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I. ÚVODNÍ SLOVO 

Vážení čtenáři, milé kolegyně a kolegové, 

přinášíme Vám další číslo Informačního bulletinu České asociace ergoterapeutů. V tomto čísle Vás jako obvykle budeme 

informovat o aktivitách výboru ČAE, které byly realizovány v první polovině roku 2017, a dalších úkolech, které nás 

v následujícím období čekají. 

 Jelikož 8. června 2017 Senát Parlamentu ČR schválil novelu zákona č. 96/2004 Sb., tzv. zákona o nelékařských 

povoláních, a zákon bude v brzké době podepsán prezidentem, dovolujeme si v předstihu před nabytím účinnosti tohoto 

zákona Vás informovat o nových legislativních ustanoveních, která budou mít přímý vliv na výkon Vašeho zdravotnického 

povolání. Doporučujeme proto naši zestručněnou informaci přečíst a dále sledovat aktuální informace k tomuto tématu 

na webových stránkách ČAE. 

 V tomto čísle se Vám též představí nově vzniklá dobrovolná skupina ergoterapeutů ProErgo. Pokud Vás osloví její 

plány, můžete se ke skupině připojit a aktivně se podílet na realizaci jejích aktivit. 

 Doc. MUDr. Jiří Votava v letošním roce oslavit významné životní jubileum. Jelikož je pan docent čestným členem 

ČAE od roku 2004, využíváme příležitosti mu prostřednictvím našeho Bulletinu popřát vše nejlepší, především pevné 

zdraví a elán do jeho dalších pracovních i osobních aktivit. 

 V tomto čísle bohužel přinášíme pouze jeden odborný příspěvek. Tento se týká vlivu pohybové aktivity na kvalitu 

života seniorů a velmi děkujeme Mgr. Vernerové za jeho zaslání do bulletinu. 

 Nicméně redukce odborné části, která by měla především obsahovat Vaše příspěvky, nás velmi mrzí. Stále se nám 

nedaří Vás oslovit k publikování svých podnětů a jejich sdílení s kolegy z praxe prostřednictvím Bulletinu ČAE. Na tomto 

místě bych chtěla proto požádat o spolupráci i zástupce jednotlivých ergoterapeutických škol. Domnívám se, že na všech 

školách vznikají v rámci studia zajímavé seminární práce či kasuistiky. Je proto škoda, že tyto nejsou dále šířeny. 

Věřím, že studenti si dali s jejich zpracováním záležet a jejich postřehy a závěry by mohly být jistě zajímavé i pro 

kolegy z praxe, kteří již nemají tolik prostoru či příležitosti např. získávat informace ze zahraničních časopisů. Nabízíme 

proto prostřednictvím Bulletinu možnost jak studentům, tak jejich vyučujícím, kteří práce studentů posuzují, prostor pro 

publikování. Opravdu oceníme naši vzájemnou spolupráci. 

 Blíží se čas prázdnin a dovolených, proto mi dovolte popřát Vám za redakční radu Informačního bulletinu ČAE i celý 

výkonný výbor ČAE krásné a pohodové léto a zasloužený odpočinek od pracovních povinností. 

Těšíme se na setkání s Vámi v průběhu roku 2017 na některé z akcí pořádaných Českou asociací ergoterapeutů. 

  
Za redakční radu bulletinu 

Jana Jelínková 
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II. INFORMACE Z VÝBORU ČAE

Zprávy z výboru ČAE  
za období leden–červen 2017

Zapsala: Jana Jelínková, prezidentka ČAE 

A. Legislativní a administrativní aktivity

1.  Vedení běžné agendy související s chodem profesní 
organizace. Především poskytování informací členům 
ČAE a dalším tazatelům prostřednictvím telefonických 
konzultací, webových stránek, elektronické pošty, hos-
podaření s financemi ČAE, uzavírání dohod o prove-
dení práce s pověřenými osobami jednat za ČAE apod. 

2.  Podáno daňové přiznání ČAE za rok 2016.
3.  Činnost pracovní skupiny ČAE udělující sou-

hlasná stanoviska vzdělávacím akcím. Členové sku-
piny: Mgr. Marcela Kryski, Mgr. Ludmila Šajtarová, 
Bc. Doubravka Koubková. Posuzování žádostí o uznání 
vzdělávací akce pro odbornost ergoterapeut dle platné 
legislativy, vedení s tím související administrativy, evi-
dence vzdělávacích akcí pro odbornost ergoterapeut. 

4.  Správa facebookového profilu ČAE, aktualizace 
webových stránek ČAE. Pravidelné zveřejňování 
informací z ČAE, odkazy na zajímavé zdroje, komuni-
kace, uveřejňování nabídek práce, správa emailu ČAE. 

5.  Zřízena datová schránka ČAE a elektronický pod-
pisový vzor statutárního zástupce ČAE. 

6.  Uveřejnění Výroční zprávy ČAE za rok 2016. 
7.  Na žádost MZ ČR výbor ČAE zpracoval a ode-

slal na MZ požadavky na soudního znalce v oboru 
ergoterapie. 

  Podmínky odborné způsobilosti pro výkon znalecké 
činnosti a jmenování znalcem v oboru Zdravotnictví pro 
odvětví Ergoterapie doporučujeme ČAE následující: 

  (1) Znaleckou činnosti v oboru ergoterapie pro soudní 
účely může provádět osoba, která absolvovala: 

 a)  akreditované navazující magisterské studium 
v oboru ergoterapie, nebo

 b)  akreditované navazující magisterské studium zdra-
votně-sociálního, pedagogického, psychologického 
nebo manažerského zaměření po absolvování akre-
ditovaného bakalářského studia v oboru ergotera-
pie, nebo

 c)  specializační vzdělávání v oboru ergoterapie 
po absolvování akreditovaného bakalářského studia 
v oboru ergoterapie. 

  (2) Znaleckou činnost v oboru ergoterapie pro soudní 
účely může vykonávat ergoterapeut, který splňuje 

způsobilost dle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) po 10 
letech výkonu povolání ergoterapeuta v ČR v oblasti, 
pro kterou bude poskytovat znaleckou činnost. 

8.  Účast zástupce ČAE na výběrovém řízení za účelem 
vytvoření nového ergoterapeutického pracoviště: 

 •  18. 1. 2017, Krajský úřad Zlínského kraje, Zlín, jed-
nání z pověření ČAE se účastnila Bc. Tereza Fia-
lová. 

 •  22. 5. 2017, Krajský úřad Moravskoslezského 
kraje, Ostrava, jednání z pověření ČAE se účastnila 
Bc. Petra Horsáková.

 •  7. 6. 2017, Krajský úřad Ústeckého kraje, Ústí nad 
Labem, jednání z pověření ČAE se účastnila paní 
Petra Rostová.

 •  7. 6. 2017, Krajský úřad Pardubického kraje, 
Pardubice, jednání z pověření ČAE se účastnila 
Bc. Marika Hrůšová.

 •  22. 6. 2017, Krajský úřad Středočeského kraje, 
Praha, jednání jako zástupce ČAE se účastnila 
Bc. Anna Gaubmannová, pokladník ČAE.

 •  28. 6. 2017, Krajský úřad Moravskoslezského 
kraje, Ostrava, jednání z pověření ČAE se účastnila 
Bc. Petra Irziková. 

9.  Výbor ČAE odsouhlasil příspěvek ve výši 10 000 Kč 
na kurz účetnictví sekretářce a pokladní ČAE 
Bc. Anně Gaubmannové (zbytek nákladů na realizaci 
kurzu si bude hradit pí. Gaubmannová sama). Odůvod-
nění: investice do budoucích aktivit ČAE ve vztahu 
k získávání a vyúčtovávání financí ČAE. Díky této 
investici nebude muset ČAE využívat služby externích 
účetních. 

10.  Spolupráce ČAE v pracovní skupině Komise pro 
organizaci a úhradu rehabilitace, která byla usta-
novena výborem Společnosti rehabilitační a fyzi-
kální medicíny. Reakce na emailové výzvy, vyjádření 
stanoviska ČAE k předloženým návrhům komise. 
Z ČAE jsou členy pracovní skupiny: Mgr. Kateřina 
Svěcená, Ph.D a Mgr. Jana Jelínková. 

11.  Podání grantu ESF – název programu: Operační 
program Zaměstnanost, Název výzvy: Sociální ino-
vace v oblasti sociálního začleňování a přístupu 
na trh práce pro nejohroženější skupiny, Název 
projektu: Ergoterapie v peniterciální péči v ČR – 
projekt byl vrácen, finančně by mohl být podpořen jen 
do výše 2 000 000 Kč. Výše případného finančního 
příspěvku by pro realizaci projektu v předložené verzi 
nebyla možná, proto ČAE od možnosti realizovat pro-
jekt ve spolupráci s jiným subjektem odstoupila. 
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12.  Příprava 29. celostátní odborné konference ČAE 
v Ostravě viz samostatné sdělení. 

13.  Reakce ČAE na návrh Národní rady osob se zdra-
votním postižením na zapojení ergoterapeutů 
do posudkové činnosti. Předsedovi Národní rady 
osob se zdravotním postižením, Mgr. Václavu Krá-
sovi, bylo zasláno souhlasné stanovisko ČAE k jejich 
návrhu a vyjádřen zájem o další zapojení ČAE v rámci 
budoucích jednání s pověřenými úřady za účelem 
prosazení této koncepční změny. Stanovisko ČAE: 
„Česká asociace ergoterapeutů se plně ztotožňuje 
s návrhem Národní rady osob se zdravotním postiže-
ním ČR a to zapojení ergoterapeutů do posuzování 
zdravotního stavu žadatelů pro účely poskytování 
nepojistných dávek úřady práce občanům se zdra-
votním postižením. Domníváme se, že ergoterapeut 
splňuje odborné předpoklady pro výkon posudkové 
činnosti a mohl by výrazně přispět k objektivnímu 
a individualizovanému posuzování potřeb žadatelů 
v jejich přirozeném sociálním prostředí.“  

14.  Vytvořen návrh novely Katalogu prací pro obor 
ergoterapie. Výbor připomínkoval a následně odsou-
hlasil návrh prezidentky ČAE pro vyvolání jednání 
s MPSV na novelu definování platových tříd pro 
odbornost ergoterapeut. Návrh počítá se zvýšením 
platových tříd od 9 do 13 pro odbornost ergoterapeut. 
Jednání bylo vyvoláno. 

15.  Průběžná spolupráce s agenturou Guarant Interna-
tional spol. s.r.o., která je partnerem ČAE v orga-
nizaci kongresu COTEC-ENOTHE 2020 v Praze. 
Zpracování nového rozpočtu kongresu v souvislosti 
s odsouhlasením změny termínu a nových lokalit pro 
konání kongresu v Praze. Zaslání rozpočtu ke schvá-
lení výboru COTEC. Podepsání finální smlouvy o spo-
lupráci na přípravě kongresu COTEC-ENOTHE 2020 
v Praze mezi ČAE a Guarant International spol. s.r.o.  
Organizace kongresu nadále pokračuje dle stanove-
ného plánu příprav. 

16.  Navázání spolupráce s dobrovolnou skupinou ergo-
terapeutů ProErgo. Bližší informace viz samostatné 
sdělení. 

17.  Výbor byl osloven zástupci 1. LF UK v Praze, 
Mgr. Annou Krulovou Ph.D. a Mgr. et Mgr. Jaromí-
rou Uhlířovou k možnosti spolupráce fakulty s ČAE 
při přípravách návrhů doporučených postupů pro 
ergoterapii se zapojením studentů NMgr. studia 
ergoterapie. Podoba spolupráce je v dalším jednání. 

18.  Národní úložiště šedé literatury: ČAE bude uklá-
dat publikované materiály ČAE v Národním úložišti 
šedé literatury, která je službou Národní technické 
knihovny, pro zlepšení viditelnosti a zpřístupnění 
materiálů širší veřejnosti. 

19.  ČAE souhlasila s partnerstvím a aktivní účastí na IV. 
Sympoziu roboticky asistované rehabilitace, kterou 
pořádá společnost Stargen EU, s.r.o. v termínu 21. 
a 22. 9. 2017 ve Střítěži u Jihlavy. Kromě zástupce 
ČAE se bude aktivně konference účastnit i Mgr. Kris-
týna Hoidekrová, která souhlasila s oslovením výboru 
ČAE a přednese coby zástupce ČAE odborný příspěvek 
k tématu konference ve vztahu k ergoterapii. 

20.  Fond dalšího vzdělávání, organizace zřízené MPSV 
ČR, požádal o spolupráci ČAE při aktualizaci 
popisů zdravotnických nelékařských povolání 
v Národní soustavě povolání. ČAE zaslala podklady 
k odbornosti ergoterapeut. 

21.  Na výzvu MZ ČR v rámci vnitřního fakultativ-
ního připomínkového řízení ČAE připomínkovala 
návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 
Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na stu-
dijní programy k získání odborné způsobilosti 
k výkonu nelékařského zdravotnického povolání, 
ve znění vyhlášky č. 3/2016 Sb., kterou se mění 
vyhláška č. 39/2005 Sb. Návrh vyhlášky jsem obdr-
želi dne 19. 6. a připomínky bylo nutné zaslat do 30. 6. 
2017. ČAE kontaktovala jednotlivé fakulty zajišťující 
výuku v oboru ergoterapie s žádostí o zaslání případ-
ných podnětů k novele vyhlášky. 

22.  Reakce na výzvu COTEC z oblasti OT in Mental 
Health. Mgr. Jana Pluhaříková Pomajzlová informo-
vala COTEC v rámci výzvy cílené na doložení důkazů 
„dobré praxe“ v ergoterapii v oblasti duševního zdraví 
v České republice. Velmi děkujeme za iniciativní přístup 
kolegyně a velmi podrobné představení některých zaří-
zení v České republice, v kterých ergoterapeuti působí. 

23.  Výbor ČAE se v tomto období sešel k projednání 
úkolů čtyřikrát.  

Pozvání na 29. celostátní odbornou 
konferenci ČAE v Ostravě 

Konference se bude konat v termínu 13. a 14. 10. 2017 
v konferenčních prostorách Vědecko-technologického 
parku Ostrava pod záštitou prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc., 
hejtmana Moravskoslezského kraje. Partnerem konference 
je Rehabilitační ústav Hrabyně.

Kromě zajímavého odborného programu na Vás čeká 
i fakultativní exkurze do Rehabilitačního ústavu Hrabyně 
a tradiční společenský večer pro všechny účastníky konfe-
rence s doprovodným programem a překvapením v restau-
raci Pustkovecká Bašta, která se nachází v bezprostřední 
blízkosti místa konání konference. 

Předběžný program konference je přiložen níže. Ačkoli 
již není možné se přihlásit k aktivní účasti, možnost při-
hlásit se k účasti na konferenci jako posluchač je stále 
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otevřená. Termín zaslání přihlášek k pasivní účast je sta-
noven do 1. 9. 2017. Prosím, neváhejte, počet míst v sále 
je omezený kapacitou pro 120 osob. Přihlášku s podrob-
nějšími informacemi můžete nalézt na stránkách ČAE  
www.ergoterapie.cz v odkazu Vzdělávací akce, Akce ČAE.

Těšíme se na setkání s Vámi na podzim v Ostravě. 

Předběžný program konference  
Organizátoři si vyhrazují právo činit v programu konference změny.

Pátek, 13. 10. 2017 (1. den) 

8:30–9:30 Registrace účastníků konference

   Dopolední odborný program
9:30–9:35 Úvodní slovo a přivítání účastníků
9:35–9:55  Mgr. Kateřina Macháčková, Ph.D., 

Mgr. Kateřina Bálková, Mgr. Barbora Helle-
brandová, Mgr. Jana Vyskotová, Ph.D.: 
Robotická rehabilitace chůze u pacientů 
s poruchou CNS léčených v RÚ Hrabyně – 
výsledky pilotní studie

9:55–10:15  Bc. Karolína Adamcová: Využití robotiky 
v ergoterapii

10:15–10:35  Bc. Lenka Malíková, Monika Stanovská: 
Klinické zkušenosti s robotickým systémem 
GLOREHA SINFONIA v RÚ Hrabyně

10:35–10:55  Rajnochová Veronika, Píchová Lucie: Využití 
technologie 4IMAGE při ergoterapii dětí

10:55–11:15  Bc. Hana Šamalová: Bionická ruka z po hle du 
ergoterapeuta

11:15–11:30 Diskuse 

11:30–12:30 Přestávka na oběd 

   Pokračování odborného programu 
12:30–12:50  Mgr. Jana Vyskotová, Ph.D., Mgr. Kristýna 

Vojkovská, Ph.D., Mgr. Kateřina Macháč-
ková, Ph.D.: Přístrojová diagnostika hlasu 
a její potenciál v léčbě orofaciálních poruch 

12:50–14:05  Přednáška zahraničního lektora (v jednání)   
14:05–14:15 Diskuse 

14:30  Odjezd na exkurzi do RÚ Hrabyně 
(předpokládaný návrat 17:15)

14:30–15:00 Přestávka s občerstvením 

   Odpolední odborný program 
15:00–15:35  Mgr. Tereza Váňová: Fenomén flow  

v kontextu kognitivního tréninku Mentem
15:35–16:05  Lucie Šídová, pí. Hamerníková: Sexuální 

asistence osobám se zdravotním postižením 
16:05–16:35  Mgr. Olga Marková, Mgr. Veronika Slepič-

ková: Different stroke – Na mrtvici trochu jinak

16:35–16:45  Diskuse
16:45–17:15 Přestávka na kávu 
17:15–18:15 Valná hromada ČAE
18:30–21:00 Společenský večer 

Sobota, 14. 10. 2017 (2. den)

8:30–9:00 Registrace účastníků konference

   Dopolední odborný program
9:00–9:20  as. MUDr.Libor Štreit, PhD:  

Možnosti rekonstrukční chirurgie  
po ztrátových poraněních ruky

9:20–9:40   T. Bury: Technické řešení bionických protéz 
HKK

9:40–10:00  Bc. Tereza Fialová: Využití ortéz  
u dospělých pacientů se spasticitou horní 
končetiny po cévní mozkové příhodě

10:00–10:20  Bc. Daniela Stuchlá: Využití vzduchových 
dlah horních končetin v terapii spinálních 
pacientů 

10:20–10:40  Bc. Marika Hrůšová: 
Kasuistika rehabilitace ruky 

10:40–11:00 Diskuse 
11:00–11:30  Přestávka s občerstvením 

   Pokračování odborného programu
11:30–11:50  Mgr. Veronika Kristková: Bobath koncept 

v terapii dětí s DMO – mýty a fakta
11:50–12:10  Mgr. Hana Robenková: Senzorické inte-

grace v dětské rehabilitaci
12:10–12:30  Mgr. Lucie Dončevová, Mgr. Petra Dvořá-

ková: Senzorická integrace a poruchy jemné 
motoriky ruky

12:30–12:50  Mgr. Petra Dvořáková: Ergoterapie u paci-
enta s poporodní parézou plexus brachialis

12:50–13:10  Bc. Pavla Hůlková: 
Ergoterapie na dětském ARO 

13:10–13:20 Diskuse

13:20–14:00  Přestávka s občerstvením 

   Odpolední odborný program  
14:00–14:20  Mgr. et Mgr. Jaromíra Uhlířová:  

Práce s normami standardizovaných testů  
při hodnocení funkce horních končetin

14:20–14:40  Mgr. Marianna Vavříková: Neurologické 
funkční symptomy   

14:40–15:00  Mgr.Klára Novotná: Podpora zaměstnanosti 
u pacientů s roztroušenou sklerózou

15:00–15:20   PhDr. Hana Kynštová, Ph.D., Bc. Květa 
Myslivcová: Centrum komplexní rehabili-
tace PN Horní Beřkovice – Nové postupy 
a metody v ergoterapii a fyzioterapii. 

15:20–15:40  Bc. Petra Stodůlková, Bc. Eva Rohlenová: 
Ergoterapie v Sheba Medical Center.  
Zkušenosti ze studijního pobytu z Izraeli.

15:40 Diskuse 
16:00 Ukončení konference, předání certifikátů 

www.ergoterapie.cz


Informační bulletin ČAE           2 / 2016     strana 6Č
E
SKÁ ASOCIAC

E

E
R

G

OTERAPEU
T

Ů

PřEdstAVENí NOVé 
dOBROVOlNé skUPINy 
ERgOtERAPEUtů PROERgO

Rádi bychom Vám představili dobrovolnou skupinu ergote-
rapeutů – ProErgo, která vznikla se souhlasem výboru ČAE. 
Hlavním cílem skupiny je podporovat aktivity ČAE a napo-
moci rozšíření její členské základny. Současné aktivity 

skupiny se zaměřují na aktualizaci seznamu ergoterapeutic-
kých pracovišť, úpravu webu a informovanosti o benefitech 
členství v ČAE. Skupina se schází jednou měsíčně a ráda 
přijme nové členy, e-mail proergo1@gmail.com.

NOVElA ZÁkONA 
„O NElékAřskÝCH 
POVOlÁNíCH“ –  
AktUÁlNí INFORMACE 

Autor: Jana Jelínková, prezidentka ČAE  

Senát Parlamentu ČR schválit dne (8. 6. 2017) novelu 
zákona č. 96/2004 Sb., tzv. zákona o nelékařských zdravot-
nických povoláních. Pokud zákon podepíše prezident České 
republiky, čemuž nic nebrání, měl by zákon nabýt účinnosti 
dne 1. 9. 2017. Jaký bude mít novela vliv na výkon povo-
lání ergoterapeuta? V krátkosti si dovolíme informovat Vás 
o některých zásadních změnách, které novela obsahuje. 

1. Zavádí se povinnost doškolení při přerušení výkonu 
povolání zdravotnického pracovníka a jiného odbor-
ného pracovníka (§ 4a)
•  Získaná odborná, specializovaná nebo zvláštní odborná 

způsobilost k výkonu povolání zdravotnického pracov-
níka zůstává přerušením výkonu povolání nedotčena. 

•  Pokud zdravotnický pracovník přerušil výkon povo-
lání na dobu, která za posledních 7 let činila v celko-
vém součtu více než 6 let, je povinen se bezodkladně 
po skončení přerušení výkonu povolání doškolit v roz-
sahu nejméně 60 pracovních dnů na pracovišti posky-
tovatele zdravotních služeb, poskytujícího zdravotní 
služby v oboru povolání zdravotnického pracovníka. 
Doškolení probíhá pod vedením zdravotnického pra-
covníka způsobilého pracovat bez odborného dohledu, 
který vydá o průběhu a ukončení doškolení potvrzení. 

•  Doškolení probíhá jako celodenní průprava v roz-
sahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní době. 
Doškolení může probíhat i jako rozvolněná příprava 
v rozsahu nejméně poloviny stanovené týdenní pra-
covní doby; celková délka, úroveň a kvalita nesmí být 
nižší než v případě celodenní průpravy. 

2. Nové znění § 6 Odborná způsobilost k výkonu povo-
lání ergoterapeuta 
•  Odborná způsobilost k výkonu povolání ergoterapeuta 

se získává absolvováním 

ProErgo
Jsme dobrovolná skupina ergoterapeutů, která vznikla 
začátkem roku 2017, se souhlasem výboru České Asoci-
ace Ergoterapeutů (ČAE). Naším hlavním cílem je pod-
porovat aktivity ČAE a napomoci rozšíření její členské 
základny. Skupina se schází jednou za měsíc.

Současné aktivity skupiny ProErgo:
—  Aktualizace seznamu ergoterapeutických pracovišť
—  Úprava webových stránek
—  Tvorba informačního letáku o výhodách členství 

v ČAE

Dlouhodobější plánované aktivity
—  Zajistit vytvoření nových webových stránek 

a jejich obsahové rozšíření
—  Vytvořit nové benefity pro členy
—  Spolupráce s ČAE na vzdělávání a získávání 

odborných poznatků 

Složení skupiny ProErgo:
Zakladatelem a facilitátorem skupiny je Bc. Alan Tyl,  
realizační tým tvoří 4 ergoterapeutky a 3 externí 
spolupracovníci:
—  Bc. Iva Hlavsová (komunikace s výborem ČAE, 

e-mailová komunikace)
—  Bc. Kateřina Rybářová (koordinování grantů)
—  Mgr. Lucie Rybyšárová (komunikace s externisty 

a zápisy) 
—  Mgr. Lenka Vyhnálková (vedoucí skupiny)

Externí spolupracovníci (přes e-mail):  Bc. Barbora 
Palečková, Bc. Jan Škaba, Bc. Lucie Hrádková

Do svých řad rádi přivítáme nové členy, a to jak ty, 
kteří se vyskytují poblíž Prahy, a mohou se s námi 
scházet, ale i ty, kteří mohou přispět pouze prostřed-
nictvím e-mailu. 

E-mail na naší skupinu je proergo1@gmail.com, 
budeme rádi, když se k nám přidáte. 

mailto:proergo1@gmail.com
mailto:proergo1@gmail.com
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 a)  akreditovaného zdravotnického bakalářského studij-
ního oboru pro přípravu ergoterapeutů, 

 b)  tříletého studia v oboru diplomovaný ergoterapeut 
na vyšších zdravotnických školách, pokud bylo stu-
dium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve škol-
ním roce 2004/2005, 

 c)  střední zdravotnické školy v oboru ergoterapeut, 
pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nej-
později ve školním roce 1998/1999, nebo 

 d)  střední zdravotnické školy v oboru rehabilitační pra-
covník a pomaturitního specializačního studia léčba 
prací, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno 
nejpozději ve školním roce 2003/2004. 

• Za výkon povolání ergoterapeuta se považuje činnost 
v rámci preventivní, diagnostické nebo léčebné a rehabili-
tační a paliativní péče v oboru ergoterapie (nově uvedeno, 
zrušeno „léčba prací“). 

3. Formy celoživotního vzdělávání  
(v § 54 se ruší odst. 7 a 8)  
•  Ruší se prokazování plnění povinnosti celoživotního 

vzdělávání na základě dokládání kreditů. Ruší se tedy 
i vyhláška č. 4/2010 Sb., kterou se stanoví kreditní sys-
tém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického 
povolání bez odborného dohledu. Pro profesní orga-
nizaci to znamená, že již nebude vést evidenci vzdě-
lávacích akcí a vydávat souhlasné stanoviska k těmto 
akcím pro odbornost ergoterapeut od 1. 9. 2017 (pokud 
bude novela zákona od tohoto data účinná). 

4. Ruší se Hlava VI – osvědčení k výkonu zdravotnic-
kého povolání bez odborného dohledu. 
•  Novelou zákona č. 96/2004 Sb. končí dnem nabytí 

účinnosti zákona (tedy k 1. 9. 2017) povinnost žádat 
o osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu 
(registrace nelékařských zdravotnických pracovníků) 
u NCONZO v Brně, která byla navázána na celoživotní 
vzdělávání formou sbírání kreditů za vzdělávací akce. 
Ruší se tedy Registr NCONZO v Brně. 

•  Informace o zdravotnických pracovnících se budou 
překlápět z Registru NCONZO do Národního regis-
tru zdravotnických pracovníků, který vznikl novelou 
zákona o zdravotních službách (zákon č. 147/2016 Sb.) 
Národní registr zdravotnických pracovníků je vedený 
nezávisle na celoživotním vzdělání a žádné kredity sle-
dovat nebude

•  Národní registr zdravotnických pracovníků způso-
bilých k výkonu zdravotnického povolání obsahuje 
údaje o zdravotnických pracovnících, včetně hostují-
cích osob a osob, které způsobilost k výkonu zdravot-
nického povolání získaly mimo území ČR, a to jméno 

a příjmení, titul, datum a místo narození, pohlaví, 
rodné číslo, státní občanství, odbornost vč. Speciali-
zace a informaci o tom, kde pracovník získal vzdělání 
a další údaje. Některé z těchto údajů budou veřejně pří-
stupné. 

•  Do Národního registru zdravotnických pracovníků 
předávají údaje především školy, které tímto provádějí 
prvotní zápis zdravotnického pracovníka do registru, 
a dále kromě dalších institucí i zdravotnický pracovník 
dobrovolně. 

•  Zdravotnický pracovník vedený v Národním registru 
zdravotnických pracovníků je povinen bez zbytečného 
odkladu oznámit statistickému ústavu, zjistí-li, že jsou 
v tomto registru o něm vedené chybně údaje. 

Závěrečné shrnutí 

Po nabytí účinnosti novely zákona se: 
•  ruší celoživotního vzdělávání založeného na dosavad-

ním systému kreditů pro všechny nelékařské zdravot-
nické pracovníky (nebude stanovena povinnost sbírat 
kredity), 

•  ruší se evidence aktivit celoživotního vzdělávání for-
mou evidencí v průkazu odbornosti, 

•  ruší se registrace (žádost o vydání a prodloužení osvěd-
čení k výkonu zdravotnického povolání bez odbor-
ného dohledu) pro všechny nelékařské zdravotnické 
pracovníky, kterou mělo na starost NCONZO v Brně 
a ruší se registr zdravotnických pracovníků způsobi-
lých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného 
dohledu vedený NCONZO v Brně 

•  zavádí se povinnost doškolení při přerušení výkonu 
povolání zdravotnického pracovníka a jiného odbor-
ného pracovníka, 

•  magisterské vzdělávání v oboru fyzioterapie bude 
považováno za specializační vzdělávání,

•  došlo k redukci počtu zdravotnických povolání (např. 
laboratorní pracovník, biotechnický asistent, dezinfek-
tor), povolání jiných odborných pracovníků (artetera-
peut),

•  celoživotní vzdělávání je nadále povinné, ale jak bude 
evidováno a kontrolováno není zatím známo. 

•  Do doby účinnosti novely zákona platí stále stávající 
zákon č. 96/2004 Sb., v platném znění (kde je povin-
nost registrace i kreditů). 
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ZAHRANIČNí sPOlUPRÁCE – 
PROČ MÁ sMysl?

Autor: Mgr. Olga Marková, 2. viceprezident ČAE, delegát 
ČAE v COTEC a WFOT 

Česká asociace ergoterapeutů je členem mezinárodních 
organizací WFOT (World Federation of Occupational The-
rapists) a COTEC (Council of Occupational Therapists for 
European Countries). Poslední dobou jsme se v této souvis-
losti setkaly s dotazy, co nám vlastně tato spolupráce při-
náší a proč je dobré být členy. Z pohledu ČAE to má velký 
smysl a rádi se s Vámi o něj podělíme v následujícím článku. 

Jaký je smysl nadnárodních profesních organizací?
Souhrnně lze říci, že se jedná o podporu rozvoje oboru a to 
v rovině praxe, vzdělávání, výzkumu i legislativy a poli-
tiky. K tomu se úzce pojí prezentace oboru a jeho dopadu 
na společnost. COTEC také intenzivně podporuje spolu-
práci jednotlivých národních profesních organizací. Tyto 
cíle organizace ošetřují ve svých strategických plánech, 
které v rámci své činnosti vytváří a naplňují. 

Smysl nadnárodních profesních organizací je tedy 
podobný jako hlavní účel České asociace ergoterapeutů. 
Naplňují jej však na mezinárodní úrovni. Dopady jejich 
činnosti se však ve výsledku mohou dotknout i praktikují-
cích ergoterapeutů v ČR. 

Co se těmto organizacím za poslední roky podařilo?
Z významných kroků posledních let stojí za zmínku 
vytvoření úzké spolupráce mezi organizacemi COTEC 
a ENOTHE (European Network of Occupational The-
rapy in Higher Education), které koordinovaně pracují 
nejen na rozvoji praxe a vzdělávání, ale zjm. podporují 
také rozvoj výzkumu v ergoterapii, který je zásadní pro 
posun ergoterapie mezi uznávané zdravotnické obory. 
Dále úspěšné pořádání mezinárodních konferencí (počet 

účastníků 1000–3000), vytvoření expertních skupin napříč 
Evropou (do kterých se mohou hlásit i odborníci z ČR) 
či podpis domluvy s European forum for primary care 
ohledně začlenění ergoterapie do systému primární péče.

Proč má smysl být členem nadnárodní organizace?

Z pohledu ČAE zastávají nadnárodní organizace činnost, 
která je zásadní pro budoucnost celého oboru a ve výsledku 
ovlivňuje podmínky a postavení každého ergoterapeuta.

Členství v profesních organizacích obecně nejenže při-
náší konkrétní benefity, ale je zejména velkou ctí být jejich 
členem a poskytovat tím podporu jejich činnosti, podílet 
se na aktivitách a vyjadřovat soudržnost s jejich snahou.

Co konkrétního nám členství přináší?
Kromě výše zmíněného však členství přináší i zcela kon-
krétní benefity – možnost podílet se na vytváření strategic-
kých plánů, podpora při řešení konkrétních problematických 
oblastí, možnost účasti na mezinárodních výzkumech 
a mnoho dalšího. Pokud by Vás zajímalo, vše najdete pře-
hledně prezentováno na webových odkazech níže:
– www.coteceurope.eu/home/benefits-of-membership/
– www.wfot.org/Membership.aspx

Jaké akce v rámci mezinárodní spolupráce plánujeme?
•  COTEC General Assembly: 1. 10. 2017, Vídeň – 

setkání zástupců členských profesních organizací. 
ČAE vyšle delegáta ČAE na jednání. 

•  WFOT Congress 2018: 21.–25. 5. 2018, Kapské město 
– Konference WFOT, které se budou účastnit zástupci 
z ČR z důvodu prezentace nadcházejícího spojeného 
kongresu COTEC-ENOTHE, který se bude konat 
v Praze.

•  COTEC-ENOTHE Congress 2020: 23.–27. 9. 2020, 
Praha – ČAE bude organizátorem nadcházejícího spo-
jeného kongresu COTEC-ENOTHE, který se usku-
teční v roce 2020 v Praze.

Prezentace COTEC-ENOTHE kongresu 2020 v Praze na COTEC-ENOTHE 
congress 2016, Galway

COTEC – Genreal Assembly

www.coteceurope.eu/home/benefits
www.wfot.org/Membership.aspx
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Vzděláváme se s Portálem
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III. ODBORNÁ ČÁST 

Blahopřání k životnímu jubileu 
doc. MUDr. Jiřího Votavy, CSc.  
 
Mgr. Olga Marková, 2. viceprezident ČAE 

Doc. MUDr. Jiří Votava, CSc. je v kontaktu s ergotera-
pií již 40 let. Celou tu dobu sleduje a aktivně podporuje 
tento obor. Je čestným členem České asociace ergotera-
peutů od roku…Letos oslavil své 75. narozeniny. Přesto 
stále vyučuje na Fakultě zdravotnických studií v Ústí nad 
Labem a participuje na dění v oboru.

Touto cestou bychom panu docentovi rádi popřáli 
k jeho narozeninám a projevili poděkování za jeho mno-
haletou podporu a snahu. Při této příležitosti jsme mu také 
položili pár otázek. O tom, co se v oboru změnilo, a mno-
hém dalším se dočtete v následujících řádcích. 

Jaké změny vnímáte v oboru ergoterapie od té 
doby, kdy jste s ní přišel poprvé do styku až 
do dnešních dnů?
Vzhledem k tomu, že jsem se poprvé blíže seznámil 
s americkou ergoterapeutkou Sid Rothenberg na neu-
rologické klinice v 70. letech, jde o období více než 40 
let, tedy dlouhé. Změn je víc. Sid tehdy ještě prováděla 
s pacienty ruční práce, tedy „arts and crafts” později už 
ergoterapeuti ze západních zemí prováděli tyto aktivity 
mnohem méně. 

V roce 1992 jsme se jako skupina z Česka účastnili 
aktivně Evropské ergoterapeutické konference v Ostende, 
a to jako jediní z postkomunistických zemí. V roce 2016 
se 1. Evropského kongresu COTEC – ENOTHE účast-
nil již větší počet ergoterapeutek a studentek ergoterapie 
z bývalé Jugoslávie, baltských zemí, Polska a Bulharska, 

i když ve srovnání s mnohými západními zeměmi byl ten 
počet stále malý. 

Co se týče situace u nás, vnímám jako nejaktivnější 
období 1992–2000 (i dále), kdy vznikly všechny vyso-
koškolské studijní programy a rozvíjela se spolupráce 
se zahraničím (především s paní Hanneke van Bruggen) 
prostřednictvím mezinárodního projektu TEMPUS. Vyšli 
první absolventi ergoterapeutického studia. 

V dalších letech jsem pak velmi oceňoval aktivitu 
výboru ČAE, který dokázal po víc než 20 let rozvíjet ergo-
terapii po odborné stránce a zároveň ji hájit jako profesi, 
která je ministerstvem uznávána a pojišťovny její činnost 
hradí. Přitom sleduji výměnu „generací” v rozvoji odbor-
nosti i ve vedení ČAE a chápu, že menší aktivita bývá 
v určitém věku způsobena mateřskými povinnostmi. Věřím, 
že s dospívajícími dětmi se ti z prvních generací absolventů 
studia vrátí a plně využijí svých znalostí a zkušeností.   

Vím, že se zajímáte i o dění ve světě. Jak vnímáte 
situaci v ergoterapii v zahraničí?
Nejpodrobnější, i když jistě ne stoprocentně spolehlivé 
informace, jsem získal v roce 2016 jako český delegát 
v Evropské sekci fyzikální a rehabilitační medicíny dotaz-
níkem, který vyplnili delegáti, tedy rehabilitační lékaři, 
z cekem 30 evropských zemí. V souhrnu lze říci, že vztahy 
mezi ergoterapeuty a rehabilitačními lékaři jsou všude 
dobré. V řadě západoevropských zemí je ergoterapie tak 
početná a zavedená profese, že nějakou podporu ze strany 

Těší mě, že se setkávám  
s inteligentními a pro obor 
zaujatými lidmi

doc. MUDr. Jiří Votava, CSc.
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lékařů neočekávají a nepotřebují. V dalších zemích, které 
jsou zhruba na úrovni ČR, je ergoterapie sice zavedená, ale 
poměrně nová profese. Na jejím vzniku a rozvoji se lékaři 
podíleli a existující školy (podobně jako u nás nepokrývají 
rovnoměrně celé území státu). Pak jsou ovšem země jako 
Slovensko, Maďarsko či Ukrajina, kde ergoterapie prak-
ticky neexistuje a dosavadní pokusy o její rozvoj nejsou 
příliš úspěšné. 

V čem bychom se měli jako ergoterapeuté ze zahra-
ničí inspirovat? 
Nemyslím si, že byste jako čeští ergoterapeuti měli 
a mohli všechny zkušenosti ze zahraničí kopírovat. A také 
si nemyslím, že bych já vám v tomto dokázal dát prak-
tické rady. Obecně bych radil, aby se ještě více rozvíjela 
spolupráce se zahraničím, tedy návštěvy jednotlivých pra-
covišť, účast na odborných akcích až po zkušenosti našich 
ergoterapeutů, kteří pracovali v zahraničí. A to už od stu-
dentských let výměnou přes ERASMUS či účastí na shro-
mážděních ENOTHE. Samozřejmě předpokladem jsou 
jazykové znalosti. 

Také věřím, že by se naši zkušení ergoterapeuti mohli 
podílet na rozvoji ergoterapie v některých evropských 

zemích, konkrétně na Slovensku, případně na Ukrajině 
(tak jako k nám před 20 lety přijížděly ergoterapeutky 
západoevropské). Logika by byla i v jazykové blízkosti 
a podobných historických zkušenostech. 

Konečně si myslím, že by měli naši ergoterapeuti usi-
lovat o to, aby byla ergoterapie skutečně odborností celo-
státní, a to iniciováním studia ergoterapie např. v Brně, 
případně Hradci Králové či Českých Budějovicích. 

Co Vás v současné době na Vaší práci nejvíce těší?
Těší mě už to, že mohu své dosavadní zkušenosti dále jako 
vyučující využívat a že mým názorům někdo naslouchá. 
Že se při tom setkávám většinou s mladými (nebo aspoň 
mladšími) inteligentními a pro svůj obor zaujatými lidmi. 
A od nich, třeba prostřednictvím jejich semestrálních či 
bakalářských prací, získávám i já nové informace a tak se 
udržuji na dobré duševní úrovni. 

 Děkuji zástupcům výboru ČAE, že si na mne vzpomněli 
a že mohu své názory a zážitky touto cestou předat dalším 
ergoterapeutům, z nichž někteří jsou mí bývalí žáci. 

Doc. MUDr Jiří Votava 

Vliv pohybové aktivity na kvalitu života seniorů  

Autor: Mgr. Martina Vernerová 
Pracoviště: Centrum léčebné rehabilitace, SNM a. s. Nemocnice Prostějov 

Již tradičně se konala X. konference pro fyzioterapeuty 
a ergoterapeuty se zaměřením na seniorskou problema-
tiku a otázku dlouhověkosti. Ve svém příspěvku jsem se 
zaměřila na pohybovou aktivitu spojenou se subjektivním 
vnímáním kvality života a schopnosti sebeobsluhy (akti-
vit denního života). Kvalita života je v geriatrii důležitým 
ukazatelem pro osoby pečující o seniory. Udržení dobré 
kvality života, nezávislosti na okolí a zvládání aktivit den-
ního života je snahou dnešní doby. Oblasti podílející se 
na kvalitě života jsou tělesné a psychické zdraví, úroveň 
nezávislosti, sociální vztahy, prostředí a další. Pro zjištění 
kvality života u seniorů využíváme WHOQOL-OLD (Worl 
Health Organization Quality of Life – česká veze dotaz-
níku, E. Gragomirecká, Psychiatrické centrum Praha). 
S kvalitou života je také spojována pohybová aktivita, 
která přispívá k udržení dobré kvality života, také napří-
klad ovlivňuje rovnováhu, snižuje riziko pádu a zlomenin, 
předchází cévním mozkovým příhodám. Hlavním cílem 
pohybové aktivity seniorů je osobní fyzická a psychická 

zdatnost, nejde o sportovní výkony. Tělesnou zdatnost 
u seniorů můžeme otestovat Senior Fitness testem. Což 
je vhodná, jednoduchá baterie 6 jednotlivých testů, která 
byla vytvořena ke stanovení funkční tělesné zdatnosti 
seniorů, pro zachování mobility a celkové funkčnosti 
(Macháčová, Bunc, Vaňková, Holmerová & Veleta, 2007). 
Je vhodná k hodnocení seniorské populace ve věku do 60 
do 90 + let. 

Obecné doporučení k pohybové aktivitě jsou, otestovat 
si každého jedince vhodnými testy, navržení vhodné akti-
vity dle individuálních potřeb, sledovat a průběžně hod-
nosti stav, dbát na subjektivní pocity, proškolit pečující 
rodinu a personál v silných a slabých stránkách. Závěrem 
můžeme říct, že kvalitu života seniorů ovlivňuje mnoho 
faktorů, schopnost sebepéče, možnost rozhodovat sám 
o sobě, vyšší mobilita, kterou můžeme ovlivnit vhodně 
zvolenými aktivitami. Čím je senior mobilnější, tím je 
méně závislý na pomoci druhé osoby a cítí se pro své okolí 
důležitý.
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