji uzávěr levé střední mozkové arterie (Krámská, 2017). 

Výše uvedené studie si tedy ,,protiřečí“ a nelze s jistou říct, zda pravostranná či 

levostranná léze negativně ovlivňuje výsledky rehabilitace. 

1.5.3 Vzdělání 

Vzdělání klientů je faktor, který ve studiích není příliš řešen. Donker-Cools, 

Wind a Frings-Dresen (2016) sledovali úroveň vzdělání vzhledem k předpracovní 

a pracovní rehabilitaci při návratu klientů po získaném poškození mozku do zaměstnání. 

Zjistili, že vyšší úroveň vzdělání má významný vliv při návratu do pracovního poměru. 

Úroveň vzdělání v souvislosti s kvalitou života po ischemické CMP nebyla ve studii 

Numminema et al. (2016) prokázána. 

1.5.4 Kognitivní úroveň  

V několika výzkumech se autoři shodují, že kognitivní dysfunkce se stává 

významným negativním prediktivním faktorem při úspěšnosti rehabilitace osob se 

získaným poškozením mozku. (Abdul-Sattar a Godab, 2013; Luk et al., 2006). Mutai 

et al. (2016) potvrzují, že kognitivní dysfunkce souvisí negativně s funkčním 

zotavením. Avšak poukazují na fakt, že kognitivní úroveň negativně souvisí 

s rehabilitačními výsledky i u pacientů s jinými diagnózami, např. po frakturách femuru. 

Kognitivní deficit může způsobovat, že pacienti nechápou instrukce terapeutů, jejich 

pozornost je kolísavá a nedokáží si zapamatovat pokyny k samostatnému cvičení, které 

je pro dobrý výsledek rehabilitace nezbytné. 

1.5.5 Časnost a intenzita rehabilitace 

Bai et al. (2012) došli k závěru, že zkoumaná skupina, která měla časně 

zahájenou rehabilitační intervenci, dosáhla dřívějšího zlepšení v ADL a motorických 

funkcích. Největší rozdíl byl pozorován po prvním měsíci od CMP. Wang et al. (2014) 

očekávali, že frekvence fyzioterapie a ergoterapie bude mít vliv na funkční pokrok, ale 
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tento fakt se nepotvrdil, protože progresivní i neprogresivní skupina měla stejnou 

intenzitu a frekvenci terapií. 

1.5.6 Věk 

Věk jako prediktivní faktor výsledků rehabilitace je velmi sporný a studie se 

v něm rozcházejí. Wang et al. (2014) ve výzkumu zjistili, že neprogresivní skupina byla 

významně starší než skupina progresivní. Největší rozdíl pozorovali v prvních třech 

měsících, po šesti měsících však už byl rozdíl ve zlepšování v závislosti na věku 

minimální. Luk et al. (2006) potvrzují, že u starších pacientů, jejichž vstupní hodnota 

soběstačnosti nižší než u mladších, ale procentuální přírůstky pro pacienty jsou u všech 

věkových skupin podobné, tedy prospěch z intenzivní rehabilitace mohou mít všichni 

bez věkového rozdílu. Tento fakt potvrzuje i Abdul-Sattar a Godab (2013), který tvrdí, 

že absolutní vliv věku při rehabilitaci je malý. Shoemaker et al. (2006) zjistil, že i starší 

pacienti jsou schopni dosáhnout po šesti měsících zlepšení. Za zlepšení však považuje 

i snížení zátěže pečovatele (tzn. klient například dopomáhá při přesunech, zvládne sám 

základní osobní hygienu na lůžku apod.).  

1.5.7 Sociální a emoční faktory 

Wang et al. (2014) sledovali ve své studii funkční motorický pokrok po třech 

a šesti měsících od cévní mozkové příhody. Stanovovali u pacientů úroveň motivace 

a rozdělili je do třech kategorií, tedy na osoby s dobrou motivací, s průměrnou a slabou 

motivací. Přičemž pacienti s dobrou motivací měli vyšší pravděpodobnost, že se 

dostanou do progresivní skupiny, která se více zlepšuje ve funkčním motorickém 

pokroku. Motivace byl faktor, který jako jediný měl vliv po třech i šesti měsících 

rehabilitace, zároveň to byl po šesti měsících nejdůležitější a jediný ovlivnitelný faktor. 

Tento předpoklad, že motivace má vliv při rehabilitaci potvrdil i Luk et al. (2006). 

Se sníženou motivací souvisí deprese. Přítomnost deprese jakožto faktoru, který má vliv 

na negativní výsledky rehabilitace potvrdil Abdul-Sattar a Godab (2013) i Shoemaker 

et al. (2006). Špatné rodinné zázemí a osamělost určily jako negativní faktor Mutai et al. 

(2012) a Luk et al. (2006). Zjistili, že všichni starší pacienti 65 let, kteří žili předtím 

doma s rodinou, mají předpoklad dobrého rehabilitačního výsledku. 
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2 Praktická část 

2.1 Cíl práce  

Hlavním cílem této práce je zjistit faktory, které by mohly ovlivňovat 

ergoterapeutickou intervenci, respektive práci celého interprofesního rehabilitačního 

týmu, přičemž získaná data budou využitelná nejen pro ergoterapeuty. Na základě 

výsledků práce by mělo být zřejmé, které faktory jsou důležité pro úspěšnou rehabilitaci 

a které ji naopak ovlivňují negativně. Tyto informace by se rozhodně neměly zapomínat 

zjišťovat již při vstupním vyšetřením. Také by tyto výsledky mohly napovědět, kdy je 

menší pravděpodobnost úspěšnosti, a tudíž by se měl pacient více namotivovat, nebo 

kdy je nutné se více zaměřit na ovlivnění negativního faktoru a tím zvýšit 

pravděpodobnost naplnění cílů klienta. Pokud by bylo zjištěno, že terapie je úspěšná 

i u chronických klientů, neměl by ergoterapeut nikdy intervenci ,,vzdávat“ a s těmito 

klienty by se mělo pracovat i nadále. Terapeuti, kteří pracují ve zdravotnických 

zařízeních, by tedy měli tyto pacienty, kteří už se dále intenzivně nezlepšují, odkazovat 

na neziskové organizace. Chroničtí pacienti mohou více těžit ze služeb NNO, neboť 

sociální rehabilitace je nezbytná pro to, aby byl člověk soběstačný ve společnosti. 

Na základě důležitosti poskytování komunitní rehabilitace v neziskových organizacích 

je dalším cílem zmapovat situaci poskytování ergoterapie pro klienty se získaným 

poškozením mozku v NNO v České republice. 

2.2 Metodologie bakalářské práce 

Praktická část bakalářské práce nese prvky kvalitativního výzkumu. Konkrétně 

se jedná o metodu zkoumání dokumentů. Tato metoda je typická jak pro kvalitativní, 

tak pro kvantitativní výzkum. Za dokumenty se považuje vše napsané nebo jinak 

zaznamenané a dokumenty se mohou se analyzovat z různých pohledů. Výhodou této 

metody je, že data, která se získají, mohou být velmi rozmanitá a obsáhlá, nedochází 

zde také ke zkreslení, jako je tomu například při rozhovorech. Výzkumník hraje roli 

pouze v tom, jaká data bude považovat za důležitá a použije-li je do výzkumu. Tato 

metoda je výhodnou především tehdy, když potřebujeme informace, které jsou časově 

vzdálenější. Naopak nevýhodou této metody je, že je poměrně časově náročná, některá 

data jsou již nedohledatelná a neověřitelná a někdy může nastat obtíž se zobecňováním 

výsledků, protože je zkoumán poměrně malý soubor. Proto je tato práce pilotní studií 
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a bylo by vhodné na ni navázat výzkumem, který bude obsahovat větší zkoumaný 

soubor. (Hendl, 2016) Situace v poskytování ergoterapie v neziskových organizacích 

byla zjišťována na základě vyhledávání organizací na webu a následným pozorováním 

a sběrem praktických zkušeností v dané organizaci. 

2.2.1  Charakteristika výzkumu 

Na začátku praktické části bakalářské práce byla stanovena výzkumná otázka. 

Výzkumná otázka zní: ,,Jaké faktory ovlivňují úspěšnost ergoterapie v neziskové 

organizaci u klientů po poškození mozku?“  Na základě této otázky byl dále 

uvažován účel výzkumu, metody, které bude vhodné použít, výběr zkoumaného 

souboru a místo sběru dat. Poté se stanovil celkový plán studie. 

2.2.2  Místo sběru dat  

Hned na počátku bylo nutné zvolit místo sběru dat. Podmínkou bylo, že se musí 

jednat o neziskovou organizaci, musí zde být klienti se získaným poškozením mozku 

a musí zde probíhat intenzivní ergoterapie. Na základě těchto požadavků bylo zvoleno 

zařízení ERGO Aktiv, o.p.s., které splňuje všechny výše uvedené podmínky. ERGO 

Aktiv je obecně prospěšná společnost, která pracuje s touto cílovou skupinou již několik 

let. Terapeuti zde kladou velký důraz na klienta zaměřený přístup (Person centred 

planning). 

2.2.3 Zkoumaný soubor  

Strategie výběru klientů, kteří jsou v této práci zkoumáni, měla předem danou 

strukturu výběru. Jedná se o klienty, kteří absolvovali intenzivní rehabilitační program 

v rámci denního stacionáře v roce 2013 a 2014. Tito klienti splňují podmínku diagnózy 

získaného poškození mozku, to znamená cévní mozková příhoda (ischemická, 

hemoragická), traumatické poškození mozku (TBI) nebo jiné získané poškození, např. 

onkologické onemocnění mozku či toxické poškození. Další kritérium výběru byl věk 

vyšší než 18 let, horní hranice nebyla stanovena. Podmínkou bylo také stanovení cílů, 

na kterých budou v rámci všech terapií pracovat. Důležitost této podmínky je především 

v tom, že na základě splnění či nesplnění těchto cílů je definována úspěšnost intervence. 

Celkem všechna kritéria splnilo 31 probandů. 
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2.2.4 Praktický průběh realizace  

Nejprve byly stanoveny faktory, které budou zkoumány a získávány ze 

zdravotně – sociální dokumentace. Následně byly stanoveny dílčí hypotézy. Faktory 

s nimi související hypotézy jsou uvedeny v seznamu níže: 

- pohlaví => H1: Ženy budou úspěšnější než muži. 

- datum narození – věk => H2: Mladší jedinci budou úspěšnější než starší. 

- nejvyšší dosažené vzdělání => H3: Vysokoškolsky vzdělaní jedinci budou 

úspěšnější než probandi s nižším vzděláním. 

- diagnóza => H4: Klienti ze skupiny po iCMP budou méně úspěšní než ostatní. 

- hemiparéza (pravostranná, levostranná) nebo kvadruparéza => H5: Klienti 

s levostrannou hemiparézou budou úspěšnější než ostatní. 

- lateralita => H6: Jedinci s postiženou nedominantní stranou budou úspěšnější 

než ostatní. 

- zda má klient sekundární epilepsii => H7: Jedinci se sekundárně získanou 

epilepsií budou méně úspěšní než ostatní. 

- počátek onemocnění a zahájení léčby v ERGO Aktivu, o.p.s. => H8: Časnější 

zahájení rehabilitace znamená vyšší úspěšnost terapie. 

- úroveň kognitivních funkcí z Adenbrookského kognitivního testu => 

H9: Probandi s poruchou kognitivních funkcí budou méně úspěšní než ostatní. 

- silné stránky klientů => H10: Motivovaní klienti budou úspěšnější než 

nemotivovaní. H11: Klienti s dobrým rodinným zázemím v silných stránkách 

budou úspěšnější než ostatní. 

Následně byla vytvořena tabulka v Microsoft Excel, kam byla všechna data 

zanášena. Sběr dat proběhl v létě v roce 2016 a na podzim roku 2017. Výhodou tohoto 

typu výzkumu je jeho pružnost, která umožňuje neustále cyklicky analyzovat a sbírat 

data dle průběžných výsledků. Kromě těchto dat, které bylo možné zanést do tabulky, 

byla ještě do souboru vytvořeném v Microsoft Word zapsána data o cílech klientů, zda 

byly cíle naplněny, a také silné stránky probandů. 

Další postup spočíval ve vytvoření kategorizačního systému. V rámci tohoto 

systému byly vytvořeny 4 kategorie dle procentuálního splnění cílů. Cíle byly 

stanoveny v období do dvou týdnů od nástupu do denního stacionáře. Na výběr cílů má 

samozřejmě největší vliv klient, dále jeho rodina a také klíčový terapeut (v ERGO 

Aktivu vždy ergoterapeut). Splnění cílů probíhalo opět interprofesně dle zaměření cíle. 
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Klíčový terapeut, který znal klienta nejvíce, na základě významných klinických 

zkušeností, klientova subjektivního hodnocení, hodnocení rodinného příslušníka 

a dalších terapeutů stanovil, zda byl cíl splněn, částečně splněn nebo nesplněn (cíle 

a jejich hodnocení jsou uvedeny v příloze č. 1). Na tomto podkladě byla s použitím 

následujícího vzorce, který byl zadán do programu Microsoft Excel, spočítána 

procentuální úspěšnost klientů. 

 

=
(počet splněných cílů × 1 +  počet částečně splněných cílů ×  0,5 +  počet nesplněných cílů ×  0)

počet všech cílů
 

 

Na základě této kategorizace vznikly 4 skupiny, přičemž do kategorie 0., do 

které spadali klienti, kteří splnili 0 – 25 % stanovených cílů, neobsahovala žádného 

klienta. První skupina (klienti, kteří splnili 26 – 50 % cílů) zahrnuje dvanáct probandů. 

Klienti, kterým se podařilo splnit 51 – 75 % cílů, jsou zařazeni do druhé skupiny. 

V poslední skupině je zahrnuto devět klientů s 76 – 100 % dosažených cílů. Přehledně 

viz tabulka č. 2.1 kategorizační systém 

Splněno cílů: Kategorie: Počet klientů: 

0 – 25 % 0. kategorie 0 

26 – 50 % 1. kategorie 12 

51 – 75 % 2. kategorie 10 

76 – 100 % 3. kategorie 9 

Tab. č. 2.1. Kategorizační systém  

V rámci jednotlivých skupin jsou hledány společné faktory, které mohly být 

determinující pro splnění cílů. Předpoklad správnosti dílčích hypotéz o vlivu faktoru je 

ověřena znázorněn graficky v programu Microsoft Excel. 

2.3  Výsledky hypotéz 

V následující kapitole jsou popsány výsledky jednotlivých jedenácti hypotéz. 

U každé hypotézy je vytvořena kontingenční tabulka a grafy ověřující platnost či 

vyvrácení hypotézy. 
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2.3.1 Faktor pohlaví 

Ve zkoumaném souboru bylo 9 žen a 22 mužů, jak lze vyčíst z tabulky 2.2. 

Hypotéza č. 1 byla stanovena následovně - Ženy budou úspěšnější než muži. 

Vytvořená kontingenční tabulka: 

Pohlaví 
0. 

kategorie 

1. 

kategorie 

2. 

kategorie 

3. 

kategorie 

Řádkové 

součty 

Ženy 

 

Muži 

0 

 

0 

0 

 

12 

2 

 

8 

7 

 

2 

9 

22 

Sloupcové 

součty 
0 12 10 9 31 

Tab. č. 2.2. Kontingenční tabulka pro faktor pohlaví 

Grafické znázornění ověření hypotézy: 

 
Graf č. 2.1. Počty probandů v jednotlivých kategoriích dle pohlaví 
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Graf č. 2.2. Procentuální ověření hypotézy č. 1 

Z uvedených grafů č. 2.1. a 2.2. vyplývá, že s vyšší kategorií úspěšnosti roste 

i počet žen v této kategorii a naopak počet mužů s vyšší kategorií úspěšnosti klesá. 

V první kategorii je 100 % mužů. Ve druhé kategorii je 80 % mužů a 20 % žen a ve třetí 

nejúspěšnější kategorii je necelých 80 % žen a pouze 20 % mužů. Hypotéza je tedy 

potvrzena. 

2.3.2 Faktor věk 

V souboru byli klienti rozděleni do věkových kategorií. Ve věku 25 – 35 let bylo 

7 klientů, 36 – 45 let 5 klientů, 46 – 55 let 10 klientů, 56 - 65 let 9 klientů. Hypotéza 

č. 2 zní - Mladší jedinci budou úspěšnější než starší. 
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Vytvořená kontingenční tabulka: 

Tab. č. 2.3. Kontingenční tabulka pro faktor věk 

Grafické znázornění ověření hypotézy: 

 
Graf č. 2.3. Počty probandů v jednotlivých kategoriích dle věku 
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Graf č. 2.4. Procentuální ověření hypotézy č. 2 

Z uvedeného grafu č. 2.3. vyplývá, že úspěšnost rehabilitace neklesá spolu 

s věkem. Významné procentuální zastoupení, tj. 60 % v nejúspěšnější kategorii tvoří 

jedinci ve věkovém rozmezí 46 – 55 let. Nejstarší klienti ve věku 56 – 65 let jsou 

v nejúspěšnější kategorii zastoupeny jen v 10 %. Klienti ve věkovém rozmezí 36 – 45 

let jsou nejvíce zastoupeni v kategorii první, tj. cca 20 %, ve druhé a třetí nejúspěšnější 

kategorii jich je jen po 10 %. Nejmladší jedinci (25 – 35 let) jsou zastoupeny v první 

kategorii necelými 20 %, ve druhé kategorii 30 % a ve třetí nejúspěšnější kategorii tvoří 

nejmladší skupina jen 22 %. Hypotéza, že mladší jedinci budou úspěšnější, není 

potvrzena. 

2.3.3 Faktor vzdělání 

V souboru převažovaly osoby se středoškolským vzděláním, celkem 21 klientů. 

Vysokoškolsky vzdělaných klientů bylo 9 a jeden klient měl základní vzdělání. 

Stanovená hypotéza č. 3 zní - Vysokoškolsky vzdělaní jedince budou úspěšnější než 

osoby s nižším vzděláním. 
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Vytvořená kontingenční tabulka: 

Vzdělání 
0. 

kategorie 

1. 

kategorie 

2. 

kategorie 

3. 

kategorie 

Řádkové 

součty 

VŠ 0 0 3 6 9 

SŠ 0 11 7 3 21 

ZŠ 0 1 0 0 1 

Sloupcové 

součty 
0 12 10 9 31 

Tab. č. 2.4. Kontingenční tabulka pro faktor vzdělání 

Grafické znázornění ověření hypotézy:  

 
Graf č. 2.5. Počty probandů v jednotlivých kategoriích dle vzdělání 
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Graf č. 2.6. Procentuální ověření hypotézy č. 3 

Z grafu č. 2.6. je vidět, že vysokoškolsky vzdělaní klienti s úspěšnější kategorií 

přibývají a klienti se středním vzděláním naopak klesají. Vysokoškolsky vzdělaných 

probandů je ve druhé kategorii 30 % a ve třetí kategorii 70 %. Středoškolsky 

vzdělaných klientů je v první kategorii 90 % a postupně s vyšší kategorií úspěšnosti 

jejich zastoupení klesá, druhá kategorie 70 %, třetí kategorie 30 %. Jeden proband se 

základním vzděláním se nachází v první nejméně úspěšné kategorii. Z uvedeného tedy 

vyplývá, že hypotéza je potvrzena. 

2.3.4 Faktor diagnóza 

V tabulce 2.5. lze vyčíst, že v daném souboru bylo 16 klientů s ischemickou 

CMP, 7 klientů s hemoragickou CMP, 6 klientů po traumatickém poškození mozku 

a 2 klienti s nádorovým onemocněním (TU). Hypotéza č. 4 zní, že - Klienti ze skupiny 

po iCMP budou méně úspěšní než ostatní. 
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Vytvořená kontingenční tabulka: 

Diagnóza 
0. 

kategorie 

1. 

kategorie 

2. 

kategorie 

3. 

kategorie 

Řádkové 

součty 

iCMP 0 7 5 4 16 

hCMP 0 2 3 2 7 

TBI 0 3 2 1 6 

TU 0 0 0 2 2 

Sloupcové 

součty 
0 12 10 9 31 

Tab. č. 2.5. Kontingenční tabulka pro faktor diagnóza 

Grafické znázornění ověření hypotézy:  

 
Graf č. 2.7. Počty probandů v jednotlivých kategoriích dle diagnózy 
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Graf č. 2.8. Procentuální ověření hypotézy č. 4 

 
V první nejméně úspěšné kategorii je téměř 60 % klientů s iCMP, ve druhé již 

50 % a ve třetí 45 %, takže úspěšnost s touto diagnózou mírně klesá. Klienti po hCMP 

jsou nejvíce zastoupeni ve druhé kategorii 30%, v první jich je 15 % a ve třetí 20 %, to 

znamená, že většina jich je zastoupena ve dvou úspěšnějších kategoriích. Klienti 

s nádorovým onemocněním jsou všichni ve třetí kategorii. Probandi po prodělaném TBI 

jsou nejvíce zastoupeni v první kategorii, 25 %. Postupně s lepší kategorií jejich 

zastoupení klesá, tedy ve druhé kategorii 20 %, ve  pak třetí 10 %. Ve zkoumaném 

souboru jsou podle výsledků nejúspěšnější klienti s nádorovým onemocněním a klienti 

po hCMP. Nejméně úspěšní jsou klienti po prodělané iCMP. Hypotéza je potvrzena. 

2.3.5 Faktor hemiparéza 

Ve zkoumaném souboru bylo 11 klientů s pravostrannou hemiparézou, 

16 s levostrannou hemiparézou, 3 osoby s kvadruperézou a jeden klient bez hemiparézy. 

Ten nebyl do této hypotézy započítán. Hypotéza č. 5 zní - Klienti s levostrannou 

hemiparézou budou úspěšnější než ostatní. 
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Vytvořená kontingenční tabulka: 

Tab. č. 2.6. Kontingenční tabulka pro faktor hemiparéza 

Grafické znázornění ověření hypotézy: 

Graf č. 2.9. Počty probandů v jednotlivých kategoriích dle hemiparézy 
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Graf č. 2.10.  Procentuální ověření hypotézy č. 5 

Z grafu č. 2.10. vyplývá, že v nejúspěšnější kategorii je více než 50 % klientů 

s pravostrannou hemiparézou, 40 % klientů s levostrannou hemiparézou. Ve druhé 

kategorii většinu tvoří klienti s levostrannou hemiparézou, něco přes 20 % klienti 

s pravostrannou hemiparézou. V nejméně úspěšné kategorii je opět většina klientů 

s levostrannou hemiparézou. Z grafu č. 2.9. je vidět, že klienti s kvadruparézou jsou ve 

všech kategoriích ve stejném počtu. Uvedená hypotéza, že klienti s levostrannou 

hemiparézou budou úspěšnější, byla vyvrácena. 

2.3.6 Faktor lateralita 

Při vyšetření je důležité zjišťovat dominanci končetinu klienta. V souvislosti 

s hemiparézou, respektive parézou (v případě kvadruparetiků) bylo v souboru 13 klientů 

s hemiparézou na dominantní straně a 18 jedinců s hemiparézou na nedominantní. Jeden 

klient byl bez hemiparézy a nebyl do hypotézy zařazen. Hypotéza č. 6 předpokládá, že - 

Jedinci s postiženou nedominantní stranou budou úspěšnější než ostatní. 
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Vytvořená kontingenční tabulka: 

Paréza 0. kategorie 1. kategorie 2. kategorie 3. kategorie 
Řádkové 

součty 

Hemiparéza na 

dominantní straně 
0 5 2 5 12 

Hemiparéza na 

nedominantní straně 
0 6 8 4 18 

Sloupcové součty 0 11 10 9 30 

Tab. č. 2.7. Kontingenční tabulka pro faktor lateralita 

Grafické znázornění ověření hypotézy: 

 
Graf č. 2.11. Počty probandů v jednotlivých kategoriích dle laterality 
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Graf č. 2.12. Procentuální ověření hypotézy č. 6 

Z grafu č. 2.12. vyplývá, že klienti s hemiparézou na nedominantní straně jsou 

v nejúspěšnější kategorii zastoupeni v menším počtu (45 %) než klienti s hemiparézou 

na dominantní straně (55 %). Ve druhé kategorii však významně převažují klienti 

s hemiparézou na nedominantní straně, jejich zastoupení je 70 %. V první nejméně 

úspěšné kategorii je více než polovina klientů s parézou na nedominantní straně. 

Hypotéza, že klienti s hemiparézou na nedominantní straně jsou úspěšnější, nebyla 

potvrzena. 

2.3.7 Faktor epilepsie 

Získanou epilepsii mělo ve výzkumném souboru 8 klientů. Hypotéza 

předpokládala, že Jedinci s epilepsií budou méně úspěšní než ostatní. 

Vytvořená kontingenční tabulka: 

Epilepsie 
0. 

kategorie 

1. 

kategorie 

2. 

kategorie 

3. 

kategorie 

Řádkové 

součty 

ano 0 3 3 2 8 

ne 0 9 7 7 23 

Sloupcové 

součty 
0 12 10 9 31 

Tab. č. 2.8. Kontingenční tabulka pro faktor epilepsie 
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Grafické znázornění ověření hypotézy: 

 
Graf č. 2.13. Počty probandů v jednotlivých kategoriích dle epilepsie 

 
Graf č. 2.14. Procentuální ověření hypotézy č. 7 

Respondenti s epilepsií jsou zastoupeni v každé kategorii úspěšnosti 

rovnoměrně, z grafu č. 2.13. lze vidět, že v první a druhé kategorii jsou vždy 3 klienti 

a ve třetí kategorii jsou 2 klienti. Z toho vyplývá, že hypotézu nelze potvrdit. 
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2.3.8 Faktor doba od příčiny poškození mozku 

Klienti ze souboru byli rozděleni do dvou skupin, dle doby, která uplynula od 

vzniku příčiny poškození mozku. Doba zahájení rehabilitace v ERGO Aktivu byla 

u první skupiny od jednoho a půl roku, v této skupině bylo 16 probandů. U klientů ve 

druhé skupině byla doba od poškození od jednoho a půl roku do 204 měsíců, což je 17 

let od příhody, těchto probandů bylo 15. Hypotéza č. 8 byla stanovena takto - Časnější 

zahájení rehabilitace znamená vyšší úspěšnost terapií. 

Vytvořená kontingenční tabulka: 

Doba od příčiny 
0. 

kategorie 

1. 

kategorie 

2. 

kategorie 

3. 

kategorie 

Řádkové 

součty 

0 - 18 měsíců od 

příčiny 
0 6 7 3 16 

19 - 204 měsíců od 

příčiny 
0 6 3 6 15 

Sloupcové součty 0 12 10 9 31 

Tab. č. 2.9. Kontingenční tabulka pro faktor doba od příčiny poškození mozku 

Grafické ověření hypotézy: 

 
Graf č. 2.15. Počty probandů v jednotlivých kategoriích dle doby zahájení rehabilitace od 

příčiny 
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Graf č. 2.16. Procentuální ověření hypotézy č. 8 

V nejméně úspěšné první kategorii je stejný počet probandů s kratší i delší 

dobou od příčiny poškození mozku. Ve druhé a třetí kategorii se již zastoupení 

významně liší a to v poměru 3:7, přičemž v nejúspěšnější kategorii je větší množství 

klientů s delší dobou od příčiny poškození mozku. Z toho tedy vyplývá, že hypotéza 

byla vyvrácena. 

2.3.9 Faktor kognitivní úroveň 

Výsledky screeningového Addenbrookského kognitivního testu byly 

z dokumentace zjištěny u 26 klientů. V souboru bylo 16 klientů s bodovým výsledkem 

75 – 100 bodů a 10 probandů mělo v testu 75 a méně bodů. Hypotéza č. 9 zní 

následovně - Probandi s poruchou kognitivních funkcí budou méně úspěšní než 

ostatní. 
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Vytvořená kontingenční tabulka: 

Výsledky 

Adebrookského 

kognitivního testu 

0. 

kategorie 

1. 

kategorie 

2. 

kategorie 

3. 

kategorie 

Řádkové 

součty 

0 - 75 bodů 0 4 4 2 10 

75 - 100 bodů 0 5 6 5 16 

Sloupcové součty 0 9 10 7 26 

Tab. č. 2.10. Kontingenční tabulka pro faktor kognitivní úroveň 

Grafické ověření hypotézy: 

 
Graf č. 2.17. Počty probandů v jednotlivých kategoriích dle kognitivní úrovně 
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Graf č. 2.18. Procentuální ověření hypotézy č. 9 

Ve druhé úspěšné kategorii je zastoupení klientů bez kognitivní poruchy 60 % 

a ve třetí nejúspěšnější kategorii dokonce 70 %. Z toho vyplývá, že klienti bez poruchy 

kognitivních funkcí jsou úspěšnější než klienti s kognitivním deficitem a hypotéza je 

potvrzena. 

2.3.10 Faktor motivace 

V silných stránkách mělo zdůrazněnu motivaci celkem 19 klientů, 12 klientů 

nemělo motivaci uvedenu jako silnou stránku. Hypotéza č. 10 byla stanovena tak, že 

Motivování klienti budou úspěšnější než ostatní. 

 

Vytvořená kontingenční tabulka: 

Významná 

motivace 

0. 

kategorie 

1. 

kategorie 

2. 

kategorie 

3. 

kategorie 

Řádkové 

součty 

ano 0 5 7 7 19 

ne 0 7 3 2 12 

Sloupcové součty 0 12 10 9 31 

Tab. č. 2.11. Kontingenční tabulka pro faktor motivace 
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Grafické ověření hypotézy: 

 
Graf č. 2.19. Počty probandů v jednotlivých kategoriích dle motivace 

 
Graf č. 2.20.  Procentuální ověření hypotézy č. 10 

Ve třetí nejúspěšnější kategorii je téměř 80 % motivovaných probandů, ve druhé 

70 %. V nejméně úspěšné první kategorii je motivovaných klientů lehce přes 40 % 

a převažují zde klienti méně motivovaní, tedy 60 % méně motivovaných probandů. 

Z toho plyne, že motivovaní klienti jsou úspěšnější a hypotéza byla potvrzena. 
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2.3.11 Faktor rodinné zázemí 

Pozitivní rodinný faktor mělo v silných stránkách uvedeno 12 klientů a zbylých 

19 dobré rodinné zázemí či jinou podporu blízkých nemělo uvedeno. Hypotéza č. 11 

byla stanovena takto - Klienti s dobrým rodinným zázemím budou úspěšnější než 

ostatní. 

Vytvořená kontingenční tabulka: 

Dobré rodinné 

zázemí v silných 

stránkách klienta 

0. 

kategorie 

1. 

kategorie 

2. 

kategorie 

3. 

kategorie 

Řádkové 

součty 

ano 0 6 4 2 12 

ne 0 6 6 7 19 

Sloupcové součty 0 12 10 9 31 

Tab. č. 2.12. Kontingenční tabulka pro faktor rodinné zázemí 

Grafické ověření hypotézy: 

  
Graf č. 2.21. Počty probandů v jednotlivých kategoriích dle rodinného zázemí 
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Graf č. 2.22. Procentuální ověření hypotézy č. 11 

V silných stránkách mělo zdůrazněno prvek podpory rodiny či partnera, jak 

plyne z grafu č. 2.29., dvanáct klientů. Tito klienti jsou v první kategorii zastoupeni 50 

% a ve druhé kategorii 40 %. V nejúspěšnější kategorii je jich mírně přes 20 %. 

Hypotéza, že klienti s významnějším rodinným zázemím budou úspěšnější, byla 

vyvrácena. 

2.4  Výsledky zmapování situace poskytování ergoterapie 

v neziskových organizacích v České republice 

2.4.1 ERGO Aktiv, o.p.s. 
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- poskytování následné rehabilitace (fyzioterapie, ergoterapie, logopedie, 

psychoterapie, sociální terapie,…), 

- podpora při návratu do zaměstnání, 
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- poradenství ohledně pracovně právní legislativy, sociálních služeb a dávek, 

ergonomie apod. a to osobám se získaným poškozením mozku, ale i jejich 

rodinám, 

- spolupráce se zařízeními podobného zaměření, 

- šíření povědomí o prevenci a možnostech rehabilitace lidí se získaným 

poškozením mozku, atd. (Veřejný rejstřík a sbírka listin, a2018) 

ERGO Aktiv je centrum moderní neurorehabilitace, kde hlavní službou je denní 

stacionář, který nabízí intenzivní a návazný rehabilitační program. Zaměřují se zde 

především na návrat do běžného života, snaží se pomoci dosáhnout cílů, které jsou pro 

klienty důležité. Veškeré terapie jsou stavěny na základě cílů stanovených klienty, je 

zde kladen důraz na přístup zaměřený na klienta. Další nabízené služby jsou odborná 

poradna, předpracovní poradenství a podpora, tréninková pracovní místa, rehabilitace 

v domácím prostředí a komunitní centrum Remozka. ERGO Aktiv v nedávné době také 

začal spolupracovat s pacientskou organizací Cerebrum, z.s., která také nabízí odbornou 

pomoc lidem po získaném poškození mozku a jejich rodinám. 

V ERGO Aktivu pracuje kvalitní interprofesní tým, ve kterém je rehabilitační 

lékařka, dvě fyzioterapeutky, logopedka, psychoterapeut, sociální pracovnice a osm 

ergoterapeutek. 

Ergoterapie v ERGO Aktivu probíhá v denním stacionáři, terénní rehabilitaci, 

případně je možnost konzultace s ergoterapeutem ve všech dalších službách. Kromě 

ergoterapie mají klienti fyzioterapii, logopedii, psychoterapii i sociální poradenství, 

arteterapii. K dispozici je rovněž pracovní asistent. Od rána mají klienti šest 

terapeutických bloků, kde převažuje ergoterapie. Oblasti práce ergoterapeuta v ERGO 

Aktivu jsou: 

- role klíčového pracovníka klientům v denním stacionáři – vedení klienta 

rehabilitačním procesem, komunikace s rodinou, v případě potřeby case 

management, 

- vstupní, výstupní ergoterapeutické vyšetření, 

- hodnocení a nácvik personálních ADL - oblékání, osobní hygiena, používání 

WC, přesun židle – zem atd.. 

- hodnocení a nácvik instrumentálních ADL - např. jízda MHD, jízda vlakem, 

nakupování, vaření, 

- vyšetření, výběr, kompenzace a nácvik zájmových aktivit, 
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- rehabilitace kognitivních funkcí – formou ,,tužka-papír“, ale i pomocí 

interaktivních technologií (např. aplikace v tabletu, program Happy Neuron) 

a dalších hlavolamů, společenských kognitivních her a modelových činností, 

- nácvik řečových a komunikačních funkcí, 

- trénink sociálních dovedností, 

- kompenzační pomůcky – výběr, doporučení, nácvik používání, 

- prevence vzniku komplikací – př. instruktáž v oblasti autoprotahování, 

- zvyšování fyzické kondice – využití veslovacího trenažeru, chodícího pásu, 

rotopedu apod., 

- nácvik hrubé motoriky – stabilita, chůze apod. 

V ERGO Aktivu rovněž dělají i terapii CIMT (Constraint Induced Movement 

Therapy), Mirror Therapy. Dále využívají prvky z Bobath konceptu, bazální stimulace 

a spirální dynamiky. Aplikují zde i vzduchové dlahy Urias pro cvičení metodou PANat 

(Pro-aktivní léčebná aplikace v neurorehabilitaci). Ergoterapeuti vedou dokumentaci 

v tištěné podobě, ale využívají i software eQuip, což je informační systém pro sociální 

služby, který je přístupný po internetu.  

2.4.2 REHALB, o.p.s. 

REHALB je nezisková organizace, právní formou obecně prospěšná společnost, 

která ve spolupráci s Klinikou rehabilitačního lékařství 1. LF UK a Všeobecné fakultní 

nemocnice (dále KRL) pořádá již od roku 1999 týdenní i víkendové rekondiční pobyty. 

Původní právní forma Rehalbu byla nadace. Rehalb má tři členy správní rady, 

předsedou správní rady je Doc. MUDr. Olga Švestková, PhD. Dozorčí rada má také tři 

členy. Ředitelem je Jan Šisler. Dle výpisu z rejstříku obecně prospěšných společností 

nabízí Rehalb tento druh činností: 

- pomoc občanům se zdravotním postižením (převážně lidé se získaným 

poškozením mozku) s cílem integrace do společnosti, 

- poradenskou a preventivní činnost v oblasti osob se zdravotním postižením, 

- zdravotně – sociální prevence a rehabilitace pro osoby se získaným poškozením 

mozku. (Veřejný rejstřík a sbírka listin, b2018) 

Hlavní náplní práce výkonného ředitele Jana Šislera je organizace rekondičních 

pobytů, a to včetně získávání financí, aby si tuto intenzivní zdravotní i sociální 

rehabilitaci mohli dovolit všichni klienti bez ohledu na finanční limitaci. Na samotném 
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pobytu vedou skupinové i individuální terapie zaměstnanci z KRL, většinou dva 

fyzioterapeuti a jeden ergoterapeut. Pobytů se pravidelně účastní i studenti ergoterapie 

a fyzioterapie. 

Náplň práce ergoterapeuta i fyzioterapeuta je zde velmi provázaná, neboť 

hlavním společným cílem je co největší aktivizace člověka – fyzická, psychická 

i sociální a to v přirozeném, nenásilném prostředí. Ergoterapeut zde poskytuje 

intervenci v oblasti všedních denních činností (ADL), snaží se vždy o to, aby byli 

pacienti co nejvíce v této oblasti aktivní (např. zapojování paretické končetiny při jídle). 

Pokud někdo ještě nezvládá personální ADL sám, snaží se s klientem tyto činnosti 

trénovat, případně vymyslet určitou kompenzaci, aby se člověk stal nezávislým na 

druhé osobě. Dalším bodem z programu, kde se významně uplatňuje ergoterapeut, je 

trénink kognitivních funkcí a to především zábavnou formou her a kvízů, podporuje 

samostatnost, ale také spolupráci ve skupině. V neposlední řadě je podstatný nácvik 

komunikačních dovedností, hlavně s afatickými pacienty a podpora sociálních 

dovedností, která přirozeně vyplývá z příjemného nezdravotnického prostředí 

a kontaktu s ostatními klienty. Velká část terapií je tvořena tréninkem hrubé motoriky – 

hlavně trénink chůze, nácvik stability a koordinace pohybů. Využívá se především 

různě upravovaná a modifikovaná škola chůze a množství pomůcek – nestabilní 

plošiny, nakloněná rovina, čočky, bosu, trampolína atd. Všichni pacienti mají možnost 

vyzkoušet, dle svých možností, jízdu na tříkolce, skútru, koloběžce, kolečkových 

bruslích, kole i lehokole a často tuto aktivitu zkouší úplně poprvé a zjišťují, že to jde 

a nachází v ní inspiraci pro svůj volný čas. 

2.4.3 CEREBRUM -  Sdružení osob se získaným poškozením mozku 

a jejich rodin,  z.s. 

CEREBRUM - Sdružení osob se získaným poškozením mozku a jejich rodin je 

nestátní nezisková organizace, právní formou spolek, která nabízí několik služeb pro 

klienty i pro jejich rodinné příslušníky. Nejvyšší orgán tvoří členská schůze. Statutární 

orgán tvoří správní rada se čtyřmi členy včetně předsedy a místopředsedy. Jednat 

navenek může samostatně předseda nebo dva členové rady. Kontrolní orgán tvoří 

kontrolní komise se třemi členy. Organizace sídlí v Křižíkově ulici na Praze 8, kde jsou 

terapeutům k dispozici dvě terapeutické místnosti, z nichž jedna je vybavena počítači, 

a prostorem pro skupinové cvičení. Účelem organizace podle výpisu ze spolkového 
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rejstříku je přispívat k porozumění problematice získaného poškození mozku 

a podporovat tyto občany, jejich rodiny a pečující. (Veřejný rejstřík a sbírka listin, 

c2018) 

Činnosti, které organizace nabízí, jsou rehabilitačně-rekondiční programy, 

svépomocné skupiny pro rodinné příslušníky, poradenství, kurzy, přednášky, knihovna 

a rekondiční pobyty. Všechny tyto aktivity jsou zpoplatněné. Cílem rehabilitačně-

rekondičního programu je: 

- rozvoj fyzických a mentálních schopnosti, 

- zachování či zlepšování stávajícího stavu, 

- zvyšování náhledu na problémy vzniklé po poškození mozku, 

- sdílení zkušenosti, 

- samostatnost. 

V Cerebru tyto terapie poskytují dvě psycholožky, logopedka, fyzioterapeutka 

a ergoterapeutka. Bohužel tento tým spolu příliš nespolupracuje a vždy dochází každý 

terapeut na své skupiny a chybí zde komplexní pohled na člověka. 

Ergoterapeutka v Cerebru poskytuje terapie pouze ve formě domácí služby 

a nabízí klientům tyto služby: 

- trénink jemné motoriky a grafomotoriky, 

- trénink kognitivních funkcí, 

- výběr a nácvik používání kompenzačních pomůcek v domácím prostředí, 

- nácvik personálních i instrumentálních ADL v domácím prostředí, 

- hodnocení a návrhy úprav domácího prostředí, 

- výtvarné a kreativní činnosti. 

2.4.4 Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách, 

z.s. 

Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách vzniklo již 

v roce 1990, původně jako občanské sdružení. Od roku 2014 je právní formou této 

organizace spolek. Cílem spolku je zlepšování péče o osoby po prodělané cévní 

mozkové příhodě a osoby, které jsou touto nemocí ohroženy, ale i osoby s poškozením 

mozku s podobnými symptomy jako má CMP. Nejvyšším orgánem je členská schůze. 

Statutární orgán tvoří výkonná rada, která má tři členy, předsedu, místopředsedu 

a jednatele, každý z nich může navenek jednat samostatně. Revizní komise má taktéž tři 
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členy (Veřejný rejstřík a sbírka listin, d2018). K naplnění účelu provozuje sdružení tyto 

aktivity: 

- zajišťuje poradenství pro osoby po CMP, včetně rodinných příslušníků, 

- organizuje přednáškové vzdělávací a společenské akce pro klienty i jejich 

příbuzné, 

- vydává publikace k edukaci o CMP, 

- připomínkováním se podílí na legislativě, která se týká osob s disabilitou, 

- zřizuje komunitní centra po osoby s CMP, 

- organizuje rekondiční pobyty a to pro své členy, včetně rodinných příslušníků 

a osob s rizikem vzniku CMP. (Sdružení CMP, 2018) 

Rekondiční pobyty pro osoby po CMP, ale i jiném poškození mozku pořádá 

sdružení asi čtyřikrát do roka. Pobyty obvykle trvají dva týdny. Součástí 

profesionálního týmu je lékař, fyzioterapeut, ergoterapeut, logoped a psycholog. Terapie 

jsou na rekondičních pobytech skupinové i individuální. Celý tým se zaměřuje na rozvoj 

fyzických, psychických, řečových, ale i sociálních dovedností klienta. (Sdružení CMP, 

2018) 
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3 Diskuze  

Cílem práce bylo zmapovat situaci poskytování ergoterapie lidem po získaném 

poškození mozku v neziskovém sektoru rehabilitace. Dalším cílem bylo analyzovat 

faktory ovlivňující výsledky intenzivní rehabilitace v konkrétní neziskové organizaci. 

Tato pilotní studie měla své limitace, kterých jsem si plně vědoma. K hodnocení 

úspěšnosti rehabilitace (především ergoterapie) nebylo použito standardizovaného 

hodnocení. Cíle však byly stanovovány až po dvou týdnech, během kterých byla 

možnost klienta poznat, seznámit se rodinou a vytvořit terapeutický vztah. Klient se 

potom nemusí bát říci jakýkoliv pro něj důležitý cíl a naopak zkušený terapeut by měl 

umět vysvětlit, pokud se jedná o cíl nereálný. Cíle tedy byly stanoveny a hodnoceny na 

základě klinické zkušenosti, strukturovaného pozorování a subjektivního hodnocení 

klienta. Další limitací byl omezený počet klientů. Tato studie je ale pilotní, dalo by se 

na ni navázat, doplňovat data o dalších klientech do připravených tabulek a grafů 

a výsledky by se tak stávaly přesnějšími. Limitujícím faktorem je heterogenita 

zkoumaného souboru, jedná se o klienty se získaným poškození mozku, ale přesnější 

výstupy by byly získány při více homogenní skupině, např. pouze klienti po CMP. Další 

nevýhodu tohoto typu výzkumu je, že některá data nejsou dohledatelná, ale za výhodu 

považuji, že jsem měla k dispozici velké množství dat. Za slabou stránku práce považuji 

to, že jsem s klienty v daném souboru nepracovala já osobně, ale snažila jsem se 

pochopit fungování a práci s jinými klienty v ERGO Aktivu, které bylo místem sběru 

dat. V ERGO Aktivu jsem absolvovala třítýdenní a dvoutýdenní praxi. Stejně tak jsem 

si zkusila fungování a práci s klienty v neziskové organizaci CEREBRUM, kde jsem 

byla na týdenní stáži. Jiný model fungování rehabilitace v neziskové organizaci jsem 

měla možnost blíže prozkoumat na dvou týdenních a dvou čtyřdenních rekondičních 

pobytech neziskové organizace REHALB. 

V pilotní studii bylo 31 klientů z roku 2013 a 2014, kteří rehabilitovali 

v neziskové organizaci ERGO Aktiv, o.p.s.. Bylo by vhodné v tomto výzkumu 

pokračovat a do studie přidat další klienty a tím zajistit větší výpovědní hodnotu. 

Prvním faktorem, který byl sledován, bylo pohlaví klientů. Ve studii převažovali 

muži a to v počtu 22, žen bylo 9. Terapeuti v ERGO Aktivu potvrzují, že nepoměr mezi 

muži a ženami je v denním stacionáři stále. Meirhaeghe et al. (2018) ve výsledcích 

studie uvádějí, že u žen je do 75 let věku nižší riziko vzniku CMP než u mužů, což by 

mohlo mít vliv na převládající počet mužů. Předpokládám, že tento nepoměr mohou 



65 

 

ovlivňovat také společenské faktory, kdy se ženy chtějí vrátit co nejdříve k rodině 

a nechtějí trávit tolik času rehabilitací, a v opačném případě, pokud onemocní muž, 

motivují ho k další rehabilitaci. Hypotéza zněla následovně ,,Ženy budou úspěšnější než 

muži“ a byla potvrzena. Ve třetí nejúspěšnější kategorii bylo téměř 80 % žen a v první 

nejméně úspěšné kategorii nebyla žádná žena. Pohlaví jako prediktivní faktor 

rehabilitace není ve studiích příliš studován. Tvrzení, že ženy jsou úspěšnější, 

nepotvrzuje Mutai et al. (2012), ale poukazuje na fakt, že zkoumaný soubor byl starší 

a ženy nemorbidně neměly partnera a žily samy. Oproti tomu ve zkoumaném souboru 

této studie byl věk klientů nižší. Pohlavní rozdíly po iCMP studoval Bushnell et al. 

(2014) v souvislosti s kvalitou života, ženy v prvním roce uváděly kvalitu života nižší 

a dosahovaly lepší mobility a soběstačnosti později než muži z důvodu většího 

premorbidního omezení fyzických funkcí. V tomto zkoumaném souboru byli i klienti 

s delší dobou od příhody, což ovlivňuje rehabilitaci i vnímání kvality života. 

Nejnižší věk klientů ve zkoumaném souboru byl 25 let, nejstaršímu klientovi 

bylo 65 let. Hypotéza zněla, že mladší jedinci budou úspěšnější než ostatní. Incidence 

cévní mozkové příhody roste s věkem, potvrzuje to i zkoumaný soubor. Nejstarší klienti 

mezi 56 – 65 lety mají všichni kromě jednoho diagnózu iCMP. Nejmladší klienti ve 

věku od 25 do 35 let mají nejvíce diagnózu traumatické poškození mozku. Klienti ve 

věkovém rozmezí 46 – 55 let prodělali více hCMP než ostatní. Hypotéza, že mladší 

jedinci budou úspěšnější než starší, nebyla potvrzena. Toto tvrzení, že věk nemá vliv na 

úspěšnost rehabilitace, potvrzuje například Luk et al. (2006), který poukazuje, že již 

premorbidní stav starších jedinců je horší, ale procentuální přírůstky ve zlepšování jsou 

u všech věkových skupin stejné. S tímto tvrzením se ztotožňuje i Abdul-Sattar a Godab 

(2013). Shoemaker et al. (2006) ve studii zjistili, že zlepšení je možné i u jedinců 

starších, ale zdůrazňuje, že za zlepšení nelze považovat jen funkční zlepšení hodnocené 

standardizovaným testem, ale i zlepšení ve smyslu dopomoci klienta asistentům při 

přesunech, nebo částečné zvládnutí osobní hygieny na lůžku. Předpokládám, že 

nepotvrzení hypotézy ovlivňuje to, že cíle jsou velmi úzce zaměřeny na klienta a jejich 

stanovení probíhá na základě sezení s terapeutem, ev. rodinným příslušníkem a splněné 

cíle, které v této studii považuji za úspěch rehabilitace, by nemusely být v jiných 

hodnoceních zaznamenatelné. Větší rozdíl mezi progresivní a neprogresivní skupinou 

vypozoroval Wang et al. (2014), ale tento rozdíl se postupně s časem od počátku příčiny 

poškození mozku neustále snižoval. V této studii je většina klientů více než rok od 
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příčiny poškození mozku a to by mohlo mít vliv na to, že rozdíly v úspěšnosti se 

s věkem postupně snižují a nebyl prokázán rozdíl mezi mladšími a staršími klienty. 

Z toho plyne, že v klinické praxi je významné a důležité intenzivně pracovat i s klienty 

staršími, protože věk není limitací pro zlepšení. 

V této studii byla potvrzena hypotéza, že vysokoškolsky vzdělaní jedinci budou 

úspěšnější než osoby s nižším vzděláním. Vzdělání je faktor, který studie a výzkumy 

zaměřující se na úspěšnost rehabilitace osob po poškození mozku příliš neřeší. Byly 

vyhledány pouze výzkumy, které studovaly stupeň vzdělání v souvislosti předpracovní 

a pracovní rehabilitace osob po poškození mozku. Donker-Cools, Wind a Frings-Dresen 

(2016) zjistili významný vliv stupně vzdělání při návratu do pracovního poměru. V mé 

studii bylo u některých klientů jedním z cílů začít hledat zaměstnání, což by mohlo 

ovlivnit, že klienti s vyšším stupněm vzdělání v tomto souboru jsou úspěšnější než 

ostatní. 

Hypotéza, že klienti po iCMP budou méně úspěšní než ostatní, byla potvrzena. 

Tato hypotéza staví na předpokladu horšího premorbidního stavu klientů, neboť se 

iCMP častěji týká starších osob. Nejvíce klientů po iCMP bylo v první nejméně úspěšné 

kategorii. Zároveň byla v souboru této studie prokázána největší úspěšnost osob po 

prodělaném nádorovém onemocnění a také klientů po hCMP. Zde je naopak možné, že 

osoby, které prodělají nádorové onemocnění mozku či hCMP, bývají mladšího věku 

a lepšího premorbidního stavu. 

Hypotéza č. 5 zněla, že klienti s levostrannou hemiparézou budou úspěšnější než 

ostatní. Předpokládala jsem, že klienti s pravostrannou hemiparézou mívají častěji těžší 

parézu a s větší pravděpodobností mohou mít jako důsledek poškození mozku afázii, 

která vzniká při uzávěru levé střední arterie (Krámská, 2017). Tvrzení, že afázie je 

negativní prediktivním faktorem pro výsledek rehabilitačního procesu, potvrzuje 

i Shoemaker et al. (2006). Výsledky však hypotézu nepotvrdily a v nejméně úspěšné 

kategorii byla většina klientů s levostrannou hemiparézou. S levostrannou hemiparézou 

se zase častěji pojí percepční poruchy jako např. neglect syndrom. Z toho vyplývá, že 

nelze pro klinickou praxi říci, zda levostranná či pravostranná hemiparéza je negativním 

prediktivním faktorem oproti druhé. Vždy záleží spíše na rozsahu poškození než na 

lokalizaci. 

V hypotéze č. 6 byl předpoklad, že klienti s postiženou nedominantní stranou 

budou úspěšnější než ostatní. Předpokládala jsem, že pokud mají jedinci hemiparetickou 



67 

 

dominantní stranu, bude pro ně těžší dosahovat cílů. Hypotéza však nebyla potvrzena. 

V nejúspěšnější kategorii bylo více klientů s postiženou dominantní stranou. Na tento 

výsledek může mít dle mého názoru vliv to, že dominantní končetina je pro klienty 

natolik preferenční, že vykonávání ADL primárně nedominantní končetinou pro ně 

může být velmi obtížné. Tedy jejich motivace pro rehabilitaci nedominantní končetiny 

není tak velká jako v případě dominantní končetiny. S tímto faktem jsem se setkala i při 

praxi s klienty, kdy někteří měli i otázky typu, proč mají trénovat svou nedominantní 

končetinu. Zde je pro klinickou praxi nejdůležitější dobrá komunikace s klienty, kterým 

je nutno pečlivě vysvětlit, proč je důležité neopomíjet paretickou končetinu, i když není 

dominantní. 

V důsledku poškození mozku, ať již po poranění či cévním onemocnění, může 

dojít k výskytu časných, ale i pozdních epileptických záchvatů. Ve studii Arntz et al. 

(2013) zkoumali vliv epilepsie vzniklé po TIA, iCMP a hCMP na funkční výsledek 

v pADL (pomocí Rankinovy modifikované škály) a v iADL. Dospěli k závěru, že 

epilepsie je negativním faktorem, který ovlivňuje funkční výsledek i více než 10 let po 

iCMP. U pacientů po hCMP a TIA nebyl zjištěn vliv epilepsie na funkční výsledek po 

10 letech. Ve zkoumaném souboru této studie bylo 8 klientů, kteří měli získanou 

epilepsii po poškození mozku. Respondenti byli rovnoměrně rozloženi ve všech 

kategoriích úspěšnosti a nelze tedy potvrdit hypotézu, že jedinci s epilepsií budou méně 

úspěšní než ostatní. Výsledky se však shodují s výše zmíněnou studií, protože ani jeden 

ze čtyř klientů s epilepsií po iCMP nebyl v nejúspěšnější kategorii. V nejúspěšnější 

kategorii byl naopak jeden klient s epilepsií po hCMP a jeden po nádorovém 

onemocnění. 

Hypotéza č. 8 sledovala, zda na úspěšnost terapií bude mít vliv doba od 

poškození mozku. Ve zkoumaném souboru byli klienti, u kterých byla doba 

od poškození jen 2 měsíce až po klienta, u kterého uplynulo od iCMP již 17 let. 

V ERGO Aktivu tudíž předpokládají, že doba od poškození mozku neznamená 

nemožnost těžit z rehabilitace a klienti jsou tak do denního stacionáře přijímáni bez 

ohledu na dobu od poškození. Přesto jsem předpokládala, že klienti s kratší dobou od 

příčiny poškození mozku budou úspěšnější. Tato hypotéza byla překvapivě vyvrácena, 

v nejúspěšnější kategorii bylo více klientů s delší dobou od poškození. Pro klinickou 

praxi je toto zjištění důležité a mělo by ergoterapeuty, ale i další členy týmu motivovat 

i pro práci s chronickými klienty. Důležité je zde především odkazování právě na 
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neziskové organizace v sociálních službách, kde se může ergoterapeut zaměřit 

především na iADL, na které není v prvních fázích rehabilitace příliš prostoru, ale které 

jsou nezbytné pro běžný život. Terapeuti tak mají díky individuálnímu přístupu a cílené 

komunikaci možnost vysvětlit klientovi, že zlepšení už nebude výrazné, ale je že je 

nutné využít zbylý funkční potenciál. Tímto se pro klienty zvýší kvalita života a dle 

zkušeností terapeutů klienti často vystoupí z nekonečného kruhu rehabilitací a začnou 

žít život bez jisté závislosti na rehabilitaci v očekávání velkého zlepšení. 

Hypotéza č. 9, že probandi s poruchou kognitivních funkcí budou méně úspěšní 

než ostatní, byla potvrzena. Klienti byli testováni pomocí Addenbrookského 

kognitivního testu. Skupina s výsledkem testu pod 75 bodů byla ve dvou 

nejúspěšnějších kategoriích zastoupena v menším počtu než skupina klientů s vyšším 

počtem bodů. Ve faktu, že kognitivní deficit má vliv na rehabilitační výsledky, se 

shoduje více autorů Abdul-Sattar a Godab (2013), Luk et al. (2006) nebo Mutai et al. 

(2016). Kognitivní deficit při rehabilitaci má vliv především na to, že klienti nemusí 

dostatečně chápat instrukce při terapiích, nedokážou si zapamatovat úkoly pro domácí 

cvičení. Kognitivní dysfunkce je následně limituje při personálních i instrumentálních 

ADL. Pro klinickou praxi z toho plyne, že bychom se měli jako terapeuti soustředit na 

to, zda klient instrukcím rozumí, měli bychom komunikaci přizpůsobit danému 

klientovi a snažit se vysvětlovat vše jednoduše a názorně. Pro domácí cvičení bychom 

měli volit jednoduché úkoly spíše v menším počtu a samozřejmě ideální je spolupráce 

s rodinou. Ve spolupráci s psychologem bychom měli pracovat na rehabilitaci 

kognitivních funkcí. 

Motivace je prediktivní faktor, který většina autorů různých studií označuje jako 

pozitivní a má dle nich vliv i v chronickém stádiu nemoci, na tomto se shoduje 

například Wang et al. (2014) nebo Luk et al. (2006). V naší studii byla hypotéza, že 

klienti motivovaní budou úspěšnější než ostatní, potvrzena. Je však nutné zmínit, že 

v nejméně úspěšné kategorii sice převažovali významně klienti méně motivovaní a ve 

dvou úspěšnějších kategoriích bylo sice více klientů motivovaných, ale bylo zde i jisté 

procento klientů méně motivovaných. Pro klinickou praxi z toho plyne, že i klienti, 

u kterých vidíme nízkou míru motivaci, mají jistý předpoklad z rehabilitace těžit. 

Terapeuti by si měli být tohoto faktu vědomi a všechny klienty podporovat a motivovat. 

Hypotéza č. 11, že klienti s dobrým rodinným zázemím budou úspěšnější než 

ostatní, nebyla v této studii potvrzena. Špatné rodinné zázemí v rámci úspěšnosti 
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rehabilitačního procesu a návratu do běžného života uvádí jako negativní faktor Mutai 

et al. (2012) a Luk et al. (2006). Tito autoři však potvrzují tento fakt u pacientů starších, 

kteří žijí úplně osaměle. Myslím si, že výsledky mohou být ovlivněny tím, že rodina je 

často až příliš milující a svému nemocnému členu nenechá prostor pro samostatnost. 

S tímto jsem se setkala i v průběhu praxí. 

Druhý hlavní cíl byl zmapování situace poskytování rehabilitace ve čtvrté a páté 

fázi rehabilitace v neziskovém sektoru se zaměřením na osoby se získaným poškozením 

mozku. V rámci vyhledávání organizací na webových stránkách a absolvování praxe 

v některých těchto zařízeních jsem dospěla k závěru, že těchto organizací je oproti počtu 

nových případů získaného poškození mozku významně méně. Čtvrtá a pátá fáze 

rehabilitace by se měla soustředit více do regionů a měla by být dostupná z místa 

bydliště klienta (Švestková a kol., 2017). Tato situace bohužel v naší republice není 

ideální. Zařízení, která se specializují na tento typ rehabilitace a zaměřují se konkrétně 

na osoby se získaným poškozením mozku, jsem vyhledala čtyři. Jednalo se o zařízení 

ERGO Aktiv, o.p.s., Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách, 

z.s., REHALB, o.p.s. a CEREBRUM-  Sdružení osob se získaným poškozením mozku 

a jejich rodin,  z.s. Všechna tato zařízení se nacházejí v Praze, tudíž jsou pro naprostou 

většinu osob nedostupná. Po vlastních zkušenostech z těchto zařízení jsem navíc zjistila, 

že návaznost na služby těchto organizací není ze strany zdravotnictví dostačující. 

Ideálním řešením by bylo, kdyby se rozšířila síť poskytovatelů služeb sociální 

rehabilitace v neziskových organizacích a následně by probíhala spolupráce se 

zdravotníky. Ti by měli mít informace o tom, jaké jsou možnosti rehabilitace 

v neziskových organizacích a měli by pacienty informovat a odkazovat na tyto 

specializované organizace. Po praktických zkušenostech jsem zjistila, že ergoterapeut 

má své nezastupitelné místo i v této fázi rehabilitace a je to tedy další oblast, kde může 

ergoterapeut uplatnit své znalosti a zkušenosti. 
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4 Závěr 

Hlavním cílem této práce bylo zjistit, jaké faktory by mohly ovlivňovat 

úspěšnost rehabilitační intervence s významnou mírou poskytování ergoterapie 

v konkrétní neziskové organizaci. Jak nejvýznamnější pro klinickou praxi jsem 

vyhodnotila následující výsledky: S vyšším věkem neklesá míra úspěšnosti rehabilitace. 

Pokud je u klienta postižena dominantní strana, nesnižuje to úspěšnost terapií, naopak 

významné procento klientů s postiženou dominantní stranou se nacházelo 

v nejúspěšnější kategorii. Z mého pohledu může na tento fakt mít vliv ta skutečnost, že 

klienti nemají potřebnou motivaci pro trénování nedominantní končetiny a právě zde by 

měli terapeuti využít svých komunikačních schopností a podpořit pacienta v důležitosti 

trénovat i nedominantní končetinu. Delší doba od příčiny poškození mozku nebyla 

v této studii prokázána jako negativní prediktivní faktor. To znamená, že je důležité 

odkazovat klienty na další rehabilitaci, i když se stav již intenzivně nezlepšuje. 

V komunitní fázi rehabilitace mohou terapeuti u klienta využít zbylý funkční potenciál, 

tím se zvýší jeho kvalita života a klient poté často zvládne opustit nekonečný kruh 

rehabilitace. Kognitivní deficit je limitací pro úspěšnou rehabilitaci. Zde je pro 

klinickou praxi důležité, aby se terapeuti snažili využívat jednoduchých a názorných 

instrukcí, které bude klient chápat. Dále je důležité klientům dávat jednoduchá snadno 

zapamatovatelná domácí cvičení a samozřejmostí je spolupráce s rodinou. Zároveň by 

měli ergoterapeuti v součinnosti s psychologem pracovat na rehabilitaci kognitivních 

funkcí. V neposlední řadě je rovněž důležitým poznatkem zjištění, že motivovaní klienti 

mají větší pravděpodobnost, že budou úspěšnější než ostatní. Tento fakt je ve studiích 

předpokládán a je tedy nutné klienty motivovat. 

Dalším důležitým cílem bylo zjistit, jaká je současná situace v poskytování 

komunitní rehabilitace pro osoby se získaným poškozením mozku. Po zmapování 

situace bylo zjištěno, že organizací, které by se touto problematikou zabývaly, je málo 

a je tedy nutné, aby se tato síť rozšířila. Tato práce také může případným zřizovatelům 

poskytnout informaci, jakou právní formu by nově vznikající organizace mohla mít. 

Dále tato práce poukazuje na důležitou oblast, kde má ergoterapeut uplatnění, a přináší 

přehled možností pro práci s danou cílovou skupinou. 
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6 Seznam použitých zkratek 

ABI/ZPM = acquired brain injury/získané poškození mozku 

ADL = aktivity všedního dne (activities of daily living) 

CMP = cévní mozková příhoda 

EEG = elektroencefalografie 

GCS = Glasgowská škála poruch vědomí (Glasgow Coma Scaale) 

hCMP = hemoragická cévní mozková příhoda 

iADL = instrumentální všední denní činnosti 

iCMP = ischemická cévní mozková příhoda 

NNO = nestátní neziskové organizace 

o.s. = občanské sdružení 

o.p.s. = obecně prospěšná společnost 

pADL = personální všední denní činnosti 

PNF = proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

RIND = reverzibilní ischemický neurologický deficit 

TBI = traumatické poškození mozku (traumatic brain injury) 

TIA = tranzitorní ischemická ataka 

TU = tumor 

z.s. = zapsaný spolek 

z.ú. = zapsaný ústav 
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8 Přílohy 

Seznam příloh: 

Příloha  č. 1 - Přehled silných stránek klientů a hodnocení cílů 
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Příloha č. 1 - Přehled silných stránek klientů a hodnocení cílů 

Klient č. 1 

Silné stránky:  

- velmi motivovaná pro zlepšení fyzického i psychického stavu 

- nemá problém s iniciací k činnosti 

- schopna pracovat samostatně 

- dobré pracovní návyky – včasné příchody, plnění povinností, domluvený 

závazek splní 

Cíle: 90 % splněno 

1. Začít používat příbor při stravování – krájení, používání lžíce.: částečně splněno 

- stále probíhá trénink stravování pomocí příboru a hlavně jedení ,,tekuté“ stravy 

lžicí, ale příbor začala používat 

2. Začít znovu psát pravou rukou.: splněno - klientka znovu píše pravou rukou, 

sama se podepíše, automaticky již bere tužku do PHK 

3. Zlepšit čtení a výbavnost slov.: splněno 

4. Být schopna zvládat nerovnosti/překážky v terénu.: splněno – zvládne schody, 

vstávání ze země, překoná překážky a nerovnosti, dokáže i popoběhnout 

5. Vytipovat vhodnou organizaci pro dobrovolnickou činnost nebo rekvalifikační 

kurz.: splněno – klienta nastoupí do rekvalifikačního kurzu na pozici ,,pracovník 

v sociálních službách“ 

Klient č. 2  

Silné stránky:  

- dobrá motivace 

- dobrá otevřenost k získávání zkušeností 

- samostatná chůze 

- snaží se zapojovat paretickou LHK 

Cíle: 37,5 % splněno 

1. Zlepšit hybnost LHK, její zapojení.: splněno – hybnost zlepšena 

2. Začít hledat zaměstnání a znovu pracovat.: částečně splněno, plní se – psaní CV, 

hledání konkrétních nabídek 

3. Najít lepší bydlení.: nesplněno 
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4. Začít řídit auto.: nesplněno – netroufá si řídit s jednou rukou 

Klient č. 3 

Silné stránky: 

- motivace pro aktivity a zlepšení mobility 

- podpora partnera 

- komunikativnost 

- zájem o sociální kontakty 

Cíle: 70 % splněno 

1. Ujít venku bez vozíku 300 m.: splněno, zvládne tuto vzdálenost ujít, zlepšila se 

stabilita a výdrž 

2. Vydržet běžnou zátěž a zlepšit fyzickou kondici.: splněno - vydrží běžnou zátěž 

(limitace v závislosti na epileptických záchvatech), kondice zlepšena 

3. Najít vhodný sport či tanec a zajistit možnost jeho provozování.: nesplněno 

(klient chce snowboard, nyní není možné) 

4. Zlepšit držení těla.: splněno – došlo ke zlepšení, ale nutno dále pracovat 

5. Být schopen pojmenovat všechny předměty tak, aby mi bylo rozumět.: částečně 

splněno - snažit se eliminovat ukazování 

Klient č. 4 

Silné stránky:  

- samostatná mobilita 

- zachovaná jemná motorika 

- klient si uvědomuje provázanost nervového systému s pohybem 

- chce sám pracovat na stabilitě 

Cíl: 33,3 % splněno 

1. Zvládnout běh.: nesplněno - zlepšila se stabilita, ale rychlejší pohyb či poskoky 

nejsou možné 

2. Zmapovat nabídky zaměstnání v okolí bydliště.: nesplněno - klient ztratil zájem o 

pracovní uplatnění (strach z odebrání invalidního důchodu, malá motivace, 

nezájem o práci na PC) 

3. Být připraven na samostatné jednání s úřady.: splněno – probíhal trénink 

kognitivních funkcí a sociálních dovedností, cítí se připraven 
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Klient č. 5 

Silné stránky:  

- podpora ostatních členů kolektivu 

- plná samostatnost 

- ovládá běžnou práci s PC 

Cíle: 50 % splněno 

1. Zvládat lépe denní činnosti – oblékání, hygienu, úklid, hra s dítětem, nošení 

břemen.: částečně splněno – zlepšení stereotypu chůze (zatěžuje LDK), 

nezapojuje LHK – eliminace lepšího výkonu 

2. Nalezení sportovní aktivity.: nesplněno – nabídnuty aktivity (bowling, plavání) 

na rekreační úrovni, ale to nechce 

3. Být schopen rychlé slovní i jiné reakce na podnět.: splněno – zrychlení 

psychomotorického tempa, pozornosti a práce s informacemi 

4. Mít domluvené zaměstnání při odchodu z programu.: částečně splněno – 

domluveno první kolo přijímacího pohovoru na magistrát 

Klient č. 6 

Silné stránky:  

- masáže 

- schopnost práce s lidmi 

- spolehlivá 

- samostatná v pADL 

Cíle: 87,5 % splněno 

1. Zvládnout základní komunikaci s neznámými lidmi bez chyb.: částečně splněno – 

zvládne bezchybně tvořit věty, ale při nervozitě zhoršení 

2. Zvládnout odpovědět na SMS.: splněno, psaní se zrychlilo 

3. Zlepšit stereotyp chůze a postavení PDK, lepší stabilita lopatky, koordinace, 

hbitost prstů a výdrž celé PHK a činnosti s tím spojené (provést masáž).: 

splněno – lepší stabilita pánve, schopnost dynamického pohybu, klienta pociťuje 

zlepšení chůze 

4. Připravit se na nástup do zaměstnání.:  splněno – probíhal praktický nástup 

pracovní činnosti (masáže), domluvena spolupráce se zařízením FYZIO Aktiv 
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Klient č. 7 

Silné stránky:  

- komunikace 

- běžná práce s PC, zvládne běžné kancelářské úkony 

- spolehlivý, samostatný 

Cíle: 33,3 % splněno 

1. Zvládnout stisknout vybranou klávesu na klavíru či harmonice, udržet lesní roh.: 

splněno – klávesy stiskne, ale pro plynulou hru je třeba lepší koordinace pohybu 

a souhra P a L ruky, lesní roh udrží 

2. Vrátit se ke sportovním aktivitám (plavání, pink-ponk, rybaření, kolo).: 

nesplněno - zatím nezkoušel, ale byly doporučeny aktivity 

3. Mít domluvené zaměstnání při odchodu z EA.: nesplněno 

Klient č. 8 

Silné stránky:  

- spolehlivost, samostatnost 

- komunikativnost 

- dobrá úroveň kognitivních funkcí 

- velmi dobrá motivace 

Cíle: 100 % splněno 

1. Zvládnout samostatný pohyb po interiéru bez vozíku.: splněno – zvládne pohyb 

pomocí jedné francouzské hole 

2. Zvládnout lépe oblékání, hygienu, přesun do koupelny, vaření.: splněno – 

v závislosti na zlepšení pohybu se zlepšily i tyto činnosti a zvládne je 

3. Naučit se základní práci s PC (základní programy, internet).: splněno – 

vytvořena e-mailová schránka – využívá, aktivně vyhledává na internetu, nácvik 

s Wordem započat 

4. Nalézt produktivní činnost – např. dobrovolnictví v místě bydliště.: splněno - 

domluveno dobrovolnictví v Mateřském centru Jablíčko 
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Klient č. 9 

Silné stránky:  

- dobrý stav kognitivních funkcí 

- předešlá pozitivní zkušenost s RHB LHK 

- samostatná mobilita 

- plná soběstačnost 

Cíle: 50 % splněno 

1. Najíst se příborem.: částečně splněno – zvládne použít lžíci a vidličku LHK, 

v běžném životě však nepoužívá, pro udržení a zlepšení funkce je však využití 

při jídle nutné 

2. Zajistit si pravidelné plavání a následně se naučit znovu plavat.: splněno – 

týdenní kurz plavání domluvena účast 

3. Řídit auto.: nesplněno – došlo ke zlepšení LHK, ale nepoužívá ji 

4. Hledat a zapojit se do zaměstnání.: částečně splněno – vytvořeno CV, 

oslovování zaměstnavatelů 

Klient č. 10 

Silné stránky:  

- dobrá svalová síla 

- zájem o PC – programování 

- chtěl by se vzdělávat 

- komunikativnost, přátelský přístup k ostatním 

Cíle: 100 % splněno 

1. Zvládnout oblékání a obouvání.: splněno – zvládne se sám obléci a obout 

2. Zvládnout samostatně přesun z lůžka na vozík.: splněno – prováděl denně bez 

asistence 

3. Lépe zvládnout práci na PC, tzn. rychleji a zapamatovat si rozpracovanou 

činnost.: splněno, při práci s tabulkou v MS Excel si pamatoval kroky činnosti, 

včetně subjektivního zlepšení 

4. Naučit se vyhledávat knihy a číst na PC.: splněno 
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Klient č. 11 

Silné stránky:  

- samostatná mobilita 

- zachovaná jemná motorika 

- přátelský, komunikativní 

- nekonfliktní 

Cíle: 62,5 % splněno 

1. Zvládnout práci s PC.: splněno – zvládne používat e-mail, chtěl by psát všema 

deseti – to je horší, jinak práci v textovém editoru zvládá, doporučen další 

trénink 

2. Být si jistý a dobře zvládnout chůzi.: částečně splněno – proběhlo zlepšení, 

objevuje se cupitavá chůze v závislosti na aktuálním stavu (únava, motivace) 

3. Být samostatný v oblékání.: částečně splněno – sám zvládne volné triko, tepláky 

do gumy, volné boty a potřebuje více času, jinak potřebuje slovní vedení či 

dopomoc, problém tkaničky, knoflíky, pásek u kalhot, čepice 

Klient č. 12 

Silné stránky:  

- motivovaný k seberealizaci a najití vhodného pracovního uplatnění a pro 

pokračování samostatné RHB 

- komunikativní 

- rád pracuje s lidmi 

- funkčně dobré motorické funkce 

- plně soběstačný 

- dobrá úroveň kognitivních funkcí 

Cíle: 71,4 % splněno 

1. Udržet LHK nad horizontálou – odšroubovat a zašroubovat žárovku, opravování 

auta.: částečně splněno – došlo ke zlepšení, zlepšila se svaloví síla, stabilizovaná 

lopatka, žárovku zvládne odšroubovat žárovku, oprava auta zatím ne 

2. Začít plavat a hrát fotbal: částečně splněno – zlepšení kondice a stabilita, ale 

fotbal hrát zatím nezvládne, plavání ano 

3. Zvládnout oblékání, konkrétně ve stoje, knoflíky a zipy samostatně.: splněno - 

zlepšena JM, koordinace oko-ruka, oblékne se ve stoje, zvládne zipy i knoflíky 
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4. Zlepšení schopnosti koncentrace na činnost.: splněno 

5. Zlepšit schopnost porozumět textu a udržet obsah.: splněno 

6. Jízda na kole i v terénu.: částečně splněno – vyzkoušel, v terénu problém se 

stabilitou 

7. Pracovat na návratu do zaměstnání.: částečně splněno – návrat do původního 

zaměstnání není možný, vytvoření CV a hledání vhodných pracovních pozic, 

návštěva veletrhů zaměřených na zaměstnávání OZP 

Klient č. 13 

Silné stránky:  

- motivovaná k seberealizaci 

- motivována ke cvičení 

- umí pracovat s lidmi, i když ji komunikace s cizími lidmi stresuje, ale nebojí se 

toho 

- plně samostatná 

- dobrá úroveň kognitivních funkcí 

Cíle: 100 % splněno 

1. Najít vhodné zaměstnání či nastoupit do rekvalifikačního kurzu.: splněno – jeden 

neúspěšný pohovor (zrušen ze strany zaměstnavatele), půjde na rekvalifikační 

kurz (Administrativní pracovník) v zařízení Cerebrum (domluveno), účast na 

dvou veletrzích na zaměstnávání OZP 

2. Být schopna přečíst a pochytit obsah článku o délce půl strany.: splněno – došlo 

k výraznému zlepšení, je schopna pochytit obsah textu o min. 2 normostranách 

3. Zjistit možné čerpání příspěvků a zažádat o ně, zajistit kartu ID.: splněno 

4. Zvládnout základní uživatelskou práci na PC. – splněno – zvládne běžnou práci 

na PC (email, internet, MS Word). 

Klient č. 14 

Silné stránky: 

- motivovaný k seberealizaci a pokračování v domácí RHB 

- komunikativní 

- rád pracuje s lidmi a učí se novým věcem 

- dobré motorické funkce 
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- plně soběstačný 

- dobrá úroveň kognitivních funkcí 

- stabilní zaměstnání 

Cíle: 66,7 % splněno 

1. Zvládnout psaní LHK při psaní na klávesnici (psaní více prsty).: splněno – 

udává zlepšení, trénink i doma 

2. Najíst se příborem.: splněno – zvládne samostatně, potřebuje trochu více času 

3. Zvládnout oblékání ve stoje, dále knoflíky, zipy.: splněno – zvládne knoflíky, 

zipy i oblékání ve stoji 

4. Zvládnout plavání.: splněno – absolvoval týdenní plavecký kurz 

5. Řídit auto.: nesplněno – zatím nesplněno, zlepšena funkce LHK, postřeh, 

koordinace, předány kontakty na autoškolu, chce auto s automatickou 

převodovkou 

6. Začít hrát tenis.: nesplněno - trénoval fyzičku, postřeh, koordinaci, ale tenis mu 

není doporučován – jednostranné zatěžování 

7. Být schopen koncentrace na pracovní úkol.: splněno – udává zlepšení, 

objektivně také zlepšení 

Klient č. 15 

Silné stránky:  

- motivovaná pro práci na vlastní osobě 

- pečlivá 

- velký posun v soběstačnosti ve všech položkách ADL 

- dobrá úroveň kognitivních funkcí 

Cíle: 81,3 % splněno 

1. Zlepšit hybnost LHK.: splněno – odbourání bolestivosti ramenního kloubu, 

stabilizace lopatky, bimanuální aktivity, aktivní pohyb v akru, využívá LHK při 

ADL (př. zapínání knoflíků, mytí nádobí, úklid…) 

2. Zlepšit stabilitu.: splněno 

3. Zvládat oblékání – knoflíky, zipy, tkaničky.: splněno – zvládne samostatně a 

v dobrém čase 

4. Zvládnout jízdu MHD – hlavně eskalátory v metru.: splněno 
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5. Najíst se příborem.: částečně splněno – problém s pohybem ruky k ústům, ale 

dokáže to 

6. Řídit auto.: nesplněno – trénink pozornosti, zatím předány kontakty na autoškolu 

7. Zvládnout jízdu na koni.: splněno – dochází na hipoterapii 

8. Zlepšit chůzi.: splněno – výměna francouzské hole za vycházkovou 

Klient č. 16 

Silné stránky:  

- dobré rodinné zázemí 

- dochvilný, spolupracující 

- velká motivace pro samostatné bydlení a samostatný život 

- soběstačný 

- orientovaný 

- dokáže včas rozpoznat epileptických záchvat 

Cíle: 40 % splněno 

1. Začít zapojovat PHK do běžných činností.: nesplněno – sám aktivně PHK 

nezapojuje, ačkoliv došlo ke zlepšení funkce PHK 

2. Umět si říct, co potřebuji.: částečně splněno – probíhal trénink, zlepšila se slovní 

zásoba, ale někdy je třeba ještě dopomoc s první slabikou 

3. Zvládnout samostatně jízdu MHD.: splněno – sám zvládl jízdu tramvají, 

zapamatoval si číslo i smět 

4. Najít vhodné a smysluplné využití volného času (př. návštěva knihovny, sport).: 

nesplněno – byly nabídnuty možnosti volnočasových aktivit, ale chtěl by se 

vrátit k modelařině, která teď není možná 

5. Zvládnout finanční gramotnost.: částečně splněno – orientuje se v hodnotě 

peněz, zvládne nákup, problém s měsíčním rozpočtem (utrácí za zbytečnosti) 

Klient č. 17 

Silné stránky:  

- dobrá úroveň kognitivních funkcí 

- motivace pro rehabilitaci 

- téměř úplná motivace v pADL a iADL 

Cíle: 83,3 % splněno 
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1. Zvládnout čištění zubů PHK a zapojení PHK do běžných denních aktivit.: 

splněno – trénink čištění zubů s úchopovou páskou, PHK přidržuje různé 

předměty 

2. Zlepšit stabilitu a chůzi v terénu.: splněno – chůze zlepšena 

3. Zlepšit řeč.: částečně splněno –byla vytvořena komunikační tabulka, která je 

efektivní při komunikaci, ale ne vždy ji využívá 

4. Začít hledat vhodné zaměstnání.: částečně splněno - plní se, vytvořeno CV, 

nácvik práce na PC (MS Word, internet), práce s diářem 

5. Začít plavat.: splněno – navštěvován bazén v Olšance, předán kontakt na Bb 

kontakt, tam začal docházet 

6. Zvládnout čtení a porozumění textu.: splněno – udává zlepšení 

Klient č. 18 

Silné stránky:  

- dobrá úroveň kognitivních funkcí 

- společenská 

- předchozí zkušenost s RHB v EA 

Cíle: 60 % splněno 

1. Přesunout se z vozíku na židli (toaletu, postel).: splněno – přesuny zvládne 

samostatně 

2. Zlepšit psaní LHK.: splněno – psaní se subjektivně i objektivně zlepšilo 

a zrychlilo 

3. Zlepšit mluvení.: splněno – zlepšila se výslovnost, pociťuje zlepšení 

4. Dopravovat se po městě a na kulturní akce za pomoci asistenta.: nesplněno – 

překážkou je otec, který jí to nechce dovolit 

5. Najít vhodnou a smysluplnou domácí práci/činnost.: nesplněno - nespolupráce 

rodiny 

Klient č. 19 

Silné stránky:  

- dobrá úroveň kognitivních funkcí 

- silně motivovaná pro RHB 

- podpora rodiny – exmanžela a synů 
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Cíle: 70 % splněno 

1. Zvládnout dojít na nákup – zlepšení stereotypu chůze a zrychlení kroku.: splněno 

– zlepšení rychlosti chůze, stereotyp lepší, ale je třeba ještě vylepšit a hlídat si 

délku kroku, na nákup zvládne dojít 

2. Zvládnout jízdu MHD.: splněno – sama zvládne všechny typy MHD (včetně 

eskalátorů v metru) 

3. Začít zapojovat LHK do běžných denních činností.: částečně splněno – LHK 

zvětšení rozsahu v ramenním kloubu, mírný pohyb 2. prstu, přetrvává spasticita 

na akru 

4. Naučit se práci na PC – ukládání a úprava dokumentů.: splněno – využívá       

e-mail, MS Word, internetové bankovnictví 

5. Začít znovu řídit auto.: nesplněno - cíl nakonec zhodnocen jako dlouhodobý, 

nechtěla na něm příliš pracovat 

Klient č. 20 

Silné stránky:  

- samostatnost v pADL 

- dobrá motivace 

- soustředění bez poškození 

Cíle: 71,4 % splněno 

1. Zlepšit stabilitu a chůzi hlavně při jízdě MHD (eskalátory, schody).: splněno – 

chůze se zlepšila, stabilita také, při nácviku zvládl eskalátory i schody 

2. Zlepšit hybnost LHK - najíst se příborem, JM (knoflíky, zipy, modelářství).: 

splněno – došlo ke zlepšení, zvládne zapnout knoflíky, zipy, zapojit LHK při 

osobní hygieně, úklidu, práci na PC 

3. Zlepšit celkově kondici – turistika.: splněno – docházel sám do EA (na začátku 

trvala cesta 60 min, na konci 45 min) 

4. Začít plavat.: splněno – chodí do BB kontaktu 

5. Zlepšit krátkodobou paměť.: splněno – subjektivní i objektivní zlepšení 

6. Řídit auto.: nesplněno – cíl nebyl prioritní, auto mu nechybí, uvažuje o prodeji 

auta 

7. Začít jezdit na kole.: nesplněno - cíl přidán v průběhu, uvažuje o koupi lehokola 
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Klient č. 21 

Silné stránky:  

- dobrá úroveň kognitivních schopností 

- motivace pro nalezení zaměstnání 

- motivace pro zlepšení fyzické kondice 

- absolvování rekvalifikačních kurzů 

Cíle: 37,5 % splněno 

1. Začít zapojovat LHK do běžných denních činností.: nesplněno, reaguje na mirror 

therapy, protahování – nutné pokračování, vidí možný posun, ale ADL LHK 

zatím nezapojuje 

2. Zlepšit koncentraci a pozornost při plnění činností: částečně splněno – 

pozornost a soustředění zlepšeno pouze u činností, které ho baví 

3. Začít hledat a zapojit se do zaměstnání.: částečně splněno – napsal CV a 

motivační dopis, na hledání se pracuje, kontaktuje zaměstnavatele, je 

v programu ,,cesta do práce“ 

4. Zlepšit chůzi po schodech, zvládnout jízdu na eskalátorech.: splněno, zvládne 

eskalátory (s asistencí lepší), celkové zlepšení stereotypu 

5. Pomoci s vyřešením nepříznivé sociální situace.: nesplněno, stále v ,,běhu“, stará 

se sestra, předány kontakty na organizace 

Klient č. 22 

Silné stránky:  

- přátelský 

- motivovaný, co se týká zlepšení soběstačnosti 

Cíle: 57,1 % splněno  

1. Zlepšit řeč, konkrétně lepší výbavnost slov.: splněno – klient cítí zlepšení, 

zlepšila se slovní zásoba 

2. Zlepšit hybnost PHK – více ji zapojovat do všech činností ADL.: splněno – 

zavedena tabulka činností, kde lze ruku využívat, snaží se ji zapojovat při mytí 

nádobí, oblékání, osobní hygieně, stravování, starání se o psa 

3. Zvládnout stoj, popřípadě chůzi v chodítku.: splněno – vertikalizace do stoje, 

chůze ve vysokém chodítku, velký pokrok díky protahování DKK 
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4. Začít plavat.: nesplněno – předán kontakt na BB kontakt, měl napsat e-mail, ale 

ztratil zájem, předán kontakt i rodině do budoucnosti 

5. Zvládnout samostatně přesuny – vozík – židle, WC – získat větší jistotu.: splněno 

– klient zvládne přesuny samostatně a je si v nich jistý 

6. Vyzkoušet asistenci – jako doprovod v MHD.: nesplněno – zatím jen předány 

kontakty na asistence 

7. Vytipovat vhodné pozice – oblast letectví, popř. rekvalifikace.: nesplněno – 

postupně od cíle upustil, předány informace jak případně upravit CV 

Klient č. 23 

Silné stránky:  

- výborné rodinné zázemí 

- spolupráce a komunikace s rodinou 

- podpora RHB ze strany rodiny 

- dobrá hybnost PHK 

- pozitivně naladěný 

Cíle: 37,5 % splněno 

1. Naučit se samostatně zvedat ze židle a usedat na ni.: částečně splněno – klient 

hodnotí velký pokrok, nepodařilo se však změnit zažitý špatný stereotyp 

vstávání, ale usedání je daleko kontrolovanější 

2. Dojít si samostatně na toaletu.: částečně splněno – naučil se chodit na toaletu 

(využívá močovou lahev), ale pleny se nepodařilo odstranit, probráno s rodinou 

a předány letáky o inkontinentních pomůckách 

3. Orientovat se v kalendáři/diáři a denním rozvrhu.: částečně splněno – začal 

nosit hodinky (orientován časem) 

4. Začít používat PHK při stravování.: nesplněno vzhledem k velké spasticitě 

5. Zvládnout základní uživatelskou úroveň na PC - vyhledávání na internetu, psaní 

emailu.: splněno – založení emailové schránky, testy na autoškolu, slovní hry na 

internetu, rodina potvrzuje, že se o to začal zajímat (PC, mobil) 

6. Zlepšit řeč pro běžnou komunikaci.: nesplněno – pouze předány kontakty na 

vhodné logopedy, doporučena návštěva SAAK 
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7. Nalézt smysluplnou volnočasovou aktivitu.: částečně splněno – nepodařilo se 

najít vhodnou pravidelnou aktivitu, ale pravidelný režim mu prospěl a více se 

zapojuje do samoobslužných aktivit a v domácnosti 

8. Začít řídit osobní automobil.: nesplněno, cíl velmi dlouhodobý – nejasná 

prognóza, testy na autoškolu nejsou 100%, nalezena alternativa – řízení 

traktůrku na sekání trávy na zahradě 

Klient č. 24 

Silné stránky:  

- silná motivace pro zvýšení soběstačnosti 

- dobrá úroveň motorických dovedností (fyzická kondice, stabilita) 

- dobré rodinné zázemí 

- dobrá paměť a exekutivní funkce – schopnost řešení problémů 

Cíle: 50 % splněno 

1. Řízení automobilu.: nesplněno – dělány testy, klient se neorientuje v dopravních 

situacích, zpomalená rychlost reakce 

2. Zvládnout jízdu MHD.: splněno – klient se orientuje v jízdních řádech, zvládá 

jízdu všemi typy MHD, zvládne i využít eskalátory 

3. Být schopen si přidržet potřebnou věc PHK.: splněno – PHK zvládne přidržet 

různé předměty, zapojuje ji do ADL 

4. Zlepšit řeč a porozumění pro běžnou komunikaci.: splněno – lepší výbavnost 

slov, rozmýšlí si své odpovědi, zlepšilo se porozumění, slova jsou srozumitelná, 

dále rozvíjet augmentativní komunikaci, při sobě má kartičku, že má poruchu 

řeči 

5. Zlepšit paměť.: nesplněno, není pociťováno velké zlepšení, ale ani zhoršení 

6. Vrátit se do práce.: nesplněno - cíl nakonec negován 

Klient č. 25 

Silné stránky:  

- fyzický stav 

- dobré rodinné a sociální zázemí (podpora přátel, kolegů) 

- společenský 

- komunikativní 
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- motivován pro další RHB a zlepšení kognitivních funkcí 

Cíle: 60 % splněno 

1. Orientace po městě a zvládnutí jízdy MHD.: částečně splněno – orientuje se 

v místech, které zná – MHD, běh v místech které zná, v neznámém prostředí 

přetrvává problém 

2. Zlepšit paměť.: částečně splněno – zavedení deníku, trénink paměti různými 

způsoby, trénink různých strategií 

3. Zlepšit plynulost řeči.: splněno – řeč je plynulejší (subjektivně i objektivně) 

4. Začít znovu řídit auto.: nesplněno – fyzicky schopen řídit auto (zkoušel na 

chatě), ale vzhledem ke kogni. deficitu se to neporučuje 

5. Zlepšení fyzické kondice.: splněno – začal běhat, chodí hrát fotbal 

Klient č. 26 

Silné stránky:  

- dobrá úroveň kognitivních funkcí 

- rodinné zázemí 

- předchozí fyzická zdatnost 

Cíle: 30 % splněno 

1. Zvládnout chůzi bez asistence i bez pomůcky (nákupy, venčení psa, návštěva 

kamarádů).: nesplněno – nadále se pohybuje převážně na mechanickém vozíku 

za asistence, chůze o čtyřbodové chůzi pouze v interiéru 

2. Zapojení LHK během ADL.: částečně nesplněno – LHK je schopna přidržet 

některé předměty (např. kelímek od jogurtu), ale zapojuje ji minimálně, doma 

protahuje 

3. Začít znovu číst.: splněno – klient čte pravidelně, ale velmi ho to unavuje 

4. Začít opět sportovat.: nesplněno – pouze předán do budoucna kontakt na Bb 

kontakt 

5. Návrat do práce.: nesplněno - není aktuální 

Klient č. 27 

Silné stránky:  

- dobré kognitivní funkce (paměť orientace, porozumění) 

- soběstačnost v pADL 
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- motivační prvek syn 

- podpora rodiny 

Cíle: 50 % splněno 

1. Začít zapojovat PHK do aktivit běžného dne.: splněno – je schopen PHK otevřít 

dveře, lednici, přidržet si věci 

2. Být schopen ovládat pedály v autě PDK (plyn + brzda).: nesplněno – probíhalo 

protahování, trénink zatěžování, trénink na balančních plochách, ale nadále 

omezen pohyb v ATC, což znemožňuje ovládání pedálů 

3. Zlepšit řeč a výbavnost slov.: splněno – došlo ke zlepšení, vybaví si více slov, na 

odpovědích si dává záležet, zlepšilo se porozumění, slova jsou srozumitelná 

4. Vytipování vhodné pracovní pozice.: nesplněno – rád by původní zaměstnání, ale 

nelze řídit, jiné pracovní uplatnění nechce konzultovat 

Klient č. 28 

Silné stránky:  

- motivace k celkovému zlepšení 

- relativně krátká doba od prodělané mozkové příhody 

- podpora přítele a kamarádek 

Cíle: 87,5 % splněno 

1. Začít zapojovat PHK do ADL (péče o domácnost, úklid, vaření).: částečně 

splněno – klientka začala vařit, dětem připravovat svačiny, zvládala drobný 

úklid (prach, dát prádlo do pračky a pověsit ho, umýt nádobí) 

2. Být schopna dělat domácí úkoly se syny.: částečně splněno - výrazně se v TKF 

zlepšila, mohla začít dělat domácí úkoly z matematiky s mladším synem, se 

starším synem nikoliv 

3. Být schopna vyplnit formulář bankovního převodu.: splněno 

4. Zvládnout jízdu MHD.: splněno 

5. Zlepšit řeč pro běžnou komunikaci.: splněno – subjektivní i objektivní zlepšení 

6. Vytipovat vhodné pracovní pozice.: splněno 

7. Začít znovu sportovat (např. plavání, lyže, kolo).: splněno, začala dělat 

aquaaerobik 

8. Snížit celkovou únavu, zvýšit kondici.: splněno – cítí se méně unavená, kondice 

zlepšena 
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Klient č. 29 

Silné stránky:  

- dobré rodinné zázemí 

- klientka je motivovaná 

- dokáže dobře vyjadřovat svá přání a potřeby 

- zvládá chůzi s oporou o hůl 

Cíle: 100 % splněno 

1. Zvládnout samostatně provádět domácí práce.: splněno – zvládne většinu 

domácích prací 

2. Zvládnout si kvalitně umýt obě ruce.:- splněno 

3. Zvládnout samostatně dojít na menší nákup.: splněno – schopna ujít 

700m/60min s jednou přestávkou 

4. Samostatně připravit program pro děti a vést ho.: splněno – je schopna 

vymyslet a vést program, ale je třeba větší příprava 

Klient č. 30 

Silné stránky:  

- fyzický stav 

- podpora rodiny (děti, tchýně) 

- zachovalé pracovní návyky, dochvilnost 

Cíle: 60 % splněno 

1. Být schopen domluvit se v sociálním prostředí.: splněno – schopen domluvit se 

v přátelském prostředí, zvládne nákup v pultovém prodeji, dojde se 

vyfotografovat, dojít si k lékaři na vyšetření sluchu 

2. Zlepšit čtení a psaní (gramatika, rychlost).: částečně splněno – vše přečte, ale 

nedokáže reprodukovat, psaní gramaticky správně trénuje 

3. Vytipovat vhodnou pracovní pozici.: nesplněno – napsáno CV, vytipovány 

vhodné pracovní pozice, nechce se vrátit k původnímu zaměstnání a nakonec 

nyní k žádnému z důvodu ,,musím neustále trénovat a učit se“, obvodní lékařka 

návrat do zaměstnání zatím nedoporučuje 

4. Zlepšit dovednosti na PC.: splněno – email, MS Word, internet – u všeho 

vnímáno zlepšení (subjektivně i objektivně) 
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5. Zlepšit pozornost a koncentraci na činnost.: částečně splněno – probíhal trénink, 

ale nejvíce vyhovuje práce v tichém prostředí 

Klient č. 31 

Silné stránky: 

- silná motivace pro celkové zlepšení fyzického stavu 

- podpora rodiny a přítelkyně 

- zachovalé kognitivní funkce 

Cíl: 50 % splněno 

1. Být schopen dojít k oltáři bez pomůcky – francouzské hole.: splněno – v interiéru 

je schopen jít bez pomůcky, v exteriéru využívá vycházkovou hůl, zlepšilo se 

tempo chůze 

2. Být schopen u oltáře vyslovit ,,ano“.: splněno – probíhal trénink s logopedkou, 

poučen o komunikace v nechráněném prostředí 

3. Vyřešit nepříznivou sociální/finanční situaci.: nesplněno - řešil sám s právníkem 

4. Vrátit se ke sportu (lyžování, golf).: – nesplněno ačkoliv probíhal nácvik 

stability a chůze 


