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TERMINOLOGIE 

 Termín somatopedie pochází z řeckého soma = 

tělo, paideia = výchova, vedení.  

 V současné době existuje více názvů pro tento 

obor, např. pedagogika tělesně postiţených, 

somatopedagogika… 

 Předmětem somatopedie je člověk s omezením 

hybnosti a jeho interakce s okolím. 

 



ČLOVĚK S OMEZENÍM HYBNOSTI 

 Nejvhodnější pro označení celé somatopedické 

klientely je patrně termín člověk s omezením 

hybnosti.  

Dříve se pouţívaly pojmy porucha hybnosti, porucha 

mobility atd.  

 

Tyto pojmy byly: 

  nepřesné (např. člověk s astmatem nebo nemocí 

nemá přímo narušenou hybnost, přesto je také 

předmětem oboru somatopedie), 

  nevhodné, protoţe poukazovaly na patologii. 

 



TĚLESNÉ POSTIŢENÍ 
 vady pohybového (svalového), nosného (kosterního) 

nebo nervového ústrojí, jestliţe se projevují narušenou 

hybností a jestliţe člověka omezují v účasti na jeho 

přirozených ţivotních aktivitách 

Dělení: 

 Vrozené (DMO) 

 Získané: 

- získané po úrazu, např. amputace, obrny po úrazech 

páteře a mozku 

- získané po nemoci, např. TP po roztroušené skleróze, 

svalové dystrofii, artritidách 



DLOUHODOBÉ ONEMOCNĚNÍ  

 Dělení: 

-chronická, vznikají závaţné organické a funkční změny 
orgánů a systémů s dlouhodobě předpokládaným 
průběhem, tj. minimálně 3 roky (diabetes, srdeční vady); 

-recidivující, pokud se opakuje nejméně 3x ročně, ale 
v mezidobích v organismu nenalézáme anatomické ani 
funkční změny (alergie, astma) 

nebo z hlediska očekávaného vývoje: 

  progresivní (progredující), některé mohou mít i letální 
charakter (např. progresivní svalová dystrofie, maligní 
nádorová onemocnění); 

  stacionární, u které neočekáváme postupné a 
dlouhodobé zhoršování (např. benigní nádory). 

 



HISTORIE PÉČE O OSOBY S OMEZENÍM 

HYBNOSTI 

 19. století: V Jesenících ţije a praktikuje své originální 
léčebné postupy zakladatel moderní vodoléčby Vincenz 
Priessnitz (1799-1851 

 1901 – František Hamza (1868-1930) zakládá 
v Košumberku u Luţe malé sanatorium pro tuberkulózní 
děti. Roku 1908 je při této léčebně zřízena škola.  

 1913 – otevřen Jedličkův ústav pro zmrzačelé v Praze.  
Prof. MUDr. Rudolf Jedlička v něm se svými 
spolupracovníky, kterým byl do roku 1919 pokrokový 
učitel Františk Bakule (1877–1926) a od roku 1920 
ředitel ústavu a školy Augustinem Bartošem (1888-
1969), realizoval myšlenku rehabilitační péče. Ústav měl 
pět oddělení: nemocnice (ortopedická klinika), škola, 
vlastní cvičné dílny, ortopedické dílny, statek a 
chorobinec s azylem. 

 

 



WEBOVÉ ODKAZY 

 lLga vozíčkářů o.s.: www.ligavozic.cz 

 Centrum Paraple: www.paraple.cz 

 Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců: www.caths.cz 
(současný člen Českého paralympijského výboru) 

 Unie Roska (Česká multiple sclerosis společnost): www.roska.cz 
(pacienti s roztroušenou mozkomíšní sklerózou) 

 Spolek Trend vozíčkářů: www.trendvozickaru.cz (Olomouc) 

 Společnost „E“: www.spolecnost-e.cz (pacienti s epilepsií) 

 Svaz diabetiků: www.diabetes.cz  

 Společnost pro mukopolysacharidózu: www.mukopoly.cz a další. (měli 
byste znát alespoň několik organizací + komu jsou určeny 

 Odbornou problematiku somatopedie v ČR zaštiťuje Somatopedická 
společnost (pod Karlovou univerzitou): www.somspol.wz.cz  

 Jedličkův ústav  www.jus.cz 

 Asistence www.asistence.org 

 ZŠ a MŠ Kociánka www.skola-kocianka.cz 
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