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Summary | Occupational therapy is a profession
provide counselling services on adaptation,
based on the process of occupation. It uses
compensation, and substitution of disorders and
meaningful activities as tools to achieve therapeutic
illnesses, in the areas of vocational assessment and
goals. An occupational therapist is a regular part
vocational rehabilitation, barrier-free access, and
of an interdisciplinary
psychiatric and
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day.the
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Souhrn | Ergoterapie je profese založená na procesu
„zaměstnávání se“. Využívá smysluplné činnosti jako
nástroje k dosažení terapeutických cílů. Ve světě je
běžně ergoterapeut součástí interdisciplinárního týmu
na psychiatrických a adiktologických odděleních.
V České republice je tato profese často zaměňována
s pracovním terapeutem. Ergoterapeut je
zdravotnický pracovník, který pracuje bez odborného
dohledu na základě indikace lékaře, a to hlavně
v oblastech aktivit denního života, kognitivních funkcí
ve vztahu k běžným denním činnostem, v oblasti
pracovních a zájmových aktivit v kontextu fyzického
a sociálního prostředí, poskytuje poradenské služby

v otázkách adaptace, kompenzace a substituce
poruch a onemocnění, v oblastech ergodiagnostiky
a pracovní rehabilitace, bezbariérovosti, ale i zájmů
a smysluplné struktury dne klienta. Cílem článku je
seznámení s možnostmi uplatnění ergoterapeuta
v adiktologii. Ukázky práce ergoterapeuta vycházejí
z literárních zdrojů a následně jsou v rámci podrobné
kazuistické studie prezentovány na konkrétním
případu klientky. Tato případová studie dokazuje,
že ergoterapeutická intervence pomohla zvýšit
klientce kvalitu života díky tomu, že se jí povedlo najít
pracovní uplatnění na otevřeném trhu práce a zapojila
se do volnočasových aktivit.
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1 NADPIS
VÝCHODISKA
DRUHÉ
A ÚROVNĚ
ÚVOD
Participation
Cílem článku in
je prevention
seznámení sstudies
možnostmi
often uplatnění
requires respondents
ergoterapeuta
to
answer
v adiktologii.
sensitive
Ukázky
questions
práceabout
ergoterapeuta
their risk behavior,
vycházejísuch
z literárních
as sexual
zdrojů
experiences
a následně
or substance
jsou prezentovány
use. Maintaining
na konkrétním
anonymity
případu
appears
klinecessary
entky.
not only to obtain valid answers (Gfroerer and Kennet
2014) but also to protect the participants and their environment
(family,
etc.)—as
generally
Institutional
Užívání school,
návykových
látek
má vliv required
na zdravíbyklienta
(fyzickéReview
i psyBoards
(IRBs).Závislost a užívání návykových látek ovlivňuje i kogchosociální).
nitivní schopnosti klienta, snižují výkon v životních aktivitách, kteA
réself-generated
člověk potřebuje
identification
pro své role
code
v životě
(SGIC)(Hoxmark,
is an anonymous
2012). Snižuje
identifier
se hlavně
generated
kvalita
from
života
information
a „well-being“.
available
Ke zlepšení
to the participant
kvality pak
but
může
not
to
vést
thesmysluplné
researchertrávení
on the volného
basis of identical
času, návrat
instructions
do práce,
forplnění
all partižicipants.
votních Confidentiality
rolí a uznání okolí.
(a limited
Se všemi
number
těmito
of faktory
individuals
ergoterapeut
collecting
or
pracuje,
analyzing
což může
data can
býtlink
účinným
the responses
nástrojem
with
proti
individual
závislosti.
study subjects) is grounded in the researcher’s moral claim to trustworthiness,
while
anonymity
(the collection
of no identifying
information zaon
„Ergoterapie
je profese,
která prostřednictvím
smysluplného
individual
subjects)
a functional
attributeschopností
of the research
design
městnávání
usiluje oiszachování
a využívání
jedince
po(Bjarnason
and
Adalbjarnardottir
2000). With
an SGIC,zájmových
researchersa
třebných pro
zvládání
běžných denních,
pracovních,
do
not collect
any information
that could
identify
the participants,
rekreačních
činností
u osob jakéhokoli
věku
s různým
typem pose.g.,
names, smyslovým,
addresses, orpsychickým,
dates of birth.
tiženítheir
(fyzickým,
mentálním nebo sociálním znevýhodněním). Podporuje maximálně možnou participaci
jedince
v běžném
přičemž
respektuje
jeho osobnost
The
advantage
of životě,
using SGICs
is that
it helpsplně
overcome
the com-a
plexity
možnosti“
and(ČAE,
administrative
2008).
burden of linking sensitive individual-level data over multiple time points (within-group SGICs) without
the
acquire direct
personal
details
informed
Jde need
tedy otorehabilitační
obor,
který se
snažíand
navrátit
osoběconsent
s disathat
may
compromise
thenejvyšší
anonymity
of míře
potential
respondents
bilitou
kvalitu
života v co
možné
a využívá
k tomu
or
theirkteré
willingness
participate
(Kristjansson
aktivit,
jsou protoklienta
důležité
(Švestkováetetal.
al.,2014).
2017).In addition to longitudinal research, the advantages of SGICs can be
utilized
in research
designs
with different
study groups
(betweenErgoterapie
se v České
republice
běžně vyskytuje
na rehabilitač-group
SGICs, e.g.,
children andústavech
their parents)
where
ních klinikách,
rehabilitačních
a všude
tam, individuals
kde se vyneed
be spaired
across
the groups
preserving
skytujítolidé
fyzickým
postižením.
Nawhile
pracovištích,
kderespondent
se pracuje
anonymity.
s klienty s adiktologickou problematikou, se v praxi častěji objevuje pracovní terapeut. Zatímco cílem pracovního terapeuta v praxi
The
SGIC usually
a combination
specific –characters
je zabavit
klienta aconsists
odvést of
jeho
myšlenky od of
problému
většinou
(letters
digits) derived
from elements
(sources
of information,
pomocíand
rukodělných
a kreativních
činností,
cílem práce
ergoterae.g.,
middle,
or last
names,života
names
of pets, favorite
clubs
or
peutafirst,
je zlepšit
aktivity
denního
(Švestková,
Svěcená,
2013).
mascots, or date of birth). One element can provide one or more
characters
for–an
SGIC. The number
of elements
used for
generaObě profese
ergoterapeuta
i pracovního
terapeuta
– definuje
ting
an SGIC
varies from
three (McAlister
and Gordon
1986), throuvyhláška
č. 55/2011,
o činnostech
zdravotnických
pracovníků
a jigh
four
(FernandezHermidaZatímco
et al. 2013;
Kandel 1973;
Lee et al.
ných
odborných
pracovníků.
ergoterapeut
je vysokoškol2004;
Wilson etkterý
al. 2010),
five (Kristjansson
et al. 2014),
six (Grube
ský pracovník,
je definován
jako zdravotnická
profese,
která
et
al. 1989),
and seven (Galanti
2007), indikace
to eight lékaře,
(Damrosch
pracuje
bez odborného
dohleduetnaal.základě
a to
1986;
et al. 2000).
SGIC can
be used
to link questionhlavněDiIorio
v oblastech
aktivit An
denního
života,
kognitivních
funkcí ve
naires,
cannotdenním
easily be
associated
with a pracovních
specific respondent
vztahu but
k běžným
činnostem,
v oblasti
a zájmo(Grube
et al.v1989).
vých aktivit
kontextu fyzického a sociálního prostředí, poskytuje
poradenské služby v otázkách adaptace, kompenzace a substituCodes
of different
lengthsv(numbers
characters) made
up from
ce poruch
a onemocnění,
oblastechofergodiagnostiky
a pracovní
different
quantities
of differentaleelements
of information,
rehabilitace,
bezbariérovosti,
i zájmů (sources
a smysluplné
struktury
e.g.,
name)
used with
varying
in matching
particidne first
klienta,
takare
pracovní
terapeut
je success
„absolvent
akreditovaného
pants.
Stability,kurzu
variability,
andpracovní
proximate
relevance
to the středníresponkvalifikačního
v oboru
terapie
po získání
dent
are associated
with
lower error
and omission
rates,středního
resulting
ho vzdělání,
středního
vzdělání
s výučním
listem nebo
in
higher smatch
rateszkouškou“
(Yurek et al.
2008). Stability
refers
to the cavzdělání
maturitní
(vyhláška
55/2011,
o činnostech
pacity
of each element
in thearesearcher-constructed
question set
zdravotnických
pracovníků
jiných odborných pracovníků,
ve
to
produce
the same
response every time it is answered. Variabiznění
pozdějších
předpisů).
lity refers to the capacity of the response options associated with
each
element
in thetypem
question
set to differ
sufficiently
among
the
U klientů
s různým
závislosti
se mohou
objevovat
nedorespondents.
Elements
with proximate
to the responstatky a zhoršení
provádění
či prožitkurelevance
v soběstačnosti,
práci a
dent
pertain to the
self rather
et práce
al. 2010;
Yuvolnočasových
aktivitách,
cožthan
jsouothers
hlavní(Schnell
domény
ergorek
et al. 2008),
e.g., the initials
of the(2016),
respondent’s
own name
are
terapeuta.
To potvrzuje
Kiepeková
která uvádí
konkrét-

KAZUISTIKA
SEKCE

more
proximal
than the initials
of his/her
grandmother’s
name.
In
ní oblasti:
soběstačnost
– zvládání
domácnosti
(příprava
jídla,
addition
to stability,
variability, and
proximate
relevance,
Schnell
výživa sebe
sama, sebesycení),
oblastí
finančního
managemenet
(2010)s introduced
the se
number
elements
(complexity
of
tu al.
a práce
penězi, starání
o své of
zdraví
(docházení
do zdrathe
SGIC) aszařízení),
another important
characteristic
affects the
matvotnických
produktivitu
– zvládáníthat
pracovních
aktivit,
ching
rate.
Theyúrazů,
identified
an overall
tendency
zvýšené
riziko
rodičovství
a péče
o dítě,which
apod.,shows
volnýthat
čas
a– constant
in the number
of false positives
matches
incre-a
naplněnídecline
aktivit volného
času (snížení
zájmu o tyto
aktivity)
asing
complexity
of the struktura
code.
prožitku
těchto aktivit,
dne klienta, stýkání se jen s určitými sociálními skupinami apod.
We found only two studies that reported on linking the
SGICs
of two study vyšetření
groups, but
neither
of thesejakstudies
U ergoterapeutického
je velmi
podstatné,
uvádí
assessed
results of the
linkingzjistit
procedure
in experimental
preStoffelováthe
a Moyersová
(2004),
u klienta,
jaké užívá návyvention
studies.
SGIC based
on
kové látky
a jakýKandel
to má(1973)
vliv naused
jehoeight-character
každodenní rutinní
aktivity,
the
middle
of first
and last samotné
names, the
date of birth, and the
od toho
se letters
pak odráží
nastavení
ergoterapie.
last two characters of telephone numbers to match adolescents’
questionnaires
with those
their základní
parents běžné
and/orsoběstačnosti
best friends
Mezi aktivity denního
životaofkromě
into
or triads. She
was –able
to zvládání
match 73.6%
all possible
patřídyads
i instrumentální
aktivity
např.
péče of
o domácnost,
dyads,
6% of the
adolescents
andtechnologií,
2% of the parents
were
funkčníwhile
komunikace
pomocí
moderních
pracovní
aknot
Bwilling
or able
to construct
the code^ (Kandel
1973, p. 1070).
tivity,
transport
do práce
apod. Ergoterapeut
se v ideálním
přípaFernandez-Hermida
et al. (2013)
a ten-character
SGICz in
child
dě zaměřuje též na návrat
klientaused
do domácího
prostředí
ústavní
and
was made
of the first
three
letters
of
péčeparent
– jehosurveys
zvládáníthat
pobytu
doma,up
struktura
aktivit
během
dne,
the
mother’s
name,
the day
of the
month
the child’s
date of
pracovní
aktivity
klienta
a jeho
návrat
do of
práce.
Ve spolupráci
birth
(number),ergoterapeut
the first three
letters aoftrénuje
his/herkognitivní
name, and
the
s psychologem
vyšetřuje
funkce
number
of the
month denního
of birth. The
rateNapř.
of allklient,
possible
dyads
a jejich vliv
na aktivity
života.
který
je mámatvýched
69.95%. může
In a few
(aboutv některých
3%), Bthe code
was wrong
raznějiwas
postižené,
mítcases
problémy
pracovních
aktiand
matching
was not feasible^
(Fernandez-Hermida
et al. 2013,
vitách,
ale i v aktivitách
denního života
typu vaření či nakupování
p.
160). From a comparison
of these
two studies,
seems
that
(zapamatování
si ingrediencí,
soustředění
se na it
více
aktivit
přimatvaching
was less successful
withspotřebič,
more characters,
but
the difference
ření, nezapomenout
vypnout
orientace
místem
při cestě
was
rather small.
This may seem
to beapod.).
contrary to the findings of
do obchodu,
zapamatování
si surovin
Schnell et al. (2010) that the complexity of the SGIC increases the
matching
rate,cíle
butčlánku,
Fernandez-Hermida
et al. (2013)
usedneboli
the same
Pro naplnění
byla zvolena případová
studie
kanumber
of elements
to generate
an SGIC
as Kandel (1973),
zuistika, protože
tento(four)
způsob
práce pomůže
nejnázorněji
ukázat
and
theirpráci
success
rate of matching
was about
the2016),
same (70
vs 74%).
detailní
s konkrétním
případem
(Hendl,
autorky
se
tedy pokusí ukázat jednotlivé oblasti práce ergoterapeuta u kliSGICs
arezávislostí.
most often used in longitudinal studies to track responentky se
dents over multiple data collection points (e.g., Damrosch 1986;
DiIorio et al. 2000; Galanti et al. 2007; Grube et al. 1989; Kristjansson
et al. 2014;
Lee et al. 2004). SGICs are used less often for pai2 POPIS
PŘÍPADU
ring different groups (e.g., such as a parent and a child). Interestingly,
thejematching
rate is reported
be lower for between-group
Případ
tvořen pomocí
záznamůto
z dokumentace.
Tyto záznamy
SGICs
(70–74%)
as opposed
to within-group
SGICs, e.g.,
91.9%
jsou mírně
upraveny
tak, aby nebylo
možné identifikovat
klientku.
by the off-one rule (the pairs of the resulting codes are declared
as Bmatches if they differ at most by one character (Galanti et al.
2007)).
There has
been no ergoterapeutem
study specifically focused on SGICs used
2.1 Vstupní
vyšetření
for the pairing of two study groups in experimental prevention
studies.
wezákladě
conducted
a feasibility
study to assess
the
V srpnu Therefore,
2018 byla na
indikace
lékaře objednána
klientka
methodological
properties
(variability,
proximate
relevance
to the
s diagnózou poruchy
způsobené
sedativy,
hypnotiky
– syndrom
respondent,
number
of elements) vyšetření
of anonymous
SGICs from
závislosti, na and
vstupní
ergoterapeutické
a na následné
techildren
and their
in a school-based
ranrapie. Jednalo
se oparents
cizinku, who
kteráparticipated
se přestěhovala
do Prahy. Klientka
domized
trial.hospitalizovaná
The specific aimsv of
the study
byla předcontrolled
nástupemprevention
na ergoterapii
psychiatricwere
as follows:
kém zařízení,
poté několik týdnů ve stacionáři pro odvykací stav a
úzkosti. Klientce je 56 let, hovoří lámanou češtinou. Ve své rodné
(1)
Tozanechala

estimate
the
characteristics
the
zemi
přátele,
veškeré
sobě blízké věci,of
včetně
svéhocode
psa.
elements
by
analyzing
Do characters
České republiky and
se přestěhovala
za svými dětmi
před
rokem.
missing and
wrong
characters
in order
to determine
Na a)
ergoterapii
přichází
s cílem
řešit svou
pracovní
situaci. the overall error rate in generating SGICs;
b) tvstupního
he components
of the SGIC that
are attributable
to the
inV den
ergoterapeutického
vyšetření
klientka od
pohlecreased
error in nešťastným
linked pairs;dojmem.
and
du působí
plačtivým,
Během sezení klientka
(2)
to calculate
the efficiency
of the anonymous
komunikuje,
spolupracuje,
odpovídá
spíše tiššímlinkage
hlasem,between
často je
the two groups (children and their parents).
plačtivá.

Ergoterapeut
Nadpis článku,v pokud
adiktologii
bude– dlouhý,
Kazuistická
budestudie
se krátit za použití tří teček...

Anamnestické
2 NADPIS DRUHÉ
údaje

ÚROVNĚ NA
DVA ŘÁDKY LOREM IPSUM

Nynější onemocnění: Stěžuje si na mnoho komplikací po vysazení
benzodiazepinů – úzkosti, záškuby, panické stavy, je extrémně citlivá
zvuky.třetí
Selhávání
v běžném životě, obava ze selhání v práci.
2.1 na
Nadpis
úrovně
Pocity:
Bus queCelkově
autem ad
stížnosti
quae. na
Ilit,špatnou
velecabor
náladu,
ma vent
pocity
hillab
bezmoci,
iducid eum
přecitlivělosti,
volo moluptatat
bezcennosti,
iurur, omnimo
ztracenosti,
et vent selhává
es at quae
v corupta
běžném tquibus
životě,
depresivní
dolorias dolor
stavy,
soluptaspiti
potíže se corehentem
spánkem, strach
vendes
z neúspěchu,
restotate ped
který
quojí
brání
voluptatur?
cokoli Ehendam
udělat, strach,
ipidunt,
aby tem
se něco
verum
nestalo
escimusandel
blízkým, pocity,
ipic tem
že
někoho
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samostatně).
Má dvě děti,as
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(měl závislost
ta quatempor
odismá
sinctatempos
ius (2
et roky),
porrum
faceribera
id
na
alkoholu); odaut
dcery
jednoho vnuka
s dcerou
se vídá
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Zájmy: V tuto chvíli neuvádí žádné zájmy, na opakované a motivační
dotazy třetí
jen krčí
rameny.
jen chůzi.
Ke konci
vyšetření
2.2 Nadpis
úrovně
naUvádí
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mimovolně
dodává,
že
ji
na
škole
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organizace
školních
souanno dolores
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Školní
anamnéza:
nadstavbu
seque ped
experisVystudovala
es dolor sumgymnázium,
que evelitiurpoté
aut etum
quae ženrero
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idebitis con nest ut que pro od que vidipsus restio. Et
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Pracovní
anamnéza:
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sestra copo
blacepelenda
pere paPo
quis
dus pracovala
debisim agnienitium
dobu
roku,ne
poté
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posledníconsequi
roky pracovala
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dolore nonet,
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pracovního
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Empeliti tenda
vendam
qui del sidunt
quodit
in conetur, sam
ipicia
vysvětlit
Klientka
sama
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2.2.1 Nadpis čtvrté úrovně, víc úrovní není v časopisu povoleno.
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uživatelPokudpracovní
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přesto trvalŘidičský
na pátéprůkaz
úrovni, nemá,
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sin nosrozdíl
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ipsandidnem
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idebitis
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je do cca
hodin.
Volno
– bývá
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bus.
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Soběstačnost:
Plně soběstačná.
Ictias qui restotatiis
et a volorest laut rest elessum solor sinvellores
esequis rem ea cuptation nihillest, cuptam eatur, sit ut odis etureSmysly:
V normě,
zrak – užívá
brýle na čtení.
riamus eum
aliti occabor
itemporporem
quis atur sition pore core
sit, serum nemossintur, te voluptis d, nonsequi que inverit aut odi
Kognitivní
funkce:
V běžné
komunikaci
patologie.
Probléint pro tem
culparum
debis
rese connení
conpatrná
comnimo
vellatemod
my
v denním
životě ve spojitosti
s kognicí:dignationem
žádné.
quissit
lam volupturessi
to bersperi
ipsamus, odi
odisqui atemquia net voluptatume nullupta consed moluptatque
Závěr
ze vstupního
vyšetření:
Klientka
soběstačná,
bez problému
latquunt,
tem laborro
vitatis dollor
siminusdae.
Et quaerna
tempor
kognitivních
funkcí –etobtíže
v komunikaci
s ostatními.
Nyní
je nejIctias qui restotatiis
a volorest
laut rest elessum
solor
sinvelllor
větší
problém
naplněnítempor
volného času a nalezení práce.
siminusdae.
Etvquaerna
1
Doporučení:
Ergoterapii
náplň
nalezení
Ictias qui restotatiis
et a zaměřit
volorestna
laut
restvolného
elessumčasu
solora sinvelloares
udržení
práce,
dovedností
získání práce,
esequis
remna
eatrénink
cuptation
nihillest,nacuptam
eatur, komunikasit ut odis
ce
– modelové
činnosti
(přijímací
pohovory apod.).
etureriamus
eum
aliti occabor
itemporporem
quis atur sition pore
core sit, serum nemossintur, te voluptis doluptibus. Et aut faccabores non coreriorem lam exerum alit alit unt, nonsequi que inveritErgoterapeutické
aut odi int pro tem intervence
culparum debis rese con con comnimo
2.2
vellaut quatium quodic tem des essimaio voloreh eniminc tistium
con eossimus,
od quatemp
erferuptatem
naturitem.
Ergoterapie
probíhala
u klientky
jedenkrátvoluptur
týdně poauta
dobu
šedesáti
Aliquiatur renias coreptur? Et hicabori utatemod quissit lam vominut.
lupturessi to bersperi dignationem ipsamus, odi odisqui atemquia
net voluptatume
nullupta consed moluptatque latquunt, tem laPrvní
měsíc
borro vitatis dollor siminusdae. Et quaerna tempor Ictias qui restotatiis et aspolupracovala
voloelessum solor
sinvellores
ea cuptationa
Klientka
po celou
dobuesequis
terapie,rem
komunikovala
nihillest,se.
cuptam
eatur. bylo potřeba navázat terapeutický vztah.
snažila
Na počátku
Během sezení provázela svůj projev pláčem. Bylo nutné řešit
strukturu dne a jeho smysluplné naplnění, aby klientka jen „nepřežívala“ den. Proto byl předán kontakt na organizaci Baobab a
jejich volnočasové aktivity (nevyužila). Své víkendy se snažila trávit
s rodinou a kontaktovala svou přítelkyni ze stacionáře, se kterou
občas trávila čas o víkendech. Postupně jí byly zadávány úkoly od
jedné terapie ke druhé na trávení volného času.

Dále řešena pracovní situace, kdy byla terapie zaměřena na tvorbu
životopisu, trénink psaní motivačního dopisu, trénink na přijímací pohovor – prováděn formou konkrétních modelových situací.
Byl vytvořen profil „ideální pracovní pozice“ a na základě úkolů
od terapeuta si sama nebo s terapeutem vyhledávala inzeráty na
požadované pozice. Vyhledávanou pozicí se stala sestra v ambulantní péči s pravidelnou pracovní dobou v nestresovém prostředí.
Klientka udávala strach z některých činností zdravotní sestry, jako
jsou odběry krve, zodpovědnost apod.
V mezidobí řešeny i situace v rodině, kdy děti na ni vyvíjely velký
tlak, nerozuměly jejím stavům a projevovaly výčitky. Dále proveden
rozbor volného času klientky; uváděla, že ji baví háčkování – došlo
tedy k pokroku, kdy oproti počátečnímu stavu udává, že má nějaký
zájem o volnočasové aktivity. Již na druhou terapii donesla uháčkovaný kus na ukázku. Po konci měsíce klientka uháčkovala dárek pro
příbuzné, který měl kladný ohlas v celé rodině.
Druhý měsíc
Klientka projevovala strach hledat si práci zdravotní s estry. Ošetřující psychiatr jí doporučil obrátit se na zařízení, které řeší pracovní
rehabilitaci u klientů s psychiatrickou diagnózou. Stoupala u ní nedůvěra ve své pracovní schopnosti, strach z komunikace s cizími
lidmi a z komunikace po telefonu. Odstraňování obav bylo řešeno
tréninkem dovedností během modelových činností s ergoterapeutem,
byly trénovány
i dovednosti
napsat slušnýquaeprestia
odmítavý dopis
1 | Moluptaquis
moditatius,
soluptus.Orepediscium
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pozice, kam
DRUHÉ
by bylaÚROVNĚ
přijata, ale z jejího pohledu byly nevyhovující.
Participation in prevention studies often requires respondents to
answer
sensitive
questions
about
their risk
behavior,
such as sexuV průběhu
druhého
měsíce
klientka
navštívila
doporučené
zaal
experiences
or substance
Maintaining
anonymity
appears
řízení,
kde získala
kontakty use.
na dva
potenciální
zaměstnavatele
necessary
notjednalo
only too obtain
valid answers
(Gfroerer
and Kennet
– u obou se
jinou pozici,
než je práce
zdravotní
sestry.
2014)
butsealso
to protect
the participants
and their
Jednalo
o práci
v obchodě
a administrativní
sílu.environment
Chtěla práci
(family,
school,
generally
requirednež
by Institutional
nenáročnou
naetc.)—as
odpovědnost
na období,
si začne býtReview
jistější
Boards
(IRBs). úkonech. Ergoterapeut motivoval klientku vytrvat v
v pracovních
hledání pracovní pozice zdravotní sestry na méně stresovém pracovišti.
Vzhledemidentification
k tomu, že nebylo
možné
převést
její invalidní
A
self-generated
code (SGIC)
is an
anonymous
identidůchod
do českých
podmínek,available
nemohla
získat
podporovanou
fier
generated
from information
to the
participant
but not
pracovní
rehabilitaci
v České
Terapie
byla zaměřena
na
to
the researcher
on the
basisrepublice.
of identical
instructions
for all partipřijímacíConfidentiality
rozhovor pomocí
modelových
– řešeny
krizové
cipants.
(a limited
number situací
of individuals
collecting
otázky
typu, data
proč can
nepracovala
apod.
or
analyzing
link the responses
with individual study subjects) is grounded in the researcher’s moral claim to trustworthiness,
while
anonymity (the collection of no identifying information on
Třetí měsíc
individual subjects) is a functional attribute of the research design
(Bjarnason
and měsíce
Adalbjarnardottir
Withnaanvyhledávání
SGIC, researchers
Během třetího
se klientka2000).
zaměřila
práce
do
not collect
any information
that couldsestry.
identify
the participants,
a vybrala
dvě pracovní
pozice zdravotní
Terapie
byla zaměe.g.,
names, addresses,
or dates ofergoterapeutická
birth.
řenatheir
na modelový
vstupní pohovor,
intervence
byla zaměřena na tvorbu motivačního dopisu. V soukromém žiThe
using
SGICsodis dětí,
that it
helps
overcome
the práci.
comvotěadvantage
byl vyvíjenofvelký
nátlak
aby
si našla
lukrativní
plexity
of linkingsisensitive
individualTerapie and
bylaadministrative
dále zaměřenaburden
na uvědomění
svých kompetencí,
-level
over
multiplestránek
time points
(within-group
SGICs) without
svých data
silných
a slabých
v profesi
zdravotní sestry.
the need to acquire direct personal details and informed consent
that
mayúspěšně
compromise
the anonymity
of potential
respondents
Klientka
absolvovala
vstupní pohovor
a byla
přijata do
or
their willingness
to participate
(Kristjansson
al. 2014).
adambulance,
kam docházela
v průběhu
měsíce naetzaučení.
PoIn
třech
dition
to longitudinal
research,
the advantages
canstrebe
návštěvách
však ohlásila,
že již nepřijde
– bylo to of
proSGICs
ni příliš
utilized
in research
designs with
different
study
groups
sové prostředí.
Ergoterapie
probíhala
s cílem
řešit
tuto (betweennepříjem-group
SGICs,
e.g., jichildren
and their parents)
nou situaci
a umět
ohlásit kompetentní
osobě.where
Tímto individuals
způsobem
need
to be pairedklientka
across the
groups while
respondent
díky ergoterapii
vyzkoušela
ještěpreserving
dvě pracovní
pozice
anonymity.
zdravotní sestry a vždy velmi rychle pracovní poměr ukončila.
The
SGIC
usually consists of a combination of specific characters
Čtvrtý
měsíc
(letters and digits) derived from elements (sources of information,
e.g.,
first,vmiddle,
or last names,
names of vhodné
pets, favorite
clubs
or
Klientka
rámci ergoterapie
vyhledávala
inzeráty
a komascots,
or date
of birth).
One element
can provide
one or more
munikovala
už více
samostatně
s potenciálním
zaměstnavatelem
characters
for an
SGIC.VThe
number
of elements
for nabídku
generanež na začátku
terapií.
průběhu
čtvrtého
měsíceused
nalezla
ting
varies
from three
(McAlister
and Gordon
práceanv SGIC
lékařské
ordinaci.
V průběhu
zaučování
byly 1986),
řešenythrourůzné
gh
four (FernandezHermida
et al. 2013;
Kandel 1973;
Leenaetkoal.
pracovní
aktivity. Modelové
činnosti
se zaměřovaly
hlavně
2004;
Wilson
et al. 2010), kterého
five (Kristjansson
munikaci
a telefonování,
se obávala.et al. 2014), six (Grube
et al. 1989), and seven (Galanti et al. 2007), to eight (Damrosch
1986;
DiIorio
et al. 2000). An SGIC can be used to link questionPátý měsíc
a současnost
naires, but cannot easily be associated with a specific respondent
(Grube
et al.měsíce
1989). byla klientka plně zaměstnána v ambulanci
Od pátého
lékaře s pravidelnou pracovní dobou. Veškeré pracovní aktivity
Codes
of adifferent
lengths
(numbers
of characters)
made jiup
from
zvládala
nyní je čím
dál jistější
ve svém
jednání, práce
baví.
V
different
quantitiesjsou
of different
elements
(sources
of vztahy
information,
rámci ergoterapie
v současnosti
řešeny
rodinné
a vole.g.,
first
name) are
used withdne
varying
success
in matching
particiný čas
klientky,
její struktura
a vhodné
nastavení
v rámci
„ocpants.
Stability,
variability,
proximate
relevance
to theJedná
responcupational
balance“
neboliand
rovnováhy
životních
aktivit.
se
dent
are associated
with
error and
omission
rates,
resulting
o rovnováhu
zapojení
dolower
jednotlivých
aktivit
klienta,
které
vedou
in
higher
match rates
(Yurek Hocking,
et al. 2008).
Stability
refers to
the klicak jeho
„well-being“
(Wilcock,
2015).
V současné
chvíli
pacity
of each
element
in the researcher-constructed
question
set
entka uvádí
(oproti
původnímu
stavu, kdy ji nic nebavilo),
že ráda
to
produce
time navštěvovat
it is answered.
Variabijezdí
na kole,the
másame
ráda response
procházkyevery
a plánuje
lekce
jógy
lity
to the
capacity of the response options associated with
i na refers
vícedenní
pobyty.
each element in the question set to differ sufficiently among the
respondents. Elements with proximate relevance to the respondent pertain to the self rather than others (Schnell et al. 2010; Yurek et al. 2008), e.g., the initials of the respondent’s own name are
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more
proximal
than the initials of his/her
grandmother’s name. In
2.3 Závěr
z ergoterapeutické
intervence
addition to stability, variability, and proximate relevance, Schnell
et
al. (2010)
introduced
theženumber
of elements
(complexity
of
V závěru
je možné
shrnout,
ergoterapie
byla u této
klientky zathe
SGIC)naaszískání
another
important
characteristic
that affects the
matměřená
práce
pomocí
nastavení modelových
reálných
ching
identifiedčian
overall
tendency
shows that
situací.rate.
DáleThey
na obnovení
získání
nových
zájmůwhich
a na smysluplné
arozvrstvení
constant decline
in the number
of false
positives
increaktivit volného
času tak,
aby je
měla v matches
rovnováze.
Poasing
of the
code.
stupněcomplexity
se jednotlivé
oblasti
daří naplňovat. V tuto chvíli se zvažuje,
zda ergoterapii kromě aktivit volného času nezaměřit i na trénink
We
found only
studies
that protože
reported
on linking
kognitivních
funkcítwo
– hlavně
paměti,
klientka
uvádí, žethe
si
SGICs
of two study
but neither
these studies
často nepamatuje
jménagroups,
pro založení
spisu doofkartotéky.
V tuto
assessed
the results
of the linking
procedure
in experimental
chvíli je jistější
v pracovních
aktivitách,
avšak stále
řeší vztahy vprerovention
studies.
Kandel (1973) used eight-character SGIC based on
dině se svými
dětmi.
the middle letters of first and last names, the date of birth, and the
last
characters
telephone
numbers
tomá
match
adolescents’
Dáletwo
se řeší
aktivity vofdomácím
prostředí,
kdy
klientka
pocit, že
questionnaires
with někam
those of
their
and/or Ergoterapeut
best friends
„musí“ pořád chodit
ven,
abyparents
nebyla doma.
into
dyads or
triads.
was able
to match
of jialltěšily
possible
s klientkou
nyní
hledáShe
aktivity
volného
času, 73.6%
které by
prodyads,
6% of
the adolescents
andráda
2%trávila
of thečas.
parents
were
vádět vwhile
domácím
prostředí
tak, aby tam
Pracuje
na
not
Bwilling
or able
to kde
construct
the code^
1973,
p. 1070).
zútulnění
svého
bytu,
v současné
době(Kandel
nemá své
blízké
věci,
Fernandez-Hermida
et al. (2013) used a ten-character SGIC in child
které by jí vytvářely domov.
and parent surveys that was made up of the first three letters of
the mother’s name, the day of the month of the child’s date of
birth
(number),
the first three letters of his/her name, and the
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number of the month of birth. The rate of all possible dyads matched
69.95%.
a few
cases je
(about
3%),
Bthe code
wrong
Cílemwas
léčby
klientůInse
závislostí
proces
změny,
který was
přináší
neand
matching
was not
feasible^
(Fernandez-Hermida
2013,
jen zlepšení
zdraví,
ale hlavně
i zlepšení
kvality života et
na al.
nejvyšší
p.
160). From
comparison
of these
studies,
it seems
that
matmožnou
mírua(Kalina
et al., 2018).
Ketwo
zlepšení
kvality
života
pomáching
was less
successful
with more characters,
butsethe
difference
há klientům
vedení
plnohodnotného
života, kde
člověk
může
was
rather small.
This may
seem toaktivit,
be contrary
to the findings
of
seberealizovat
pomocí
pracovních
uznávaných
rolí v rodiSchnell
et al. (2010)
that the
the SGIC increases
ně a pomocí
odreagování
secomplexity
pro klientaof
důležitými
aktivitamithe
ve
matching
rate, but Fernandez-Hermida et al. (2013) used the same
volném čase.
number of elements (four) to generate an SGIC as Kandel (1973),
and
their success
rate of matching
was
about
the same (70konkrétní
vs 74%).
Na ukázce
výše uvedené
kazuistiky
byla
prezentována
práce ergoterapeuta u adiktologického klienta. Pro efektivní práci
SGICs
are most
longitudinal
studies součástí
to track respons klientem
by v often
běžnéused
praxiinměl
být ergoterapeut
interdidents
over multiple
datapotvrzuje
collectiontaké
points
(e.g., Damrosch
sciplinárního
týmu, což
Kiepeková
(2016). U1986;
výše
DiIorio
et kazuistiky
al. 2000; Galanti
et al.v2007;
al. 1989;keKristjanuvedené
docházelo
rámciGrube
týmu et
nejčastěji
spolusson
al. 2014; Lee et
al.byly
2004).
SGICs
are used
less often
paipráci et
s adiktologem,
kde
řešeny
kromě
závislosti
i dalšíforsituaring
different
groups
(e.g.,
such asa aproblematických
parent and a child).
Interestince, hlavně
okolo
úzkostí
klientky
vztahů
s jejími
gly,
theDíky
matching
is reported
beskupinovou
lower for between-group
dětmi.
tomu rate
začala
docházetto
i na
psychoterapii
SGICs
(70–74%)
as opposed
to within-group
SGICs, zúčastnily
e.g., 91.9%i
a terapie
pro rodinné
příslušníky
se pak jednorázově
by
její the
děti.off-one rule (the pairs of the resulting codes are declared
as Bmatches if they differ at most by one character (Galanti et al.
2007)).
There
has been
no study
specifically
on SGICs used
Pro lepší
efektivitu
terapie
by bylo
vhodné,focused
aby ergoterapeut
vyfor
thestandardizovaných
pairing of two study
groups in nástrojů.
experimental
prevention
užíval
vyšetřovacích
V tomto
případě
studies.
Therefore,
conducted
a feasibility
study todo
assess
the
bylo provedeno
jenwe
běžné
ergoterapeutické
vyšetření,
budoucmethodological
properties
(variability,
proximate
relevancevýkonu
to the
na autorky doporučují
zařadit
např. kanadské
hodnocení
respondent,
number of
elements) ofPerformance
anonymous SGICs
from–
zaměstnáváníand
(Canadian
Occupational
Measure
children
and their
parents
who participated
in a school-based
ranCOPM). Tento
nástroj
je dostupný
v českém jazyce
a pracuje s modomized
controlled
prevention
trial.
the study
tivací klienta,
kdy klade
důraz na
to,The
abyspecific
si klientaims
sámofstanovoval
were
as terapie
follows:(Law et al., 2008).
cíle své
(1)
To se

estimate
characteristics
of
the
Autorky
domnívají,the
že jedním
z aspektů úspěšné
terapiecode
byl
characters
and
elements
by měla
analyzing
kvalitně
nastavený terapeutický
vztah, kdy klientka
v ergoa) missing
and wrong
characters inseorder
to determine
the oveterapeuta
důvěru.
Ergoterapeutovi
dařilo
pomocí zadaných
rall error rate
inzvyšovat
generating
SGICs;
stupňovaných
úkolů
jistotu
klientky v jednotlivých oblasb)provádění
the components
of the SGIC
that
are vattributable
the intech
problémových
aktivit,
např.
komunikacitos okolím
creasedpracovních
error in linked
pairs; and
nebo během
pohovorů.
V rámci terapie byly využívány
(2)
to calculate
the efficiency
of the anonymous
linkage
nejčastěji
techniky
tréninku sociálních
dovedností,
hraníbetween
rolí, sethe twotýdenního
groups (children
their parents).
stavování
režimu and
a struktury
dne. Ergoterapeut pracoval také na zvládání stresu klientky pomocí relaxace a dechového

Ergoterapeut
Nadpis článku,v pokud
adiktologii
bude– dlouhý,
Kazuistická
budestudie
se krátit za použití tří teček...

2cvičení.
NADPIS
Vhodnost
DRUHÉ
zvolení
ÚROVNĚ
výše uvedených
NA technik koresponduje i
s tvrzením Gutmana (2006), který říká, že nastavení potenciálních
DVA ŘÁDKY LOREM IPSUM
problémových situací by mělo být součástí nácviku během ergoterapie, kdy zkušený ergoterapeut musí vhodně zvolit simulované hraní
rolí tak,
klient byl schopný adekvátně komunikovat
2.1
Nadpis
třetíaby
úrovně
s okolím a zvládat i stresové situace bez požití návykových látek
(Gutman,
2006).ad quae. Ilit, velecabor ma vent hillab iducid eum
Bus que autem
volo moluptatat iurur, omnimo et vent es at quae corupta tquibus
Ergoterapeuti
v České republice
běžně
součástí
interdisciplinárdolorias dolorjsou
soluptaspiti
corehentem
vendes
restotate
ped quo
ního
týmu naEhendam
psychiatrických
péče, kdeipic
sekunvoluptatur?
ipidunt,odděleních
tem verumústavní
escimusandel
tem
dárně
s klienty se závislostí.
V adiktologických
centrech je
volorrupracují
ptatiati ibusandictem
ra quatiume
volupta tquistrum
ergoterapeut výjimkou.
Fuga. Id modi rerfero es esto voluptat quam faceatianda numquis
Etický
aspekt:
Aby Udae
byla zachována
anonymita
byla něktead quunt
estibus.
quide eumquam,
quiaklientky,
enis voluptate
vorá
datatemodit,
změněna
tak, aby
nedošlomolendebitia
k její identifikaci.
Změněná
lupta
sectur?
Atiuribus
voluptiume
lit data
acid
nezkreslují
výstupmentium
a cíl článku.
qui tem facerna
iducil invenihit laborate cones de plabo. Giasint, quamusanti odi aborrum reperciis asimin consequiae
quame
Role
autorů:
nis utPrvní
dolupta
autorsoluptate
pracoval na
corit,
sběru
sam
datharum
pro článek
inuscius,
a zpraconum
qui data
val
ressido
corion
podoby
postint
článku.
audit
Druhý
esseditatis
autor pracoval
alit odicide
na revizi
mpores
článku.
experfeautoři
Oba
riaecest
se podíleli
qui demna
aut
tvorbě
faceriat
článku.
iumet aliscip sanduciis volorep
elique nonsed ea soluptam, ut molo odi con cum non resto mos
andandanda
neBez
cuskonfliktu
aliquis aszájmů.
ut am quam ius assedi rae moluptat
Konflikt
zájmů:
ide pratem iusae cus mi, serspedis sitaquate velestrum re quam, et
qui te seque arciati oresequaturi dignihitatum et experov idignate
nimus res a vollaci nus molupta tiistempor as dolest et, sunt qui
dem voluptas autemqu istemquiatis as voluptam, quatin placid
que nos iliquas sitae. Et et laborrum adi quia sit laboruptas molupta quatempor aut odis sinctatempos ius et porrum faceribera id
eossimpercia intis plaborr oreribu saepedi ctionsenis as exero denimin ullant, aut la dolorru mquate nos aut laborepuda sim quiducias asperios nectin non pedicienet ipsae in pro beraect ionsentium sime pos res re, options edistis dem aceate vitassi tionsequi.
2.2 Nadpis třetí úrovně na dva řádky Lorem Ipsum
anno dolores
Oria consedis peliquasped quis a nonsedit, id quae. Urecatur,
seque ped experis es dolor sum que evelitiur aut etum quae rero
bearum idebitis con nest ut que pro od que vidipsus restio. Et
latquia vendae conseque conseceaquod molut quam si quo incto
blacepelenda pere pa quis dus debisim agnienitium fugiam, corenda dolore nonet, ne essitatur? Qui corume consequi cuptatur,
od quid moluptatio qui vitior andipsam nis et volorei ureruptisto
es et harumentiis seditio rporeiciat.
Empeliti tenda vendam qui del idunt quodit in conetur, sam ipicia
dicimpos se nonsed ute corro eruntium rem natiassed magnatquis
aut qui cus aut ommodit que sequos maximustiis ratus diorumet
ullam, officatquam fugit ut por aut quam que sus sunt.
2.2.1 Nadpis čtvrté úrovně, víc úrovní není v časopisu povoleno.
Pokud by někdo přesto trval na páté úrovni, tak bude mít stejný
styl jako čtvrtá
Nus erruntur sin nos aut et prae ipsandi nihita eritium, ut vollab
idebitis commoluptae ipic te velibusandi voluptur, ipienis nus, naturep tatius, sequam voluptae del ipis dolore quatum voluptatet
ma ea quam qui que cuptat et, nobis ne pa pa dolecae di optatibus.
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Ictias qui restotatiis et a volorest laut rest elessum solor sinvellores
esequis rem ea cuptation nihillest, cuptam eatur, sit ut odis etureriamus eum aliti occabor itemporporem quis atur sition pore core
sit, serum nemossintur, te voluptis d, nonsequi que inverit aut odi
int pro tem culparum debis rese con con comnimo vellatemod
quissit lam volupturessi to bersperi dignationem ipsamus, odi
odisqui atemquia net voluptatume nullupta consed moluptatque
latquunt, tem laborro vitatis dollor siminusdae. Et quaerna tempor
Ictias qui restotatiis et a volorest laut rest elessum solor sinvelllor
siminusdae. Et quaerna tempor
Ictias qui restotatiis et a volorest1 laut rest elessum solor sinvellores esequis rem ea cuptation nihillest, cuptam eatur, sit ut odis
etureriamus eum aliti occabor itemporporem quis atur sition pore
core sit, serum nemossintur, te voluptis doluptibus. Et aut faccabores non coreriorem lam exerum alit alit unt, nonsequi que inverit aut odi int pro tem culparum debis rese con con comnimo
vellaut quatium quodic tem des essimaio voloreh eniminc tistium
con eossimus, od quatemp erferuptatem voluptur auta naturitem.
Aliquiatur renias coreptur? Et hicabori utatemod quissit lam volupturessi to bersperi dignationem ipsamus, odi odisqui atemquia
net voluptatume nullupta consed moluptatque latquunt, tem laborro vitatis dollor siminusdae. Et quaerna tempor Ictias qui restotatiis et a voloelessum solor sinvellores esequis rem ea cuptation
nihillest, cuptam eatur.
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