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Představení České asociace ergoterapeutů  

Česká asociace ergoterapeutů (ČAE) je dobrovolnou profesní organizací ergoterapeutů České 
republiky. Od roku 2000 je ČAE aktivním členem Světové federace ergoterapeutů (WFOT) a Rady 
ergoterapeutů evropských zemí (COTEC). Ke dni 4. 12. 2015 je profesní organizace ergoterapeutů 
zapsaným spolkem.  

Ke strategickým dokumentům ČAE patří Etický kodex ergoterapeuta, Standardy praxe České 
asociace ergoterapeutů a Koncepce oboru ergoterapie.    

K 31. 12. 2022 ČAE registrovala 302 členů, z toho bylo 191 osob s plným členstvím, 35 osob se 
sníženým členským poplatkem z důvodu mateřské či rodičovské dovolené či přiznání starobního 
důchodu, 12 osob s přidruženým členstvím, 60 studentů a 4 čestní členové. Za rok 2022 tedy registruje 
37 nových členů. 

Statutární orgány spolku v roce 2022 

Dle Stanov České asociace ergoterapeutů jsou orgány spolku výbor, rozhodčí komise a členská schůze. 
Výbor České asociace ergoterapeutů pro podporu své činnosti, rozšíření působnosti a navázání užší 
spolupráce s regiony vytváří prostor pro činnost rozšířeného výboru ČAE. Členem rozšířeného výboru 
ČAE se může stát člen s plným či studentským členstvím v ČAE, který má zájem se podílet na spolupráci 
v rámci stávajících pracovních skupin nebo navrhne výkonnému výboru novou oblast činnosti, do které 
by se chtěl se souhlasem výboru zapojit.  

V roce 2022 došlo k ustanovení nového výkonného výboru:  

Složení výkonného výboru ČAE v roce 2022 

• Mgr. Kateřina Svěcená, Ph.D.: prezident ČAE, člen organizační pracovní skupiny „Legislativa a 
vzdělávání “ a hodnocení škol dle Minimálních standardů vzdělávání dle WFOT, 1.alteranate 
pro WFOT 

• Bc. Zuzana Rodová, M.Sc. 1.: viceprezident ČAE, člen organizační pracovní skupiny „Časopis“, 
2. alernanate ve WFOT, člen pracovní skupiny pro hodnocení škol dle Minimálních standardů 
vzdělávání WFOT; správa webových stránek 

• Mgr. Bc. Tereza Kopecká.: 2.viceprezident ČAE, člen organizační pracovní skupiny „Legislativa 
a vzdělávání “, člen organizační pracovní skupiny „Legislativa a vzdělávání“, člen organizační 
pracovní skupiny „Časopis“1 

• Bc. Anna Rubínová: pokladník ČAE 
• Mgr. Klára Šťastná: tajemník ČAE, člen pracovní organizační skupiny „Propagace oboru“ 

delegát COTEC  

Současný volební výbor má platný mandát na funkční období: 2022–2025. Z důvodu rezignace Bc. 
Rubínové na pozici pokladníka proběhly 26.1. 2023 dodatečné volby 2na Schůzi členské základny podle 
Stanov České asociace ergoterapeutů :   „V případě, že z jakéhokoliv důvodu zanikne mandát některého 
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člena výboru, mohou zbývající členové výboru jednomyslně kooptovat na jeho místo náhradního člena 
do doby konání nejbližší členské schůze spolku, kdy jeho mandát bez dalšího zaniká.”  

“Členy výboru jmenuje a odvolává členská schůze spolku. Funkční období členů výboru je zpravidla 
tříleté, nestanoví-li v konkrétním případě členská schůze spolku jinak.” 

Na základě tohoto hlasování bude funkci pokladníka od roku 2023 zastávat PhDr. Petra Horsáková.  
Výsledek voleb a složení nového výkonného výboru je zveřejněno v zápisu z valné hromady (viz 
samostatné sdělení). Revizní komise na základě hlasování valné hromady bude pokračovat v činnosti 
ve stejném složení.  

Složení rozšířeného výboru ČAE v roce 2022 

• PhDr. Petra Horsáková – sekretariát 
• Mgr. Bc. Anna Rejtarová: člen organizační pracovní skupiny „Legislativa a vzdělávání“, člen 

organizační pracovní skupiny „Propagace“, člen organizační pracovní skupiny „Časopis“, 
spoluorganizace konference 

• Mgr. Marianna Kačeňáková – delegát WFOT, správa emailu info@ergoterapie.cz 
• Mgr. Zuzana Jarošová: člen organizační pracovní skupiny „Legislativa a vzdělávání“ 
• Bc. Ladislava Chanovická: člen organizační pracovní skupiny „Legislativa a vzdělávání“ 
• Bc. Iva Hlavsová: lokální zastupitel ČAE pro Středočeský kraj 
• Bc. Olga Nováková, MSc.: člen organizační pracovní skupiny „Časopis“, spoluorganizace 

konference 
• Mgr. Kateřina Rybářová: člen organizační pracovní skupiny „Časopis“ 
• Mgr. Pavlína Gašparová: člen organizační pracovní skupiny „Časopis“ člen organizační 

pracovní skupiny „Propagace“,  
• Mgr. Michaela Ondráčková: člen organizační pracovní skupiny „Časopis“ “ člen organizační 

pracovní skupiny „Propagace“ 
• Mgr. Eliška Rotbatrová: člen organizační pracovní skupiny „Časopis“ “ člen organizační 

pracovní skupiny „Propagace“ 

Složení rozhodčí komise ČAE v roce 2022 

• Mgr. et Mgr. Jaromíra Uhlířová: předseda komise 
• Bc. Eva Chvátalová: člen komise 
• Bc. Iva Hlavsová: člen komise  

Organizační pracovní skupiny 

Během roku 2022 došlo ke změně organizačního schématu výboru České asociace 
ergoterapeutů. Nyní ČAE pracuje v rámci skupiny pro Legislativu a vzdělávání, která je rozdělena na 
tři sekce (Sekce pro kvalitu CŽV ergoterapeutů a spravování systému CŽV ergoterapeutů, Sekce pro 
pregraduální vzdělávání ergoterapeutů a sekce pro legislativu v ergoterapii). Další skupinou je skupina 
pro rozšíření členské základny a propagaci a skupina pro vznik odborného časopisu. Česká asociace 
ergoterapeutů také každoročně pořádá celostátní odbornou konferenci a za její organizaci odpovídá 



5 

 

skupina pro organizaci odborné konference. Dalšími oblastmi zájmu ČAE je mezinárodní spolupráce, 
a to zejména působení ve WFOT (World Federation of Occupational Therapists) a COTEC (Council of 
Occupational Therapists for the European Countries). Činnost všech zmíněných skupin bude 
představena dále.  

Klinické zájmové skupiny ČAE 

Klinické zájmové skupiny jsou organizovány dle Manuálu pro založení klinické zájmové skupiny v 
rámci ČAE. Založení klinické skupiny iniciují ergoterapeuti, členové ČAE, se stejným profesním zájmem 
v dané oblasti. Podmínkou založení klinické zájmové skupiny působící pod ČAE je minimální počet tří 
zakládajících členů s plným členstvím v ČAE a předložení záměru své činnosti výboru ke schválení. 
Podmínkou zahájení činnosti klinické zájmové skupiny pod ČAE je schválení záměru činnosti výborem, 
následně valnou hromadou a dodržování Stanov ČAE i Etického kodexu ergoterapeuta. Klinická 
zájmová skupina má možnost prostřednictvím svého voleného koordinátora žádat každoročně výbor 
ČAE o finanční podporu na činnost skupiny ve výši 5 000,- Kč.  

 
• Ergoterapie v oblasti péče o duševní zdraví (založena v roce 2017) 
• Ergoterapie pro děti (založena v roce 2021) 

Stanovisko Rozhodčí komise ČAE k aktivitám výboru ČAE za rok 2022 
 
Rozhodčí komise posoudila aktivity výboru ČAE za rok 2022 a shledala, že:  

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

• V průběhu roku 2022 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. et Mgr. Jaromíra Uhlířová, předsedkyně rozhodčí komise 
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Členská základna ČAE 2022 

Zpracovala: Bc. Anna Rubínová 
  
Plné členství     191 osob 
Studentské členství  60 osob 
Snížené členství   35 osob (na rodičovské dovolené/starobní důchod) 
Přidružené členství   12 osob 
Čestné členství     4 osoby 
Celkem  302 osob 

K 31. 12. 2022 ČAE registrovala 302 členů, z toho bylo 191 osob s plným členstvím, 35 osob se 
sníženým členským poplatkem z důvodu mateřské či rodičovské dovolené či přiznání starobního 
důchodu, 12 osob s přidruženým členstvím, 60 studentů a 4 čestní členové.  
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Finanční zpráva za rok 2022 

 
Stav pokladny k 1.1.2022:  
 

260 902 Kč 

Stav pokladny k 31.12.2022:  
 

536 595 Kč 

Celkové výdaje: 552 576 Kč (po vyplacení 633 040 Kč) 
 

Celkové příjmy:  
 

824 972 Kč 

 

Zisk – členské příspěvky, příspěvky na činnosti, inzerce, manipulační poplatky, webináře, příjmy 
z konference, inzerce, COTEC-ENOTHE kongres  

Výdaje – provoz ČAE, členství COTEC, členství WFOT, lektorská činnost/konference, webináře, DPP 
výbor, výběrová řízení, sekretariát, podpora zájmových skupin, propagační materiály, účetní, 
Konference, COTEC-ENOTHE kongres 
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ČINNOSTI ČAE ZA ROK 2022 

V této části budou představeny činnosti České asociace ergoterapeutů, které proběhly v roce 2022. 
Pro přehlednost budou tyto činnosti představeny podle agendy jednotlivých skupin.  

Organizační pracovní skupina pro legislativu a vzdělávání 

Jedná se o skupinu, jejímž hlavním cílem je prosazování profese ergoterapie v oblasti legislativních 
změn vedoucích ke zvyšování prestiže ergoterapie a dohled na celoživotním vzdělávání ergoterapeutů. 

 Členové skupiny 

o Mgr. Kateřina Svěcená, PhD. (prezident@ergoterapie.cz): organizátor skupiny 
o Mgr. Marcela Kryski (zadosti@ergoterapie.cz): odpovědná osoba pro kreditní systém 
o Mgr. Bc. Anna Rejtarová (legislativa.rejtarova@ergoterapie.cz) 
o Mgr. Bc. Tereza Kopecká (viceprezident2@ergoterapie.cz) 
o Mgr. Zuzana Jarošová (legislativa.jarosova@ergoterapie.cz) 

Činnosti skupiny jsou pro přehlednost rozděleny do tří sekcí 

• Sekce pro kvalitu CŽV ergoterapeutů a spravování systému CŽV ergoterapeutů 
• Sekce pro kvalitu pregraduálního vzdělávání ergoterapeutů 
• Sekce pro legislativu v ergoterapii 

Pro názornost uvádíme schéma: 
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Sekce pro kvalitu celoživotního vzdělávání ergoterapeutů a spravování systému celoživotního 
vzdělávání ergoterapeutů 

 Cíl: 

Cílem této sekce je dohled nad kvalitou vzdělávání, dohled nad možnostmi udržení kvalifikace v profesi 
ergoterapie a kvality profesního vzdělávání a cílem zvyšování kvality poskytované péče a podpory 
pacientů zdravotnických služeb a klienti sociálních služeb dle platné legislativy. 

Cílem skupiny tak je nastavení systému celoživotního vzdělávání a dohled nad možnostmi profesního 
rozvoje ergoterapeutů dle platné metodiky. 

V rámci skupiny jsou udělována souhlasná stanoviska ČAE ke vzdělávacím aktivitám. ČAE také 
poskytuje doklad o průběžném vzdělávání ergoterapeutům 

Činnosti skupiny: 

Tvorba metodických předpisů a strategií vedoucích k udržení kvality a dostupnosti celoživotního 
vzdělávání. Zároveň je náplní skupiny vydávání souhlasných stanovisek v rámci kreditního systému   

Koordinátor: Mgr. Marcela Kryski  
 
Bylo přijato a posouzeno 33 žádostí do CŽV. Díky Covid – 19 se přesunuly některé akce do online 
prostředí. Byly schváleny 4 webináře. Asociace pořádala 5 akcí, z toho 4 webinářů a jednu odbornou 
konferenci. 
 
Typy akcí: 3 sympozia, 5 odborných konferencí, 19 odborných kurzů, 4 semináře popř. webinářů a 2 
školící akce. Níže uvádíme graf znázorňující počet žádostí do celoživotního vzdělávání počínaje 
rokem 2006. Další graf zobrazuje zastoupení typů vzdělávacích akcí. 
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Graf 1: Porovnání přijatých žádostí rok 2006 – 2022 (hodnota) 

 

 

Graf 2: Akce za rok 2022 (%) 
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Sekce pro kvalitu pregraduálního vzdělávání ergoterapeutů 

V rámci této skupiny funguje pracovní Skupina pro hodnocení minimálních standardů pro 
vzdělávání ergoterapeutů WFOT, která má na starosti vydávání WFOT Approval, který dokladuje 
naplnění vzdělávání podle Minimálních standardů pro vzdělávání ergoterapeutů dle WFOT.  

Skupina pro hodnocení minimálních standardů pro vzdělávání ergoterapeutů WFOT 

Složení pracovní skupiny:  

• koordinátor pracovní skupiny: Mgr. Kateřina Svěcená, Ph.D.  
• další členové: Bc. Zuzana Rodová, M.Sc.; Mgr. Marianna Kačeňáková; Mgr. Marcela 

Dabrowská, Mgr. Kateřina Wolfová 

Cíl: 

Česká asociace ergoterapeutů, coby řádný člen Světové federace ergoterapeutů, je pověřena 
v České republice k provádění posuzování a znovuposuzování studijních oborů Ergoterapie dle 
Minimálních standardů pro vzdělávání ergoterapeutů WFOT (dle revize z roku 2016). Na základě 
tohoto pověření ČAE podle požadavků WFOT vytvořila v roce 2018 pracovní skupinu, jejíž náplní je 
především poskytovat školám informace a podporu v oblasti naplňování Minimálních standardů pro 
vzdělávání ergoterapeutů dle WFOT, na žádost vzdělavatele realizovat posouzení či znovuposouzení 
studijního oboru Ergoterapie a zhodnotit jeho kompatibilitu s požadavky těchto standardů. 

Jedním z úkolů pracovní skupiny v oblasti vzdělávání ergoterapie pro doporučení studijního 
programu k získání „WFOT APPROVAL" je připravovat podmínky pro české vysoké školy podle aktuální 
situace, které zajišťují přípravu ergoterapeutů k výkonu povolání, aby pro ně bylo co nejjednodušší 
aplikovat Minimální standardy pro vzdělávání ergoterapeutů WFOT v rámci svých studijních plánů.  

Pracovní skupina vytvořila dle požadavků WFOT co nejefektivnější proces pro posuzování 
naplňování požadavků Standardů v podmínkách ČR a vytvořila manuál pro toto posuzování. V 
současné chvíli jedinou vzdělávací institucí v oboru Ergoterapie, která WFOT APPROVAL získala je 1. 
lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Ostatní vysoké školy projevily zájem o získání tohoto 
osvědčení, ale spíše v horizontu budoucích let, aby pro školy bylo možné naplnit podmínky, které 
Standardy pro vzdělávání v Ergoterapie naplnily. 

Sekce pro legislativu v ergoterapii  

Cíl: 

Legislativní sekce organizační pracovní skupiny se zaměřuje na prosazování legislativních změn 
zvyšujících kredibilitu profese. 

Hlavní úkolem této sekce je prosazování legislativních změn vedoucích ke zvýšení prestiže oboru, 
jednání s příslušnými správními orgány, jednání se zdravotními pojišťovnami a navrhování 
systémových změn vedoucích k ukotvení profese ergoterapie v zákonech. 
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Členové skupiny 

• Mgr. Kateřina Svěcená, PhD. (prezident@ergoterapie.cz): organizátor skupiny 
• Mgr. Marcela Kryski (zadosti@ergoterapie.cz): odpovědná osoba pro kreditní systém  
• Mgr. Bc. Anna Rejtarová (legislativa.rejtarova@ergoterapie.cz) 
• Mgr. Bc. Tereza Kopecká (viceprezident2@ergoterapie.cz) 
• Mgr. Zuzana Jarošová (legislativa.jarosova@ergoterapie.cz) 

Činnost skupiny: 

 
• Návrhy legislativních změn 
• Revize zdravotnických kódů 
• Jednání se zdravotnickými pojišťovnami 
• Komunikace se správními orgány za účelem hájení zájmů profese 

Shrnutí aktivit organizační pracovní skupiny pro legislativu a vzdělávání – realizované činnosti 
za rok 2022 

Organizační pracovní skupina „pro legislativu a vzdělávání, jejímž koordinátorem je Mgr. Kateřina 
Svěcená, Ph.D., se v roce 2022 zaměřila na plnění strategických cílů výboru ČAE:  

• podpora systémových změn a vytváření vhodných podmínek pro obor ergoterapie, 
upevnění pozice ergoterapie v rámci zdravotních služeb, a to zejména zahájení jednání se 
zdravotními pojišťovnami o uzavírání smluv s ambulantními ergoterapeutickými pracovišti 

• rozvoj členské základny a propagace oboru a činnosti ČAE 
• zajištění personálního a finančního provozu ČAE 
• každoroční pořádání celorepublikové odborné konference ČAE 

Přesto se pracovní skupině podařilo realizovat následující aktivity:   
• Nová organizace pro vydávání souhlasných stanovisek  
• Tvorba - Metodický předpis pro systém celoživotního vzdělávání 
• Vytvořena organizační struktura a schéma 
• Doplnění a aktualizace dokumentů 
• Organizační pracovní skupiny 
• Klinické pracovní skupiny 
• V plánu je celkové organizační schéma ČAE 
• Posuzování vzdělávacích aktivit pod ČAE a posuzování nároku na obdržení certifikátu 

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

V souladu se zákonem č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, 
krajské úřady zajišťují konání výběrových řízení pro uchazeče – budoucí poskytovatele zdravotních 
služeb, kteří chtějí navázat smluvní vztah se zdravotními pojišťovnami. Za tímto účelem krajské úřady 
zřizují pro každé výběrové řízení komise. Členem komise je zástupce profesní organizace a odborník 
pro zdravotní služby, které mají být uchazečem poskytovány.  

S účinností od 1.9.2015 došlo v části deváté Síť poskytovatelů zdravotních služeb ke změně ustanovení 
§ 48, odst. 1, písm. d), kdy členem komise je „odborník pro zdravotní služby, které mají být uchazečem 
poskytovány. Působí-li v oblasti těchto služeb odborná společnost, je členem výběrové komise 
zástupce této odborné společnosti“.  
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S ohledem na výše uvedené je povinností profesní organizace jmenovat pro výběrové řízení svého 
zástupce a doporučit odborníka z oboru ergoterapie, kteří se výběrového řízení účastní.  

V roce 2022 proběhlo celkem 8 výběrových řízení za přítomnosti zástupce ČAE a to:  

 

 
Zároveň se roce 2022 se konalo  7x setkání Akreditační komise MZ ČR pro nelékařská povolání - 5 
řádných a 2 mimořádně 
 
Byly odsouhlaseny akreditace či prodlouženy akreditace u kurzů pro ergoterapeuty, např.: 

• Proprioceptivní neuromuskulární facilitace  
• Constrained Movement Therapy  
• Bazální stimulace 
• Neurac 

 
Byla odsouhlasena nová pracoviště pro praktickou část Specializačního studia 
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Organizačně pracovní skupina pro propagaci a zvýšení členské základny ČAE „Skupina 
propagace“ 

 Dobrovolná skupina ergoterapeutů, která vznikla v červenci 2019, jejíž hlavním cílem je 
zefektivnění propagace asociace a rozšíření její členské základny. Hlavní náplní skupiny je zvýšení 
atraktivity asociace pro již stávající členy, rozšiřování členské základny, zvýšení atraktivity pro nečleny, 
zvýšení informovanosti členů a dostupnosti informací. Další náplní je i propagace asociace.  

Složení pracovní skupiny: 

• Mgr. Klára Šťastná – tajemník ČAE, delegát COTEC 
• Mgr. Bc. Anna Rejtarová – členka rozšířeného výboru 
• Mgr. Pavlína Gašparová – členka rozšířeného výboru 
• Mgr. Michaela Ondráčková – členka rozšířeného výboru 
• Mgr. Eliška Rotbartová – členka rozšířeného výboru 

Shrnutí aktivit za rok 2022: 

• informování ergoterapeutů o aktualitách v ČAE a pořádaných aktivitách prostřednictví 
sociálních sítí 

• uspořádání online (i offline) oslav Světového dne ergoterapie; uspořádání online setkání u 
příležitosti oslav Světového dne ergoterapie 

• uspořádání 4 webinářů:  
o 25. 5. 2022 Bc. Doubravka Koubková - Case Management 

o 15. 6. 2022 Mgr. Veronika Kocourová, MBA - Neformální péče z pohledu ergoterapeuta 

o 10. 11. 2022 Mgr. Olga Marková- Ergoterapie u dětí 
o 7. 12. 2022 Mgr. Olga Marková - Role smyslového vnímání u děti 

• webináře byly zveřejněny na webu, jsou přístupné členům pro zpětné shlédnutí 
• spolupořádání konference ČAE 
• prezentace na různých pracovištích  
• kampaň na sociálních sítích 
• vytvořeny jednotné grafiky pro sdílení na sociální sítě 
• nadále byli členi informování o dění, podporování k aktivitě  
• navázání dlouhodobější spolupráce s některými firmami, navázání spolupráce v rámci 

konference 

Plány a cíle pro rok 2023: 
 

• zvyšovat informovanost členů o dění v ČAE (sociální sítě a web), 
o série “Věděli jste, že?” - seznámení s chodem atp. 
o informování o kreditovém systému a systému vzdělávání 
o Souhrn aktivit ČAE - za měsíc  

• účastnit se na zpřehlednění webu 
• nadále spolupracovat s lokálními zastupiteli, získat další v dalších krajích, spolupráce zejména 

na lokální úrovni 
• obnovit spolupráci se školami  
• pokračovat v pořádání webinářů, vydat sborník abstrakt z již proběhlých webinářů 
• zvyšování povědomí o oboru (nečleni, veřejnost – tvorba propagačních materiálů – letáky, 

videa…) 
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• zaměření se na pacientské organizace 
• oslovení dalších odborných organizací s cílem zlepšení mezioborové spolupráce a zvýšení 

povědomí o ergoterapii 
• uspořádání oslav Světového dne ergoterapie 
• Sdílení kurzů, setkání skupin 
• navazovat další spolupráce a rozšířit benefity pro členy 
• Branding dokumentů 
• Řešení propagačních předmětů 
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Organizačně pracovní skupina pro Odborný časopis 

Cíl:  

Cílem této pracovní organizační skupiny je vytvořit a následně pravidelně vydávat recenzovaný 
ergoterapeutický open-access časopis, který bude pomáhat rozvoji ergoterapie v ČR. Pracovní skupina 
ČAE tak zajistí, aby měli ergoterapeuti v ČR prostor ke sdílení kvalitně psaných příspěvků obsahujících 
soudobé poznatky z klinické praxe a závěrů z výzkumných studií týkajících se rehabilitace i 
k prohlubování a rozšiřování teoretických základů ergoterapeutů. 

Členové pracovní skupiny:

• Mgr. Pavlína Gašparová 
• Mgr. Bc. Tereza Kopecká 
• Bc. Olga Nováková, M.Sc. 

• Mgr. Michaela Ondráčková, DiS. 
• Mgr. Bc. Anna Rejtarová 
• Bc. Zuzana Rodová, M.Sc. 
• Mgr. Eliška Rotbartová 
• Mgr. Kateřina Rybářová 

Název časopisu: Ergoterapie: teorie a praxe 

Časopis Ergoterapie: teorie a praxe byl založen 1.12.2022 Českou asociací ergoterapeutů. Jedná 
se o český recenzovaný open-access časopis, který bude vycházet minimálně dvakrát ročně 
v elektronické podobě. Navazuje na Informační bulletin ČAE a Občasník ČAE, který byl touto profesní 
organizací vydáván v předchozích letech. 

Cílem tohoto časopisu je sdílet informace týkající se ergoterapie v českém jazyce každému, kdo se 
o tento obor zajímá. Primární skupinou čtenářů jsou ergoterapeuti. Mezi cílovou čtenářskou skupinu 
však patří také ostatní odborníci z řad lékařů i nelékařských profesí. Přínosný může být i rodinným 
příslušníkům osob s disabilitou, pro které však může být obtížnější textu porozumět vzhledem 
k používané odborné terminologii. 

Přispívat do tohoto časopisu mohou nejen ergoterapeuti, ale také studenti ergoterapie či jiní 
odborníci z řad lékařů či nelékařských profesí. Články však musí být přínosné pro klinickou praxi či 
výzkum ergoterapeutů působících v České republice. Může je též obohatit v teoretických základech, 
které při vykonávání této profese mohou potřebovat. 

Publikovány v něm mohou být originální články (včetně teoretických prací), kazuistiky, krátká 
sdělení či rozhovory. Redakční radu tohoto časopisu tvoří pracovní skupina ČAE. 

Redakční rada časopisu 

Šéfredaktorka: 

• Mgr. Eliška Rotbartová: ergoterapeutka z Centra pro demyelinizační onemocnění VFN, 
lektorka na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy¨ 
 e-mail: casopis@ergoterapie.cz 

Členky redakční rady: 

• Mgr. Pavlína Gašparová:  ergoterapeutka z Psychiatrické nemocnice Bohnice 
• Mgr. Bc. Tereza Kopecká: ergoterapeutka, lektorka, Ostravská nemocnice 
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• Bc. Olga Nováková, M.Sc. ergoterapeutka z Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN 
v Praze, lektorka na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy 

• Mgr. Michaela Ondráčková, DiS.: ergoterapeutka z Psychiatrické nemocnice Bohnice 
• Mgr. Bc. Anna Rejtarová: ergoterapeutka z Lůžek včasné rehabilitace iktového centra VFN 

v Praze, lektorka na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy 
• Bc. Zuzana Rodová, M.Sc.: ergoterapeutka z Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN 

v Praze, lektorka na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy 
• Mgr. Kateřina Rybářová:  ergoterapeutka z Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN 

v Praze, lektorka na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy 
  



18 

 

Organizační pracovní skupina pro uspořádání konference 

Členové pracovní skupiny: 

Mgr. Kateřina Svěcená, Mgr. Bc. Zuzana Rodová, Mgr. Bc. Tereza Kopecká, Mgr. Klára Šťastná, Bc. Anna 
Rubínová, PhDd. Petra Horsáková, Bc. Olga Nováková, MSc, Mgr. Bc. Anna Rejtarová 

Cíl: 

Organizace odborné celostátní konference 

Činnosti 2022: 

Konference ČAE „Rodina a neformální pečující“  

V termínu 7. 10. 2022 uspořádala Česká asociace ergoterapeutů odbornou konferenci pod názvem  
„Rodina a neformální pečující.“ Konference se konal v prostorách konferenčního centra 
GreenPoint v Praze 10.  

Konference byla primárně určena členům ČAE. Záměrem konference bylo nabídnout účastníkům 
možnost setkat se s kolegy v rámci oboru, dozvědět se o novinkách v oboru ergoterapie a prohloubit 
si profesně orientované znalosti. Výstupem akce bylo i publikování elektronického Sborníku z odborné 
konference České asociace ergoterapeutů: Rodina a neformální pečující. Sborník abstrakt má 
přiděleno 978-80-907920-0-5. Účastníkům akce byl zpřístupněn sborník abstrakt z konference zdarma. 
Sborník je též volně dostupný pro členy České asociace ergoterapeutů na webových stránkách 
asociace. Dle pokynů pro neperiodické publikace a poskytnutí povinných výtisků byl sborník 
distribuován do národních knihoven dle platné legislativy.  

Podobně jako loňský rok byla i letos ze strany účastníků byla velmi kladně hodnocena struktura 
odborného programu, který nabídl aktuální poznatky a poskytl účastníkům reprezentativní průřez 
aktuálně diskutovanými tématy oboru. Účastníky byla i velmi pozitivně hodnocena možnost se osobně 
setkat se svými kolegy a přáteli.  
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Klinická zájmová skupina Ergoterapie v oblasti péče o duševní zdraví 

Skupina sdružuje ergoterapeuty pracující v oblasti péče o duševní zdraví z celé ČR, kteří jsou 
členy ČAE a mají zájem sdílet své zkušenosti, vzájemně se podporovat a zasazovat se o rozvoj dobré 
praxe. Ke konci roku 2022 má skupina 28 aktivních členů 

Složení pracovní skupiny: 

• Koordinátoři: Jana Pluhaříková Pomajzlová, Kateřina Voslářová 

Shrnutí činnosti KZS za rok 2022: 

• Proběhla celkem 4 on-line setkání a 1 osobní setkání 
• Podařilo se vzájemně se obohatit tématicky zaměřenými setkáními  
• Na téma Kawa modelu a jeho užití v praxi 
• Tématu Kreativita a neverbální techniky 
• Zkušenosti s využitím práce s mandalou ve skupině a přiblížení tématu Art brut převážně 

prostřednictvím kazuistik 
• Proběhla prezentace tématu Zotavení 
• Ve spolupráci se studenty ergoterapie 1.LF UK nám byl přiblížen Dotazník zájmů a práce s ním 

- skupina jako odborný panel diskutovala možný překlad nástroje, přednosti  
i úskalí jeho používání 

• Obdobně jsme se společně věnovali i Role Checklistu a Dotazníku kognitivních poruch 
     

Naše plány na rok 2023 

1) Pokračovat v dosavadním 
a) sdílení aktuální situace na pracovišti, vzájemná podpora, reflexe, diskuse 
b) spolupráce se studenty ergoterapie při tvorbě závěrečných prací 
c) setkávat se on-line (tematicky zaměřená setkání) i naživo 

2) Zvětšit členskou základnu naší skupiny a najít „schované ergoterapeuty“ 
a) oslovit psychiatrické nemocnice a psychiatrické kliniky 
b) oslovit komunitní služby 
c) oslovit absolventy VŠ a zjistit, kdo pracuje v oblasti péče o duševní zdraví 

3) Zviditelnit existenci a činnost skupiny 
a) prostřednictvím konference ČAE (možnost prezentace, workshopu) 
b) zvážit nabídku webinářů pro členy ČAE 
 

4) Dokončit schéma znázorňující a vysvětlující vzájemné postavení a pozici ergoterapeuta, 
pracovního terapeuta a dalších profesí 

5) Pokročit v přípravě podkladů pro „malé guideline“ pro ergoterapii v oblasti péče o duševní 
zdraví 

6) Prakticky na sobě (v rámci skupiny) zažívat techniky, postupy, intervence, jakými pracujeme s 
klienty s následnou diskusí a sdílením 
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7) Termíny setkání pro rok 2023: 
23. března 8-10h on-line 
11. května 8-10h on-line 
2. - 3. června setkání na konferenci ČAE 
20. října 9-16hod osobní setkání, Praha 
1. prosince 8-10hod on-line 
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Klinická zájmová skupina ergoterapie pro děti: 

Skupina sdružuje ergoterapeuty pracující s dětmi z celé ČR, kteří jsou členy ČAE a mají zájem sdílet své 
zkušenosti, vzájemně se podporovat a zasazovat se o rozvoj dobré praxe 

Koordinátor: Mgr Olga Marková 

Realizované aktivity: 

• Setkání Pardubice - červen 2022 
• Setkání Plzeň - listopad 2022 
• Následné setkání - Únor, Praha, Jedličkův ústav 

Projednávané body: 

• představení zařízení 
• klientská intervize 
• vzdělávání dětských ergoterapeutů 
• pracoviště dětských ergoterapeutů 
• guidelines pro práci s dětskými klienty 

V případě zájmu o skupinu kontaktujte: olga.markova.cz@gmail.com 
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Spolupráce ČAE se zahraničními ergoterapeutickými organizacemi 

Council of Occupational Therapists for the European Countries = Rada ergoterapeutů pro 
evropské země 

 COTEC byl založen v roce 1986 s cílem 
koordinovat a sloučit názory národních 
ergoterapeutických asociací v Evropě. Cílem COTEC je 
umožnit národním asociacím spolupracovat na rozvoji, 
harmonizaci a zlepšování standardů profesionální praxe 
a prosazovat teorii ergoterapie v celé Evropě, aby co 
nejlépe řešila sociální a zdravotní problémy, které 

ovlivňují evropské občany. COTEC se snaží zviditelnit, hodnotit a zpřístupnit ergoterapii všem 
evropským občanům podporou svých členů a spoluprací na evropské úrovni. 

COTEC je evropská organizace pro všechny ergoterapeuty, která se snaží prostřednictvím 
jejích národních asociací zajistit dostatečný počet vysoce kvalitních praktiků a služeb v oblasti 
ergoterapie v Evropě. COTEC je nezisková organizace (NGO) a zastupuje 33 evropských asociací 
ergoterapie a více než 195 000 ergoterapeutů. COTEC je součástí regionální skupiny Světové federace 
ergoterapeutů (WFOT). 

Od roku 2014 je COTEC registrován v Evropském rejstříku transparentnosti, což usnadňuje 
účast na otevřeném rozhodovacím procesu v Evropě. Česká Asociace Ergoterapeutů je aktivním 
členem COTEC. 

Složení výkonného výboru: 
 

• Anu Söderström (2019-2023) - prezident 
• Naomi Hankinson (2021–2023) viceprezident 
• Sarah Kufner (2022-2026) člen rozšířeného výboru 
• Ann-Marie Morrissey (2020-2024) - viceprezident pro administrativu 
• Annelis Aavik (Estonsko, 2022-2026) - člen rozšířeného výboru 
• Lisa Wetzlmair (Austria, UK, 2022-2026) - viceprezident pro finance 

Strategické cíle 2021-2024: 
 

• Zajistit, aby COTEC podporoval své členské asociace a jejich členy v pokračování poskytování 
vysoce kvalitních terapií, které jsou založeny na zaměstnávání, informacích a klientsky 
zaměřených službách ve stávajících a nově vznikajících oblastech praxe ČAE se proto v roce 
2020 rozhodlo pro vznik lokálních zastupitelů 

• Posílit politická a strategická partnerství a zvýšit viditelnost při řešení zdravotních a 
společenských otázek a propagovat ergoterapeutickou perspektivu života navazujeme 
kontakty s MZ 

• Nadále přispívat k udržitelné organizaci. Podporovat individuální profesní růst členů  
snažíme se být velmi aktivní na sociálních sítích, propagujeme obor, začleňujeme univerzity 

• Aktivně přispívat k OT-Europe a převzít odpovědnost za to, aby byl hlas odborníků stále 
slyšen 
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Shrnutí aktivit ČAE v COTEC: 
 

• Data pro summary of profession 
• Začátkem 2022 proběhlo online setkání s Naomi Hankinson - podpora ze strany COTEC→ 

sepsány výhody členství v COTEC 
• Sepsán článek do Newsletteru 
• Asistování při organizaci GA  (General Assembly) v Praze (září 2022) 
• Účast na webinářích, které pořádal OT Europe- sdílení na sociálních sítích 
• Účast na vyjímečných volbách do výboru (prosinec 2022), předvánoční online meet 
• Plnění výzev: např. Public Consultation on New EU Global Health Strategy 
• Aktivní účast na GA v Praze, tvorba social evening 

o Při této příležitosti: setkání výboru COTEC a ČAE v Praze na KRL 
o Mapování situace v jiných státech ohledně placených pozic a lokálních zastupitelů 

PROČ JE DOBRÉ, ABY BYLO ČR součástí COTEC? 

Zastřešující výhody: 

• Zastoupení ergoterapie na evropské úrovni 
• Udržování aktuálních informací o evropské politice, normách a legislativě 
• Poskytování informací o aktuálních evropských problémech, které mají dopad na 

ergoterapeutickou praxi a vzdělávání 
• Příležitosti, do kterých se lze zapojit 
• Možnosti konzultace s EU na různá témata související se zdravím, sociálním systémem,  

trhem práce a životním prostředím 
• Projekty řízené EU na úrovni EU nebo na vnitrostátní úrovni 
• Účast a prezentace na evropských akcích 
• Příležitosti pro networking s ergoterapeuty a dalšími organizacemi 
• Příležitosti sdílet a rozvíjet strategie v různých oblastech, jako je např. správa, kontakt s 

národními agenturami v celé Evropě prostřednictvím rozvoje neformálních a formálních 
vztahů 

• Příležitosti propagovat úspěchy jednotlivců či celé asociace v rámci Evropy prostřednictvím 
webových stránek, newsletteru nebo sociální sítě 

• Příležitosti povzbudit k rozšíření obzorů členů ohledně mezikulturních zkušeností 
• Možnost být součástí COTEC jako individuální členi a mít příležitost uvažovat o své 

každodenní profesionální praxi s širší perspektivou 
• Přístup k 31 evropským ergoterapeutickým národním asociacím a jejich zaměstnancům s 

širokou škálou zájmů a odborných znalostí 
 

Konkrétní výhody: 

• Přístup k informacím o ergoterapii a řadě zdrojů pro informování prostřednictvím webových 
stránek 

• Příležitost zapojit se do mezievropských projektů prostřednictvím OT-Europe Register  
for Experts 
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• Možnost profesního rozvoje jako potenciální člen výkonného výboru, přednášející  
na společném kongresu 

• Potenciální přístup k profesionálům, kteří mohou chtít spolupracovat  
na celoevropském výzkumu 

 
The 1st Occupational Therapy Europe Congress 2024 
 

• 1. kongres OT Europe spolupořádá Polská asociace ergoterapie a OT Europe, která sdružuje 3 
největší evropské organizace zabývající se ergoterapií: Evropská síť ergoterapie ve 
vysokoškolském vzdělávání (ENOTHE), Rada ergoterapeutů pro evropské země (COTEC) a 
výzkum v ergoterapii a ergoterapeutické vědě (ROTOS). 

 
Plány ČAE a COTEC pro rok 2023 

1) Nadále zůstat aktivním členem 
2) Newsletter – jako již každoročně přispět článkem 
3) Přijímat a plnit výzvy z COTEC 
4) Zúčastnit se GD a GA neboli výboru COTEC 
5) Nechat si poradit od členů, jak získávat kontakty v politice  
6) Získat informace ohledně placených pozic výborů 
7) Účastnit se webinářů, které pořádá COTEC 
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Spolupráce s WFOT (Světová federace ergoterapeutů)  

Členové pracovní skupiny:  

 WFOT delegate: Marianna Kačeňáková  
 WFOT 1 alternate: Kateřina Svěcená 

prezident@ergoterapie.cz  
 WFOT 2 alternate: Zuzana Rodová 

Spolupráce s WFOT (World Federation of Occupational Therapists- Světová federace ergoterapeutů)  

Světová federace ergoterapeutů je mezinárodní organizace, která sdružuje ergoterapeutické asociace 
i jednotlivé ergoterapeuty z celého světa. WFOT byla založena v roce 1952 a v současné době čítá 105 
členských organizací (zemí a regionálních skupin). Celkově zastřešuje přes 580000 ergoterapeutů 
a přes 1000 WFOT approved škol (schválených dle WFOT minimálních standard). Posláním WFOTu je 
reprezentovat ergoterapii na celosvětové úrovni, zlepšovat podmínky pro praxi ergoterapie, 
podporovat spolupráci a výměnu informací mezi ergoterapeutickými asociacemi, podílet se na 
vymezení etických zásad a standardů ergoterapie, podněcovat zájem o profesi či pořádat celosvětové 
ergoterapeutické kongresy. ČAE je členem WFOT od roku 2002. 

Shrnutí zásadních událostí z roku 2022: 
• V roce 2022 byli členové ČAE informováni o nových dokumentech WFOT 
• Dále bylo za ČAE vyplněno několik dalších dotazníků pro informaci WFOTu 
• Členi byli informováni o světovém ergoterapeutickém kongresu WFOT- Paříž 2022  

 

Proč jsme ve WFOT? 
 je esenciální být v celosvětové OT komunitě 
 organizace zastřešující 633000 OT, 107 členů, přes 1100 approved škol 
 spolupracuje s WHO a dalšími mezinárodními organizacemi 
 vydává materiály, position papers, mapování situace po světě 
 možnost sdílení problémů i dobré praxe, inspirace, diskuze 
 podpora zemí kde OT vzniká 
 v případě nesnází- silný partner, na kterého se můžeme obrátit, konkrétní řešení s výborem 

WFOT 
 podpora škol- hodnocení dle Minimálních standardů WFOT- díky tomu zvyšování kvality OT 

co celém světě 
 podpora praxe a výzkumu- kongres, prezentace výsledků, navazování kontaktů 
 práce na globálních projektech 
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Aktuality: 
• Možnost individuálního. členství ve WFOTu- nutné zaplatit společně se členstvím do ČAE do 

28.února 2023 

• Cena: 590,- Kč   

Cíle pro rok 2023 
• Seznámit členy s individuálním členstvím- zůstává z minulého roku 
• Seznamovat nadále členy s děním ve WFOT 
• V rámci skupiny pro Minimální standardy vzdělávání informovat univerzity o možnosti žádat 

o „WFOT approval“ 
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Propagace a informování členů  

Web ČAE za rok 2022 

 
• Aktualizace a úpravy webových stránek ČAE (pravidelné zveřejňování informací z ČAE, 

odkazy na zajímavé zdroje, uveřejňování nabídek práce)  
• Za rok 2022 bylo rozesláno 128 hromadných emailů členům ČAE 
• Vytváření účtů pro nové členy ČAE a komunikace ohledně zapomenutých hesel (zapomenuté 

heslo: napsat na web@ergoterapie.cz ) 
• Komunikace se zaměstnavateli ohledně nabídek práce 
• Nápady, doporučení či stížnosti k fungování webových stránek je možno zasílat na: 

web@ergoterapie.cz 

Seznam ergoterapeutických pracovišť – aktuálně evidováno 177 

 

 

 

Facebook a Meta 

Facebookové stránky nyní spravují členky skupiny Propagace - Mgr. Klára Šťastná, Mgr. Bc. 
Anna Rejtarová, Mgr. Pavlína Gašparová a Mgr. Michaela Ondráčková. Během roku 2022 došlo 
k nárůstů počtu sledujících i počtů „To se mi líbí“. Ke dni 30. 1. 2023  je uvedeno, že 1401 uživatelů 
stránku označilo jako To se mi líbí a může se tak snadněji dostat k jejímu obsahu. Pro zajímavost 
uvádíme, že na základě těchto čísel víme, že nás sleduje o 201 osob více, než loňský rok.  
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Velkým úspěchem je zvýšení dosahu příspěvku a tím i zvýšení počtu potenciálně oslovených osob. 

 

 

Došlo i ke zvýšení návštěvnosti, která je téměř prakticky dvojnásobně vyšší než loni.   

 

V letošním roce jsme pokračovaly ve strategii sdílení příspěvků, průměrné sdílení je nyní 3x týdně. 
Zároveň byla vytvořena jednotná grafika pro sociální sítě (FB a a Instagram).  
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Instagram 

Instagram je další sítí, kterou ČAE využívá ke své propagaci. K 30.1. 2023 registrujeme 727 
sledujících, což je o 145 osob více než před rokem. Aktuálně registrujeme 322 příspěvků a během 
jednoho roku jsme uvedli 269 příspěvků do „stories“ 

A jaké máme plány pro rok 2023?  
- Vytvářet více videí 
- Vytvořit medailonky nového výkonného výboru a rozšířeného výboru 
- Informovat členy i nečleny o dění v asociaci (každý měsíc sdílet souhrn aktivit) 
- Sdílet nové webináře, informace o konferencích 
- Sdílet s vámi informace z COTEC a WFOT  
- Sdílet s členy i nečleny strategické plány a cíle 
- Motivovat nečleny pro členství 
- Informovat vás o nových spolupracích 

Youtube kanál 

České asociace ergoterapeutů spravuje YouTube kanál, na kterém je uveřejněno video, které 
bylo vytvořeno k oslavám Světového dne ergoterapie pro rok 2020. V letošním roce bylo opět využito 
pro účely šíření informací o Světovém dne ergoterapie.  

Během letošního roku zároveň přibyly nahrávky z realizovaných webinářů, které jsou dostupné členům 
České asociace ergoterapeutů.  Další obsah bude postupně přibývat. 

Světový den ergoterapie 2022 

Oslava Světového dne ergoterapie probíhala na mnoha místech v České republice. Mnohá 
pracoviště se zapojila pomocí kampaní na sociálních sítích, jiná pracoviště uspořádala akce se 
zaměřením na představení náplně práce ergoterapeuta.. 

Za Českou asociaci ergoterapeutů bylo uspořádáno online setkání, které mělo za cíl umožnit 
neformální setkání ergoterapeutů. Vše zašaslo workshopem na téma „Terapeutická sebeúcta“ pod 
vedením prezidentky ČAE Mgr. Kateřiny Svěcené, PhD. Následoval „online přípitek“. Máme velkou 
radost z účasti uživatelů a z toho, že i přes ztíženou situaci se nám podařilo se potkat. 
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SPONZOŘI 2022 

 
 
 
 
 
 
 


