
BAKALÁŘSKÝ OBOR

ERGOTERAPIE
na 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY

CO JE ERGOTERAPIE?
Moderní inovativní obor ergoterapie 

se zabývá zjišťováním schopností člověka 
po onemocnění nebo úrazu 

a snaží se ho dostat do původní kvality života.
Cílem je optimální dosažení soběstačnosti, 
návratu do rodinného prostředí, do školy, 

do práce, a umožnění aktivně trávit volný čas.
Jedná se o občany s pohybovými, psychickými,

smyslovými, mentálními, interními 
a jinými problémy v každodenním životě.

Ergoterapeut je důležitým členem 
rehabilitačního týmu. 

Navrhuje individuálně zaměřené pomůcky 
pro občany, aby se co nejdříve dostali domů.

reha.lf1.cuni.cz,
www.lf1.cuni.cz



Proč se někteří studenti přihlásili 
na tento obor?

„Rád pracuji s lidmi.“

„Baví mne pracovat kreativně a ráda maluji.“

„Ráda vymýšlím nové věci a sama je realizuji.“

„Chci dělat práci, která má smysl 
a u které jsou vidět výsledky.“

Studium bakalářského oboru ergoterapie
• tříleté VŠ studium na 1. LF UK
• studium ergoterapie na 1. LF UK splňuje požadavky 

mezinárodních organizací pro tento obor 
(Word Federation of Occupational therapist)

• v blízké budoucnosti je plánován magisterský studijní
program ergoterapie

Podmínky pro přijetí
• středoškolské vzdělání s maturitou
• absolvování písemných přijímacích zkoušek 

(test z biologie, chemie a fyziky)
• modelové otázky k přijímacím zkouškám je možné 

zakoupit v pokladně děkanátu 1. LF UK.

Výhody studia
• studium na prestižní, nejstarší univerzitě ve střední

Evropě
• pěkná lokalita v centru Prahy
• prolínání teoretické i praktické výuky během studia 

(přednášky, semináře, cvičení, stáže, práce s pacienty) 
• praxe na různých typech pracovišť po celé ČR

(zdravotnických, sociálních apod.)
• zajímavý kreativní obor 
• mezinárodní spolupráce fakulty (možnost hrazených

zahraničních pobytů pro studenty v rámci programu
Erasmus/Socrates) 

• přednášky zahraničních lektorů

Uplatnění absolventů
• široké uplatnění absolventů na pracovním trhu v ČR 

i v zahraničí, neboť absolvent splňuje kritéria 
mezinárodních ergoterapeutických organizací 
pro studium ergoterapie (po absolvování možnost
okamžitého nástupu v zemích Evropské Unie)

• v nemocnicích, rehabilitačních centrech a ústavech,
léčebnách pro dlouhodobě nemocné

• ve službách domácí a rané péče, osobní asistence
• v domovech, denních stacionářích a aktivizačních

službách pro děti, seniory i dospělé osoby se zdravotním
postižením 

• v terapeutických dílnách a komunitních programech
pro osoby po nejrůznějších onemocněních nebo
úrazech

• ve speciálních školách pro děti se specifickými
potřebami 

• v programech předpracovní a pracovní rehabilitace, 
programech chráněného zaměstnání

• ve vzdělávacích institucích na přípravu studentů
ergoterapie

VÍCE INFORMACÍ ZÍSKÁTE NA:
reha.lf1.cuni.cz,
www.lf1.cuni.cz


