
 
 
 

Výroční zpráva  
 
 České asociace ergoterapeutů 

za rok 2015 



Kdo je Česká asociace ergoterapeutů  

• Česká asociace ergoterapeutů (dále ČAE) byla založena 
v roce 1994 v Ostravě a je dobrovolnou profesní 
organizací ergoterapeutů České republiky, je aktivním 
členem Světové federace ergoterapeutů (WFOT) a Rady 
ergoterapeutů evropských zemí (COTEC).  

 

 

 



Kdo je Česká asociace ergoterapeutů? 

 
• Česká asociace ergoterapeutů sdružuje k 1. 1. 2016 celkem 

205  členů.   
 

• V Registru zdravotnických pracovníků, který spravuje Národní 
centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v 
Brně, bylo registrováno k 1.1. 2016 994 ergoterapeutů 
(zdroj: www.nconzo.cz).  
 

• Členství v ČAE je dobrovolné. Dle Stanov ČAE je možné být 
členem na základě plného, přidruženého, studentského nebo 
čestného členství. Plné členství může získat pouze 
kvalifikovaný ergoterapeut a dává členovi právo volit a být volen 
do orgánu sdružení.  
 

• Ke strategickým dokumentům ČAE se řadí Etický kodex 
ergoterapeuta, Standardy praxe České asociace 
ergoterapeutů a Koncepce oboru ergoterapie (2008)  



Ohlédnutí za 20 lety existence ČAE 
 

• Za posledních dvacet let prošel obor ergoterapie v České republice mnoha 
změnami.  

• První vysokoškolské studium ergoterapie bylo zahájeno díky velké podpoře a 
spolupráci s organizací ENOTHE v rámci projektu Tempus v roce 1994 na 1. 
lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V současnosti je ergoterapii 
v České republice možno studovat na úrovni bakalářského studia na čtyřech 
vysokých školách, fakultách lékařských nebo zdravotně- sociálních (1. LF UK v 
Praze, Ostravská univerzita v Ostravě, Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 
Západočeská univerzita v Plzni).  

• V minulém roce bylo zahájeno historicky první magisterské studium v oboru 
ergoterapie v České republice na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 

• České asociaci ergoterapeutů se podařilo docílit toho, že je obor legislativně 
vymezen, jsou jasně stanovené odborné kompetence ergoterapeuta, v rámci 
zdravotnických služeb jsou ergoterapeutické služby hrazeny z veřejného 
zdravotního pojištění.  

• Nicméně, obor ergoterapie se stále potýká s neznalostí oboru u laické i odborné 
veřejnosti i nedostatečnou vážností ze strany nadřízených orgánů.  

• Jedním z důvodů je stále malý počet ergoterapeutů, kteří v České republice 
působí (počet se pohybuje kolem 9 ergoterapeutů na 100 000 obyvatel).  

 



Ohlédnutí za 20 lety existence ČAE 
• České asociaci ergoterapeutů se daří udržovat aktivní kontakt se 

zahraničními ergoterapeutickými organizaci, díky kterému máme 
možnost oslovovat zahraničními přednášející, zapojit se do 
rozličných projektů a zprostředkovat takto našim členům informace 
o aktuálních tématech našeho oboru, o kterých diskutují naši 
kolegové v zahraniční. 

 
• Významným počinem v roce 2015 bylo, že ČAE získala důvěru 

výborů organizací COTEC a ENOTHE, a bude v roce 2020 v Praze 
pořádat 2. kongres COTEC-ENOTHE 2020. Je to pro nás velkou 
ctí, ale současně výzvou i příležitostí prezentovat obor ergoterapie 
v České republice  a napomoci tak k jeho většímu zviditelnění a i 
uznání u odborné veřejnosti. 

  
• Je pro nás také poctou, že od založení ČAE se nám daří sdružovat 

téměř 25% praktikujících ergoterapeutů a studentů ergoterapie. 
Bez podpory našich členů by ČAE nemohla existovat a proto si velmi 
vážíme toho, že jste s námi. Doufáme, že příslušnost k svému oboru 
v budoucích letech i prostřednictvím členství v ČAE vyjádří stále 
více ergoterapeutů v ČR.  
 



 
Hlavní cíle ČAE 

 • propagovat obor ergoterapie a hájit jeho zájmy 
• prosadit a udržet odpovídající legislativní 

zakotvení profese 
• usilovat o zvýšení finančního ohodnocení 

ergoterapeutů  
• dohlížet nad vzděláváním v oboru ergoterapie 
• spolupracovat se zahraničními 

ergoterapeutickými organizacemi a kolegy  
• posilovat kompetence svých členů 

prostřednictvím aktivit celoživotního profesního 
vzdělávání 

• vytvářet prostor pro sdílení a diskusi 
ergoterapeutů v České republice  

 
 



Složení výboru ČAE v roce 2015  
• prezident ČAE, redakční rada bulletinu ČAE: 
 Mgr. Jana Jelínková 
 
• 1.viceprezident ČAE, zástupce ČAE v přípravném výboru komory 

zdravotnických pracovníků, redakční rada bulletinu ČAE: 
 Mgr. Kateřina Svěcená, Ph.D.  
 
• 2.viceprezident ČAE, 1. delegát v COTEC, 2. delegát ve WFOT, 

Facebook: 
 Mgr. Olga Pekárková  
 
• pokladník ČAE, sekretariát, redakční rada bulletinu ČAE: 
 Bc. Anna Jersáková 
 
• jednatel ČAE, koordinátor pracovní skupiny vydávající souhlasná 

stanoviska: 
 Mgr. Marcela Kryski  
 
 

 
 



Složení rozšířeného výboru ČAE v roce 2015  

 
• správce webových stránek: 
 Bc. Zuzana Rodová, M.Sc.  
 
• členové pracovní skupiny vydávající souhlasná stanoviska:  
 Mgr. Ludmila Šajtarová, Bc. Doubravka Koubková  
 
• Webové stránky, propagační předměty, koordinace dobrovolníků: 
 Bc. Kateřina Voslářová  
  
• pověřený zástupce ČAE při jednání o komoře nelékařů: 
 Mgr. Kateřina Šuláková  
 
• mezinárodní vztahy, 1. delegát ve WFOT, 2. delegát v COTEC: 
 Mgr. Marie Vychytilová  
 
• Facebook, PR: 
 Mgr. Jana Náhlá, Mgr. Linda Obrtelová  

 



 
Složení rozhodčí komise ČAE v 

roce 2015: 
 

 
 
• Předseda komise: Mgr. Jaromíra 
Uhlířová 

 
• členové komise:  
 Bc. Eva Chvátalová 
 Bc. Gabriela Havejová  

 



Vyjádření rozhodčí komise  

 Rozhodčí komise posoudila aktivity výboru ČAE za rok 
2015 a shledala, že:  

• záležitosti spolku byly vedeny řádně a spolek vykonával 
veškeré činnosti v souladu se stanovami a právními 
předpisy.  

• V průběhu roku 2015 neobdržela rozhodčí komise žádnou 
žádost člena ČAE či stížnost na realizované aktivity či 
způsob rozhodování výboru ČAE o záležitostech spolku.  

• Rozhodčí komise neobdržela k vyřízení žádnou žádost o 
vyřešení sporu mezi členem a spolkem o placení členských 
příspěvků.  

 
 Za správnost odpovídá:  
 Mgr. Jaromíra Uhlířová, předsedkyně rozhodčí komise  

 



Představení oboru ergoterapie  



Proč ergoterapie?  
Protože:  
 
• Každé onemocnění, úraz i proces stárnutí má dopad v určitém 

směru na provádění běžných denních činností. 
  
• Pokud jsou schopnosti osoby omezené (např. má jen jednu 

funkční ruku, nevidí, potřebuje k pohybu vozík, nepamatuje si, co 
bylo včera) i běžné denní činnosti (např. namazat si chleba, dojít 
vyvenčit psa, napsat dopis, vrátit se do svého domu z vycházky) 
mohou být pro osobu náročné. 

 
• Postižení dlouhodobého nebo trvalého rázu narušuje sociální 

role a dosavadní způsob života osoby i jejích blízkých. 
 

• Hlavním cílem ergoterapie je pomoci lidem s postižením znovu 
nabýt či udržet si svou soběstačnost v běžných denních 
činnostech.  



Proč ergoterapie?  
• Ergoterapie je profese, která právě díky tomu, že využívá 

smysluplnou aktivitu jako terapeutický prostředek, je jednou z 
důležitých profesí zabývající se podporou a ochranou zdraví 
v širokém významu tohoto slova.  

 

• Ergoterapie v sobě spojuje jak zdravotní, tak sociální 
hlediska fungování osoby. Je tedy profesí mezioborovou, což je 
její potenciál právě v oblasti prevence či snížení negativních 
dopadů nemoci či zdravotního postižení.  

 

• Podpora aktivit běžného života, na kterou se ergoterapie 
v rámci prevence zaměřuje, umožňuje jedinci uchovat si 
maximální potenciál pro vlastní realizaci a společenské i 
ekonomické uplatnění.  



Ergoterapie dříve… 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=history+of+occupational+therapy&source=images&cd=&docid=yqQx7q3k3kKJ7M&tbnid=Vqp0BI6HyZxktM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ot.utoronto.ca/about/history.asp&ei=vvQhUdeRGNCN4gTSlYCQBw&psig=AFQjCNGXSNkJ9sNMSZ6PTXtAkiNRHb20yQ&ust=1361266234010969


…. a ergoterapie dnes  

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=occupational+therapy+++paraplegics&source=images&cd=&cad=rja&docid=155LPGqT28As8M&tbnid=naZMtk6Ci0MV0M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.consoleandhollawell.com/pages/new-jersey-paraplegia-attorneys/&ei=ZPIkUeK9Ism0tAab5oD4Bg&psig=AFQjCNEGLqKsXbHsUai4640p_i9Q7OSmxg&ust=1361462181868029


Na čem staví ergoterapie dnes?  
 
• na předpokladu, že činnost má pro život člověka zásadní 

význam a je důležitou determinantou zdraví 
 

• na využití smysluplné činnosti/ aktivity  jako cíle i 
prostředku terapie  

 
• na posílení kompetencí a participace (sociální začlenění) 

osoby. Specificky se zaměřuje na provádění běžných denních 
činností, které osoba považuje za důležité a pro ni smysluplné.  

 
• na přístupu zaměřeném na osobu a v terapii vychází ze 

sociálních rolí osoby, které se od ní očekávají nebo je chce i 
nadále zastávat.  

 
• zajímá se o prostředí, v kterém osoba žije a pracuje. 

Důvodem je, ze prostředí může jak podporovat či usnadňovat 
činnost, tak může vytvářet bariéry či zvýšené nároky, 
které provádění konkrétní činnosti ztěžují či brání.  

 



Kde ergoterapeuti pracují?  
Zdravotnická zařízení  (nemocnice, rehabilitační centra, 

ambulance, LDN, psychiatrické léčebny a centra, domácí péče 
atd.) 

 
Sociální služby (domovy a penziony pro seniory, denní stacionáře, 

chráněné bydlení, raná péče, terénní a pečovatelské služby 
atd.) 

 
Služby zaměstnanosti (programy předpracovní a pracovní 

rehabilitace, chráněné zaměstnávání, spolupráce s úřady 
práce)   

 
Speciální školy a mateřské školky  
 
Poradenské služby (př. podpora zdraví/ prevence, firmy 

s kompenzačními pomůckami pro osoby se zdravotním postižením)  
 
Vzdělávací instituce pro přípravu studentů ergoterapie 

 
 
 



Co ergoterapeut dělá?  

Ergoterapeut.. 

doporučuje 
úpravy prostředí 

doporučuje kompenzační 
pomůcky  

obnovuje funkci 
horní končetiny   

podporuje klienta 
v sociálních a 
zájmových 
aktivitách 

poskytuje 
poradenství 
rodině/ 
pečovatelům  

provádí 
ergodiagnotiské 
hodnocení 

trénuje kognitivní 
funkce 

nacvičuje 
schopnosti 
vedení 
domácnosti   

nacvičuje všední 
denní činnosti 
(PADL) 

podílí se na 
předpracovní a 
pracovní 
rehabilitaci  provádí prevenci 

komplikací 

POMÁHÁ K SOBĚSTAČNOSTI  



Realizované činnosti   
České asociace ergoterapeutů  

v roce 2015 



Přehled realizovaných činností 

1. Organizační a informační činnost  
2. Legislativní činnost sdružení  
3. Propagační činnost sdružení  
4. Činnost pracovní skupiny ČAE udělující souhlasná 

stanoviska vzdělávacím akcím určeným 
ergoterapeutům 

5. Aktivity celoživotního vzdělávání realizované ČAE v 
roce 2015 

6. Publikační činnost 
7. Spolupráce ČAE se zahraničními ergoterapeutickými 

organizacemi 
8. Finanční zpráva  



1. Organizační a informační činnost sdružení 
• poskytování informací členům ČAE a dalším tazatelům prostřednictvím 

telefonických konzultací, webových stránek www.ergoterapie.cz, 
elektronické pošty a osobního kontaktu, správa facebookového profilu ČAE  

 
• provozování a aktualizace webových stránek ČAE, práce na zlepšení podoby 

internetových stránek ČAE  
 
• vedení běžné agendy související s chodem profesní organizace 
 
• hospodaření s financemi ČAE, podání daňového přiznání ČAE za rok 2014, 

zaplacení členských poplatků WFOT a COTEC za rok 2015  
 

• vedení administrativy spojené s činností pracovní skupiny zabývající se 
posuzováním žádostí o udělení souhlasného stanoviska pro vzdělávací akce 
pro odbornost ergoterapeut dle vyhlášky č. 4/2010 Sb., v platném znění 
 

• spolupráce s pověřenými úřady (Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo 
práce a sociálních věcí, magistráty, zdravotní pojišťovny apod.) 
 

• zasedání valné hromady sdružení- termín 11. 6. 2015, místo FN Ostrava, 
Domov sester. Valná hromada proběhla v rámci 27. celostátní odborné 
konference ČAE. Zasedání valné hromady se účastnilo 16 řádných členů a 
valná hromada byla dle stanov ČAE usnášeníschopná.  

 
 
 

http://www.ergoterapie.cz/
http://www.ergoterapie.cz/


Valná hromada ČAE 2015 
Program valné hromady 
 
• Schválení programu Valné hromady ČAE- hlasování členů   
• Seznámení se stavem členské základny a hospodařením ČAE. 

Informace z přípravného výboru Komory zdravotnických 
pracovníků- Mgr. K. Svěcená, Ph.D. (1. viceprezident ČAE) 

• Aktivity ČAE- průřez činností, plánované aktivity, úkoly- Mgr. 
J. Jelínková (prezidentka ČAE) 

• Pracovní skupina ČAE- informování o udělování souhlasných 
stanovisek vzdělávacím akcím pro odbornost ergoterapeut- 
Mgr. J. Jelínková (prezidentka ČAE) 

• Facebook ČAE- Mgr. O. Pekárková (2. viceprezident ČAE) 
• Web ČAE- Bc. Z. Rodová, M.Sc. (členka rozšířeného výboru 

ČAE)  
• Návrh výboru na zvýšení členských příspěvků- diskuse   
• Dotazy, připomínky členů ČAE 
 
 
 



Valná hromada ČAE 2015 
Závěry z valné hromady ČAE 2015: 
• Zasedání Valné hromady se účastnilo 16 členů, dle stanov ČAE byla valná hromada usnášeníschopná. Program 

valné hromady byl schválen.  
 
• Členové byli informováni o stavu hospodaření ČAE a aktuálním počtu členů. Valná hromada schválila 

plánované výdaje pro rok 2016. 
 
• Členové obdrželi informace z přípravného výboru Komory zdravotnických pracovníků.  
 
• Informováni o spuštění facebookového profilu ČAE, který je prostorem pro předávání informací o činnosti 

ČAE, oslovování členů ke spolupráci a přijímání námětů, a aktualizaci webových stránek ČAE.  
 

• Propagace ČAE: členové byli informováni, že ČAE má v plánu kandidovat na pořádání COTEC-ENOTHE 
Kongresu v roce 2020 v Praze a za tímto účelem komunikuje s jednou kongresovou agenturou a požádala o 
záštitu děkana 1. LF UK v Praze.  

 
• Celoživotní vzdělávání: členové byli informováni o komunikaci ČAE s NCONZO ohledně struktury 

certifikovaných kurzů pro ergoterapeuty.  
 
• Proběhla diskuse nad formou oslavy Světového den ergoterapie v roce 2015.  
 
• V rámci diskuse členové  valné hromada vznesli požadavek, že je nutné podpořit prezentaci a šíření 

informací o ČAE- na školách, přes FB, oslovit i ergoterapeuty a lépe argumentovat a vysvětlovat důvody pro 
členství v ČAE. Valná hromada odsouhlasila využití finančních prostředků ČAE v rozumné míře k větší 
prezentaci oboru.  

 
• Výbor ČAE vznesl návrh na zvýšení členských příspěvků. Důvodem je skutečnost, že od roku 2009 nebyla 

výše členských příspěvků zvyšována a v současné době se ČAE potýká s obtížemi při financování nutných 
záležitostí (např. placené právní služby, úhrada DPP pro osoby, které pro ČAE zajišťují některou z agend 
např. účast na výběrových řízeních, dále prezentace oboru, cestovní náklady při účastech na jednání ve 
prospěch ČAE).  

 
• Valná hromada odhlasovala zvýšení členských příspěvků od roku 2016 na 700 Kč ročně u plného členství 

(pro hlasovalo 14 členů, proti 0 členů, zdrželo se hlasování 2 členové), na 300 Kč ročně u studentského 
členství (pro hlasovalo 14 členů, proti 2 členové, zdrželo se hlasování 0 členů).   

 
 



2. Legislativní činnost sdružení 
 

• Účast na jednáních k přípravě komory zdravotnických pracovníků: Za ČAE 
se jednání účastnila Mgr. K. Šuláková, Mgr. K. Svěcená, Ph.D.  

• Účast zástupce ČAE na výběrovém řízení za účelem vytvoření nového 
ergoterapeutického pracoviště:  dne 17. 2. 2015, Krajský úřad 
Středočeského kraje, Praha, pověřena Bc. Zuzana Rodová, M.Sc. Dne 18. 5. 
2015, Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava, pověřena Mgr. Marcela Kryski.  

• V rámci vnitřního připomínkového řízení zaslány připomínky k návrhu 
zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských 
zdravotnických povoláních.  

• Zaslány v rámci vnitřního připomínkového řízení připomínky k návrhu 
novely vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních 
výkonů s bodovými hodnotami.  

• V souvislosti s platností nového sazebníku výkonů, platnost od 1. 1. 
2015, ČAE zaslala Odboru smluvní politiky Všeobecné zdravotní 
pojišťovny ČR seznam kurzů, které byly realizovány před platností zákona 
č. 96/2004 a u kterých jsou srovnatelné výstupy vzdělávání jako u 
certifikovaných kurzů, jako podklad pro vyjednávání s pojišťovnami o 
přiznání odbornosti S3 absolventům těchto kurzů.  

 

 



2. Legislativní činnost sdružení 
• Zaslání kandidatury ČAE na pořádání COTEC-ENOTHE kongresu v roce 

2020 v Praze. Záštitu nad touto akcí převzala 1. lékařská fakulta UK 
v Praze jménem děkana 1. LF UK v Praze, prof. MUDr. Aleksi Šeda, DrSc. Na 
organizaci kongresu bude ČAE spolupracovat s agenturou Guarant 
International.  

• Účast zástupců ČAE na jednání Pracovní skupiny k Seznamu zdravotních 
výkonů na MZ, 24. 9. 2015. Jednání za ČAE se účastnily Mgr. Jana 
Jelínková a Mgr. Kateřina Svěcená, Ph.D. Na programu jednání byla žádost 
ČAE o: odstranění čtvrtletního omezení ve vykazování výkonů 21610, 21612, 
21621 a 21625, změnu názvu a obsahu výkonu č. 21614, zrušení omezení 
místem u výkonu č. 21621.  

• Zpracování návrhu nového výkonu „Individuální ergoterapie základní 
vedená  ergoterapeutem v domácím prostředí pacienta“ 

• VZP zaslány připomínky k návrhu smlouvy o poskytování a úhradě 
hrazených služeb pro ergoterapii.  

• Účast delegáta ČAE na 3. COTEC General Assembly- 3.-4. 10. 2015, 
Riga.  

• Prezentace ČAE na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem: Dne 25. 
11. 2015 proběhlo setkání Mgr. Olgy Pekárkové (2. viceprezidentky ČAE) se 
studenty 1. a 3. ročníku oboru ergoterapie na fakultě v Ústí nad Labem.  

• Ke dni 4. 12. 2015 byla ČAE zapsána do spolkového rejstříku vedeného 
u Krajského soudu v Praze jako spolek. 
 
 



3. Propagační činnost sdružení 
• Zlepšení podoby webových stránek ČAE 
 
• Správa Facebookového profilu České asociace ergoterapeutů 

(www.facebook.com/ceskaasociaceergoterapeutu) 
 
• Zaslání kandidatury ČAE na pořádání COTEC-ENOTHE 

kongresu v roce 2020 v Praze 
 
• Prezentace ČAE na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad 

Labem: Dne 25. 11. 2015 proběhlo setkání Mgr. Olgy Pekárkové 
(2. viceprezidentky ČAE) se studenty 1. a 3. ročníku oboru 
ergoterapie na fakultě v Ústí nad Labem.  
 

• Poděkování sponzorům a partnerům za spolupráci v roce 2015.  
 

http://www.facebook.com/ceskaasociaceergoterapeutu
http://www.facebook.com/ceskaasociaceergoterapeutu
http://www.facebook.com/ceskaasociaceergoterapeutu
http://www.facebook.com/ceskaasociaceergoterapeutu


Web ČAE (www.ergoterapie.cz) 

• pracovní skupina web: Bc. Zuzana Rodová M.Sc., Bc. 
Kateřina Voslářová a Ing. Michal Rod 

• byly spuštěny nové webové stránky 
• nejen nový vzhled, ale aktualizace všech dokumentů, na 

kterých se podílel celý výbor ČAE 
• nové rubriky: Pro pacienty, klienty a rodinné příslušníky; 

Pro odbornou veřejnost; Pro pořadatele akcí 
• vytvořen elektronický archív (jsou v něm vloženy např. 

Bulletiny ČAE, Sborníky z konferencí atd.) 
• rozesílání hromadných emailů členům (info.: o výboru, 

akcích, oznámení, nabídky práce,…) 
• propojení webu s Facebookem ČAE 

 
 
 

 



 

4. Činnost pracovní skupiny udělující 
souhlasná stanoviska pro vzdělávací akce  

  

• Za rok 2015 bylo přijato a posouzeno Českou asociací 
ergoterapeutů celkem 67 žádostí o přidělení kreditních bodů v 
rámci celoživotního vzdělávání ergoterapeutů. Všechny tyto akce 
byly schváleny.  

 

• Od roku 2006 ČAE v rámci pracovní skupiny posoudila nejméně 
akcí žádajících o přidělení souhlasného stanoviska pro odbornost 
ergoterapeut.  

 

• Typy akcí: 5 sympozia, 14 odborných konferencí, 27 odborných 
kurzů, 12 seminářů, 8 školících akcí. 3 akce pořádala Česká 
asociace ergoterapeutů.  Podobně jako v minulých letech jsou 
akce kvalitnější. A i letos jsme posoudili nejvíce odborných 
kurzů, mírný vzestup zaznamenáváme u vícedenních sympózií.  
 

 



 
Graf 1: Porovnání přijatých žádostí 

rok 2006 – 2015 (hodnota) 
 



 
Graf 2: Akce za rok 2015 (%) 

 



5. Aktivity celoživotního vzdělávání 
realizované ČAE v roce 2015 

 

 

• 27. celostátní odborná konference 

 

• Oslava Světového dne ergoterapie 2015  



27. celostátní odborná konference ČAE 
 
• Termín konání: 11. a 12. 6. 2015 
 
• Místo konání: Domov sester, FN Ostrava 
 
• Konference se uskutečnila ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Ostrava a 

Ostravskou univerzitou v Ostravě a pod záštitou MUDr. Iriny Chmelové, 
PhD., MBA., přednostky Kliniky léčebné rehabilitace FN Ostrava.   
 

• Konference se zúčastnilo celkem 92 kolegů a kolegyň z celé České republiky.  
• Velmi děkujeme všem přednášejícím za aktivní účast a kolegyním z FN Ostrava a 

studentům Ostravské univerzity v Ostravě za výbornou spolupráci při organizaci 
konference v Ostravě.  

• Pozvání organizátorů jako čestní hosté přijali velké osobnosti oboru ergoterapie 
v České republice, paní Eva Klusoňová a paní Hana Kolesová. Paní Kolesová 
přednesla příspěvek s názvem „Bejvávalo..“, v kterém zavzpomínala na dobu, kdy 
se podílela se svými kolegyněmi z oboru na formování podoby ergoterapie v České 
republice. Její příspěvek sklidil velký potlesk publika.  

• Velké díky patří také sponzorům a partnerům, jmenovitě firmám Vivax 
Management (CZ), ING ®, Ortopedická protetika Frýdek- Místek, Ortgroup 
Medical s.r.o., Glynn Brothers Chemicals Prague, spol. s.r.o. a společnosti 3lobit, 
o.z.  

• Byl vydán též elektronický sborník příspěvků z konference (ISBN  978-80-
905252-3-8 ), který obdrželi všichni účastníci a je dostupný na 
www.ergoterapie.cz pro členy ČAE.  

 
 

http://www.ergoterapie.cz/
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Program 27. celostátní odborné konference ČAE 
Sekce A.  

• CIT- informace z praxe:S. Churová , K.Laská - Sanatoria Klimkovice Modifikace 

• CIT u dítěte po CMP: R. Janečková , A.Gracová - Sanatoria Klimkovice  

• Klinické ověření časově modifikované CI terapie: Mgr. K. Macháčková, PhD.- OSU Ostrava 

 

Sekce B. 

• Plagiocephalie a možnosti technického řešení: Ing.J.Rosický, CSc. a kolektiv- Ortopedická 
protetika  Frýdek- Místek 

• Spolupráce fyzio- a ergoterapeuta u dětského pacienta s DMO aneb Chceme si hrát: 
Mgr.V.Kristková, Bc. H.Šámalová- FN Ostrava  

• Hra a terapie u nedonošených dětí: D.Červenková- FN Ostrava  

• Senzorická integrace: L. Jůzová- FN Ostrava  

• Poruchy polykání u dětí: Mgr.M. Kejíková- FN Ostrava 

 

Sekce C.  

• Poruchy polykání  u Parinsonovy nemoci: Mgr.M.Kaniová, PhD.- FN Ostrava 

• Systém péče o kognitivní poruchy u nás, multioborový tým a jeho činnost: MUDr. Pavel 
Ressner.Ph.D. - FN Ostrava 

• Přehled screeningových nástrojů hodnotících kognitivní funkce v českých podmínkách: 
Mgr.P.Krulová- FN Ostrava 

• Neuropsychologická diagnostika kognitivního deficitu a jeho rehabilitace: PhDr. Dagmar 
Beránková - FN Ostrava 

• Ergoterapie kognitivních funkcí: Mgr.B.Baumová- FN Ostrava 

• Ergoterapie u klientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní: Bc.T.Školníková- Oblastní 
charita Červený Kostelec, Domov svatého Josefa 



Program 27. celostátní odborné konference ČAE 

Sekce D.  
 
• Silikonové náhrady u vrozených vývojových vad HKK: Ing.J.Rosický, CSc. a 

kolektiv- Ortopedická protetika  Frýdek- Místek  
• Amputace v oblasti ruky- autotransplantáty vs. epitézy: I.Krejčí- FN Ostrava  
• Terapie ruky indirektivními metodami: Mgr.V.Jančíková- FN Olomouc  
• Revmatická ruka: Bc.T.Cholevíková, DiS.- FN Ostrava  
• Využití robotické a počítačové diagnostiky a terapie pro zlepšení síly 

válcového úchopu: Bc. Veronika Liďáková - FN Praha Motol 
 
Sekce E.  
 
• Česká asociace ergoterapeutů- partner odborně způsobilého ergoterapeuta: 

Mgr. J.Jelínková- ČAE a Geriatrické a rehabilitační centrum Kladno, s.r.o.  
• Jak to vypadá s evidencí u běžně používaných ergoterapeutických metodik?: 

Bc. Z.Rodová, M.Sc., Bc. O.Nováková, M.Sc.- Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF 
UK a VFN Praha  

• Prezentace a představení nově vznikající studentské iniciativy ERGOterapeuti 
všem: T.Fialová, Musilová- OSU Ostrava 
 



27. celostátní odborná konference ČAE obrazem  

   

    

     

Čestní hosté, paní Hana Kolesová a paní Eva Klusoňová Přivítání účastníků konference  

Pohled do publika  
Společenský večer a „Famózní 

Klimkovické Pjenice“ 



 
Oslava Světového dne ergoterapie 2015  

 
 

 

• 9. 11. 2015 proběhla v prostorách Minigolfového hřiště Butovice v Galerii Butovice 
oslava Světového dne ergoterapie 2015. 

 

• Oslavy se zúčastnilo 40 členů ČAE. 

 

• Programem oslavy byl v první části workshop s názvem „Ergoterapie jako viditelný a 
uznávaný zdravotnický obor.“  

 

• Naše pozvání k lektorování workshopu přijal, bez nároku na honorář a s velkou 
podporou snahy našeho oboru o získání patřičného uznání laické i odborné veřejnosti, 
Mgr. Petr Vrzáček, vedoucí katedry Řízení a supervize Fakulty humanitních studií 
v Praze.  

 

• Cílem workshopu bylo společně diskutovat nad strategií, jak nejlépe naplňovat vizi 
a pracovat na jejím dosažení, aby se ergoterapie stala viditelným a uznávaným 
oborem jak u našich kolegů z řad lékařů, tak u našich klientů, ale i u potenciálních 
studentů oboru ergoterapie.  

 

• Po ukončení semináře měli účastníci možnost využít minigolfovou akademii pod vedením 
trenéra minigolfu a program byl ukončen malým minigolfovým turnajem.  

 

 

 



Oslava Světového dne ergoterapie 2015 
obrazem  



 
6. Publikační činnost ČAE 

 
• V roce 2015 ČAE publikovala dvě pravidelná čísla 

Informačního bulletinu ČAE (ISSN 1804-1558) 
 
• Bulletin je volně dostupný na www.ergoterapie.cz. 

Za finanční podporu děkujeme nakladatelství Portál 
(www.portal.cz)  
 

• Vydání Sborníku abstrakt z 27. celostátní 
odborné konference ČAE na CD-romu. (ISBN  
978-80-905252-3-8 ). Sborník obdržel každý 
účastník konference a je dostupný na 
www.ergoterapie.cz pro členy ČAE.  

 

http://www.ergoterapie.cz/
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http://www.portal.cz/
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7. Spolupráce ČAE se zahraničními 
ergoterapeutickými organizacemi 

 



 
Spolupráce s COTEC  

(Rada ergoterapeutů evropských zemí) 
  

Delegát ČAE v COTEC: Mgr. Olga Pekárková  

 

• ČAE zvítězila se svou nominací na konání příštího COTEC-ENOTHE kongresu v 
Praze v roce 2020 

 

• Účast delegáta ČAE na Governance Day a General Assembly 2015 v Rize 
(setkání delegátů členských zemí, projednávání strategických oblastí v rozvoji 
ergoterapie napříč evropskými zeměmi - důraz na rozvoj výzkumu a vytvoření 
mezinárodních odborných skupin)  

 

• Mezinárodní odborné skupiny jsou stále otevřeny novým zájemcům. Hlásit se 
mohou odborníci z oblastí Ageing, Dementia, Child and Adolescents, Primary 
Care, Poverty Reduction and Inclusion, Mental Health, ICT and adaptive 
technology  

 

• červen 2016 - konání prvního spojeného kongresu organizací COTEC-ENOTHE 
v irském Galway 

 

 

 



 
Spolupráce s WFOT  

(Světová federace ergoterapeutů)  
 

Delegát ČAE ve WFOT: Mgr. Marie Vychytilová 

 

Úkoly:  

1. Reakce na e-mailové výzvy 

  

2.  Participace ČAE ve výzkumných projektech WFOT týkajících se: 

• Social Media Use, Use of Occupational clasification (ISCO), Regulatory 
Requirements, OT in the Criminal Justice System, Research Priorities  

 

3.   Aktualizace informací z ČAE v dokumentech WFOT 

• "Definitions of Occupational Therapy" 

• "Working as an Occupational Therapist in Another Country"   

•   WFOT Human Resources Project 2016 

  

 



9. Finanční zpráva ČAE  
za rok 2015 



 
Přehled hospodaření za rok 

2015 
    

• stav k 1. 1.2015   146 422,- Kč  
   

• stav k 31. 12. 2015   249 314,- Kč 
    
• celkové výdaje          128 220,- Kč  

  
• celkové příjmy   231 112,- Kč  

  
 



1. Provoz ČAE 
Příjmy:                71 158,- Kč  
 
•členské příspěvky                62 500,- Kč  
•úrok                                             13,- Kč  
•inzerce                                      250,- Kč    
•COTEC kongres- příspěvek     7 240,- Kč 
•Vratka- srážková daň              1 155,- Kč  
 
 

Výdaje:               66 935,- Kč  
 
•cestovní náklady                      695,- Kč 
•DPP                                     26 944,- Kč 
•srážková daň                          5 123,- Kč  
•bulletin (grafik)                     6 789,- Kč  
•COTEC (členské příspěvky)   3 030,- Kč 
•WFOT (členské příspěvky)    2 505,- Kč 
•Komora (CKZP- členské)                0,- Kč   
•webhosting                            2 178,- Kč  
•kancelářské potřeby             1 637,- Kč  
•poplatek za vedení účtu          655,- Kč  
•poštovné                               1 769,- Kč  
•poplatky bance za převody    1 836,- Kč 
•COTEC kongres                   12 437,- Kč   
•jiné (cenin, výpis z VR, ověření podpisů, 
kopírování, PF atd.)                                         
1338,- Kč   



2. Schvalování vzdělávacích akcí do CŽV 

Příjmy:              9 000,- Kč  
 
•manipulační poplatky     9 000,- Kč   

Výdaje:          0,- Kč  
 
•poštovné:                0,- Kč  

Příjmy:             83 000,- Kč  
 
•Kurzovné Mirror therapy: 83 000,- Kč  

Výdaje:           5 480,- Kč 
 
•pronájem prostor          5 480,- Kč 
  

 
3. Kurzy 
 

 



4. Výroba a prodej propagačních materiálů  

Příjmy:             974,- Kč 
•propagační materiál:      974,- Kč  

Výdaje:                0,- Kč  

5. Konference ČAE 2015 

Příjmy:         66 750,- Kč 
  
•účastnické poplatky:           42 750,- Kč  
•sponzorský dar:                   24 000,- Kč  

Výdaje:          54 974,- Kč 
  
•kancelářské potřeby:              2 333,- Kč  
•občerstvení:                         35 240,- Kč  
•kopírování                                1 045,- Kč  
•pronájem prostor a techniky:          0,- Kč  
•propagace, dárky:                     3 483,- Kč 
•poštovné:                                      154,- Kč 
•společenský program:                2 420,- Kč 
•cestovní náklady:                       1 086,- Kč  
•DPP                                            7 671,- Kč  
•srážková daň:                             1 542,- Kč  



6. Distribuce publikace ČAE (COPM) 

Příjmy:                 230,- Kč  
 
•prodej publikace:               230,- Kč 

Výdaje:               831,- Kč  
 
•Poštovné (publikace zasílána nově 
registrovaným členům):   831,- Kč 

Přehled hospodaření za rok 2015 zpracovala Bc. Anna Jersáková, pokladník ČAE.  



Velmi děkujeme našim partnerům  
v roce 2015 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.inpark.cz/katalog/seznam-najemcu/ortgroup-medical-s-r-o.html&ei=2Dx3VbrJC4vnUrXBgvgJ&bvm=bv.95039771,d.d24&psig=AFQjCNFoLteawwMaQqXmsVzQaXNtYHXbAg&ust=1433964115677730


 
Kontakt:  

www.ergoterapie.cz   
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