
 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA UPLYNULÝ ROK 2017 
 
Shrnutí: 

1. Celkový počet platících členů 384. 
2. Pořádání klinických seminářů – SIG McK skupin - pro členy a nečleny – pravidelně měsíčně 

(kromě prázdnin) – předávání klinických zkušeností, řešení problematických pacientů (Nováková, 
Marečková - Praha, Buriánková - Brno), předávání informací z mezinárodních kongresů. 

3. Aktualizace webu včetně stránek určených pouze členům (Novák, Nováková, Letáková), 
návštěvnost www stránek měsíčně průměrně      

4. Velmi dobře hodnocená výuka e-learningové formy přípravy na závěrečnou zkoušku (Nováková, 
Novák, Seidlová, Kolář M.). 

5. Edice vlastního časopisu. Pokračování spolupráce s vedoucím redaktorem časopisu McK  
Romanou Wolfovou. 

6. Překlady a korektury odborných článků pro McK časopis a na webové stránky (Nováková, 
Wolfová, Letáková, Laliková –Šerclová, Šebelová, Houška, Pechová). 

7. Přípravy + finální realizace edukačního kresleného filmu pro děti Pokřivení a vzpřímení 
(Nováková, Novák ml. a firma Bare Bear sro). 

8. Doplňkové materiály v tištěné formě pro edukaci dětí vč. vánoční prezentace (Šebelová, Bare 
Bear firma) 

9. Rozšiřování publikací Léčíme si koleno sami a Léčíme si rameno sami, Léčíme si bolesti zad sami 
a Léčíme si bolesti krční páteře sami (Novák st., Novák ml.) 

10. Monitorování spokojenosti účastníků kurzů, seminářů a plnění jejich požadavků (Nováková, 
Novák, Ptáčková) 

11. Pokračování spolupráce při zajišťování originál McKenzie pomůcek pro pacienty (Mališka, Novák). 
12. Organizace a koordinace výukových kurzů v Čechách v r. 2017 za účasti českých i mezinárodních 

lektorů (Nováková, Letáková, Šolcová):  kurz E 10.-12.2.- E.Nováková, kurz D 17.-20.2.-  
E.Nováková , kurz C 17.-20.3. - Georg , kurz B 31.3-3.4. - E. Nováková,  kurz  A 28.4.-01.05.- Eva 
Nováková , refreš kurz  13.5. -  E. Nováková,  kurz D   8.-11.9.- E.Nováková ,kurz C  28.-1.10.- 
Georg ,kurz A  19.-22.10. - E.Nováková, kurz B 20.10.-23.10.- E. Nováková, kurz pro lékaře 4.11. 
– E.Nováková, kurz A 16.-19.11.2017- E.Nováková 

  Pomoc s pořádáním kurzů na Slovensku (Kotrbancová, Nováková) –  27.01.30.1.kurz B, květen 
kurz A, 6.10.-9.10.kurz B, refreš 1.12. 

13. Zajištění tisku materiálů pro kurzy a propagaci (Novák). Zajištění překladu výuky (Nováková, 
Šolcová, Ptáčková, Šebelová, Pechová, Kolář M.). 

14. Aktualizace překladů manuálů, powerpoint. prezentací, doplňujících textů (Nováková, Šolcová, 
Letáková). 

15. Příprava a překlady modulů online pro kurz A částečně pro kurz B včetně spuštění provozu 
(Nováková st, Novák st,Nováková ml.,Novák ml.,Šebelová,Markesová, Marečková, Ptáčková, 
Šerclová,Švarzová, Kolář M. a Darvis sro)  

16. Organizace a zajištění závěrečné zkoušky z MDT ke získání kvalifikace Cert. MDT, konané dne 
16.6. a  8.12.2017 (Nováková, Novák ml., Ptáčková, Markesová)  Dosud je celkový počet          
kvalifik. MDT odborníků v ČR 81 v ČR. 

17. Dokončení prací na elektronickém spisu (počátek v roce 2015) a komunikace s Tedem 
Dreisingerem a MII ohledně možného zavedení aplikace do praxe v zahraničí (Nováková) 

18. Poskytnutí odborných stáží u Evy Novákové. 
19. Vypsání možnosti nahlásit se na zahraniční stáž – finančně dotovanou od McK I ČR pro dva 

kolegy-kolegyně. 
20. Spolupráce s vedením rehabilitačního odd ÚVN prim.MUDr.M. Říhou. 
21. Příprava na Rehabkonferenciu pořádanou v Žilině 16.3.2018 (Nováková, Šolcová, Letáková, 

Říha) 
22. Komunikace s Novým Zélandem  a korespondence s ostatními členskými státy (Nováková). 
23. Aktivní spolupráce se Slovenskem (Nováková). 
24. Pomoc s přípravou M. Koláře na diplomované studium s úspěšně zvládnutou zkouškou 

(Nováková). 
25. Školení v průběhu roku viz seznam aktivit – příloha (Zpracovala M.Šebelová) 

 
 



26. Aktivní účast na 14.mezinárodní McKenzie konferenci v SanFrancisku, USA září 22.-25.9.2017 
(Nováková, Novák ml., Šebelová ) 

27. Výzkum o využití elektronického spisu na celém světě – aktivní účast (Nováková, Matesová, 
Hrabinská za ČR), výsledky prezentovány na SF USA vedoucím projektu Tedem Dreisingerem 

28. Natočení a zpracování promovidea o konferenci SF USA (Novák ml.)          
29. Publikace v časopisech  Bulletin UNIFY, McKenzie časopis, časopis pro veřejnost (Nováková) a 

Neurologie (Nováková, Říha). 
30. ČT1 TV natáčení o invaliditě a kompenzaci  bolesti zad únor 2017 (Nováková) 
31. Spolupráce s 3.LF UK Praha, FTVS UK vč.zahraničních studentů, výuka studentů fyzioterapie 

3.LF UK (Nováková, Formanová) a FTVS (Nováková, Šerclová), výuka na ostatních fakultách 
katedry fyzioterapie – 1.LF UK Praha (Marečková), České Budějovice (Jelínková, Suchá),Ústí nad 
Labem (Markesová), Olomouc (Kolář Vít), Brno (Buriánková), ČVUT fyzioterapie Kladno 
(Nováková). 

32. Zpráva o činnosti a hospodaření McKenzie Institutu ČR za rok 2017, plán předpokládaných aktivit 
pro rok 2018 (Nováková, Letáková, Šolcová).   

33. Splněné úkoly: úspěšné pokračování v pořádání vzdělávacích kurzů. Kompletní vyškolení od 
roku 2004 na úroveň D až E 727 fyzioterapeutů, z toho 45 lékařů, probíhající výuka i v českém 
jazyce z pozice senior instruktora dle pravidel McK II NZ, organizování seminářů, edice časopisu 
pro členy, pravidelná propagace na internetu, konferencích a ve zdravotnických  časopisech i 
ostatním tisku. 

 

 
 
Dne 12.12.2017 
Zpracovala  Eva Nováková,  Hana Šolcová, Jana Letáková 
 
 
Schůzka OS McK I ČR , dne 12.12.2017, přítomni členové VV, zapisovatel  Jan Novák. 
členi: viz seznam ze SIG McKenzie skupiny 
 
 
 

 

 


