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A. ÚVOD DO PROBLEMATIKY
A1 – OBECNÁ ČÁST
Jedním z problémů na trhu práce je návrat osob, které utrpěly pracovní úraz nebo trpí
nemocí z povolání, do pracovního procesu. Tyto osoby velmi obtížně nacházejí nové pracovní
uplatnění v důsledku svého zdravotního postižení. Odhaduje se, že průměrná doba evidence
uchazeče o zaměstnání se zdravotním postižením je na úřadu práce cca 3x delší než u jiných
uchazečů. Často se stává, že osoby se sníženou mírou funkční výkonnosti nenaleznou zaměstnání
vůbec. Jak vyplývá ze statistiky Ministerstva práce a sociálních věcí, počet neumístěných
uchazečů o zaměstnání, kteří mají změněnou pracovní schopnost, stále roste. Jejich vyhlídky na
umístění i vlastní motivace být aktivně činný v průběhu doby nezaměstnanosti klesá. Prakticky
jediným řešením pro ně
je být poživatelem některé z dávek důchodového pojištění
s nevyhnutelným následkem sociálního vyčleňování (exkluze) se všemi důsledky, které tento jev
pro tuto osobu, jeho blízké a celou společnost má.
Snahou každé společnosti je předcházet tomuto nepříznivému jevu sociálního vyloučení,
a proto i Evropská unie ve svých dokumentech navrhuje opatření k předcházení tohoto jevu.
Naposledy se tato problematika stala součástí „Nové strategie Společenství pro ochranu
zdraví a bezpečnost při práci na léta 2002 – 2006“ schválené Radou dne 3. června 2002. I
z tohoto důvodu návrat osob po pracovních úrazech (nemocech z povolání) do zaměstnání
patří u nás mezi společenské priority.
Začlenění těchto osob do pracovního procesu je však komplikovaný proces vyžadující
účast odborníků mnoha disciplin (především z oblasti zdravotnictví a sociálních věcí). Kromě
zaměstnanců úřadů práce je nepostradatelný zejména: lékař, fyzioterapeut, ergoterapeut,
psycholog, andragog, sociální pracovník a jiní.
Jde o nanejvýš potřebnou zdravotně sociální službu, která je věcně příslušná dvěma
resortům, není však u žádného z nich prioritou. Resortu zdravotnictví přísluší hodnocení
pracovního potenciálu, které je v současné době prováděno především negativním vyjádřením
ošetřujícího lékaře, a to vytvořením seznamu činností, které pacient/klient vykonávat nesmí.
Z tohoto negativního vyjádření vycházejí pak příslušné orgány resortu práce a sociálních věcí,
tj. úřady práce a správy sociálního zabezpečení a nakonec i pacient/klient sám. Tento systém
negativního vyjádření nemá oporu v odborné literatuře a není založen na vědeckých důkazech.
Navíc negativní vyjádření vede k negativní pracovní motivaci, která může nakonec vést do slepé
uličky sociálního vyloučení.
Jedním z možných řešení je propojení působnosti obou systémů (zdravotního a
sociálního) metodou funkčního hodnocení pracovního potenciálu jedince. Funkční hodnocení
pracovního potenciálu je metoda ve světě dobře známá, vyvíjená od počátku 70. let minulého
století převážně v USA, dostupná nyní i v dalších zemích (např. Nizozemsko, Švédsko). V našich
podmínkách je zatím aplikována zřídka a nesystémově. Její širší uplatnění naráží na výše
zmíněný resortizmus, na absenci ověřené metodiky a na mezery v současné legislativě.
Cílem navrhovaného řešení je jednotná metoda funkčního hodnocení pracovního
potenciálu osoby, která utrpěla pracovní úraz nebo onemocněla nemocí z povolání, a vytvoření
takového systému pracovního hodnocení, který by jasně stanovil v odkazu na Mezinárodní
klasifikaci důsledků zdravotního postižení (ICF) schválenou WHO, zda je jedinec vzhledem
ke zdravotnímu stavu schopen výdělečné činnosti na částečný či plný úvazek.
S politováním však lze konstatovat, že do řešení tohoto projektu nebylo možné zahrnout
zmíněnou klasifikaci ICF pro nedostupnost překladu oficiální verze ICF do češtiny. V důsledku
toho chybí i vypracovaný core set (výsek z celé klasifikace ustavený týmem odborníků) pro
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funkční diagnostiku. (Core set připravuje pracovní skupina na MPSV a dosud není dokončen). I
přes tento (doufejme, že dočasný) nedostatek došli autoři ve výstupech předloženého projektu
k řadě potřebných závěrů.
Výstupy předloženého projektu:
• vytvoření systému hodnocení pracovního potenciálu jedince a systému hodnocení pracovního
místa,
• korelace tohoto systému s dostupnými zahraničními systémy,
• adaptace navrhované metody na naše podmínky,
• návrh na legislativní změny,
• otestování navrženého systému v praxi na pracovištích rehabilitačních center se záměrem
ověření reprodukovatelnosti a validity funkčního hodnocení pro umístění osob, které utrpěly
pracovní úraz nebo onemocněly nemocí z povolání, na trhu práce.
A2 – ZDRAVOTNĚ-SOCIÁLNÍ ČÁST
Řešení projektu z hlediska sociálnězdravotního a metodiky práce je založeno na
zkušenostech Rehabilitačního centra v Pardubicích a v Táboře, na metodické pomoci Kliniky
rehabilitačního lékařství v Praze-Albertově a na rešerši literatury k tématu z více odborných
internetových portálů a dalších zdrojů.
Koncepce Rehabilitačních center (RC). Centra začala vznikat od roku 1993 za
finanční podpory státu (Ministerstva zdravotnictví ČR) a z přirozené potřeby vrátit do systému
zdravotnictví a práce a sociálních věcí správný význam pojmu rehabilitace tak, jak se organicky
utvářel, tj. jako souhrn všech opatření vedoucích k zařazení nebo návratu člověka se zdravotním
postižením do společnosti, do práce a do života (podle definice WHO). Pojem rehabilitace je totiž
z různých důvodů, pramenících z nedávné historie, v naší zemi zúžen na pojem fyzikální léčby
bolestivých stavů a stavů omezujících pohyblivost. V rehabilitačních centrech se v průběhu doby
od roku 1993 vytvořily týmy zajišťující rehabilitaci v plné šíři, tj. rehabilitaci léčebnou včetně
návaznosti na rehabilitaci pracovní, sociální a pedagogickou, se zvláštním důrazem na kroky
vedoucí k znovuzařazení člověka se zdravotním postižením do pracovního procesu.
Ztotožňujeme se s často opakovaným anglickým sloganem "Work is the best welfare" (volně:
nejlepší sociální zabezpečení je práce) a považujeme rehabilitaci směřující k tomuto cíli za
klíčovou.
Rehabilitační centrum v Pardubicích vykonává tuto práci za výrazné podpory vedení
Krajské nemocnice v Pardubicích od roku 1994. Za 10 let své činnosti vypracovalo centrum
fungující model zajišťující služby léčebné rehabilitace včetně ergoterapie, výběru, odzkoušení a
vydání zdravotních pomůcek a ergodiagnostiky v rámci předpracovní rehabilitace.
Rehabilitační centrum v Táboře zajišťuje pro osoby, u nichž lze očekávat výraznější
omezení aktivity a z ní hrozící snížení participace, přechod k využití prostředků rehabilitace
mimo zdravotnictví. Kromě technické pomoci, výběru, zácviku a poskytnutí prostředků
zdravotnické techniky, zajišťuje návaznost rehabilitace v oblasti zdravotnictví na rehabilitaci
prováděnou orgány a organizacemi v působnosti jiných resortů. Již od roku 1993 spolupracuje
s Úřadem práce v Táboře, kdy od roku 2003 došlo k prohloubení spolupráce. Tato činnost je
možná pouze díky pochopení a podpoře vedení Okresní nemocnice Tábor a Úřadu práce
v Táboře.
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Ergodiagnostika v rehabilitačních centrech byla prováděna zprvu metodikou
vypracovanou Klinikou rehabilitačního lékařství na Albertově, později metodikami vlastními, z
předchozí vyvinutými. RC v Pardubicích se pak podílelo na sestavení publikace "Činnost center
rehabilitace", kterou vydalo Ministerstvo zdravotnictví v r. 1997 a která obsahovala soubor
dostupných metodik funkčního vyšetření.
Tyto metodiky dovolují hodnocení pracovního potenciálu s rozlišením na lehkou,
střední a těžkou fyzickou práci. Dále vyjádření k délce pracovní doby, směnám a některým
úpravám na pracovišti. Obsahují volně připojené hodnocení psychologické. Podle potřeby mohou
být provedeny další funkční testy (kardiovaskulární, plicní, povrchová elektromyografie a
podobně). Mají však i své limity. Za prvé jsme začali pociťovat posun ve vývoji funkční
diagnostiky ve světě, kde se stále výrazněji prosazuje použití standardizovaných testů s
možností přímého porovnání funkčních schopností klienta s nároky vytipovaného pracovního
místa.
Za druhé se objevuje potřeba jednotné metodiky, která by byla použitelná jak
zdravotnickými, tak nezdravotnickými subjekty (hlavně úřady práce).
Za třetí je zde technický problém spojený s testováním – nedostupnost testů manipulace
s materiálem, které jsme nepovažovali za vhodné zařadit, pokud nebyly validizovány na větších
souborech klientů.
Předkládaný projekt směřuje především k tomu, aby stávající a nově vzniklá
rehabilitační centra přizpůsobila svou metodiku vyšetřování pracovního potenciálu jedince
současným trendům, a to zejména v oblasti pracovních úrazů a nemocí z povolání.
Metodika je navrhována na úrovni, na které je testování prováděno v ostatních
vyspělých zemích. Je použitelná i mimo zdravotnictví, tj. např. na úřadech práce apod.
Musí dále obsahovat i subtesty, které se nedají jednoduše navrhnout a použít, protože
vyžadují ověření na velkých souborech.
Musí být dále zpracována tak, aby bylo možné testovat screeningovými testy (rychle a
s menšími náklady) a v indikovaných případech přejít k testování detailnějšímu.
Musí mít konečně strukturu a formu, která umožní další rozvoj testovacích metodik
podle principů naznačených dále v textu zprávy. Tyto principy se týkají přijetí Mezinárodní
klasifikace funkční schopnosti, disability a zdraví MKF (v originále International Classification
of Functioning, ICF). Jde o text, jehož český překlad zatím nebyl publikován, a proto jeho
analýza není zařazena do výstupu projektu.
Dále se principy dalšího rozvoje týkají těsnější integrace hodnocení prvků fyzických,
kognitivních, obecně psychologických a dalších při hodnocení pracovního potenciálu jedince i
nároků pracovních míst.
A3 – VYUŽITELNOST ZJIŠTĚNÝCH A DOPORUČENÝCH POSTUPŮ PRO OBECNOU
PRAXI
Předložený projekt byl původně zaměřen především na oblast následků pracovních
úrazů a nemocí z povolání. Má přispět k tomu, aby stávající a nově vzniklá rehabilitační centra
přizpůsobila svou metodiku vyšetřování pracovního potenciálu jedince současným trendům.
Výsledky ukazují, že uplatnění navrhované metodiky je daleko širší. Metodika je
použitelná obecně pro všechny klienty se zdravotním postižením navracející se do
pracovního procesu, zvláště pak pro osoby vyššího produktivního věku, kde narůstá
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diskrepance mezi fyzickými nároky pracovních míst a pracovním potenciálem jedince.
(Ilmarinen 2002).
Metodika je navrhována tak, aby řešila naznačené limity na úrovni, na které je testování
prováděno v ostatních vyspělých zemích. Její koncepce je proto pokud možno univerzální, tj.
použitelná i v nezdravotnickém prostředí, na úřadech práce, zaměstnavateli a jinými subjekty
poskytujícími pracovní rehabilitaci.
V souladu se svrchu řečeným je nutné nejprve popsat celý proces, kterým prochází
člověk po prodělané nemoci či úrazu.
Prochází zhruba následujícími fázemi, které v sebe plynule přecházejí:
1. zvládnutí akutního stavu prostředky medicíny vč. včasné fáze léčebné rehabilitace;
2. léčebná rehabilitace vč. předpracovní rehabilitace, jejímž cílem je dosažení maximálního
možného zlepšení zdravotního stavu. To může být úplná úzdrava nebo dosažení určitého
funkčního limitu, nad něj již podle poznatků lékařské vědy nelze jít. V rámci léčebné
rehabilitace má předpracovní rehabilitace za cíl udržet po celou dobu práceneschopnosti u
pacienta perspektivu jeho návratu do pracovního procesu. K tomu používá nejrůznějších
prostředků, mezi něž patří mj. ergoterapie, kontakt se zaměstnavatelem, rovněž
ergodiagnostika včetně pomoci pacientovi kvalifikovaně najít své schopnosti použitelné pro
práci;
3. pracovní rehabilitace, s cílem tyto zachovalé schopnosti reálně pro práci použit, a to
a) na původním místě u původního zaměstnavatele,
b) na jiném nebo modifikovaném místě u původního zaměstnavatele,
c) na jiném nebo modifikovaném místě u jiného zaměstnavatele,
d) v jiné práci – tj. rekvalifikací.
4. Teprve jsou-li všechny tyto prostředky vyčerpány, lze uvažovat o alokaci sociálních dávek
(viz příloha 7 Proces návratu do pracovního procesu…).
V tomto procesu vstupuje diagnostika pracovních schopností do hry na několika místech:
• jednak už ve fázi léčby, neboť člověk, který nemá ztratit ze zřetele své budoucí pracovní
zařazení, musí znát své možnosti;
• ve fázi pracovní rehabilitace při hledání vhodného uplatnění na původní či jiné pozici;
• před rekvalifikací;
Při návratu člověka do pracovního procesu nejen po pracovním úrazu nebo nemoci
z povolání, ale všeobecně po každé déle trvající pracovní neschopnosti máme tedy ve hře dvě
strany stojící proti sobě. Je to jednak člověk, jehož pracovní schopnosti byly negativně ovlivněny
prodělanou nemocí (úrazem). Druhým hráčem je práce, kterou bude vykonávat. Ta vyžaduje od
pracovníka nekompromisně určité schopnosti.
Cílem celé aktivity je docílit, aby se tyto dvě strany domluvily, dospěly ke shodě, ve
které pracovník se svými schopnostmi ovlivněnými prodělanou nemocí či úrazem zaujme
pracovní pozici, která mu vyhovuje.
Věříme, že předložená metodika, ač původně zaměřená především na pracovní uplatnění
osob po pracovních úrazech či nemocech z povolání, nalezne širší využití i v případech
nepracovních úrazů i jiných nemocí s dlouhodobější pracovní neschopností. Jde o obnovení
pracovní i životní aktivity u všech osob, u nichž lze očekávat výraznější omezení pracovní
schopnosti a z ní hrozící snížení participace.
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Hodnocení pracovních schopností jedinců, kteří onemocněli nemocí z povolání na rozdíl od
těch, kteří utrpěli pracovní úraz
(MUDr. Kateřina Pavlíčková, Klinika nemocí z povolání, 1. LF UK a VFN v Praze)
Nemoc z povolání je onemocnění, které je uvedeno v příloze k nařízení vlády č.
290/1995 Sb., seznamu nemocí z povolání a vzniká za přesně definovaných pracovních
podmínek, které jsou dle vyhlášky č. 342/1997 Sb. v platném znění, ověřeny hygienickým
posudkem.
Totéž platí i pro ohrožení nemocí z povolání. Jedná se však o lehčí formu nemoci. Jsou
hlášena na předepsaném tiskopise „hlášení nemocí z povolání, resp. ohrožení nemocí z povolání“.
Na hlášence je položka hodnotící zdravotní způsobilost k pracovnímu zařazení, při kterém
onemocnění vzniklo. Ohlášení neznamená automaticky ztrátu veškerého pracovního potenciálu.
Při hodnocení je třeba vycházet z konkrétního onemocnění a příčiny jejího vzniku. Například
infekční nemoci zpravidla po úzdravě nevedou ke změně pracovního potenciálu a zdravotní
schopnost pracovníka je hodnocena číslovkou „1“ – bez omezení. Zdravotní způsobilost „2“
značí možnost vykonávání profese s omezením pro vyvolávající noxu a „3“ zdravotní
nezpůsobilost obecně.
Zde je třeba připomenout, že změna pracovní způsobilosti „2“ neznamená absolutní
ztrátu schopnosti pracovat, ale zákaz práce ve zcela konkrétních pracovních podmínkách, které
byly příčinou vzniku profesionálního onemocnění. Uvedu příklad: žena pracující jako operátorka
na poloautomatické lince na výrobu kabelů onemocněla syndromem karpálního tunelu,
oboustranným, středně těžkého stupně. Objektivizací zátěže bylo prokázáno splnění kritérií pro
jednostrannou a nadměrnou zátěž horních končetin pro práci statickou. Po konzervativní léčbě se
zdravotní stav zlepšil a dotyčná je práce schopna s omezením těch úkonů, při kterých dochází
k přetěžování horních končetin. A zde často nastává problém správného pracovního zařazení.
Lékař obvykle nemá k dispozici žádné standardy ani metodická doporučení a řídí se svými
odbornými znalostmi a zkušenostmi.
V určité výhodě je závodní lékař, který má možnost se důkladně seznámit s pracovními
úkony přímo na pracovišti a pak teprve rozhodovat. I tak často pociťuje absenci specifických
údajů o určené profesi, ale i o individuálních funkčních schopnostech posuzované osoby.
Použitím analýzy individuálního pracovního potenciálu je možno vytvořit vlastní profil
posuzovaného, ten je v dalších krocích srovnáván s údaji z kartotéky typových pozic a na základě
shody je vybrána pracovní pozice, která klientovi nejvíce vyhovuje. Výhodou je možnost
vytipování celé škály vhodných činností, což může být motivující informace pro jedince, který
byl zafixován na práci, kterou z výše uvedených důvodů není schopen vykonávat. V praxi je i
možné opačné použití, kdy je k dispozici určité pracovní zařazení a je třeba zjistit, zda je klient
pro tuto konkrétní práci vhodný.
Vrátím se k případu operátorky. Víme jaká práce je kontraindikována. Dlouhodobé,
jednostranné a nadměrné zatěžování horních končetin se bez objektivních výsledků měření
odhaduje velmi špatně. Musíme mít na paměti, že nelze za cenu zaměstnanosti poškodit zdraví
posuzovaného ani ho alibistickým rozhodnutím připravit o práci. O charakteru, požadavcích a
nárocích navrhované práce získáme informaci z kartotéky typových pozic a z profesiogramů,
srovnáme s výsledky analýzy individuálního potenciálu a vyhodnotíme způsobilost. V našem
případně doplníme o funkční testy motoriky ruky a horní končetiny. Výsledkem je objektivní
posudek o zdravotní způsobilosti k určité práci.
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Zatímco u nemocí z povolání je pracovní omezení jasně stanoveno, složitější situace
nastává u poúrazových stavů, jejichž následky vylučují výkon původního zaměstnání. Zde se
nelze bez otestování pracovních schopností a dovedností obejít.
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B. POUŽITÁ METODIKA
Přístup k pracovním úrazům je možný z různých hledisek (zejména statistické, právní,
medicínské). Vzhledem k různorodosti těchto přístupů se popis použité metodiky dělí na dvě
části: v části obecné jde o přístup statistický a právní, zdravotně sociální část pak odráží
medicínský přístup.
B1 – OBECNÁ ČÁST
Zjištění počtu pracovních úrazů a chorob z povolání v ČR
Pracovní úrazy a nemoci z povolání podle údajů hlášených škod z pojišťovny
KOOPERATIVA,
která je majoritním nositelem odpovědnostního pojištění pro případ pracovního úrazu a
nemoci z povolání.
Pracovní úrazy a nemoci z povolání ve světle statistických dat ČSÚ a ÚZIS. Statistika
ČSÚ spolu s podklady, které jsme obdrželi od pojišťovny Kooperativa, umožňují setřídění počtu
škod i vyplácených rent podle pohlaví zaměstnanců a jejich věku, dále v regionálním průřezu
a podle odvětví, v němž působí (viz příloha 1).
Analýza platných právních předpisů v ČR (především z programu ASPI)
B2 – ZDRAVOTNĚ-SOCIÁLNÍ ČÁST
Máme tři dostupné cesty k vyhodnocení pracovního potenciálu jedince: bilanční
diagnostika, ergodiagnostika, speciální diagnostika (na konkrétní pracoviště, na profesiogram,
diagnostika na pracovišti). O bilanční diagnostice viz v další části této zprávy. (viz příloha 12
Analýza postupů zjišťování pracovního potenciálu v ČR)
Ve výstupu z projektu následujícím způsobem vážíme proti sobě výhody a nevýhody
přímého testování na pracovišti a testování v modelových podmínkách:
Na levé straně vah jsou atributy přímých testů na pracovišti ke konkrétní pozici.
Na pravé straně atributy testů v modelových podmínkách.
Zdůrazňujeme, že oba přístupy jsou důležité. Přístup z pravé strany vah jsme zvolili pro
projekt pro jeho rychlejší dostupnost a proveditelnost v podmínkách rehabilitačního centra.
Předmětem naší spolupráce s úřadem práce je dodat procesu testování i komponentu „z levé
strany“, a to kontaktem se zaměstnavateli a ostatními postupy v rámci procesu pracovní
rehabilitace.
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Bezpečný test pracovních schopností

KVALITATIVNÍ

KVANTITATIVNÍ

V REALITĚ
ŠITÝ NA MÍRU
PRAKTICKÝ
FLEXIBILNÍ
PŘIMĚŘENÝ
POUŽITELNÝ

KONZISTENTNÍ
MĚŘITELNÝ
OBJEKTIVNÍ
SPOLEHLIVÝ
REPRODUKOVATELNÝ
STANDARDIZOVANÝ

PRAKTIČNOST
VALIDITA

SPOLEHLIVOST
REPRODUKOVATELNOST

viz Innes, Straker 2003
Závěr projektu pojednává hlavně o testování v modelových podmínkách. Jedná se o
ergodiagnostiku v rehabilitaci předpracovní (v rámci léčby, s cílem udržet perspektivu dalšího
pracovního zařazení, neboť s postupujícím časem se ztrácí motivace k pracovnímu zařazení) a
v rehabilitaci pracovní, přímo v procesu zařazování, ve spolupráci s ÚP. Performační testy, které
projektem řešíme, vkládáme do kontextu dalších prostředků hodnocení schopnosti pracovat:
sebehodnocení, posouzení rizika lékařem a kvalifikačního potenciálu.
Nová metodika musí umožnit jednoduché orientační vyšetření v prvním sledu, k tomu
slouží navržené testy AMAS, Test funkčních schopností s jejich dodatky a podrobnější vyšetření
indikovaných osob v druhém sledu navrhovanou metodou IWS.
Kritéria výběru metodik:
Pro IWS, mezi asi desítkou dalších možných metod používaných ve světě jsme se
rozhodli na základě analýzy jeho obsahu (kineziofyzický přístup, dvoudenní test, pokrytí všech
složek fyzické práce rozumným způsobem), dále podle porovnání pořizovacích a provozních
nákladů (ostatní metodiky výrazně dražší, bez jednoznačné výhody co do obsahu) a podle
dostupnosti v Evropě (IWS je nejrozšířenější).
AMAS, ve srovnání s jinými testy sebehodnocení, které jsou většinou hodnocením
pouze osobnostního potenciálu, popisuje vztah klienta k nárokům profese. Dotazuje se, zda by
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klient mohl vykonávat určité činnosti, kdyby byly součástí jeho práce. Všímá si i pomůcek, které
klient používá, event. jaké další by mu mohly usnadnit návrat do pracovního procesu. Otázky se
týkají nejen polohy při práci, pohybu, ale také kognitivních funkcí, vlivu prostředí a schopnosti
obsluhy přístrojů.
PCA byl vybrán proto, že kromě otázek týkajících se fyzických schopností obsahuje i
plnění úkolů, každodenní činnosti, toleranci stresu a kontakt s lidmi.
NAVRŽENÁ METODIKA hodnocení pracovního potenciálu. Navrhli a otestovali jsme několik
postupů, které prezentujeme v následující skladbě:
Metodika jednodušší a časově i finančně méně náročná je dotazníkový test AMAS a
performační test „Test funkčních schopností“ doplněný o test „Funkční test motoriky ruky (horní
končetiny)“ a test „Pracovní křivka“.
Metodika „druhého sledu“ - časově a finančně náročnější, detailnější – test fyzických funkčních
schopností IWS, doplněný podle potřeby klinickým psychologickým vyšetřením a hodnocený
v souvislosti s vyšetřením v rámci bilanční diagnostiky. K testu přikládáme další tři nástroje pro
možné rozšíření:
Rovnici pro zvedání dle NIOSH (viz příloha 9 Rovnice pro zvedání podle NIOSH)
Metody vyšetření konzistence úsilí při fyzických testech s úvahou o jejich omezené validitě (viz
příloha 10 Vyšetření konzistence úsilí)
Strukturovaný pohovor s klientem, šetřící oblasti psychosociální (viz příloha 8 Přehledné
vyšetření pracovní role).
NAVRŽENÝ SYSTÉM ŠKOLENÍ A KONTROLY ÚROVNĚ METODY
Testovací metoda Isernhagen WS je založena na pozorování předvedeného výkonu školeným
pozorovatelem, který během testu komunikuje s klientem a vede ho k uplatnění ergonomicky
správného pohybu při jednotlivých úkolech testu. Tím je už předem dáno, že bude velmi citlivá
na přesné dodržení metodiky a na celkový přístup personálu k testování. Nedbalým přístupem lze
výsledky testování hrubě zkreslit. Současně je metodika jemně vycizelována v tom smyslu, že
předkládá klientovi pouze objektivní výsledky testů, které předvedl. Metodika předepisuje
průběžnou konzultaci veškerých zjištěných skutečností s testovaným. Neobsahuje žádné
interpretace předvedeného výkonu, pouze konstatování, zda bylo nebo nebylo dosaženo
maximální zátěže a výdrže podle přesných objektivních kritérií. Posléze pak konstatování, zda
předvedený výkon odpovídá nebo neodpovídá nárokům uvažovaného pracovního zařazení. Tento
přístup je třeba dobře zažít. Při jeho dodržování dle našich zkušeností dochází k minimu
nedorozumění či nepochopení, jakož i k minimu konfliktních situací. To je velmi důležité proto,
že testovaný, který často má za sebou (domnělé či skutečné) negativní zkušenosti z nejrůznějších
jednání, je velmi citlivý na způsob, jakým jsou mu výsledky předkládány.
Z důvodů vysvětlených v orámovaném textu nahoře je nutné, aby personál provádějící
funkční hodnocení byl speciálně vyškolen (s certifikátem) a aby odborná úroveň testování byla
periodicky kontrolována. Je nutno určit jedno rehabilitační centrum, které bude mít akreditaci na
školení ve funkční diagnostice.
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NAVRŽENÝ SYSTÉM SPOLUPRÁCE POSKYTOVATELE DIAGNOSTIKY S ÚP
První způsob použití – ÚP posílá vybrané klienty zařazené do programu pracovní
rehabilitace s žádostí o ergodisgnostiku, výsledky použije v pracovní rehabilitaci.
Druhý způsob potužití – na základě smlouvy s ÚP jsou vytipování pacienti nemocnice
v procesu léčebné rehabilitace a je prováděna předpracovní rehabilitace za účasti ÚP.
NÁVRH INDIKAČNÍCH KRITÉRIÍ
AMAS a Test funkčních schopností je určen pro předpracovní diagnostiku, převážně
pro jednodušší situace, vstup a výstup z rehabilitačních programů s cílem zlepšit zaměstnatelnost,
pro screening.
IWS pro komplikované případy, více v pracovní diagnostice, tam, kde převažují
manuální úkony, kde není zřejmá motivace klienta, a s výhodou tam, kde je k dispozici přesný
popis pracovní pozice k provedení porovnání (jobmatch). Pro IWS podrobněji: (viz příloha 4
lndikace k vyšetření pracovního potenciálu)
KLIENTI
Klienti indikovaní k vyšetření úřadem práce v rámci pracovní rehabilitace – tento výstup je na
regionální úrovni zajištěn smlouvou mezi poskytovatelem a ÚP. ÚP si vybírá vhodné klienty
v rámci poradenství a odesílá k vyšetření dle dohody (standardní žádanka a průvodní dopis dle
dohody obou partnerů). S výsledky testů ÚP dále pracuje v rámci pracovní rehabilitace a
poskytuje důležitou zpětnou vazbu Rehabilitačnímu centru. Společně pracujeme na vývinu a
precizování různých forem popisu pracovního místa (pozice) a porovnání (jobmatch).
Klienti indikovaní k vyšetření v rámci předpracovní rehabilitace – tj. v době trvání pracovní
neschopnosti, v rámci rehabilitace léčebné. Experimentálně, vytipovaní pacienti nemocnic jsou
nakontaktováni na ÚP, který zprostředkovává kontakt na původního zaměstnavatele, případně na
subjekt, který může provést zaškolení, rekvalifikaci, asistované zaměstnání a podobně.
Diagnostika pracovního potenciálu zde rozhoduje o nasměrování klienta.
Klienti vyšetřovaní v rámci projektu „Zaměstnanost v kraji“ (Pardubický kraj) vypsaného
místním úřadem práce (současně s ÚP v řadě dalších krajů) – v přípravě, v jednání s hlavním
řešitelem. Má jít o cca 100 osob ze všech čtyř ÚP v Pardubickém kraji.
Klienti vyšetřovaní v rámci zdravotnické části projektu Equal „Rehabilitace – aktivace –
práce“ ve spolupráci s KRL Albertov, v přípravné fázi. V rámci projektu má být řešen i další
rozvoj námi navržených metodik v širším kontextu tohoto projektu.
Použití v kontextu přiznávání a odebírání sociálních dávek – v přípravě. Nutnost další
specifikace na tuto problematiku. (viz příloha 6 Koreferát odboru sociálních věcí-votum
separatum)
Použití přímo pro zaměstnavatele – v přípravné fázi v Pardubickém kraji jednáme s agenturou
schopnou vhodně propagovat naši metodiku, připravujeme sérii přednášek a zavádíme spolupráci
s místním Centrem pracovního lékařství, které bude naše služby využívat při řešení problematiky
nemocí z povolání a pracovních úrazů.
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C. VLASTNÍ ŘEŠENÍ PROJEKTU
C1 – ZJIŠTĚNÍ POČTU PRACOVNÍCH ÚRAZŮ A NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ V ČR
Pracovní neschopnost z důvodu pracovního úrazu a nemoci z povolání tvoří poměrně
malou, i když ne zanedbatelnou část pracovní neschopnosti. V letech 1998 – 2004 podíl nově
zjištěných pracovních úrazů činil 2,5 – 3 % nově zjištěných případů pracovní neschopnosti. Podíl
na celkovém počtu dní pracovní neschopnosti byl asi o 1 procentní bod vyšší – ve stejném období
se pohyboval mezi 3,2 – 4,0 procenty. U nemocí z povolání jde o podíly řádově nižší: podíl 0,03
% z nově zjištěných případů pracovní neschopnosti a 0,14 – 0,12 % z celkového počtu dní
pracovní neschopnosti. Podstatně delší je ale délka trvání jednoho případu: u pracovních úrazů
jde v průměru o více než 40 dnů pracovní neschopnosti, u nemocí z povolání trval v roce 2004
jeden případ průměrně 120 dnů (viz příloha 1).
Potěšitelné je, že celkový počet nově hlášených pracovních úrazů vykazuje
sestupnou tendenci, avšak průměrná délka trvání pracovní neschopnosti pro pracovní úraz se
naopak prodlužuje. Celková délka pracovní neschopnosti z titulu pracovního úrazu je podstatně
(cca o 13 dní v roce 2003 a o 9 dní v roce 2004) delší než průměrná délka pracovní neschopnosti
pro nemoc a úraz celkem.
Vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz celkem (PN) a z toho pro úraz (PÚ) (index
1998=100)
130
120
110
100
90
80
70
1998

1999

PN-případy

2000

2001

PN trvání

2002
PÚ případy

2003

2004
PÚ trvání

Vysvětlivky k legendě grafu:
PN-případy = počet nově zjištěných případů pracovní neschopnosti v daném roce
PN-trvání = průměrná délka trvání jednoho případu pracovní neschopnosti v daném roce
PÚ-případy = počet nově zjištěných případů pracovních úrazů v daném roce
PÚ-trvání = průměrná délka trvání jednoho případu pracovního úrazu v daném roce

Z grafu můžeme vyčíst, že ani počet nově zjištěných případů pracovních úrazů ani délka
pracovní neschopnosti pro pracovní úraz se nevyvíjí zdaleka tak dramatickým způsobem jako u
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pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz celkem. Příčinou je skutečnost, že novela zákona o
nemocenském pojištění z roku 2003 zpřísňující poskytování nemocenských dávek, fakticky
nepostihuje osoby, které utrpěly pracovní úraz nebo onemocněly nemocí z povolání, neboť těmto
osobám náleží doplatek rozdílu mezi nemocenským a průměrným výdělkem.
Zákonným pojištěním pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo
nemoci z povolání jsou zaměstnavatelé pojištěni u Kooperativy, pojišťovny, a. s. U Kooperativy
jsou pojištěni ti zaměstnavatelé, kteří s Českou pojišťovnou, a. s., neměli sjednáno toto pojištění
k 31. 12. 1992. Česká pojišťovna odhaduje, že se na celkovém objemu pojistných smluv sama
podílí z cca 10 procent, tudíž podíl Kooperativy činí cca 90 %.
Další údaje jsou proto čerpány z podkladů, které nám poskytla Kooperativa, pojišťovna
a.s. (viz příloha 1). Vývoj zákonného pojištění u této společnosti je následující:
Zákonné pojištění pro případ odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z
povolání u společnosti Kooperativa, pojišťovna a.s. (v tis. Kč)
předpis pojistného
předpis pojistného plnění
rozdíl

2000
1 658 290
1 322 544
335 746

2001
1 840 719
1 522 338
318 381

2002
2 968 166
1 729 195
1 238 971

2003
3 177 389
1 965 379
1 212 010

2004
3 406 606
2 086 195
1 320 411

Výsledky za léta 2000 – 2004 ukazují, že zdánlivě by mohlo jít o velmi lukrativní
činnost. Nicméně pojišťovně zůstávají pouze správní náklady. Přebytek, tj. kladný rozdíl mezi
kalkulovanými náklady na pojistné plnění a skutečnými náklady na vyplacená pojistná plnění je
odváděn do státního rozpočtu. Na druhé straně pojišťovna má zákonný nárok na úhradu ze
státního rozpočtu ve výši majetkové újmy, která by jí eventuálně mohla vzniknout provozováním
zákonného pojištění.
Z hlediska výše pracovní úrazovosti je tato právní úprava demotivující. Především
neexistuje povinnost zajišťovat z těchto prostředků prevenci, neboť podle příslušného právního
ustanovení vyhlášky č. 125/1993 Sb., v platném znění za zajišťování podmínek pro prevenci
pracovních úrazů a nemocí z povolání odpovídá zaměstnavatel.
Dalším záporným rysem je poměrně vysoká výše nákladů správní režie připadajících
pojišťovně (§ 16 vyhlášky č. 125/1993 Sb., v platném znění stanoví tyto náklady ve výši 13,5%
z celkového objemu přijatého pojistného, zaplaceného zaměstnavateli v daném kalendářním
roce). Ve srovnání např. se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, kde náklady provozního fondu
v uplynulých třech letech představují méně než 3,5 % z celkových příjmů nebo Českou správou
sociálního zabezpečení, kde v roce 2003 provozní výdaje z celkových příjmů činily 1,78 %, je
stanovená výše neúměrně vysoká. Náklady správní režie, které jsou placeny z prostředků
zaměstnavatelů, zvyšují celkové náklady práce s nepříznivým dopadem na výši nezaměstnanosti.
Pojistné plnění však zdaleka nekryje všechny náklady, které vznikly v důsledku
pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Náklady na léčbu se hradí z veřejného zdravotního
pojištění; nemocenské dávky a případný invalidní důchod se vyplácí ze sociálního, resp.
důchodového pojištění. Zákonné úrazové pojištění je tak určeno především na úhradu škod, které
zaměstnanci vznikly z rozdílu mezi výši sociálních dávek a dosavadní průměrnou mzdou.
Statistika ČSÚ spolu s podklady, které jsme obdrželi od pojišťovny Kooperativa,
umožňují setřídění počtu škod i vyplácených rent podle pohlaví zaměstnanců a jejich věku,
dále v regionálním průřezu a podle odvětví, v němž působí (viz příloha 1).
Podle pohlaví je zjištěna výrazně nižší úrazovost u žen. Při dělení podle věku je
zarážející, že nejvyšší absolutní počty škod jsou v kategorii mužů narozených v letech 1975–
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1979, tj. mezi 25 a 30 lety. U všech věkových kategorií mužů dochází k mírnému poklesu počtů
škod, pouze u narozených v letech 1980–1984 – tj. u mladých mužů do 25 let – dochází ke
stálému růstu počtu škod. U žen se tento jev nevyskytuje.
Z uvedeného vyplývá akutní potřeba úrazové prevence ve skupinách mladších
pracovníků, kteří mají celý svůj aktivní život před sebou. Je chybou, že vybrané pojistné není
vraceno do pracovního procesu formou úrazové prevence. Bylo by vhodné uvážit, jakým
způsobem pověřit a finančně zainteresovat starší zkušené pracovníky dozorem nad mladšími.
V regionálním průřezu nejvyšší počet nově hlášených pracovních úrazů na 100
pojištěnců vykázal v roce 2004 kraj Jihočeský, Plzeňský a Vysočina.
Pro členění nově hlášených škod podle odvětví byl proveden výběr, v němž jsou
zařazena pouze odvětví, která alespoň v některém roce přesahují nejméně 4% podílu z celkového
počtu škod uváděného za všechna odvětví v daném roce. Podíl odvětví je celkem vyrovnaný,
výjimku tvoří odvětví 10 – dobývání černého a hnědého uhlí, rašeliny, kde v roce 2001 enormně
stouply počty nově hlášených škod a následně v roce 2002 klesly pod hodnotu roku 2000. Značná
nevyrovnanost v počtu nově hlášených škod v tomto odvětví je obecně dána silnou závislostí
tohoto odvětví na přírodních podmínkách. Nejvyšších vyrovnaných hodnot dosáhlo odvětví 45 –
stavebnictví a nejnižších odvětví 85 – zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti.
V dalším byl podrobněji uveden vývoj pracovních úrazů ve stavebnictví a bylo zjištěno,
že celkové tendence jsou obdobné jako u vývoje pracovních úrazů celkem. Tak např. shodně s
celostátním průměrem vykazuje výrazně nejrychlejší nárůst nově hlášených škod (i když
v absolutně nízkých hodnotách) kategorie velmi mladých pracovníků, narozených 1980–1984,
takže i v tomto odvětví se projevují nedostatky v „úrazové zábraně“.
Nemoci z povolání (NzP) podle faktorů a diagnóz
Nemoc z povolání a ohrožení nemocí z povolání patří do kategorie tzv. profesionálních
onemocnění. Třídění rozlišuje NzP jednak podle faktorů, kterými byly způsobeny (chemickými
látkami, fyzikálními faktory, zasažením dýchací soustavy, zasažením kůže, nemoci přenosné a
parazitární způsobené ostatními faktory), jednak lze použít i hledisko diagnostické, kde jsou
zkoumány zdravotní následky jednotlivých nemocí z povolání podle závazného seznamu
Mezinárodní klasifikace nemocí podle 10. revize.
Údaje pro porovnání příčin NzP a příčin invalidity podle diagnóz jsou čerpány z údajů
ČSSZ, která je však za rok 2004 neposkytla. Statistika příčin invalidity podle diagnóz neuvádí
však úraz (jak pracovní, tak i nepracovní) jako příčinu invalidity. Kapitolu XIX „Poranění, otravy
a některé jiné následky vnějších příčin“ statistika ČSSZ prakticky vůbec nevyužívá. Jako příčinu
invalidity uvádí poslední diagnózu zjištěnou lékařem (např. u diagnózy I 61 „Intracerebrální
krvácení“ se nedozvíme, že původní příčinou byl pád z jeřábu, ale pacient je invalidizován pro
„nemoc oběhové soustavy“).
Srovnáme-li vývoj struktury NzP podle diagnostického hlediska, je patrno, že změny
mezi roky 1998 a 2004 jsou minimální. Poněkud poklesl podíl chorob infekčních a parazitárních
(zřejmě důsledek přísnějších hygienických předpisů v zemědělství a potravinářském průmyslu) a
nemocí nervové soustavy. Naopak poněkud vzrostl podíl nemocí dýchací soustavy a nemocí kůže
a podkožního vaziva.
Zajímavé je srovnání struktury diagnóz následků nemocí z povolání se strukturou
diagnóz, které vedly k přiznání invalidních důchodů, kde se projevují zásadní odlišnosti: u
nemocí z povolání převažují vedle nemocí infekčních a parazitárních zejména poškození nervové
soustavy, dýchací soustavy a kůže a podkoží, kdežto nejčastější příčinou invalidity jsou zcela
odlišné skupiny diagnóz, a to novotvary, duševní choroby, choroby oběhové a pohybové
soustavy (viz příloha 1).
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C2 – ANALÝZA PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V ČR
Právní úprava pracovního úrazu a nemoci z povolání a problematiky s nimi související je
obsažena v mnoha právních předpisech. V nich je zmíněná problematika řešena z více aspektů
(např. z oblasti odpovědnosti zaměstnavatele, náhrady škody, ale i možnosti odstranit handicapy
osob, které utrpěly pracovní úraz nebo onemocněly nemocí z povolání, na trhu práce).
Přes probíhající legislativní práce na MPSV však dosud nebyl přijat zákon o rehabilitaci
a rovněž tak zákon o úrazovém pojištění. Dalším handicapem je, že ministerstvo zdravotnictví
dosud nevydalo Mezinárodní klasifikaci důsledku zdravotního postižení (ICF), přestože její
překlad má již přes 2 roky k dispozici.
Definice základních pojmů dané problematiky a jejich úprava v platných právních
předpisech
Pracovní úraz
Vymezení pojmu pracovního úrazu, jak je uvedeno v hlavě osmé, oddílu třetím
Zákoníku práce, a to konkrétně v § 190 odst. 1 lze považovat pouze za rámcové vymezení. Toto
právní ustanovení pouze k pojmu pracovní úraz uvádí: „došlo-li u zaměstnance při plnění
pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k poškození zdraví nebo k jeho smrti úrazem
(pracovní úraz)…“. Vymezení tohoto pojmu však lze nalézt v judikatuře, podle níž za pracovní
úraz je považováno porušení zdraví zaměstnance (popř. úmrtí), ke kterému došlo při plnění
pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi nezávisle na jeho vůli krátkodobým,
náhlým a násilným působením zevních vlivů.
Právní náležitosti pracovního úrazu jsou tedy následující:
• úrazový děj,
• porušení zdraví (vznik škody),
• příčinná souvislost mezi pracovním úrazem a škodou na zdraví zaměstnance.
Judikatura ve svém vymezení pracovního úrazu stanoví především úrazový děj-náhlé
poškození zdraví vzniklé při náhlém vypětí sil, zvýšené námaze, nezvyklém úsilí, kdy pracovní
výkon přesahuje hranice obvyklé každodenně vykonávané práce. Úrazový děj rovněž může
probíhat i v případě, kdy zaměstnanec koná obvyklou práci, ale jeho organismus na ni není
přizpůsoben nebo jeho schopnosti jsou limitovány a nestačí na ni.
Porušení zdraví je třeba chápat jak porušení fyzické, tak psychické. (Za určitých
podmínek může za pracovní úraz být považován i infarkt myokardu.) Vždy však je nezbytné,
aby k mimořádnému fyzickému či psychickému vypětí nebo zátěži došlo při plnění pracovních
úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi.
Nezbytnou podmínkou pracovního úrazu je existence příčinné souvislosti mezi
pracovním úrazem a škodou na zdraví zaměstnance, a to jak z hlediska místního, tak i časového.
Místní souvislost je u většiny pracovních úrazů splněna v případě, že konkrétní část
lidského těla byla poškozena úrazem. V některých případech však porucha jednoho orgánu může
vyvolat poruchy dalších orgánů (např. práce byla konána v obvyklé zátěži, ale za nepříznivých
okolností nebo organismus zaměstnance na ní není přizpůsoben či práce je vykonávána nad limit
jeho schopností).
Časová souvislost je doba, která uplynula do vzniku poruchy na zdraví nebo jejích
příznaků. Je splněna, jestliže mezi traumatem a jeho prvním projevem byl řetěz souvislých nebo
periodicky se objevujících příznaků.
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Někdy dochází k případům, kdy vedle poruchy zdravotního stavu souběžně existuje jiný
chorobný stav. Pro uznání příčinné souvislosti mezi úrazovým dějem a škodou na zdraví
zaměstnance je třeba, aby taková porucha zdravotního stavu, přestože není jedinou příčinou, byla
příčinou důležitou, podstatnou a značnou (popř. dovršující již existující nepříznivý zdravotní stav
zaměstnance), která je při souběhu dalších příčin, příčinou převažující.
Další důležitou podmínkou pracovního úrazu je, že k němu došlo při plnění pracovních
úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi. Tato podmínka je konkretizována v ustanoveních §§25 a
26 nař. vl. č. 108/1994 Sb., kterým se provádí Zákoník práce a některé další zákony (v platném
znění). Je třeba poznamenat, že podle § 25 odst. 3 výše uvedeného nařízení vlády nelze za
pracovní úraz považovat úraz, který se stal zaměstnanci během cesty do zaměstnání a zpět – tj.
cesta z bydliště zaměstnance až do místa výkonu práce a zpět s výjimkou cesty konané na příkaz
zaměstnavatele nebo k lékařskému ošetření či vyšetření, které je konáno v souvislosti s jeho
pracovní činností.
Pojem „pracovní úraz“ je uveden i v dalších právních předpisech. Především v
§ 25 odst. 1 z.č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (v platném znění), zde se
především jedná o vymezení pracovního úrazu ve vztahu k důchodovému pojištění. Podle tohoto
právního ustanovení, se pracovním úrazem pro účely důchodového pojištění rozumí úraz, který
utrpěl pojištěnec při činnosti zakládající účast na pojištění a který se za pracovní (nebo služební)
považuje podle pracovněprávních předpisů (nebo předpisů upravujících služební
poměry)platných v době vzniku plné nebo částečné invalidity.
V § 21 odst. 1 vyhl. č. 143 /1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek nemocenského
pojištění (v platném znění) je z hlediska poskytování nemocenského pracovním úrazem takový
úraz, který zaměstnanec utrpěl při plnění pracovních úkolů v zaměstnání zakládajícím
nemocenské pojištění nebo v přímé souvislosti s plněním těchto úkolů. Stejně jako pracovní úraz
je posuzována i pracovní neschopnost vzniklá jako bezprostřední následek ochranného očkování
nebo jiného preventivního zdravotnického úkonu, kterým se zaměstnanec podrobil v souvislosti
se svým zaměstnáním.
Nemoc z povolání
Právní vymezení tohoto pojmu nevychází ze Zákoníku práce, kde v § 190 odst. 3 – 5 je
upraveno odškodňování nemoci z povolání, ale z podzákonné právní normy, a to z § 1 odst. 1
nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví taxativní seznam nemocí z povolání. Podle
tohoto právního ustanovení nemoci z povolání jsou nemoci vznikající nepříznivým působením
chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů, pokud vznikly za podmínek
uvedených v seznamu nemocí z povolání. Nemocí z povolání se rozumí též akutní otrava
vznikající nepříznivým působením chemických látek.
Příloha výše uvedeného nařízení vlády obsahuje taxativní výčet onemocnění, které
v případě, že zaměstnanec konal práci v podmínkách, za kterých konkrétní nemoc z povolání
vzniká, jsou považovány za nemoc z povolání. Zákoník práce sice v ustanovení § 190 odst. 4
uvádí, že jako nemoc z povolání se odškodňuje i nemoc vzniklá před jejím zařazením do
seznamu nemocí z povolání, a to od jejího zařazení do seznamu nemocí z povolání a za dobu
nejvýše tří let před jejím zařazením do seznamu, avšak vzhledem k tomu, že výše uvedený
seznam nebyl od doby své účinnost tj. od roku 1996 dosud novelizován, je ustanovení Zákoníku
práce dosti iluzorní. Pro úplnost je třeba konstatovat, že předchozí, dnes již neplatná vyhl. č.
149/1988 Sb. reagovala na vývoj poznatků oboru pracovního lékařství o profesionalitě
onemocnění a seznam nemocí z povolání byl doplňován.
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Samotné uznávání nemocí z povolání upravuje vyhl. č, 342/1997 Sb., kterou se stanoví
postup při uznávání nemocí z povolání, zejména pracovně lékařské posouzení předcházející
nemoci z povolání, příslušnost zdravotnických zařízení k uznání nemocí z povolání, vlastní
postup při uznání, popř. neuznání nemoci z povolání, obsahové náležitosti posudku a též vydává
seznam zdravotnických zařízení, která jsou příslušná pro uznávání těchto nemocí. Jedná se o
nový právní předpis, který vyplnil právní vakuum v této oblasti.
Samotné přezkoumání posudku o uznání (neuznání) nemoci z povolání se řídí podle § 77
zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu (v platném znění).
Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
Nedílnou součástí problematiky pracovních úrazů a nemocí z povolání je i
odpovědnostní vztah, který má zaměstnavatel vůči svému zaměstnanci. S účinností od 1. 1. 1993
byl přidán v souvislosti s úmluvami ILO (zakládajících členským státům zajistit odškodnění
pracovních úrazů a nemocí z povolání v případech, kdy zaměstnavatel zanikne bez právního
nástupce nebo je nesolventní pro náhradu škody za pracovní úraz nebo nemoc z povolání) do
Zákoníku práce § 205d, který upravuje zákonné pojištění odpovědností zaměstnavatele za škodu
vzniklou pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.
Nyní je to jediné zákonné pojištění odpovědnosti v této věci v našem právním řádu.
Podle právního ustanovení § 205d odst. 1 je každému zaměstnavateli, který zaměstnává
alespoň jednoho zaměstnance, uložena povinnost být pojištěn pro případ své odpovědnosti za
škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (zákonné pojištění), a to u zákonem
stanovené pojišťovny (České pojišťovny, a.s.), pokud s ní měl sjednáno toto pojištění k 31.
prosinci 1992. Ostatní zaměstnavatelé jsou pojištěni u Kooperativy, Československé družstevní
pojišťovny, a.s., případně jejího právního nástupce v České republice. Tato povinnost se však
nevztahuje na organizační složky státu (§ 121 až 124 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti).
Podrobnosti zákonného pojištění upravuje druhý právní předpis, a to vyhláška
Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví podmínky a
sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo
nemoci z povolání.
Podle tohoto právního předpisu platí zaměstnavatel pojistné zákonného pojištění
odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání ze základu pro
výpočet sociálního pojištění. V případě pojistné události vzniká zaměstnavateli právo, aby za
něho příslušná pojišťovna nahradila škodu, která vznikla zaměstnanci při pracovním úrazu nebo
nemoci z povolání, a to v rozsahu, v jakém za ni zaměstnavatel odpovídá podle příslušných
ustanovení Zákoníku práce. V úvahu připadá nejen ztráta na výdělku po dobu pracovní
neschopnosti, případně i po jejím skončení (např. přeřazení na hůře placenou práci), ale také
náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění, účelně vynaložené náklady spojené s
léčením, eventuálně i věcná škoda, která zaměstnanci v této souvislosti vznikla.
Jestliže zaměstnanec následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání zemřel, je ze
zákonného pojištění vyplácena i náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem, náhrada
nákladů na výživu pozůstalých a jednorázové odškodnění pozůstalých.
Nicméně lze konstatovat, že jde do jisté míry o „kvazipojištění“, neboť určené
pojišťovny mají za úkol pouze výběr a správu vybraného pojistného včetně výplaty pojistných
plnění které nepokrývají v celém rozsahu náklady spojené s pracovním úrazem nebo nemocí
z povolání. Např. invalidní důchody jsou vypláceny z jiného systému (důchodové pojišťění),
náklady spojené s léčbou, pak z veřejného zdravotního pojištění. O nějaké činnosti zaměřené na
prevenci pracovních úrazů nebo nemocí z povolání ani nemluvě. Povinnosti jsou uloženy pouze
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zaměstnavateli. Když k tomu připojíme vysoké náklady správní režie 13,5% a fakt, že zbytek
vybraného pojištění tvoří příjmovou stránku státního rozpočtu, lze konstatovat, že odpovědnostní
pojištění tak, jak je v našem právní řádu zakotveno, neplní funkci, kterou by plnit mělo.
Navíc od 1. 1. 2005 ztrácí zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při
pracovních úrazech a nemocech z povolání právní oporu Občanském zákoníku. Nahradit by jej
měl připravovaný zákon o úrazovém pojištění, který by měl být postaven na klasických
pojistných principech, administrace by měla být svěřena České správě sociálního zabezpečení.
Zákon o zaměstnanosti
Další důležité právní instituty přinesl nový zákon o zaměstnanosti (z. č. 435/2004 Sb,
dále ZZ.)
Tento právní předpis v souladu s aktuálními evropskými trendy upravuje zaměstnávání
osob se zdravotním postižením, mimo jiné jejich zvýšenou ochranou na trhu práce (§ 67 odst. 1
zákona) tak, aby mohlo v největší míře dojít k jejich znovuzačlenění do společnosti a zabránění
jejich sociálnímu vyloučení. Do této kategorie nezřídka spadají i osoby, které utrpěly pracovní
úraz nebo onemocněly nemocí z povolání.
Okruh fyzických osob, které zákon považuje za osoby se zdravotním postižením je
stanoven v § 67 odst. 2 zákona. Podle tohoto právního ustanovení jsou takovými osobami
fyzické osoby, které jsou:
a) orgánem sociálního zabezpečení uznány plně invalidní (dále jen „osoby s těžším zdravotním
postižením“),
b) orgánem sociálního zabezpečení uznány částečně invalidními,
c) rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení uznány zdravotně znevýhodněnými (dále jen
„osoby zdravotně znevýhodněné“).
Za zdravotně znevýhodněnou se podle § 67 odst. 3 zákona považuje fyzická osoba, která
má takovou funkční poruchu zdravotního stavu, při které má zachovánu schopnost vykonávat
soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, ale její možnosti být nebo zůstat pracovně
začleněnou, vykonávat dosavadní povolání nebo využít dosavadní kvalifikaci nebo kvalifikaci
získat, jsou podstatně omezeny z důvodu jejího dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.
Zákon o zaměstnanosti definuje v § 33 okruh osob, kterým je při zprostředkování
zaměstnání věnována zvýšená péče. Jedná se o takové uchazeče o zaměstnání, kteří ji pro svůj
zdravotní stav, věk, péči o dítě nebo z jiných vážných důvodů potřebují.
Podle právního ustanovení § 33 odst. 2 (ZZ) úřad práce ve spolupráci s uchazečem o
zaměstnání uvedeným v odstavci 1 může vypracovat individuální akční plán směřující ke zvýšení
možnosti uplatnění uchazeče o zaměstnání na trhu práce. Jeho obsahem je stanovení postupu ke
zvýšení možnosti uplatnění na trhu práce, s přihlédnutím k dosažené kvalifikaci, možnostem a
schopnostem uchazeče o zaměstnání, a to včetně časového harmonogramu. Je třeba však
konstatovat, že úřad práce (oproti osobám do 25 let věku a absolventům vysokých škol po
dobu 2 let po ukončení studia – nejdéle do 30 let věku) nemá zákonem uloženu povinnost
fyzickým osobám se zdravotním postižením nabídnout vypracování tohoto plánu.!!
Pracovní rehabilitace
Pracovní rehabilitaci nelze vymezovat pouze jako pouhou přípravu k práci tj. získávání
vědomostí, dovedností a návyků, čili kvalifikace, ale jako mnohem širší proces, který v sobě
zahrnuje soustavnou péči věnovanou lidem se zdravotním postižením získaným nejrůznějším
způsobem, mezi které patří i pracovní úraz nebo nemoc z povolání. A to tak, aby se mohli
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uplatnit v pracovní činnosti (na trhu práce) a v neposlední řadě, aby mohli vést co nejvíce
plnohodnotný život a nedocházelo u nich k sociálnímu vyloučení. Předpokladem toho je
obnovení pracovního potenciálu těchto osob.
Pracovní rehabilitace tvoří součást (komplexní) rehabilitace. Oproti dosud nepřijatému
zákonu o rehabilitaci, je upravena v zákonu o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.), a to v §§ 69 – 74.
Zákon zakotvuje právo osoby se zdravotním postižením na pracovní rehabilitaci.
Pracovní rehabilitace dle § 69 odst. 2 je souvislá činnost zaměřená na získání, udržení vhodného
zaměstnání osoby se zdravotním postižením, kterou na základě její žádosti zabezpečuje úřad
práce místně příslušný podle bydliště žadatele a hradí náklady s ní spojené, a to ve spolupráci s
pracovně rehabilitačními středisky nebo může na základě písemné dohody pověřit zabezpečením
pracovní rehabilitace jinou právnickou nebo fyzickou osobu.
Do pracovní rehabilitace je možno na základě doporučení ošetřujícího lékaře (vydaného
jménem zdravotnického zařízení) zařadit fyzické osoby, které jsou uznány za dočasně neschopné
práce.
Pracovní rehabilitace může mít mnoho podob. Od ergoterapeutického zaměření aktivit v
denních centrech, přes rekvalifikaci až k plnohodnotnému zaměstnání člověka s postižením v
rámci chráněných dílen nebo běžného trhu práce.
Česká legislativa dosud zákonem neupravuje návaznost pracovní rehabilitace na
rehabilitaci léčebnou, sociální, profesní.
Pracovní rehabilitace a její zabezpečování
Jak již bylo řečeno výše, pracovní rehabilitace je souvislá činnost zaměřená na získání a
udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postižením, kterou na základě její žádosti
zabezpečují úřady práce a hradí náklady s ní spojené. Žádost osoby se zdravotním postižením
obsahuje její identifikační údaje; součástí žádosti je doklad osvědčující, že je osobou se
zdravotním postižením.
Pracovní rehabilitace zahrnuje zejména poradenskou činnost zaměřenou na volbu
povolání, volbu zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti, teoretickou a praktickou přípravu pro
zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, zprostředkování, udržení a změnu zaměstnání, změnu
povolání a vytváření vhodných podmínek pro výkon zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti.
Úřad práce v součinnosti s osobou se zdravotním postižením sestaví individuální plán
pracovní rehabilitace s ohledem na její zdravotní způsobilost, schopnost vykonávat soustavné
zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost a kvalifikaci a s ohledem na situaci na trhu práce;
přitom vychází z vyjádření odborné pracovní skupiny.
Pracovní rehabilitace je souvislá péče poskytovaná osobě se zdravotním postižením
s cílem umožnit jí získat a zachovat si vhodné zaměstnání a usnadnit její zapojení nebo opětovný
návrat na trh práce. Představuje nástroj politiky zaměstnanosti ve vztahu k osobě se zdravotním
postižením k vyrovnání jejích příležitostí na trhu práce a je součást komplexu činností a opatření
vedoucích k plné integraci zdravotně postiženého do pracovního procesu. Může se uskutečnit
různými formami vhodnými s ohledem na zdravotní stav osoby se zdravotním postižením, jako
například vhodným studiem nebo jinou formou přípravy na povolání (podle školských předpisů),
teoretickou a praktickou přípravou pro zaměstnání, vyhledáváním vhodného zaměstnání úřadem
práce apod. Jednotlivé formy pracovní rehabilitace jsou stanoveny v zákoně (ZZ) s výjimkou
poradenství, které podrobněji upravuje prováděcí právní předpis k zákonu o zaměstnanosti. (vyhl.
č. 514/2004 Sb.).
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Pracovní rehabilitace je jednou z částí rehabilitace definované ,,Standardními pravidly
pro vyrovnání příležitostí pro fyzické osoby se zdravotním postižním″, které vydalo Valné
shromáždění OSN v roce 1993.
Pracovní rehabilitace a příprava k práci se realizuje na základě písemné žádosti
zdravotně postižené osoby adresované místně příslušnému úřadu práce. Podstatnými náležitostmi
žádosti jsou následující údaje:
 identifikační údaje žádající osoby,
 doklad, osvědčující, že je osobou zdravotně postiženou.
Příslušný úřad práce sestaví v součinnosti s osobou zdravotně postiženou individuální
plán pracovní rehabilitace podle zdravotní způsobilosti a pracovních schopností zdravotně
postižené osoby a dalších osobních faktorů. Při zařazování osoby do pracovní rehabilitace se
přihlíží k situaci na trhu práce.
Úřad práce vytváří za účelem posouzení vhodné formy pracovní rehabilitace osob se
zdravotním postižením odbornou pracovní skupinu složenou zejména ze zástupců organizací
zdravotně postižených a zástupců zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % osob se
zdravotním postižením.
Ustanovení upravuje i možnost zařazení fyzické osoby do pracovní rehabilitace již
v době, kdy je fyzická osoba ještě v pracovní neschopnosti, ale některá z forem pracovní
rehabilitace je již vhodná. Úřad práce je povinen tuto skutečnost oznámit příslušné okresní správě
sociálního zabezpečení.
Bližší vymezení obsahu individuálního plánu pracovní rehabilitace je upraveno v § 1
vyhlášky MPSV č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon o zaměstnanosti.
Individuální plán pracovní rehabilitace osoby se zdravotním postižením obsahuje
předpokládaný cíl pracovní rehabilitace, formy pracovní rehabilitace, které byly stanoveny pro
tuto osobu, předpokládaný časový průběh pracovní rehabilitace a termíny a způsob hodnocení
účinnosti stanovených forem pracovní rehabilitace.
Podstatnými náležitostmi dohody o zabezpečení pracovní rehabilitace mezi úřadem
práce a právnickou nebo fyzickou osobou jsou pak identifikační údaje účastníků dohody,
identifikační údaje osoby se zdravotním postižením, pro kterou je pracovní rehabilitace určena,
obsah a délka pracovní rehabilitace, místo a způsob provedení pracovní rehabilitace, způsob, výše
a podmínky úhrady nákladů na zabezpečení pracovní rehabilitace, způsob kontroly plnění
sjednaných podmínek, způsob ověření získaných znalostí a dovedností, podmínky a termín
zúčtování poskytnuté úhrady nákladů na zabezpečení pracovní rehabilitace, závazek právnické
nebo fyzické osoby vrátit poskytnutou úhradu nákladů nebo její poměrnou část, pokud nedodrží
sjednané podmínky nebo pokud jí byla jejím zaviněním poskytnuta neprávem nebo v částce
vyšší, než náležela, lhůtu pro vrácení a ujednání o vypovězení dohody.
Vyhláška č. 518/2004 Sb. pak dále v ustanovení § 4 stanoví, které další náklady může
úřad práce uhradit osobě se zdravotním postižením při provádění její pracovní rehabilitace. Za
náklady se pro tyto účely považují prokázané jízdní výdaje z místa bydliště do místa konání
pracovní rehabilitace a zpět, prokázané výdaje na ubytování po dobu pracovní rehabilitace, pokud
se koná mimo bydliště účastníka pracovní rehabilitace, maximálně však do výše 1 000 Kč na den,
stravné podle zvláštního právního předpisu ve dnech účasti na pracovní rehabilitaci, pokud se
koná mimo bydliště účastníka pracovní rehabilitace, pojištění pro případ škody způsobené
účastníkem pracovní rehabilitace v rámci pracovní rehabilitace.
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Vlastní realizace pracovní rehabilitace se člení na teoretickou a praktickou přípravu pro
zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost osob se zdravotním postižením. Jedná se o:
- přípravu na budoucí povolání podle zvláštních právních předpisů, dále pak o přípravu k práci
a o specializované rekvalifikační kurzy.
Příprava k práci je cílená činnost směřující k zapracování osoby se zdravotním
postižením na vhodné pracovní místo a k získání znalostí, dovedností a návyků nutných pro
výkon zvoleného zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti. Tato příprava trvá nejdéle 24 měsíců a
je prováděna buď na pracovištích jejího zaměstnavatele individuálně přizpůsobených
zdravotnímu stavu této osoby; příprava k práci může být prováděna s podporou asistenta nebo v
chráněných pracovních dílnách a na chráněných pracovních místech právnické nebo fyzické
osoby nebo ve vzdělávacích zařízeních státu, územních samosprávných celků, církví
a náboženských společností, občanských sdružení a dalších právnických a fyzických osob.
O přípravě k práci uzavírá úřad práce s osobou se zdravotním postižením písemnou
dohodu, která obsahuje: identifikační údaje účastníků dohody, obsah přípravy k práci, dobu a
místo konání přípravy k práci, způsob jejího zabezpečení a způsob ověření získaných znalostí a
dovedností a ujednání o vypovězení dohody.
Dokladem o absolvování přípravy k práci je osvědčení vydané právnickou nebo
fyzickou osobou, u níž byla příprava k práci prováděna.
Osobě se zdravotním postižením, která nepobírá dávky nemocenského pojištění, starobní
důchod nebo mzdu (plat) nebo náhradu mzdy (platu), náleží po dobu přípravy k práci na základě
rozhodnutí úřadu práce podpora při rekvalifikaci. Podpora při rekvalifikaci náleží i v případě, že
tato osoba není vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání.
Zaměstnavateli, který provádí na svém pracovišti přípravu k práci osob se zdravotním
postižením, může úřad práce uhradit náklady na přípravu k práci těchto osob. O přípravě k práci
prováděné na pracovišti zaměstnavatele uzavírá úřad práce se zaměstnavatelem písemnou
dohodu, která obsahuje: identifikační údaje účastníků dohody, identifikační údaje osoby se
zdravotním postižením, pro kterou je příprava k práci určena, obsah a délku přípravy k práci,
způsob, výši a podmínky úhrady nákladů na přípravu k práci, dobu, po kterou bude příprava k
práci prováděna s podporou asistenta, způsob kontroly plnění sjednaných podmínek, podmínky a
termín zúčtování poskytnuté úhrady nákladů na přípravu k práci, způsob ověření získaných
znalostí a dovedností, závazek zaměstnavatele vrátit poskytnutou úhradu nákladů nebo její
poměrnou část, pokud nedodrží sjednané podmínky nebo pokud mu byla jeho zaviněním
poskytnuta neprávem nebo v částce vyšší, než náležela, a lhůtu pro vrácení a ujednání o
vypovězení dohody.
O přípravě k práci prováděné u právnické nebo fyzické osoby uzavírá úřad práce s touto
osobou písemnou dohodu, která kromě výše uvedených údajů ještě dále obsahuje označení
pracovní činnosti, na kterou se příprava k práci provádí, základní kvalifikační a zdravotní
předpoklady potřebné pro přípravu k práci, místo a způsob provedení, rozsah teoretické a
praktické přípravy.
Jak již bylo uvedeno výše, zákon o zaměstnanosti umožňuje zabezpečovat přípravu
k práci i prostřednictvím jiného subjektu, než je úřad práce. Zejména pro osoby s těžším
zdravotním postižením trh práce nenabízí dostatek vhodných pracovních míst, a proto úřad práce
může využít rovněž služeb subjektu, který na základě dohody s úřadem práce bude nejen
zajišťovat přípravu k práci, ale případně i vyhledávání vhodného pracovního místa pro osobu se
zdravotním postižením a její nástup do vhodného zaměstnání.
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Bilanční diagnostika
Zákon o zaměstnanosti upravuje v § 105 odst. 2 problematiku bilanční diagnostiky, která
je jedním z možných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Jedná se však pouze o jednu
z možností, její použití není pro jednotlivé úřady práce závazné.
Shrnutí
Jak z výše uvedeného vyplývá, v právních předpisech upravujících problematiku
pracovních úrazů a nemocí z povolání a v předpisech s nimi souvisejících existuje řada
nedostatků, některé právní předpisy dosud chybí.
Za nejvýznamnější nedostatky považujeme:
• V Zákoníku práce chybí řádná definice jak pracovního úrazu, tak i nemoci z povolání.
• Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví taxativní seznam nemocí z povolání,
nebylo od 1. 1. 1996 do dnešního dne novelizováno, a tak není možno uznávat za nemoci
z povolání některá onemocnění, která by objektivně za ně mohla být považována.
• V zákonu o zaměstnanosti není úřadu práce uložena povinnost nabídnout vypracování
individuálního akčního plánu zdravotně postiženým osobám.
• Chybí zákon o úrazovém pojištění.
• Chybí zákon o rehabilitaci.
• Dosud nebyla ministerstvem zdravotnictví vydána ICF – tento fakt je základní překážkou pro
komplexní posouzení pracovní schopnosti zejména osob, které utrpěly pracovní úraz nebo
onemocněly nemocí z povolání, i když uplatnění této metodiky je daleko širší.
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C3 – ANALÝZA POSTUPU ZJIŠŤOVÁNÍ PRACOVNÍHO POTENCIÁLU V ČR
Analýza stávajících metodik v jednotlivých institucích
V analýze jsme se zaměřili na současnou situaci v České republice, na ty subjekty, které
se z hlediska své věcné působnosti zabývají osobami se zdravotním postižením a jejich
uplatněním na normálním trhu práce včetně osob po pracovních úrazech a nemocech z povolání.
Cílovými subjekty byla vybraná zdravotnická zařízení a úřady práce.
Byla kontaktována lůžková rehabilitační oddělení a některá ambulantní rehabilitační
oddělení, u kterých kromě běžné fyzioterapie funguje též ergoterapie, popř. zde pracuje i sociální
či jiný odborný pracovník, a tím lze předpokládat, že je zde možno provádět vyšetření
zbytkového pracovního potenciálu u výše vymezených osob.
Na základě dopisu s otázkou zkušeností z oblasti předpracovní rehabilitace na
konkrétním pracovišti bylo osloveno celkem 130 zdravotnických zařízení, která splňovala
předpoklad provádění vyšetření zbytkového pracovního potenciálu.
K našemu velkému překvapení se ukázalo, že z celkového počtu dotázaných
zdravotnických zařízení se pouze 8 zdravotnických zařízení touto problematikou prakticky
zabývá.
K provedení této analýzy byly dotázány také všechny úřady práce. Výsledky šetření
jsou uvedeny v subkapitole „Analýza postupů zjišťování pracovního potenciálu v ČR“.
Oslovili jsme zdravotní ústavy (viz příloha 12 Analýza postupu zjišťování
pracovního potenciálu v ČR a příloha 13 Analýza systému deskripce pracovních míst v
ČR).
Zdravotní ústavy stanoví rizikové faktory pracovních podmínek a minimální opatření
k ochraně zdraví zaměstnanců, hygienické požadavky na vybavení pracovišť; určují kategorizaci
pracovních míst, prostorové požadavky na pracoviště, pracovní polohy a další.
Zdravotní ústavy hodnotí např.
- zdravotní rizika,
- nejvyšší přípustné hmotností limity pro zvedání a přenášení břemen ženami,
- největší přípustná vzdálenost pro přenášení břemen ženami při dobrých úchopových
možnostech,
- postup pro měření a hodnocení lokální svalové zátěže horních končetin,
- měření pracovní zátěže,
- celkovou fyzickou zátěž,
- lokální svalovou zátěž.
Pracovní lékařství (viz příloha 13 Analýza systému deskripce pracovních míst v
ČR) se zabývá komplexně vztahem práce a zdraví: stanovuje požadavky na vytvoření
bezpečného a zdravého pracovního prostředí, řeší přizpůsobení práce schopnosti pracovníků
s přihlédnutím k jejich tělesnému a duševnímu zdraví. Zabývá se podporou zdraví pracovníků
včetně posuzovaní a rozvoje a jejich pracovní způsobilosti a studiem vlivů práce a pracovních
podmínek na rozvoj chronických neinfekčních onemocnění, jejichž průběh může být významně
negativně ovlivněn prací a pracovními podmínkami.
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Analýza individuálního pracovního potenciálu (AIP)
(viz příloha 12 Analýza postupu zjišťování pracovního potenciálu v ČR)
Analýza individuálního pracovního potenciálu (AIP) je jednou z hlavních částí českého
Integrovaného systému typových pozic (ISTP).
Jedná se o nástroj umožňující klientovi popsat „laicky“ sebe sama, vytvořit svůj
komplexní profil. Slouží mu k tomu sada dotazníků a testů. Klientem sestavený profil je pak
v dalších krocích porovnáván nástrojem „Analýza způsobilosti“ s celou Kartotékou typových
pozic. Na základě tohoto srovnání mohou být klientovi nabídnuty konkrétní pracovní pozice,
které může vykonávat.
Analýza individuálního potenciálu tak umožňuje klientovi být součástí procesu při jeho
zařazení na trhu práce – stává se aktivním prvkem mezi všemi subjekty. Profil je veden jako
anonymní a je chráněn heslem a číselným kódem. Je na klientovi samotném, zda jej zpřístupní
pro poradce – zprostředkovatele.
Dotazníky a testy jsou zaměřeny na kvalifikační, osobnostní a zdravotní charakteristiku.
Důležitou částí jsou i představy klienta o budoucím zaměstnání. Rozsah informací, které klient o
sobě uvede, je také zcela na uvážení klienta.
Výhodou systému je, že již při poskytnutí malého množství informací je systém
ISTP schopen najít a nabídnout klientovi podle informací vhodné typové pozice.
Analýza způsobilosti
(viz příloha 12 Analýza postupu zjišťování pracovního potenciálu v ČR)
je nástroj českého systému ISTP porovnávající profil klienta s profily typových pozic a vybírající
vhodné pozice podle míry způsobilosti (shody jednotlivých dat). V podstatě se jedná o srovnání
dat, které o sobě zadal klient do osobního profilu v AIP, (AIP je součást systému ISTP), s daty,
které obsahuje Kartotéka typových pozic (též součást ISTP). Na základě zjištěných výsledků
srovnání jsou klientovi nabídnuty pozice, a to dle největší míry shody a v závislosti na typu
klienta. Dále je možné vyhledat k vybrané pracovní pozici volná místa. K tomu slouží databáze
volných míst serveru MPSV. Nabídka typových pozic je vhodným podkladem pro komunikaci
s klientem při poradenství.
Integrující funkce systému – vytvářejí další prostor pro poradenské aktivity.
U daných typových pozic, které jsou čerpány ze zdrojů MPSV, je možné získat
podrobnější informace, kde získat vzdělání uvedené v kvalifikačních požadavcích. V části
kvalifikace zjistí informace o školách, které požadovaný obor vyučují. V případě chybějícího
kurzu, certifikátu je dostupná databáze dalšího vzdělávání, kde jsou k dispozici informace,
kde, kdy a za kolik je možno daný kurz absolvovat, případně získat chybějící certifikát. Zdrojem
informací je databáze dalšího vzdělávání. Informace naplňují vzdělávací instituce aktuální
nabídkou.
Celá aplikace je koncipována tak, aby se vějíř možností co nejvíce rozevíral, aby
nabídka typových pozic přivedla klienta k úvaze, že může případně dělat i něco jiného, než dosud
vykonával. Jedná se o motivaci klienta. Někdy tato nově nabytá informace o sobě nemusí být pro
klienta zrovna pozitivní. Proto je důležitá práce poradce, který při komunikaci s klientem působí
a je zdrojem inspirativní informace.
Bilanční diagnostika
(viz příloha 12 Analýza postupu zjišťování pracovního potenciálu v ČR)
Velký přínos pro hodnocení zbytkového pracovního potenciálu osob se zdravotním
postižením jako podklad pro jejich uplatnění na normálním trhu práce má bilanční
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diagnostika prováděná úřady práce a na ní navazující ergotesting rehabilitačních center
zdravotnických zařízení.
Bilanční diagnostika je proces, který s využitím komplexních odborných diagnostických
metod směřuje k optimálnímu využití zbývající potencionality člověka. Může vytvořit optimální
variantu řešení jeho situace, potřeb, schopností a zdravotního stavu a požadavků na trhu práce.
Pomáhá klientovi nejen s orientací v jeho současné často velmi obtížné situaci na trhu práce, ale i
v sobě samém (schopnosti, dovednosti, zájmy, zdravotní stav – zbytkový pracovní potenciál,
předpoklady, ambice, motivace pro výkon určité profese). Je to účinná metoda prevence
nezaměstnanosti, i když časově i finančně náročná. Své služby zaměřuje především na klientelu,
která nemá předpoklad úspěšného zprostředkování zaměstnání v rámci běžných
zprostředkovatelsko-poradenských aktivit úřadů práce.
Bilanční diagnostika je komplexní služba, která pomůže nasměrovat klienta k
optimálnímu řešení jeho konkrétní situace. Tato objektivní analýza vyžaduje odbornou
poradensko-diagnostickou pomoc, kterou klient není schopen vykonat sám. Bilanční diagnostika
se orientuje na optimální variantu řešení situace klienta, která odpovídá jak potřebám klienta, tak
požadavkům trhu práce.
Ergodiagnostika rehabilitačních center
Znovuzačleňování těchto osob do pracovního procesu je velmi komplikované a vyžaduje
účast odborníků především z oblasti zdravotnictví, sociálních věcí, úřadů práce, školských
zařízení apod. Při vlastní realizaci je nutná podle konkrétních okolností daného případu
spolupráce všech členů multidisciplinárního týmu odborníků: lékař, fyzioterapeut, ergoterapeut,
psycholog, andragog, sociální pracovník aj. Tato zdravotně-sociální služba tedy přináleží více
než jednomu resortu.
Výsledkem musí být zhodnocení všech osobních předpokladů, které jsou požadovány
pro skupinu povolání či určitý typ povolání, tedy, které jsou uvedeny v daném profesiogramu.
Výstupy z bilanční diagnostiky:
- návrh vhodného pracovního zařazení ve vztahu k aktuální situaci na trhu práce,
- návrh na doplnění kvalifikace,
- návrh na profesní reorientaci a tím i rekvalifikaci,
- návrh motivačních a aktivačních programů (Job klub),
- návrh spolupráce s externími organizacemi (dobrovolnická práce),
- návrh spolupráce s dalšími odděleními ÚP (APZ – dotovaná místa, SVČ, poradenství a
rekvalifikace),
- návrh na posouzení zdravotního stavu (ČID, ID).
C4 – ANALÝZA SYSTÉMU DESKRIPCE PRACOVNÍCH MÍST V ČR
Integrovaný systém typových pozic (dále ISTP)
(viz příloha 13 Analýza systému deskripce pracovních míst v ČR)
je vyvinut v České republice a využíván při práci s klientem na úřadech práce a v některých
rehabilitačních centrech. Jeho koncepce je moderní, srovnatelná s koncepcí výše uvedeného
O*NET.
Integrovaný systém typových pozic (ISTP) je k dispozici pro všechny subjekty, které se
vyskytují na trhu práce. Je jedním z řady nástrojů pro poradce-zprostředkovatele na úřadech
práce, ale také pro klienta samotného, kterému slouží jako jakýsi průvodce v aktuální situaci na
trhu práce vzhledem k jeho požadavkům. Tzn., že s ISTP pracuje jak zprostředkovatel, tak s ním
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může pracovat přímo klient sám. Snahou tohoto systému je tak především zlepšení komunikace
na trhu práce mezi všemi subjekty, které se zde vyskytují.
Při využití na úřadech práce je systém v prvé řadě orientován na takové klienty, kteří
jsou pozitivně motivováni a mají tak zájem aktivně se podílet na řešení své nelehké životní
situace, ve které se právě vyskytli.
Systém ISTP má i širší využití. Prvky systému je možné začleňovat do dalších aktivit
úřadů práce. Jedná se např. o individuální akční plány, motivační kurzy, Job kluby či bilanční
diagnostiku. Zde pak s klientem spolupracuje profesionál v dané oblasti.
Z pohledu poradenství a zprostředkování pracovních činností je ISTP tvořen třemi
částmi. Ty můžeme právem považovat za základní stavební kameny tohoto systému.
Jedná se o:
I. Kartotéku typových pozic
II. Analýzu individuálního potenciálu
III. Analýzu způsobilosti
Kartotéka typových pozic
(viz příloha 13 Analýza systému deskripce pracovních míst v ČR)
Pro problematiku zaměstnávání osob po úrazu či nemoci je nejdůležitější již zmíněná
Kartotéka typových pozic. Jedná se o strukturovaný soubor informací o povolání a typových
pozicích.
Kartotéka typových pozic (KTP) je databáze popisující dělbu práce, aspekty výkonu
práce a požadavky na vykonavatele. V této databázi najde zájemce strukturovaný soubor
informací o povoláních a typových pozicích, které poskytují reálnou představu o činnostech
vykonávaných v dané profesi. Dále jsou k dispozici údaje o průměrném výdělku v regionálním
členění, o náročnosti pracovních podmínek. Nechybí ani informace o konkrétních požadavcích
na vykonavatele jak z hlediska kvalifikace (přípravy na povolání, nutných certifikátů a praxe), tak
z pohledu osobnostních požadavků a zdravotního stavu. Všechny tyto informace mohou sloužit
při rozhodování o profesní orientaci, volbě povolání nebo při rozhodování o směru rekvalifikace.
Na internetu je možné nalézt přehled Kartotéky typových pozic členěný podle oborů. KTP je
průběžně aktualizována a rozvíjena tak, aby odrážela reálný stav ve světě práce. Celá aplikace je
přístupná nejen pracovníkům úřadů práce, ale všem, kdo mají přístup na internet.
Zdroj: Integrovaný systém typových pozic, Verze 2.4.12; Studijní materiál; Zlín 2004; Projektový tým Trexima spol
s.r.o;
Internetová adresa: www.istp.cz

Profesiogramy
(viz příloha 13 Analýza systému deskripce pracovních míst v ČR)
Na úřadech práce jsou dále k dispozici zprostředkovatelkám tzv. profesiogramy. Jsou
v tištěné podobě pro každé zaměstnání.
Profesiogramy popisují:
- pracovní činnosti, pracovní prostředky, pracovní prostředí, oblasti znalostí a dovedností,
zdravotní požadavky, osobní předpoklady, příbuzná povolání, vzdělání, učební plány.
Zprostředkovatel, a tím i klient mají k dispozici popis konkrétního pracovního místa s jeho
požadavky v tištěné podobě.
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C5 – ANALÝZA DIAGNOSTIKY PRACOVNÍHO POTENCIÁLU A DESKRIPCE
PRACOVNÍCH MÍST VE SVĚTĚ
provedena rešerší dostupné literatury, vybrané metodiky konzultovány podle možností s výrobci,
uvedenými na jejich webových stránkách
(viz příloha 1 Analýza metod funkční diagnostiky ve světě)
C6 – VYTVOŘENÍ SYSTÉMU HODNOCENÍ PRACOVNÍHO POTENCIÁLU JEDINCE A
HODNOCENÍ PRACOVNÍHO MÍSTA
Pro funkční diagnostiku v oblasti pracovních i nepracovních úrazů, nemocí z povolání i
nemocí ostatních jsme převzali a otestovali v našich podmínkách několik postupů používaných v
zahraničí tak, aby ve výběru bylo zastoupeno více zmíněných způsobů hodnocení.
Pro pilotní projekt byl zvolen tento výběr:
• Personal Capability Assessment (Británie),
• Activity Matching Ability Systém AMAS (Británie),
• Isernhagen WS.
Zdůvodnění.
Personal Capability Assessment – z našeho pohledu test obsahuje fyzické i psychické
aktivity, potřebné pro výkon práce (viz příloha 14 Testy funkční soběstačnosti a příloha 17
Test funkčních schopností)
Activity Matching Ability Systém AMAS (viz příloha 15 AMAS) – jedná se o
sebehodnocení klienta, které umožňuje jedinci ohodnotit vlastní schopnosti; zjistit zda by klient
mohl vykonávat určité činnosti (aktivity), kdyby byly součástí jeho budoucí práce.
Testy tvořící Isernhagen Work System (viz příloha 11 Vyšetření pracovního
potenciálu podle Isernhagen Work Systems FCE) jsou nezávislé na "rezortu", vyžadují ovšem
podrobné zaškolení, akreditaci a periodická kontrolní měření, aby byla zajištěna standardizace
postupu mezi jednotlivými pracovišti. Jsou dostatečně obsažné, co se týče fyzické komponenty
pracovního potenciálu, dostatečně ověřené dlouhým používáním v zahraničí a doplnitelné o další
specifické testy, přináležející uvažovanému pracovnímu zařazení, do určité míry tedy testy z
obou misek svrchu uvedených vah.
AMAS
(viz příloha 15 AMAS)
„Activity Matching Ability System“
Původ
Systém byl vyvinut v Loughborough University ve Velké Británii před cca 25 lety a
modernizován v r. 2002 v projektu, jehož se účastnily následující subjekty:
Employment Services, ICE Ergonomics at Loughborough University, Disability Matters Ltd,
Jobcentre Plus, Knowhow Systems Ltd a další.
Z materiálů volně dostupných na internetu
(http://www.lboro.ac.uk/research/esri/hfdc/AMAS.pdf) pro potřeby výzkumného úkolu VÚPSV
přeložil MUDr. Alexander Vávra, Rehabilitační centrum Krajské nemocnice Pardubice.
Popis systému
AMAS je velmi přínosný nástroj pro hodnocení těch, kteří hledají práci, zejména jedinců
s disabilitou (omezením aktivity) a těch, kteří jsou jinak znevýhodněni na trhu práce.
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AMAS umožňuje jedinci ohodnotit vlastní schopnosti v kontextu práce.
Otázky se vztahují k tomu, zda by klient mohl vykonávat určité úkony, kdyby byly součástí jeho
budoucí práce.
Klient vyjádří, zda aktivitu
- může vykonávat bez problémů,
- má určité potíže s dotyčnou aktivitou, pak je zde příležitost popsat, o jaké potíže se jedná,
- tuto činnost nemůžete vykonávat.
Nejde o hodnocení výkonu v dané práci, ale o snahu zjistit, jestli jedinec může uvedený úkon
vykonávat, nehodnotí jeho kvalitu.
Zjišťuje jaké pomůcky (ortézy, brýle, kontaktní čočky) a léky klient užívá, popř. které
další pomůcky by mohly klientovi usnadnit návrat do pracovního procesu.
Jedná se o sebehodnocení schopnosti pracovat za určitých pracovních podmínek.
Otázky se týkají:
- sluchu a komunikace,
- zraku a vnímání,
- polohy a pohybu,
- pohybu po pracovišti,
- dolních končetin,
- horních končetin,
- vlivu prostředí,
- kognitivních funkcí,
- schopností obsluhy přístrojů a displeje.
AMAS poskytuje komplexní pohled na jedince, na jeho schopnosti vykonávat práci, ne však na
jeho disabilitu (omezení aktivity).
Ověření testu – Rehabilitační centrum Okresní nemocnice Tábor
Dotazník AMAS vyplňovali klienti v rámci modelové situace – sed (kancelářská práce), proto
byla možnost přímé konzultace nad otázkami, které se zdály klientům nejasné.
Závěr
- Při zhodnocení dotazníků jsme přihlíželi k „Testu funkčních schopností“ – u některých
klientů se rozchází subjektivní hodnocení klienta v dotazníku AMAS a naše objektivní
hodnocení v „Testu funkčních schopností“.
- Subjektivní hodnocení klientů, kteří jsou motivování k práci, více odpovídá reálnému
hodnocení v „Testu funkčních schopností“.
- Klient se u dotazníku musí zamyslet nad podmínkami práce, kterou vykonává nebo by mohl
vykonávat.
- Je-li klient dobře motivován k práci, test dobře poslouží k orientaci na pracovní podmínky
pro budoucí práci.
- Při zhodnocení se negativně projeví subjektivní sebehodnocení u klientů, kteří se obávají
určitých podmínek při práci (pracovní činnosti) nebo pokud nemají zájem pracovat
Přínos testu AMAS
• dotazníkové
zjištění
ochoty
klienta
přizpůsobit
se
určitým
podmínkám, konkrétnímu pracovnímu prostředí a pracovním činnostem atd.,
• hodnotí zájem klienta pracovat,
• zjišťuje osobnostní předpoklady klienta pracovat (z pohledu klienta),
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pracovním

•
•

dotazník porovnává zdravotní požadavky na klienta s jeho aktuálním zdravotním stavem,
hodnotí ochotu a možnosti klienta snížit jeho požadavky na pracovní místo, pracovní
podmínky a pracovní prostředí,
• nabídne možnosti najít uplatnění v původním zaměstnání nebo v příbuzných profesích, popř.
rekvalifikaci.
U těch, kteří jsou opravdu motivování k práci, slouží tento dotazník ke zhodnocení
možností, které klient má. Jsou to především ti, kteří opravdu chtějí zjistit, jaké mají schopnosti.
Hodnocení vyznívá velmi dobře u jedinců se zdravotním postižením (omezením aktivity).
Co v testu chybí
 doprava do zaměstnání (ve smyslu schopností dopravit se sám nebo s asistentem, event.
nutnost úpravy vozidla),
potřebné doplnit v dotazníku „Testu funkčních schopností“
 možnosti klienta vzhledem k zaměstnání (sociální, kognitivní),
řeší test „Pracovní křivka“
 hodnocení kvality a kvantity práce.
řeší test „Pracovní křivka“
 u vertebrogenních onemocnění – zvedání a přenášení těžkých břemen,
řeší Isernhagen
Dotazník AMAS jsme z výše uvedených důvodů (chybí hodnocení kvality a kvantity práce,
možnosti klienta vzhledem k zaměstnání – sociální, kognitivní) doplnili o test „Pracovní křivka“.
Pracovní křivka
(viz.příloha č.16 „Pracovní křivka“)
Přesný název: Die Arbeitskurve nach Emil Kraepelin und Richard Pauli – Mainzer Revision
Název v češtině: PRACOVNÍ KŘIVKA podle Emila Kraepelina a Richarda Pauliho
Pracovní křivka je objektivní hodnocení množství součtů jednoduchých čísel za časovou
jednotku
Test se vyhodnocuje graficky.
Zaznamenáváme počet součtů v tříminutových intervalech.
Ergoterapeut hodnotí tempo práce, kvalitu, matematickou zdatnost, vytrvalost, přesnost,
spolehlivost, schopnost soustředění a další.
Test funkčních schopností
(viz příloha 17 „Test funkčních schopností“)
Modifikovaný test PCA „Personal Capability Assessment"
(Pro účely výzkumného projektu HS/118/04 byly použity informace volně dostupné na internetu,
pro veřejné použití testu je nutný souhlas vlastníka.)
Přeložil MUDr. Alexander Vávra, Rehabilitační centrum KN Pardubice.
Popis originálního testu.
V originále jde o dotazníkový test, který je používán ve Velké Británii.
Test je vhodný pro klienty, kteří udávají, že nemohou pracovat.
Hlavním cílem je stanovit, zda má jedinec nárok na podporu; stanovit, zda klient může pracovat
navzdory jeho onemocnění.
Není důležité, o jakou nemoc se jedná, ale jak tato nemoc ovlivňuje schopnost klienta provést
uvedené úkoly.
Test se používá při dlouhodobé pracovní neschopnosti.
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Klient vyjadřuje své schopnosti, ale je dán také prostor popsat problémy, které má s provedením
těchto činností.
V testu jsou uvedeny dvě skupiny činností, jedna popisující fyzické problémy, druhá psychické.
Hodnotí se: sed, vstávání, předklon, klek, stoj, chůze, zručnost, dosahování, zvedání a přenášení,
zrak, řeč, sluch, záchvaty bezvědomí nebo sníženého vědomí, kontinence,
plnění úkolů, každodenní činnosti, tolerance stresu.
Tam, kde jedinec udává poruchy duševní, je nutné získat informace o závažnosti problému od
praktického lékaře.
V našich podmínkách se jeví přínosné převést tento test na formu performační – praktické
hodnocení ergoterapeutem.
V této podobě byl v rámci projektu ověřován v Rehabilitačním centru Okresní nemocnice Tábor.
Závěr
Přínos Testu funkčních schopností
• jedná se o hodnocení aktivity (dle ICF schopnosti provedení úkolu nebo činnosti), ne pouze
hodnocení poruchy funkce či struktury orgánu,
• test je vhodný pro klienty, kteří udávají, že nemohou pracovat,
• obsahuje fyzické a psychické činnosti, které jsou potřebné pro výkon práce: zručnost,
dosahování, zvedání a přenášení břemen, toleranci stresu, kontakt s lidmi, plnění úkolů,
každodenní činnosti, výdrž sedu a další,
• fyzické aktivity jsou hodnoceny objektivně ergoterapeutem,
• časově nenáročný.
Co v testu chybí
• U některých zaměstnání je důležitá manuální zručnost, např. má-li klient pracovat v úkole,
event.vykonávat práci náročnou na detail; dále koordinace pravá a levá ruka. Důležitý je
úchop, jemná a hrubá motorika, koordinace, grafomotorika, svalová síla.
řeší Funkční test motoriky ruky (Funkční test horní končetiny) viz níže
• Chybí pro práci důležité dosahování pod horizontálu (zásuvka), v horizontále (pracovní
deska), nad horizontálu (police) a dosahování do stran (pásová výroba).
řeší Isernhagen
• Chybí test zvedání břemen těžších než 2,5 kg.
řeší Isernhagen
Test funkčních schopností jsme z výše uvedených důvodů (chybí vyšetření úchopu, jemné
a hrubé motoriky atd.) doplnili o „Funkční test motoriky ruky“ („Funkční test horní končetiny“),
v indikovaných případech jsme zařadili vyšetření dalších úchopů
„Funkční test motoriky ruky“, „Funkční test horní končetiny“ (HK)
(viz příloha 18 „Funkční test motoriky ruky“)
Pro účely výzkumného projektu jsme ověřovali význam Testu funkčních schopností pro
hodnocení pracovního potenciálu.
V průběhu testování vyplynula potřeba doplnit tento test o vyšetření funkce ruky.
Z mnoha variant dostupných testů (test ruky je například součástí testů uvedených v příloze 5–viz
příloha 5 Komerčně dostupné testy – příklady – Ergos, Blankenship FCE atd.) jsme vybrali
test, který je běžně používán na našem i jiných rehabilitačních pracovištích, uvedený v literatuře
pod názvem
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„Funkční test motoriky ruky“ či „Funkční test horní končetiny“ (HK).
Adaptace na podmínky v ČR: test převzat od prof.Tardieu z Francie a upraven pro podmínky
v ČR na neurologické klinice Praha pod vedením profesora Pfeiffera
Účel užití: využívá se ke stanovení poruch funkce horní končetiny, úchopu a zručnosti.
Tímto testem se hodnotí jednotlivé úchopy, jejich rychlost a síla, výdrž a unavitelnost svalů ruky
i celé horní končetiny, zacílení pohybu, zručnost, koordinace rameno-loket-ruka, koordinaci
levé a pravé horní končetiny a koordinaci oko-ruka.
Pro výzkumný účel jsme dále v indikovaných případech použili Funkční test ruky podle
Nováka
Psychologické podklady pro hodnocení pracovního potenciálu
(viz příloha 19 Psychologické podklady pro hodnocení pracovního potenciálu)
- při hodnocení pracovního potenciálu je výchozím bodem kvalifikační potenciál (vzdělání) a
dosud získaná praxe,
- na základě zkušeností (3 roky) s bilanční diagnostikou pro účely Úřadu práce v Táboře ve
spolupráci s ON Tábor – rehabilitačním oddělení jsme ověřili tyto testy jako vhodné
k hodnocení pracovního potenciálu po psychologické stránce.
Analýza struktury inteligence – ISA
- test slouží k měření základních funkcí inteligence,
- odpovídá na otázku ohledně všeobecné intelektové vybavenosti jednotlivce,
- při pracovním poradenství,
- jsou dány potřebné intelektové předpoklady k výběru určitého povolání, při změně povolání,
při výběru vhodné rekvalifikace,
- je možné vzhledem na intelektové schopnosti uvažovat,
- změně a výběru konkrétní profese (poúrazové stavy atd.),
- při výběrech – má uchazeč dostatečnou intelektovou způsobilost ve vztahu k nárokům
konkrétního pracovního místa.
Test koncentrace pozornosti
- test je určený k měření výkonů pozornosti a percepčně-motorického tempa,
- důležitý při plánování a výběru profese, kde je kladen důraz na pozornost, přesnost,
soustředěnost a celkově na pracovní výkonnost,
- jedná se o omezenou zkoušku selektivní pozornost,
- test měří rychlost zpracování, dodržování pravidel a kvalitu výkonu při rozlišování
podobných zrakových podnětů,
- umožňuje zjistit individuální výkonnost v oblasti pozornosti a soustředění.
16 PF
- osobnostní dotazník sloužící jako základní komponent pro výběr povolání a plánování
osobního rozvoje klienta,
- jsou hodnoceny kriteriální skóry: přizpůsobivost, tvořivost, empatie, sebeúcta.
Bochumský osobnostní dotazník – BIP
- BIP je orientován na diagnostiku schopností, které jsou rozhodující pro úspěch v zaměstnání,
- test slouží pro diagnostiku profesních charakteristik osobnosti a schopností, které přesahují
rámec odbornosti a představují tak významnou determinantu pro úspěch v zaměstnání,
- využití je v oblastech psychologie práce, personalistice, atd.,
- test má výraznou výpovědní hodnotu pro úspěch v povolání,
- cílem je zjištění sebeobrazu klienta s přihlédnutím k nárokům profese,
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-

test zahrnuje 210 výroků, které se týkají klientova jednání, chování, zvyků ve vztahu k práci,
zaměstnání,
- dimenze BIP:
profesní orientace
sociální kompetence
pracovní chování
psychická konstituce
Dotazník volby povolání a plánování profesní kariéry – DVP
- DVP je určen pro rozhodování o výběru povolání a plánování profesní kariéry,
- umožňuje porovnat vlastní zájmy a schopnosti klienta s nabídkou a s možnostmi pracovních
příležitostí,
- testový soubor je tvořen dotazníkem pro vyplnění a rejstříkem profesí,
- využití je v poradenské psychologii, psychologii práce a organizace.
Poznámka:
doplňkovými testy mohou být např. test profesních zájmů, test stromu, test manuální zručnost a
další osobnostní testy.
C7 – KORELACE TOHOTO SYSTÉMU S DOSTUPNÝMI ZAHRANIČNÍMI SYSTÉMY
Ke korelaci je nutné nejprve vymezit určitá korelační kritéria a seznámit se s principy, na kterých
jsou postavena.
Úvod, vymezení pojmu
Funkční potenciál klienta je stěžejní pojem v rehabilitaci. Práce s ním je specifikem oboru, tvoří
do značné míry autonomii rehabilitačních metodik, alespoň v oblasti diagnostiky.
Pracovní potenciál patří do širšího pojmu funkční potenciál.
Vyhýbáme se pojmu zbytkový pracovní potenciál, ač je v literatuře (i anglosaské) někdy
používán. Ne vždy jde totiž u klientů o zbytek schopností před nemocí (úrazem), často jde o
objevování schopností nových, dosud málo využitých.
Jde o analýzu klientových dovedností použitelných v práci a v každodenním životě.
Sahá od manuálních dovedností, jako je zručnost, svalová síla, schopnost manipulovat s
předměty, přes psaní, počítání, ovládání počítače, až po prvky tvořivé duševní činnosti, jako je
úsudek, rozhodování, řízení technologického postupu, týmu.
Dosud u nás používané postupy jsou odvozené z postupů popsaných v publikaci
"Metodika práce rehabilitačních center" vydané Klinikou rehabilitačního lékařství na Albertově
v r. 1977. Obsahují celou škálu užitečných metodik, ale potřebují inovaci a doplnění (viz
o tom v úvodu zprávy).
Volné vyjádření lékaře k schopnosti pracovat – nevýhody, limity.
Stanovení schopnosti pracovat vychází většinou z vyjádření ošetřujícího lékaře, přičemž
se spoléhá na lékařovy odborné znalosti a zkušenosti a je ponecháno zcela na něm, jak si s tímto
vyjádřením poradí. Lékař většinou využije obecných znalostí relevantních k dané diagnóze,
posoudí rizika, které pro pacienta z dané diagnózy plynou, a odhadne eventuálně míru trvalých
následků. Pracuje-li například pro úřad práce, nemá k této činnosti ani tak hrubé vodítko, jako
jsou oceňovací tabulky pojišťoven. Často tedy postupuje zcela bez metodiky a jakéhokoliv
standardu. S lékařským vyjádřením potom pracuje rovnou zprostředkovatelská organizace (ÚP,
agentury) nebo přímo zaměstnavatel. Je tomu tak i v řadě zemí západní Evropy a v řadě států
USA (viz příloha 1 Analýza metod funkční diagnostiky ve světě).
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Lékař nemá většinou dostatečné informace o nárocích pracovního místa či prostředí na
pracovišti, kam má klient nastoupit (snad s výjimkou některých závodních lékařů), nemá ani
standardizovaný postup k hodnocení pracovní schopnosti. Potřebuje specifické a objektivní
informace široce přesahující jen úzce medicínské hledisko. Tyto informace, které sám
obstarávat nemůže, může dostat prostřednictvím specializovaných služeb pracovní rehabilitace.
Služby pracovní rehabilitace v tomto modelu vstupují do hry jako mezičlánek mezi lékařské
vyjádření a rozhodnutí zaměstnavatele, případně příslušné agentury.
Nástroje k objektivnímu měření fyzického pracovního potenciálu
K objektivnímu měření pracovních funkcí se v USA začaly vyvíjet standardizované
protokoly již po několik desetiletí. Existuje jich celá řada a některé z nich jsou komerčně
dostupné. V naší zemi se s nimi zatím vůbec nesetkáme. V sousedním Německu jich pracuje celá
řada, stejně jako v jiných evropských zemích.
Tyto testy jsou téměř vesměs testy fyzických schopností klienta, tedy takové, jaké v
instrumentariu pracovně rehabilitační diagnostiky dlouho chyběly. K testům psychologickým, v
uvažované době již dobře rozvinutým, se při nich nepřihlíží. Přikládají se k fyzickému hodnocení
volně.
V souhrnu existuje takových systémů přes třicet. Jsou velmi různorodé. (viz příloha 5
Komerčně dostupné testy – příklady)
V dalším kroku se v různých testovacích systémech zorientujeme s cílem vytipovat ty
nejvhodnější k porovnání s vybraným testovacím protokolem.
Typy testů k objektivnímu hodnocení pracovních schopností
Pro naše účely je nejvhodnější je kategorizovat podle:
- účelu
- použité technologie a metodiky.
Testy podle účelu:
Účelem hodnocení může být posouzení vhodnosti konkrétního pracovního místa u
daného zaměstnavatele pro klienta. V tomto případě je nejvhodnější vyšetření přímo na
pracovišti. Lze tak zhodnotit současně nároky pracoviště, práce samé i možnosti uchazeče práci
zastat. Hodnotí aktuální schopnost vzhledem k nárokům daného pracoviště, s omezenou možností
zobecnění na jiná pracovní místa – levá miska vah.
Účelem hodnocení může být dále posouzení vhodnosti jedné pracovní pozice, aniž by
byl znám konkrétní zaměstnavatel. Takové posouzení se může dělat v modelových podmínkách v
centru pracovní rehabilitace, na ÚP nebo jinde. Hodnotí nikoliv aktuální schopnost, ale maximum
klientových možností.
Účelem může být stanovení pracovního potenciálu pro klienta, který své dosavadní
zaměstnání ztratil a nemá představu o tom, čím by se se svým postižením mohl živit. Jde tedy o
přehled všech použitelných dovedností, které může uchazeč nabízet na trhu práce. Jde opět o
hodnocení maxima schopností. Provádí se opět v modelových podmínkách – pravá miska vah.
Účelem může konečně být orientační vyšetření v rámci předpracovní rehabilitace ve
zdravotnickém zařízení. Předpracovní rehabilitace se snaží zachytit klienta co nejdříve po úrazu
či začátku onemocnění a odhadnout rámcově, které typy prací budou v dalším průběhu
rehabilitace přicházet v úvahu (příklad: práce fyzická lehká / střední / těžká, práce duševní, práce
jen v chráněném prostředí). Faktor času je zde zásadní.
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Podle použité technologie rozeznáváme:
Psychofyzický přístup (u testů fyzických nároků), kde klient sám určuje maximální zátěž.
Příklady: Spinal function sorts - určuje, co zvládne, podle obrázků, Activity Matching Ability
System, PACT. Nevýhodou je zde samozřejmě subjektivita, tj. možnost podcenění či přecenění
svých schopností, ať už vědomého, či nevědomého. Výhodou pak je aktivní přístup klienta – jeho
vtažení do procesu..
Kinesiofysiologický přístup. Testovaný provádí jednotlivé úkony pod dohledem terapeuta.
Maximální zátěž u fyzických testů určuje terapeut podle přesně daných kritérií (operacionalizace
kritérií). Klient pouze spolurozhoduje (má například možnost kdykoliv testy ukončit). Jde tedy o
testování modelových činností. Extrapolace na osmihodinovou pracovní dobu a určení, zda
dotyčnou činnost lze provádět občas, často, trvale (tyto pojmy jsou přesně definované nařízeními,
která se v jednotlivých zemích zčásti liší) se provádí doporučeným výpočtem. Pro naše potřeby
by jej bylo třeba adaptovat. Příklady – IWS, EPIC Lift, Valpar Joule.
Komputerizované simulátory (někdy se mluví o přístupu „biofyzickém“). Jde například o
systémy ARCON, BTE Work Simulator, ERGOS. Měří většinou sílu, resp. moment síly, rozsah
pohybu a zrychlení, ostatní počítá. Jsou vybaveny mnoha nástavci na různé pracovní úkony.
Dosažené výsledky jsou naprosto přesné a spolehlivé, opřené o poznatky fyziologie práce a
ergonomie. Testování je ale totálně neflexibilní. Vztah k vlastní pracovní činnosti je velmi
vzdálený, význam měřených momentů síly pro schopnost pracovat nedoložen. Zčásti též používá
údaje získané pozorováním. Tyto systémy jsou nejdražší. Rozsáhlé ověřování systému ERGOS
probíhá v Německu.
Požadavky na test
Cena některých systémů funkčního hodnocení pohybující se v desítkách tisíc dolarů, se
zdá nepřiměřená tomu, že obsahují pouze jednoduché mechanismy na standardizovanou
manipulaci s materiálem plus software na jejich vyhodnocení. Odhlédneme-li od vestavěných
databází typových pozic podle daných podmínek trhu práce jednotlivých zemí, které u nás stejně
nebude možné použít, nastane otázka, proč si testy podle popsaných principů nevytvořit pro naše
účely, "šité na míru", na základě zakázky u nás. Na tomto místě se snažíme vysvětlit, proč postup
"udělej si sám" v tomto případě nelze doporučit a jaká kritéria je třeba použít při srovnávání
systému vytipovaného se systémy alternativními.
Podle literatury lze pět hlavních požadavků na dobrý funkční test seřadit asi takto:
• bezpečnost,
• spolehlivost,
• validita,
• praktičnost,
• užitečnost.
Bezpečnost testu pro klienta je alfa a omega celého testování. V případě sporu o to, zda se
zdravotní stav klienta nezhoršil právě námahou spojenou s testováním na našem zařízení, může
první otázka znít, zda byl použit postup ověřený, standardní, běžně užívaný, lege artis. Studiemi
testovacích zařízení na velkých souborech klientů, řádně zdokumentovanými, se rizikové
momenty mohou "vychytat", metodika provedení zjemnit tak, že rizikovým situacím pro úraz
během testování se předejde. Řada systémů používaných v zahraničí již řadu let (viz příloha 5
Komerčně dostupné testy – příklady) takovým ověřením prošla. Nový test vyvinutý v ČR by
musel rovněž být takto ověřen na velkých souborech testovaných osob se všemi náklady, s tím
spojenými.
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Spolehlivost a validita. Při koupi testu zaplatíme za vyvinutou metodiku, i když technické
vybavení je zdánlivě jednoduché. Vývoj metodiky směřuje k zvyšování spolehlivosti (reliability)
testů, tj. zajištění, aby test dal stejné výsledky při provádění různými, ale dobře zaškolenými
pracovníky, při vícenásobném provedení (test-retest), tedy k minimalizaci chyb z použitého
vybavení a metodiky. Test při vícenásobném provedení na stejném subjektu za stejných
podmínek musí dát stejný výsledek. Zjistíme-li rozdíl, měli bychom mít dostatečnou jistotu, že
rozdíl je způsoben změnou pracovního potenciálu klienta a nikoliv rozdílným provedením testů.
Mluvíme-li o validitě, jde hlavně o zajištění, aby test měřil skutečně to, co měřit chceme.
To není samozřejmost a validita u nově vyvinutých testů se musí dobře prokázat. Používáme k
tomu různých postupů. Máme pak pojmy:
- validita obsahová (content validity) – provádí panel expertů posouzením obsahu testu, zda je
relevantní k danému úkolu a pokrývá všechny jeho aspekty,
- validita vůči kritériu (criterion related validity), která má být praktičtější a objektivnější,
porovnává zkoumaný nástroj se standardem, pokud existuje,
- vadita vůči konstruktu (construct validity) určuje, jak test změří náš hypotetický konstrukt,
například stanovená kritéria bezpečného zvedání, zda pozná klienty s postižením od zdravých,
apod.,
- prediktivní validita – prubířský kámen – určení, zda test je schopen předpovědět získání
zaměstnání, tedy validita testu vzhledem k standardu v budoucnu,
- kulturní validita – věc rozdílné populace, rozdílně nastavené legislativy v různých zemích,
překladu. Testy fungující v USA nebude možné beze všeho přenést do našeho prostředí.
Celé toto konání směřuje k tomu, aby i hodnocení funkčních schopností rehabilitantů
bylo metodikou založenou na důkazech, tedy "evidence-based", což je princip, který například v
medicíně je již obecně přijatou normou pro diagnostiku i terapii a například v USA to jistým
způsobem přímo vyžaduje legislativa. Založení na důkazech a reprodukovatelném výzkumu je
rovněž podmínkou k tomu, aby tyto postupy byly uznány odbornou společností jako lege artis.
To je další argument proti tvoření nových testů tam, kde již odzkoušené metodiky jinde fungují.
Nový test bychom museli v našich podmínkách stejným způsobem odzkoušet sami, takže vývoj
testu by přišel dráže než zakoupení již fungujícího systému ze zahraničí.
Dalším faktorem, který nutno zmínit je fakt, že samotné testování je málo účinné, ne-li
přímo samoúčelné, nenavazuje-li vhodný program pracovní rehabilitace. I tato návaznost je u
zahraničních testů odzkoušena.
Okruh vhodných testů pro vyzkoušení v našich podmínkách.
viz kapitola B – Výstupy.
C8 – ADADAPTACE NAVRHOVANÉ METODY NA NAŠE PODMÍNKY
V zadání projektu je stanoveno:
1. test má být použitelný pro vyšetření klientů s pracovním úrazem a s nemocí z povolání,
2. metoda bude použitelná i pro zaměstnavatele, úřady práce, sociální odbory i samotné osoby
se zdravotním postižením,
3. bude vytvořena s ohledem na postupy, používané v zemích EU,
4. vytipovaný systém bude připraven k adaptaci na naše podmínky.
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Ad 1. Při výběru testu bylo přihlíženo především k tomu, aby šlo o metodiku speciálně určenou k
usnadnění návratu do pracovního procesu pro osoby, které utrpěly úraz včetně úrazu pracovního
a které prodělaly onemocnění vedoucí k omezení funkčních schopností včetně nemoci z povolání
podle platných norem.
Výstup:
a. Metodika používaná v zahraničí k odhadu pracovního potenciálu osob po pracovním úrazu či
nemoci z povolání se v principu neliší od metodiky používané pro osoby po úrazu či nemoci
obecně.
b. Definice nemoci z povolání, daná v našem právním řádu taxativně, je zastaralá a potřebuje
novelizaci.
Závěr:
Zvolená metodika musí být aplikovatelná obecně pro všechny úrazy a všechny nemoci vedoucí
k limitaci aktivity klienta, přičemž musí dobře pokrýt problematiku pracovních úrazů a nemocí
z povolání. Tento požadavek splňují všechny ve zprávě uvedené systémy.
Ad 2. Zadání je velmi široké. Při výběru metodiky bylo přihlíženo k tomu, aby šlo o metodiku
používanou v zahraničí zdravotnickými i nezdravotnickými subjekty, ale současně, aby šlo o
metodiku přesnou, odborně na výši a založenou na důkazech (evidence-based). Metodika musí
být použitelná jak v předpracovní rehabilitaci (prováděné zdravotnickými zařízeními), tak v
pracovní rehabilitaci (prováděné hlavně úřady práce).
Výstup:
Metodika vytipovaná jako vhodná k objektivnímu měření pracovního potenciálu
vyžaduje obsluhu školeným fyzioterapeutem, nebo ergoterapeutem a za vyhodnocení testu je
spoluodpovědný lékař.
Pro sebehodnocení samotným klientem lze použít některé jednoduché dotazníky (viz
další části zprávy).
Závěr:
Test objektivního hodnocení pracovního potenciálu může provést kterýkoliv
poskytovatel služeb, přijme-li fyzioterapeuta či ergoterapeuta nebo si jejich spolupráci smluvně
zajistí.
Bude třeba též smluvně zajistit spolupracujícího lékaře.
Bude třeba stanovit akreditované pracoviště (rehabilitační centrum), které bude
odpovědné za školení personálu a kontrolu kvality.
Do právních norem všech zúčastněných resortů bude třeba zakotvit požadavek,
aby funkční testování pracovního potenciálu směla provádět jen akreditovaná pracoviště.
Rozsah a náplň akreditace pro jednotlivé metodiky bude třeba přesně stanovit, tato otázka je
mimo rámec projektu.
Ad 3. Pří výběru vhodné metodiky jsme se orientovali na již vytvořené a praxí prověřené
nástroje, používané v ČR a v zemích Evropy. V evropských zemích, kde je toto vyšetřování
rozvinuto (Německo, Švýcarsko) je specializace personálu garantovaná odbornou společností –
většinou jsou to rehabilitační společnosti, v Německu existuje i přímo společnost pro funkční
vyšetřování, která garantuje odbornost, provádí supervize atd.
Výstup:
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Ke spolupráci lze využít široce rozvinutého zázemí pro funkční diagnostiku, a to zejména
v Německu, Švýcarsku, Nizozemsku a ve Velké Británii. Vhodné je zavést dvoustupňové metodické
schéma s testy screeningového charakteru a testy podrobnějšími k provedení v indikovaných
případech.
Závěr:
Kde to je možné, používáme postupy a normy osvědčené v jmenovaných zemích, a to
přímo nebo po úpravě.
Bude vhodné navázat spolupráci s německou odbornou společností EFL - Akademie.
Ad 4. Měření pracovního potenciálu obsahuje testy pohybových schopností a výdrží v polohách,
jakož i výstup z těchto testů. Pro tyto fyzické aktivity existuje norma daná nařízením vlády č.
178/2001, o podmínkách ochrany zdraví při práci, která stanoví maximální přípustné zátěže pro
ruční manipulaci s materiálem pro muže a ženy včetně stanovených trajektorií jejich
přemisťování a dále přípustné, podmíněně přípustné a nepřípustné polohy při práci se stanovením
maximální doby, po kterou mohou být zaujímány.
Výstup z měření pracovního potenciálu může obsahovat i popis vhodného pracovního místa,
stejně jako popis nežádoucích vlivů prostředí vzhledem k onemocnění klienta.
Výstup:
Testovací protokol, zvláště pro testy manipulace s materiálem, musí obsahovat testování
zátěží, ve vztahu k uvedeným normám. Protože naše normy nejsou kompatibilní s výstupem
z měření v systému Isernhagen WS, použili jsme německou normu REFA, jejíž popis přikládáme
ke každé závěrečné zprávě z vyšetření (viz příloha 11 Vyšetření pracovního potenciálu podle
Isernhagen Work Systéme FCE).
Hygienické normy celkové zátěže organizmu při práci jsou stanoveny podle celkového
energetického výdeje, který testy pracovního potenciálu neměří. Abychom zvážili možnost
propojit naše normy s výsledky testů, požádali jsme o koreferát odborníka z hygieny práce.
Závěr:
Testovací protokol IWS neodporuje normám platným v ČR.
Závěrečná zpráva z testování je vypracována podle norem, platných v SRN, s jejich
vysvětlením přiloženým ke každému vyšetření.
Další úpravy protokolů, které budou respektovat stanovisko odborníků z hygieny práce,
přesahují rámec projektu
C9 – OVĚŘENÍ V PRAXI
Kvalifikační předpoklady. V červnu 2005 absolvoval lékař rehabilitačního centra KN
v Pardubicích (MUDr. Vávra) základní kurz metodiky v německém Braunschweigu v rámci
běžného základního školení metody pro německé subjekty prováděného tamní EFL – akademií.
Školení pro další personál dojednáno, ale z důvodu zpoždění způsobeného německou stranou
zatím nebylo realizováno, stejně jako nástavbová školení lékaře. Vzdělání personálu bude
dokončeno mimo rámec projektu a konzultováno s držitelem copyrightu v USA tak, aby bylo
možno požádat o akreditaci pardubického pracoviště Ministerstvem zdravotnictví a
Ministerstvem práce a sociálních věcí jako pracoviště školicího a garantujícího odbornou úroveň
metody v ČR.
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Materiálové předpoklady. V prostorách Rehabilitačního centra KN v Pardubicích byla během
měsíce července a srpna zajištěna speciální místnost a vybavena zařízením doporučeným
provozním manuálem k metodě IWS (viz příloha 11 Vyšetření pracovního potenciálu podle
Isernhagen Work Systéme FCE).
Vlastní ověření. Od prvního září do poloviny listopadu proběhlo otestování 25 klientů. Složení
souboru a předběžný výstup (viz příloha Pilotní soubor). Soubor klientů byl značně
heterogenní, což umožnilo nasazení metodiky v nejrůznějších praktických situacích. Průběh
pilotní studie byl průběžně konzultován s pracovnicemi místního ÚP i s dalšími odesílajícími
subjekty tak, aby znění výstupní zprávy z testu bylo srozumitelné a přehledné. Práce na přesném
znění výstupní zprávy byla nejdůležitějším obsahem této fáze.
Finanční rozvaha k systému Isernhagen WS je obsahem zvláštní přílohy 4.
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D. SHRNUTÍ A DOPORUČENÍ
Problematika pracovních úrazů a nemocí z povolání bezprostředně souvisí
s problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která patří mezi priority legislativy
Evropské unie. Předmětem předložené výzkumné zprávy je jednak zmapování současného stavu
problematiky pracovních úrazů a nemocí z povolání v ČR, jednak hledání cest ke zmírnění jejich
následků a znovuzapojení osob, které utrpěly pracovní úraz nebo nemoc z povolání, do
pracovního procesu.
Tyto osoby velmi obtížně nacházejí nové pracovní uplatnění v důsledku svého
zdravotního postižení. Odhaduje se, že průměrná doba registrace uchazeče o zaměstnání se
zdravotním postižením v evidenci úřadu práce je 3x delší než u jiných uchazečů. Často se stává,
že osoby se sníženou mírou funkční výkonnosti nenaleznou zaměstnání vůbec. Jak vyplývá ze
statistiky Ministerstva práce a sociálních věcí, počet takových neumístěných uchazečů o
zaměstnání stále roste. Jejich vyhlídky na umístění i vlastní motivace být aktivně činný v průběhu
doby nezaměstnanosti klesá. Prakticky jediným řešením pro ně je být poživatelem některé
z dávek důchodového pojištění s nevyhnutelným následkem sociálního vyčleňování se všemi
důsledky, které tento jev pro tuto osobu, její blízké a celou společnost má.
Snahou každé společnosti je předcházet tomuto nepříznivému jevu sociálního vyloučení,
a proto i Evropská unie ve svých dokumentech navrhuje pro členské státy tohoto společenství
států opatření k předcházení tohoto jevu, který ohrožuje realizaci jedné ze zásad Evropské unie, a
to zajistit podmínky pro udržitelný rozvoj v Evropě.
Z těchto důvodů patří vytvoření zejména právních, organizačních a ekonomických
podmínek pro návrat osob po pracovních úrazech (nemocech z povolání) do zaměstnání mezi
společenské priority i České republiky.
Proto se předložený projekt zaměřil na propojení působnosti zdravotního a sociálního
systému, a to metodou funkčního hodnocení pracovního potenciálu pacienta/klienta. Funkční
hodnocení pracovního potenciálu je metoda ve světě dobře známá, vyvíjená od počátku 70. let
minulého století převážně v USA, dostupná nyní i v dalších zemích (např. Nizozemsko,
Švédsko). V našich podmínkách je zatím aplikována zřídka a nesystémově. Její širší uplatnění
naráží na výše zmíněný resortizmus, na absenci ověřené metodiky a na mezery v současné platné
právní úpravě.
Z obecného hlediska lze konstatovat, že statistika pracovních úrazů a nemocí z povolání
je podrobná a poměrně přesná. Pracovní neschopnost z důvodu pracovního úrazu a nemoci
z povolání tvoří malou, i když ne zanedbatelnou část pracovní neschopnosti.
Ve vývoji pracovní úrazovosti v poslední době – zejména od roku 2003 – se projevují
obdobné, byť méně výrazné tendence jako ve vývoji obecné pracovní neschopnosti (pokles počtu
případů, nárůst délky trvání 1 případu).
Obdobná tendence se vyskytuje i u nemocí z povolání, avšak zde nelze pozorovat
výraznější prodlužovaní délky pracovní neschopnosti u jednoho případu. I když příčiny nemocí
z povolání se v důsledku technického pokroku a změny pracovních postupů mění, seznam
nemocí, které jsou považovány za nemoci z povolání, nedoznal od roku 1995 žádných změn.
Pokud jde o odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, systém je stejný jako
v devadesátých letech. Současná právní úprava nevyhovuje z důvodu upřednostnění jedné
pojišťovny, které bylo navíc úrazové pojištění svěřeno bez výběrového řízení. Dalším záporným
rysem je poměrně vysoká výše nákladů správní režie připadajících této pojišťovně. Současný
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systém pojištění nedává dostatečný prostor prevenci a zejména nevede k zainteresovanosti
zaměstnatelů v tomto směru (zákonná povinnost nestačí). Přijetí zákona o úrazovém pojištění
se stává stále naléhavějším.
Ze sociálně-medicínského hlediska, vzato obecně, je problematika zařazení osoby, která
utrpěla pracovní úraz nebo onemocněla nemocí z povolání, zpět do pracovního procesu v rámci
platných právních vztahů postavena na nezávislém úsudku ošetřujícího lékaře. Ten, opíraje se o
všechna dostupná vyšetření a nálezy odborníků, případně výrok orgánu sociálního zabezpečení,
rozhoduje o schopnosti pacienta/klienta zastat uvažované pracovní místo jako poslední instance.
Metodicky se přitom spoléhá na svou všeobecnou medicínskou erudici. Dá se říci, že
odpovědnost za medicínské rozhodnutí pro zařazení jedince do pracovního procesu je zcela
přenesena na ošetřujícího lékaře.
Problém vidíme v absenci relevantní metodiky. Současná praxe nutně vede k tomu, že
pracovní schopnost je posuzována na základě diagnózy doplněné o přibližně a nemetodicky
popsaný funkční stav. Existující škály pro popis tíže onemocnění nejsou v praxi většinou
používány. Tyto škály však nejsou určeny k popisu pracovní schopnosti, ale spíše k vyjádření
rozsahu následků jako poruchy (impairment) nebo k hrubé orientaci v soběstačnosti. Ošetřující
lékař tedy nemá v ruce žádnou metodiku, která by umožnila konkrétně popsat, natož cíleně
ovlivnit schopnosti pacienta použitelné v pracovním procesu. Zařazení do práce je pak většinou
prováděno zkusmo, často za použití laických odhadů přímo na pracovišti a velký prostor je dán
spekulacím směřujícím k alokaci sociálních dávek jako často jedinému východisku
z pacientovy/klientovy situace.
Toto, spolu s mnoha dalšími faktory, vede k tlakům na nastavení zdravotně sociálního
systému způsobem pro jedince i společnost značně nevýhodnému, kdy po skončeném léčení a
léčebné rehabilitaci je zařazování do práce a posuzování nároků na sociální dávky prováděno
separátně, bez vzájemné vazby.
Touto vazbou je všude ve světě rehabilitace. Na rehabilitaci léčebnou cílenou především
na úraz či nemoc navazuje plynule rehabilitace pracovní a sociální, která je zaměřena právě na
zařazení člověka do společnosti a pracovního procesu. V jejím rámci (hrubě: po vyčerpání jejích
možností) je teprve uvažováno o sociálních dávkách.
Po přijetí nového zákona o zaměstnanosti v ČR, kde je povinnost poskytnout pracovní
rehabilitaci uvedena, se otevřel nový prostor k řešení naznačené problematiky moderním
způsobem. Proto jsme si v tomto projektu vytkli za cíl zmapovat současnou situaci v posuzování
pracovní způsobilosti v ČR (tj. přehled všech postupů, které se nabízejí, i když ještě nejsou
obecně využívány) a navrhnout metodiku hodnocení pracovního potenciálu, která by tvořila
základ propojení procesu pracovní rehabilitace s léčebným procesem na straně jedné a se
sociálním systémem na straně druhé. Důraz jsme ale položili na metody, jak cíleně klienta
zaměstnat s ohledem na jeho konkrétní využitelné pracovní schopnosti.
K tomu jsou dostupné metody používané běžně ve světě, které jsme v co nejširším
horizontu analyzovali a na základě této analýzy navrhli metodiky pro ověření v podmínkách ČR.
Navržené metodiky jsme potom otestovali na pilotním souboru pacientů/klientů k určení
jejich základní obsahové validity.
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Vzhledem k výše uvedenému doporučujeme následující:
¾ provést legislativní změny, zejména přijetí zákona o úrazovém pojištění, zákona o
rehabilitaci a novelizaci nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví taxativní
seznam nemocí z povolání,
¾ zahrnout pracovní úrazy do příčin invalidity sledovaných ve statistice ČSSZ,
¾ předložit námi doporučenou metodiku hodnocení pracovního potenciálu jedince
k široké odborné diskusi,
¾ ověřit doporučenou metodiku vyšetření ve větším počtu rehabilitačních center,
¾ zahájit spolupráci se zařízeními pracovního lékařství k dalšímu ověřování metodiky pro
nemoci z povolání a pracovní úrazy,
¾ ověřit použití výsledků této metodiky na ÚP,
¾ ověřit použití výsledků této metodiky pro účely sociálního zabezpečení,
¾ ověřit využití výsledků této metodiky pro sociální odbory (poskytování dávek),
¾ ověřit využití výsledků této metodiky v komplexním zabezpečení služeb, které poskytují
neziskové organizace osobám se zdravotním omezením,
¾ ověřit využití výsledků této metodiky pro osoby se zdravotním omezením,
¾ ověřit použití výsledků této metodiky přímo u vybraných zaměstnavatelů.
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I. Náplň ukazatelů z hlediska stávající právní úpravy
Vyhláškou Ministerstva financí č. 125/1993 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) jsou
upraveny podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při
pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Pojištění je ze zákona povinné. Podrobnosti ke
stávající legislativní úpravě jsou uvedeny v kapitole C2 „ Analýza platných právních předpisů
v ČR“ závěrečné zprávy.
Pokud zaměstnavatel zaměstnává alespoň jednoho zaměstnance, je ze zákona
pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnanci při pracovním úrazu
nebo nemocí z povolání. Zákonné pojištění se tedy vztahuje na všechny zaměstnavatele, a to
bez ohledu na počet zaměstnanců, netýká se pouze organizačních složek státu.
Pojistné si vypočítává zaměstnavatel vynásobením příslušné sazby podle rizikové
skupiny (příloha vyhlášky MF č. 125/1993 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků) a
základu, který je shodný s vyměřovacím základem pojistného na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Základem pro výpočet pojistného je potom souhrn
vyměřovacích základů za uplynulé kalendářní čtvrtletí všech zaměstnanců, které
zaměstnavatel v tomto období zaměstnával.
Zákonným pojištěním pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu
nebo nemoci z povolání jsou zaměstnavatelé pojištěni u Kooperativy, pojišťovny, a. s. U
Kooperativy jsou pojištěni ti zaměstnavatelé, kteří s Českou pojišťovnou, a. s. neměli
sjednáno toto pojištění k 31. 12. 1992. Česká pojišťovna odhaduje, že se na celkovém objemu
pojistných smluv sama podílí z cca 10 procent, tudíž podíl Kooperativy činí cca 90 %.
Zaměstnavatel má právo na to, aby za něho příslušná pojišťovna nahradila škodu,
která vznikla zaměstnanci při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, a to v rozsahu, v
jakém za ni zaměstnavatel odpovídá podle Zákoníku práce. Může to být nejen ztráta na
výdělku po dobu pracovní neschopnosti, případně i po jejím skončení (např. přeřazení na hůře
placenou práci), ale také náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění, účelně
vynaložené náklady spojené s léčením, eventuálně i věcná škoda, která zaměstnanci v této
souvislosti vznikla.
Jestliže zaměstnanec následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání zemřel,
vyplácí se i náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem, náhrada nákladů na výživu
pozůstalých a jednorázové odškodnění pozůstalých.
Pojistné při zákonném pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním
úrazu a nemoci z povolání platí zaměstnavatel ze základu pro výpočet sociálního pojištění.
Pojistné plnění je v zásadě věcí příslušné pojišťovny. Jde o:
- náhrady při poškození zdraví zaměstnance:
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¾ za ztrátu výdělku po dobu pracovní neschopnosti a případně i po jejím skončení (rozdíl
v čistých mzdách),
¾ za ztrátu na důchodu (rozdíl mezi výší důchodu, kterou by pracovník dosáhl kdyby byl
zdráv, a důchodu po zranění),
¾ jednorázové dávky,
o bolestné,
o náhrada za ztížené společenské uplatnění.
Vzhledem k vedoucímu postavení společnosti Kooperativa na úseku úrazového
pojištění, kde spravuje cca 90 % pojistných smluv zákonného pojištění odpovědnosti
zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, opírají se následující
data o údaje této pojišťovny.
U dále uvedených dat se pod termínem „škoda“ rozumí pojistné plnění jednorázové,
pod termínem „renta“ se uvádí pojistné plnění formou doplatku do průměrného čistého
výdělku nebo do výše předpokládaného starobního důchodu, který by náležel pracovníkovi,
kdyby k pojistné události nedošlo.
Kooperativa je (vedle České pojišťovny) ze zákona správcem zákonného pojištění
odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Vývoj
zákonného pojištění u této společnosti je následující:
T a b u l k a 1 Zákonné pojištění (v tis. Kč)
předpis pojistného
předpis pojistného plnění
rozdíl

2000
1 658 290
1 322 544
335 746

2001
1 840 719
1 522 338
318 381

2002
2 968 166
1 729 195
1 238 971

2003
3 177 389
1 965 379
1 212 010

2004
3 406 606
2 086 195
1 320 411

Výsledky za léta 2000 – 2004 ukazují, že zdánlivě by mohlo jít o velmi lukrativní
činnost. Nicméně pojišťovně zůstávají pouze správní náklady. Přebytek, tj. kladný rozdíl mezi
kalkulovanými náklady na pojistné plnění a skutečnými náklady na vyplacená pojistná plnění
je odváděn do státního rozpočtu. Na druhé straně pojišťovna má nárok na úhradu ze státního
rozpočtu ve výši majetkové újmy, která by jí eventuálně mohla vzniknout provozováním
zákonného pojištění.
Konkrétně je tato problematika upravena v § 205 odst. 2-4 a 7-9 Zákoníku práce
(v platném znění):
(2) Vznikne-li pojišťovnám provozováním zákonného pojištění majetková újma, mají právo
na úhradu této újmy ze státního rozpočtu. Přebytek vzniklý z tohoto pojištění odvedou
pojišťovny do státního rozpočtu.
(3) Majetkovou újmou se rozumí ztráta pojišťovny provozováním zákonného pojištění. Tou je
záporný rozdíl mezi kalkulovanými náklady na pojistná plnění a skutečnými náklady na
vyplacená pojistná plnění vykázaný pojišťovnami k 31. prosinci každého roku.
(4) Přebytkem pojišťovny vzniklým z provozování zákonného pojištění se rozumí kladný
rozdíl mezi kalkulovanými náklady na pojistné plnění a skutečnými náklady na vyplacená
pojistná plnění vykázaný pojišťovnami k 31. prosinci každého roku.
(7) Bližší podmínky a sazby pojistného stanoví vyhláškou Ministerstvo financí.
(8) Pokud při zániku zaměstnavatele nepřejdou práva a povinnosti z pracovněprávního vztahu
na jiného zaměstnavatele, má poškozený (pozůstalý) právo přímo vůči pojišťovně, aby mu
škodu nahradila v témže rozsahu, v jakém by mu ji byl povinen nahradit sám pojištěný
zaměstnavatel.
(9) V rozsahu, v jakém se na zaměstnavatele vztahuje zákonné pojištění, zaniká jeho
povinnost sjednat smluvní pojištění podle zvláštních předpisů.
.
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Z hlediska výše pracovní úrazovosti je tato právní úprava demotivující. Především
neexistuje povinnost zajišťovat z těchto prostředků prevenci, neboť podle citované právní
úpravy (vyhláška č. 125/1993 Sb. v platném znění) za zajišťování podmínek pro prevenci
pracovních úrazů a nemocí z povolání odpovídá zaměstnavatel – musí dbát, aby nenastala
škodná událost. Zejména nesmí porušovat povinnosti směřující k odvrácení nebo zmenšení
nebezpečí, které jsou mu uloženy právními předpisy nebo na jejich základě ani nesmí trpět
porušování těchto povinností ze strany třetích osob. Pokud již škodná událost nastala, musí
učinit nutná opatření k tomu, aby škoda byla co nejmenší.
Dalším záporným rysem je poměrně vysoká výše nákladů správní režie připadajících
pojišťovně (§ 16 vyhlášky č. 125/1993 Sb. v platném znění stanoví tyto náklady ve výši
13,5% z celkového objemu přijatého pojistného zaplaceného zaměstnavateli v daném
kalendářním roce). Ve srovnání např. s VZP (v roce 2002 náklady provozního fondu
představují 3,27 % z celkových příjmů VZP, v roce 2004 je očekávaná skutečnost 3,40 % a
zdravotně pojistný plán na rok 2005 3,41 %1), ČSSZ (v roce 2003 byla provozní nákladovost
0,9 %2, provozní výdaje z celkových příjmů činily 1,78 %) nebo penzijními fondy (ze zisku
min. 5 % do rezervního fondu a max. 10 % je rozděleno podle rozhodnutí valné hromady,
pokud se dále nestanoví jinak; zbylá část tj. 85% je použita ve prospěch účastníků a osob,
jejichž penzijní připojištění zaniklo v roce, za který se zisk rozděluje3) je stanovená výše
neúměrně vysoká. Náklady správní režie jsou tudíž placeny z prostředků zaměstnavatelů a
zvyšují tak celkové náklady práce s nepříznivým dopadem na výši nezaměstnanosti.
Výroční zpráva Kooperativy za rok 2003 uvádí, že rozbor výsledků provozu
zákonného pojištění odráží celkovou ekonomickou situaci pojištěných subjektů. Narůstající
objem úhrad odškodnění výrazně ovlivňují změny v zákonné úpravě valorizací mezd,
hodnocení bolestného a ztížení společenského uplatnění, výše doplatků za léky, lékařskou a
rehabilitační péči. Dále náklady na soudní poplatky a mimosoudní vyrovnání. V důsledku
toho se značně zvyšuje průměrné plnění na jednu pojistnou událost.
Náklady na léčbu zaměstnance, který utrpěl pracovní úraz, se hradí z veřejného
zdravotního pojištění; nemocenské dávky a případný invalidní důchod se vyplácí ze
sociálního, resp. důchodového pojištění. Z hlediska příjmu zaměstnance je zákonné úrazové
pojištění určeno na úhradu škod, které zaměstnanci vznikly z rozdílu mezi výši sociálních
dávek a dosavadní průměrnou mzdou.
Závěry
1. Současná právní úprava nevyhovuje z důvodu upřednostnění jedné pojišťovny, které bylo
navíc úrazové pojištění svěřeno bez výběrového řízení.
2. Dalším záporným rysem je poměrně vysoká výše nákladů správní režie připadajících této
pojišťovně.
3. Současný systém pojištění nedává dostatečný prostor prevenci a zejména nevede
k zainteresovanosti zaměstnatelů v tomto směru (zákonná povinnost nestačí).
4. Přijetí zákonné normy o úrazovém pojištění se stává stále naléhavějším.

1

podle § 3 odst. 2 písm. a) vyhlášky MF č. 418/2003 Sb. je zdrojem provozního fondu příděl ze ZFZP (základní
fond zdravotního pojištění) max. do výše ročního limitu stanoveného v § 7 odst. 1 a 2 této vyhlášky
2
provozní nákladovost = podíl celkových provozních nákladů (včetně investic) k celkovým daňovým a
dávkovým výdajům
3
zákon MF č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů
souvisejících s jeho zavedením § 35 odst. 1
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II. Pracovní úrazy a nemoci z povolání podle údajů hlášených škod
z pojišťovny KOOPERATIVA
G r a f 1 Celkové počty škod evidovaných v letech 2000–2003
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G r a f 2 Index počtů škod v letech 2000–2003 (rok 2000=100%)
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V grafu 1 a 2 vidíme vývoj počtu škod v letech 2000–2003. U mužů je v roce 2001
mírný vzestup počtu hlášených škod, v následujícím roce je pokles (o téměř 7 000 případů) a i
v roce 2003 je mírně klesající tendence celkového počtu. Naproti tomu u žen je zřetelná sice
mírně, ale zato stále stoupající tendence celkového počtu.
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G r a f 3 Index vyplaceného plnění škod v letech 2000-2003 (v %) (rok 2000=100%)
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Základ pro index vypláceného plnění škod je v Kč. Vyplácené plnění škod je rozdíl
mezi nemocenskou, která je vyplácena zdravotními pojišťovnami, a průměrnou mzdou,
bolestné hodnotí ošetřující lékař, škody na majetku, ztížené společenské uplatnění hodnotí
ošetřující lékař.
Graf 3 ukazuje index vývoje vyplaceného pojistného plnění k roku 2000 v členění
podle mužů, žen a celkového objemu v jednotlivých letech.
U mužů tento údaj v roce 2001 poklesl o 41%, v následujícím roce byl opět mírný
pokles a v roce 2003 byl nárůst o 12%. Údaje o ženách nejprve v roce 2001 vykázaly též
sestupnou tendenci, ale v následujících letech byl poměrně značný nárůst těchto hodnot (rok
2002 vykázal 103% a rok 2003 dokonce 137% hodnoty oproti roku 2000).
G r a f 4 Počty škod za muže podle věkových kategorií v letech 2000-2003
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V grafu 4 je patrné, že nejvyšší absolutní počty škod jsou v kategorii mužů
narozených v letech 1975–1979, tj. mezi 25 a 30 lety. Dále vidíme, že u všech věkových
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kategorií mužů dochází k mírnému poklesu počtů škod, pouze u narozených v letech 19801984 tj. u mládeže do 25 let - dochází ke stálému růstu počtu škod.
Z uvedeného vyplývá akutní potřeba úrazové prevence ve skupinách mladších
pracovníků, kteří mají celý svůj aktivní život před sebou. Je chybou, že vybrané pojistné není
vráceno do pracovního procesu formou úrazové prevence. Bylo by vhodné uvážit, jakým
způsobem pověřit a finančně zainteresovat starší zkušené pracovníky dozorem nad mladšími.
G r a f 4a Počty škod za ženy podle věkových kategorií v letech 2000–2003
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V grafu 4a jsou uvedeny křivky škod v údajích za ženy. Nejvyšší počty jsou u
kategorie narozených v letech 1950 – 54. Na rozdíl od věkové struktury u škod mužů jde o
ženy starších ročníků v předdůchodovém věku. Nicméně – obdobně jako u mužů ročníku
1975 – 1979 - nejvyšší nárůst škod pozorujeme u mladých žen narozených v letech 1980 –
84. Ostatní ročníky vykazují křivky téměř vyrovnané, převážně však s mírným nárůstem, jen
u věkové kategorie 1945 – 49 je patrnější pokles.
Následující dva grafy znázorňují vývoj nově hlášených případů počtu škod podle
pohlaví.
G r a f 5 Počty nově hlášených případů škod v letech 2000–2003
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G r a f 6 Index počtů nově hlášených případů škod – rok 2000 = 100%
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V grafu 5, znázorňujícím absolutní hodnoty, je u mužů patrné zvýšení počtu případů
v roce 2001, jinak je průběh prakticky vyrovnaný. U žen je jen mírný nárůst v roce 2001 a
v dalších letech nepatrné snižování nově hlášených případů. Názorně je vývoj patrný z grafu 6
(Index k roku 2000).
V grafu 6 je u mužů v roce 2001 patrný relativně silný nárůst (o 14 %) a
v následujících letech mírný pokles proti výchozí hodnotě (v roce 2002 na 97% a 2003 na
98%). U žen je vidět stálý nárůst (rok 2001 na 106%, 2002 na 107%, 2003 na 113%).
Vzhledem k tomu, že absolutní počet škod u žen dosahuje necelé poloviny škod mužů,
kopíruje křivka celkového vývoje vývoj škod mužů.
G r a f 7 Index vyplaceného plnění u nově hlášených případů škod
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Graf 7 ukazuje u mužů prudký nárůst v roce 2001 (na 166%), následovaný poklesem
na 107% opětným vzrůstem na 144%. U žen pokles u indexu vyplaceného plnění u nově
hlášených případů odpovídá trendu indexu nově hlášených škod.
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G r a f 8 Počty nově hlášených škod za muže podle věkových kategorií v letech 2000–
2003
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V grafu 8 je patrné, že počty mužů s nově hlášenými škodami pro všechny věkové
kategorie, kromě narozených v letech 1980–1984, mají mírně klesající trend. Kategorie 1980–
1984 má poměrně velký nárůst počtu pracovních úrazů (PÚ) a nemocí z povolání (NzP).
Tento fakt pravděpodobně souvisí s nástupem do zaměstnání. Nejvyšší hodnoty dosahují
narození v letech 1975–1979.
G r a f 8a Počty nově hlášených škod za ženy podle věkových kategorií v letech 2000–
2003
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V porovnání s grafem 8 je v grafu 8a vidět, že oproti mužům mají ženy u většiny
věkových kategorií mírný nárůst hodnot. Největší je opět u narozených v letech 1980–1984.
Největších počtů nově hlášených PÚ a NzP mají ženy narozené v letech 1950–1954 a nejnižší
údaje jsou pro narozené v roce 1985 a mladší.
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G r a f 9 Počty vyplácených rent v letech 2000–2003
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Počty vyplácených rent u mužů i žen mají velmi podobný trend. U mužů jsou však
tyto hodnoty podstatně vyšší (více než 9 500 a méně než 10 000) než u žen (od 1 519
s maximem 1 707).
G r a f 10 Index počtů vyplácených rent v letech 2000–2003
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V indexu počtu vyplácených rent (graf 10) mají muži i ženy pro roky 2001 a 2003
téměř stejný údaj (tj. 100 %), pouze v roce 2002 dochází k nárůstu u mužů na 105 u žen na
112 a celkem na 106%.
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G r a f 11 Index vyplácených rent v letech 2001–2003
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Za rok 2000 jsme neobdrželi údaje o vypláceném plnění rent ani o plnění nově
vyplácených rent, proto uvádíme indexy v porovnání k roku 2001 a ne jako u ostatních grafů
od roku 2000.
Graf 11 ukazuje shodně pro muže i ženy stoupající trend, u mužů je však tento
vzestup podstatně vyšší (v roce až na 146% ve srovnání s rokem 2001, u žen pouze na 117%).
G r a f 12 Počty vyplácených rent za muže podle věkových kategorií v letech 2000–2003
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V grafu 12 počty vyplácených rent u mužů dosahují nejvyšších hodnot pro kategorii
narozených v letech 1950–1954 a nejnižších hodnot u kategorie 1980–1984 (21–23, mladší
než 1985 nemají žádný výskyt). V roce 2002 je téměř u všech věkových kategorií nepatrný
vzestup (kromě kategorií mladší než rok nar. 1985, 1980–1984, < 1940), největší nárůst
v roce 2002 mají narození v letech 1950–1954.
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G r a f 12a Počty vyplácených rent za ženy podle věkových kategorií v letech 2000–2003
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V grafu 12a počty vyplácených rent u žen dosahují nejvyšších hodnot pro kategorii
narozených v letech 1950–1954 a nejnižších hodnot u kategorie narozených po roce 1940
(ženy mladší 20ti let se nevyskytují). V roce 2002 je téměř u všech věkových kategorií
nepatrný vzestup (kromě kategorií mladší než rok nar. 1985, < 1940, 1980–1984), největší
nárůst v roce 2002 mají narození v letech 1950–1954.
G r a f 13 Počty nově hlášených rent v letech 2000–2003
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Graf 13 ukazuje celkový sestupný trend v počtu nově hlášených rent. U mužů je tato
tendence patrnější (od 993 do 557) než u žen.
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G r a f 14 Index počtů nových rent v letech 2000–2003
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Index počtu nových rent na grafu 14 ukazuje jasný klesající trend u mužů (100, 91,
65, 56%) i celkově. U žen je v roce 2001 oproti roku 2000 mírný pokles následovaný růstem
v roce 2002 a hlubokým poklesem v roce 2003 (100, 93, 97, 61%).
G r a f 15 Index vyplaceného plnění nově hlášených rent v letech 2000–2003
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Na rozdíl od grafu 14, kde byl trvalý pokles počtu nově hlášených rent, je u indexu
vyplaceného plnění nově hlášených rent u mužů v roce 2002 silný pokles oproti roku 2001 (ze
100 na 52%) a v roce 2003 mírný vzestup na 59%, celkový index má prakticky stejný průběh.
Na rozdíl od této křivky je u žen vyrovnaný index (100, 97, 99%).
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G r a f 16 Počty nově vyplácených rent za muže podle věkových kategorií v letech 2000–
2003
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V grafu 16 počty nově vyplácených rent u mužů dosahují nejvyššího poklesu hodnot
pro kategorii narozených v letech 1960–1964 (177, ...,80) a u 1950–1954 (170, 173, .., 90). U
kategorie 1965–1969 došlo po poklesu z roku 2001 a 2002 opět k nárůstu (166, 124, 84, 104).
Nejnižší hodnoty byly vykázány u kategorie mladších než 1985 (nemají žádný
výskyt), u narozených v letech < 1940 (2, 4, 0,1) a u narozených v letech 1980–1984 (3, 2, 4,
5). V roce 2002 je téměř u všech věkových kategorií nepatrný vzestup (kromě kategorií
mladší než rok nar. 1985, 1980–1984, < 1940), největší nárůst v roce 2002 mají narození
v letech 1950–1954.
G r a f 16a Počty nově vyplácených rent za ženy podle věkových kategorií v letech 2000–
2003
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V grafu 16a počty nově vyplácených rent u žen dosahují nejvyšších hodnot pro
kategorii narozených v letech 1950–1954 a nejnižších hodnot u kategorie mladší než 1985
nemají žádnou nově vyplácenou rentu a u kategorie < 1940 (1, 1, 0, 0). V roce 2001 je u
věkových kategorií 1950–1954, 1945–1949 zřetelný sestup následovaný mírným vzestupem
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v roce 2002 a opětným sestupem v roce 2003 (kromě kategorií mladší než rok nar. 1985,
1980–1984, < 1940), největší nárůst v roce 2002 mají narození v letech 1950–1954.
G r a f 17 Počty nově hlášených škod ve stavebnictví podle věkových kategorií v letech
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Největší počet nově hlášených škod v členění podle odvětví je ve stavebnictví
(sledováno podle průměru v letech 2000–2003). Tyto údaj máme znázorněny v grafu 17.
Nejvyšší počty jsou uváděny pro kategorii narozených v letech 1975–1979, nejnižší pak pro
mladší než 1985. Největší nárůst je u mladých narozených v letech 1980–1984 (o 262
případů).
G r a f 18 Vyplácené plnění u nově hlášených škod ve stavebnictví podle věkových
kategorií v letech 2000–2003
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Největší nárůst je v kategorii narozených v letech 1965–1969 mezi lety 2002–2003, u
kategorie 1960–1964 je v roce 2001 nárůst o přibližně 3 mil., následovaný poklesem o skoro
stejnou hodnotu a opětným nárůstem o přibližně 4 mil. Stálý nárůst vykazuje skupina
narozených v letech 1980–1984 (257 950-2 028 314) a 1950–1954 (7 464 565-9 736 881).
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Nově hlášené škody podle odvětví
Pro členění nově hlášených škod podle odvětví byl proveden výběr, v němž jsou
zařazena pouze odvětví, která alespoň v některém roce přesahují nejméně 4% podílu
z celkového počtu uváděného za všechna odvětví v daném roce. V tabulce jsou seřazena
odvětví podle průměrného procenta nově hlášených škod v roce 2003.
T a b u l k a 1 Odvětví s indexem počtů nově hlášených škod – nad 4% výskytu
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51
52
29
27
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výroba kovových konstrukcí
dobývání uhlí
pozemní doprava, potrubní přeprava
velkoobchod (kromě motor. vozidel)
maloobchod, opravy sp. zboží kromě motor. vozidel
výroba strojů a zařízení
výroba kovů vč. hutního zpracování
výroba potravin a nápojů
zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti

2000
8,68%
6,57%
6,85%
6,10%
4,73%
4,86%
4,59%
4,47%
4,13%
3,93%

2001
8,15%
6,68%
11,89%
4,98%
4,80%
4,26%
4,61%
4,49%
4,01%
3,57%

2002
7,88%
7,14%
4,23%
5,59%
5,40%
5,20%
4,92%
4,30%
4,27%
4,13%

2003
7,66%
6,79%
3,88%
5,43%
6,02%
5,67%
4,55%
3,71%
4,46%
4,32%

T a b u l k a 2 Odvětví s indexem počtů hlášených škod – nad 4% výskytu
10
45
28
60
51
52
29
27
15
85

dobývání uhlí
stavebnictví
výroba kovových konstrukcí
pozemní doprava, potrubní přeprava
velkoobchod (kromě motor. vozidel)
maloobchod, opravy sp. zboží kromě motor. vozidel
výroba strojů a zařízení
výroba kovů vč. hutního zpracování
výroba potravin a nápojů
zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti

2000
12,26%
8,66%
6,04%
5,62%
4,39%
4,41%
4,32%
4,26%
3,81%
3,74%

2001
11,73%
8,24%
6,63%
4,98%
4,83%
4,25%
4,57%
4,57%
3,97%
3,63%

2002
4,56%
7,93%
7,08%
5,56%
5,35%
5,13%
4,84%
4,28%
4,25%
4,17%

2003
4,08%
7,72%
6,75%
5,45%
6,04%
5,65%
4,53%
3,72%
4,40%
4,36%

V předcházející tabulce jsou setříděna odvětví podle průměrného procenta škod v letech
2000 – 2003.
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G r a f 19 Počty nově hlášených škod celkem v letech 2000–2003 členěných podle
vybraných odvětví (nad 4% výskytu)
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Zdroj Kooperativa-data v elektronické podobě

Vysvětlivky
Odvětvová kategorizace ekonomických činností
10 dobývání černého a hnědého uhlí, rašeliny – dobývání uhlí
15 výroba potravin a nápojů – výroba potravin a nápojů
27 výroba kovů vč. hutního zpracování - výroba kovů vč. hutního zpracování
28 výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků kromě výroby strojů a zařízení –
výroba kovových konstrukcí
29 výroba strojů a zařízení
45 stavebnictví
51 velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu (kromě motorových vozidel) – velkoobchod
(kromě motor. vozidel)
52 maloobchod, opravy spotřebního zboží kromě motorových vozidel – maloobchod, opravy
sp. zboží kromě mot. vozidel
60 pozemní doprava; potrubní přeprava
85 zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti
V grafu 19 je patrné, že počet škod v jednotlivých odvětvích je celkem vyrovnaný,
výjimku tvoří odvětví 10 – dobývání černého a hnědého uhlí, rašeliny, kde v roce 2001
enormně stouply počty nově hlášených škod a následně v roce 2002 klesly (z 3 900 na 7 569 a
zpět na 2 399 a 2 244). Značná nevyrovnanost v počtu nově hlášených škod v odvětví 10 –
dobývání černého a hnědého uhlí, rašeliny – je obecně dána silnou závislostí tohoto odvětví
na přírodních podmínkách. Nejvyšších dosáhlo zpravidla odvětví 45 – stavebnictví a
nejnižších odvětví 85 – zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti. Vzájemné pozorování
odvětví ztěžuje fakt, že zde nejde o podíl z počtu pojištěných, ale o absolutní hodnoty.
V dalším si proto všimneme odvětví 45 – stavebnictví poněkud podrobněji. V grafu
20 vidíme, že největší počty škod ve stavebnictví jsou u věkové kategorie 1975–1979 (25–29
let), následované kategorií 1970–1974 (30–34 let), která však vykazuje velmi mírně klesající
tendenci (810, 756, 694, 671). Nejnižší údaje jsou shodně udávány pro nejmladší kategorii63

1985 (3, 2, 4, 15) a nejstarší kategorii <1940 (67, 40, 29, 36). Co se týče nárůstu, pak výrazně
nejrychlejší (i když v absolutně nízkých hodnotách) – shodně s celostátním průměrem (viz
graf 4) - vykazuje kategorie velmi mladých pracovníků narozených 1980–1984.
G r a f 20 Počty nově hlášených škod v odvětví 45 – stavebnictví v členění podle
věkových kategorií za léta 2000–2003
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Zdroj Kooperativa-data v elektronické podobě

G r a f 21 Vyplácené plnění škod ve stavebnictví za rok 2000–2003 v členění podle
věkových kategorií.
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Graf 21 ukazuje, že nejvyššího vypláceného plnění dosáhla v roce 2000 věková
kategorie 1960 – 1964 s poklesem v roce 2001 a 2002, v roce 2003 byl zaznamenán mírný
vzestup a věková kategorie 1955 – 1959, která v dalších letech vykazuje jen mírné kolísání
hodnot. Naopak nejnižších částek u vyplaceného plnění škod dosáhly věkové kategorie mladší
než 1985, starší než 1940 a 1980 – 1984, tato kategorie však vykazuje mírné stoupání
vypláceného plnění.
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Závěry
1. Je chybou, že vybrané pojistné není vraceno do pracovního procesu formou úrazové
prevence.
2. Vzhledem k relativně vysoké úrazovosti v nejmladší věkové skupině bylo by vhodné
uvážit, jakým způsobem pověřit a finančně zainteresovat starší zkušené pracovníky
dozorem nad mladšími.
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III. Pracovní úrazy a nemoci z povolání ve světle statistických dat ČSÚ a
ÚZIS
1. Srovnání PÚ a NzP s celkovou pracovní neschopností
Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz celkem se v ČR až do roku 2003 včetně
vyvíjela poměrně nepříznivě: počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti mírně
stoupal nebo stagnoval a zároveň se prodlužovala průměrná doba jejího trvání. Po novelizaci
zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, zákonem č. 421/2003 Sb.
došlo ve snaze zabránit nárůstu krátkodobé pracovní neschopnosti došlo ke snížení denního
vyměřovacího základu za 1. až 14. den pracovní neschopnosti o 10 % a k poměrně
razantnímu snížení na pouhou čtvrtinu denního vyměřovacího základu v 1. až 3. dni pracovní
neschopnosti. Toto ustanovení však fakticky nepostihuje osoby, které utrpěly pracovní úraz
nebo onemocněly NzP, neboť těmto osobám náleží doplatek rozdílu mezi nemocenským a
průměrným výdělkem.
V tomto období došlo k dramatickému poklesu počtu nově hlášených případů obecné
pracovní neschopnosti. Vzhledem k tomu, že počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti
klesal daleko pomaleji než počet nově hlášených případů, průměrný počet kalendářních dnů
na 1 případ vzrostl (viz tabulku 1 a graf 1). Tento vývoj lze vysvětlit tak, že podle nových
pravidel se „nevyplatí“ stonat krátce. Lehčí nemoci se všeobecně řeší náhradním volnem nebo
dovolenou a o „neschopenku“ se žádá jen u vážnějších případů pracovní neschopnosti, které
trvají déle.
T a b u l k a 1 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz celkem

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

počet nově zjištěných případů
pracovní neschopnosti pro
nemoc a úraz
absolutní hodnota
index
%
790 700 100,00
3 813 161 100,59
3 812 185 100,57
3 863 031 101,91
3 589 680
94,70
3 621 995
95,55
2 705 662
71,38

počet kalendářních dnů
pracovní neschopnosti
absolutní hodnota
101 552 348
99 509 362
106 730 462
110 431 135
110 410 839
110 306 289
94 083 080

index
%
100,00
97,99
105,10
108,74
108,72
108,62
92,64

průměrný počet kalendářních
dnů na 1 případ
absolutní hodnota

Zdroj: ČSÚ – práce, sociální statistiky – Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v ČR
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26,79
26,10
28,00
28,59
30,76
30,45
34,77

index
%
100,00
97,41
104,51
106,71
114,81
113,68
129,80

G r a f 1 Index vývoje nově zjištěných případů pracovní neschopnosti celkem a jejího
trvání (vývoj počtu kalendářních dnů celkem a na 1 případ) v procentech rok
1998=100%
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Zdroj: ČSÚ – práce, sociální statistiky – Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v ČR

Pracovní neschopnost z důvodu pracovního úrazu a nemoci z povolání tvoří poměrně
malou, i když ne zanedbatelnou část pracovní neschopnosti (viz tabulku 2 a graf 2).
T a b u l k a 2 Podíl PÚ a NzP na nově zjištěných případech PN za léta 1998–2003,
průměrný počet dnů PN na 1 případ PÚ a NzP

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

průměrný počet
podíl PÚ na
podíl NZP na
průměrný počet
podíl PÚ na
podíl NzP na
dnů pracovní
celkovém
celkovém
dnů pracovní
neschopnosti
počtu nově
celkovém
počtu nově
celkovém
neschopnosti
počtu dní PN
počtu dní PN
na 1 případ
zjištěných
zjištěných
na 1 případ PÚ
NzP
případů PN
případů PN
2,83%
4,03%
.
.
38,23
.
2,52%
3,80%
.
.
39,4
.
2,44%
3,54%
.
.
40,7
.
2,41%
3,43%
0,03%
0,14%
40,61
152,19
2,53%
3,43%
0,03%
0,14%
41,69
142,90
2,29%
3,26%
0,03%
0,11%
43,36
116,80
3,02%
3,79%
0,03%
0,12%
43,65
121,66

Zdroj: ČSÚ – práce, sociální statistiky – Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v ČR
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G r a f 2 Podíl pracovních úrazů a nemocí z povolání na nově zjištěných případech
pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz celkem a na celkovém počtu kalendářních dnů
pracovní neschopnosti
4,50%
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Zdroj: ČSÚ – práce, sociální statistiky – Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v ČR

Z grafu 2 vidíme, že podíl délky pracovní neschopnosti z titulu pracovního úrazu je
podstatně vyšší než podíl nově zjištěných případů. Potěšitelné je, že celkový počet
pracovních úrazů vykazuje sestupnou tendenci, avšak průměrná délka trvání pracovní
neschopnosti pro PÚ se naopak prodlužuje (viz tabulku 3 a graf 3).
Jak vyplývá z porovnání údajů v tabulce 1, 2 a 3 a z grafu 1 a 3, celková délka
pracovní neschopnosti z titulu pracovního úrazu je podstatně (cca o 13 dní v roce 2003 a o 9
dní v roce 2004) delší než průměrná délka pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz celkem.
Závažné však je, že ani počet nově zjištěných případů pracovních úrazů ani délka pracovní
neschopnosti pro pracovní úraz se nevyvíjí zdaleka tak dramatickým způsobem jako
průměrná délka pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz celkem.
T a b u l k a 3 Počet nově zjištěných případů pracovních úrazů, počet dnů pracovní
neschopnosti pro PÚ celkem a na 1 případ
počet nově zjištěných případů
pracovních úrazů

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

absolutní
hodnota
107 175
95 971
92 906
93 280
90 867
83 019
81 688

index
%
100,00
89,55
86,69
87,04
84,78
77,46
76,22

počet kalendářních dnů
pracovní neschopnosti pro
pracovní úrazy
absolutní
hodnota
4 097 267
3 781 345
3 780 854
3 787 692
3 788 076
3 599 340
3 565 634

index
%
100,00
92,29
92,28
92,44
92,45
87,85
87,02

průměrný počet kalendářních
dnů na 1 případ
absolutní
hodnota
38,23
39,40
40,70
40,61
41,69
43,36
43,65

Zdroj: ČSÚ – práce, sociální statistiky – Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v ČR
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index
%
100,00
103,06
106,45
106,21
109,05
113,41
114,18

G r a f 3 Index pracovních úrazů, vývoj počtu a vývoj pracovní neschopnosti
v procentech v letech 1998 – 2004 (1998=100%)
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Zdroj: ČSÚ – práce, sociální statistiky – Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v ČR

Obdobné srovnání pro nemoci z povolání je možné až od roku 2001, neboť do tohoto
data nemáme relevantní podklady – ČSÚ změnil metodiku. Nicméně i za uplynulé čtyři roky
je patrná obdobná tendence jako u pracovních úrazů – podíl na celkovém počtu nově
zjištěných případů je podstatně nižší (v řádu 0,03 %) než podíl na počtu „prostonaných“ dnů
(0,14-0,11%).
T a b u l k a 4 Počet nově zjištěných případů nemocí z povolání, počet dnů pracovní
neschopnosti pro NzP celkem a na 1 případ

2001
2002
2003
2004

počet nově zjištěných
počet dnů pracovní neschopnosti průměrný počet dnů na 1
případů NzP
pro NzP
případ
1 050
159 797
152,19
1 047
149 617
142,90
1 067
124 621
116,80
916
111 440
121,66

index
(2001=100)
100,00
93,90
76,74
79,94

Zdroj: ČSÚ – práce, sociální statistiky – Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v ČR

Závažná je extrémně dlouhá doba trvání jednoho případu pracovní neschopnosti pro
nemoc z povolání, která v roce 2001 činila více než 150 dní, tj. plných pět měsíců, avšak za
poslední léta došlo k jejímu zkrácení. Vzhledem ke změně metodiky nejsou však pro NzP
k dispozici údaje za období do roku 2000.
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2. Pracovní úrazy v regionálním a odvětvovém průřezu
G r a f 4 Počet nově hlášených pracovních úrazů na 100 pojištěnců podle krajů – 2003
(muži, ženy)
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Zdroj: ČSÚ – práce, sociální statistiky – Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v ČR

Počet PÚ žen je podstatně nižší než počet PÚ mužů, nicméně regionální tendence je
zhruba stejná u obou pohlaví. V krajích s nadprůměrnou pracovní úrazovostí mužů (např. kraj
Plzeňský, Vysočina, Jihočeský, Královéhradecký, Liberecký, Pardubický) je patrná i
nadprůměrná úrazovost žen a totéž platí i v opačném smyslu (např. nízká úrazovost v krajích
Hlavní město Praha, Jihomoravský, Moravskoslezský, Zlínský, Středočeský, Olomoucký se
týká shodně obou pohlaví).
Graf 5 Počet nově hlášených pracovních úrazů na 100 pojištěnců (kraj Plzeňský a
Vysočina)
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Zdroj: ČSÚ – práce, sociální statistiky – Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v ČR
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Z porovnání grafu 5 a 6 je patrné, že odvětvový průřez krajů Plzeňského a Vysočiny
se nikterak neliší od průměru za celou ČR; zdá se tedy, že příčiny nadprůměrné úrazovosti
v těchto dvou krajích je nutno hledat jinde.
G r a f 6 Podíl nově hlášených pracovních úrazů ve skupinách odvětví v ČR
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Zdroj: ČSÚ – práce, sociální statistiky – Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v ČR

Z grafu 6 vidíme, že relativně (na 100 pojištěnců) nejvíce je pracovních úrazů
v zemědělství, zpracovatelském průmyslu a ve stavebnictví. Úrazovost mužů je opět vyšší než
úrazovost žen, nejvíce se oba ukazatelé přibližují v oboru pohostinství a ubytování. Vzhledem
k tomu, že odvětvové třídění podle skupin odvětví v grafu 6 je poměrně hrubé, uvádíme
v grafu 7 v podrobnějším členění 15 odvětví s nejvyšší celkovou úrazovostí, a to opět
v rozdělení podle pohlaví.
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G r a f 7 Počet nově hlášených pracovních úrazů v 15 odvětvích s nejvyšší úrazovostí –
2003
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Zdroj: ČSÚ – práce, sociální statistiky – Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v ČR
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3. Nemoci z povolání podle faktorů a diagnóz
Nemoc z povolání a ohrožení nemocí z povolání patří do kategorie tzv.
profesionálních onemocnění. Definice nemocí z povolání a jejich seznam je obsahem
nařízení vlády č. 290/1995 Sb. Jednotlivé kapitoly tohoto seznamu zahrnují šest skupin NzP,
jejichž počet v letech 1998 – 2004 je patrný z grafu 8. Toto třídění rozlišuje NzP podle
faktorů, kterými byly způsobeny.
G r a f 8 Počet hlášených NzP podle faktorů, které je způsobily
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Zdroj: ÚZIS – Státní zdravotní ústav (Národní registr nemocí z povolání) Vývoj NzP 1990-2003

Kromě toho lze při třídění nemocí z povolání použít i hledisko diagnostické, kde jsou
zkoumány zdravotní následky jednotlivých nemocí z povolání podle závazného seznamu
„Mezinárodní klasifikace nemocí podle 10. revize“. Na grafu 9 vidíme, že nemoci z povolání
se projevují především ve čtyřech diagnostických skupinách, a to ve skupině I., VI. X. a XII
jako:
nemoci infekční a parazitární
nemoci nervové soustavy
nemoci dýchací soustavy
nemoci kůže a podkožního vaziva.
Srovnáme-li vývoj struktury NzP podle diagnostického hlediska (graf 9, 10 a 11) je
patrno, že změny mezi roky 1998 a 2004 jsou minimální. Poněkud poklesl podíl chorob
infekčních a parazitárních (zřejmě důsledek přísnějších hygienických předpisů v zemědělství
a potravinářském průmyslu) a nemocí nervové soustavy. Naopak poněkud vzrostl podíl
nemocí dýchací soustavy a nemocí kůže a podkožního vaziva.
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G r a f 9 NzP – podíl skupin diagnóz podle kapitol MKN (v %) 1998 a 2004
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G r a f 10 NzP – podíl skupin diagnóz podle kapitol MKN (v %) 1998
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G r a f 11 NzP – podíl skupin diagnóz podle kapitol MKN (v %) 2004
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Změna struktury je výsledkem odlišných trendů vývoje NzP podle diagnostických
skupin (viz graf 12).
G r a f 12 Vývoj nově registrovaných případů NzP v letech 1998–2004 – rok 1998 =
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Zdroj: Centrum pracovního lékařství
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Při celkovém poklesu nově zjištěných NzP (na 65 % stavu z roku 1998 – viz černou
linii v grafu 12) poklesly nejvíce nemoci způsobené infekcí a parazity a o něco se zvýšilo
poškození pohybového aparátu.
Ve srovnání s příčinami invalidity (Graf 13) však vidíme, že v podílu diagnóz
existuje zásadní rozdíl: u nemocí z povolání převažují vedle nemocí infekčních a
parazitárních zejména poškození nervové soustavy, dýchací soustavy a kůže a podkoží,
kdežto nejčastější příčinou invalidity jsou zcela odlišné skupiny diagnóz, a to novotvary,
duševní choroby, choroby oběhové a pohybové soustavy.
G r a f 13 Nově přiznané invalidní důchody a nově hlášené nemoci z povolání v roce 2003
– podíl podle diagnóz MKN 10 v procentech
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Pramen: ČSÚ a Centrum pracovního lékařství

Ještě názorněji je rozdíl ve struktuře diagnóz u nově zjištěných nemocí z povolání a u
nově přiznaných invalidních důchodů patrný z kuželové formy grafu 14:
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G r a f 14 Nově přiznané invalidní důchody a nově zjištěné nemoci z povolání – podíly
skupin diagnóz v % za rok 2003 (MKN 10)
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Pramen: ČSÚ a Centrum pracovního lékařství

Závěry
•
•
•

•
•

Statistika pracovních úrazů a nemocí z povolání je podrobná a přesná.
Pracovní neschopnost z důvodu pracovního úrazu a nemoci z povolání tvoří
poměrně malou, i když ne zanedbatelnou část pracovní neschopnosti.
Zákonem č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, v platném znění,
respektive jeho novelizací zákonem č. 421/2003 Sb. byl ovlivněn vývoj pracovní
neschopnosti pro nemoc. Vliv na vývoj pracovní neschopnosti z důvodu pracovního
úrazu měl pravděpodobně spíše strach ze ztráty zaměstnání, případně tlak
zaměstnavatele na omezení výskytu pracovních úrazů.
Ve vývoji pracovní úrazovosti se projevují obdobné, byť méně výrazné tendence
jako ve vývoji obecné pracovní neschopnosti (pokles počtu případů, nárůst délky
trvání 1 případu).
Při srovnání struktury nemocí z povolání s příčinami přiznaných invalidních
důchodů podle diagnóz MKN-10 se projevují zásadní odlišnosti.
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Projekt VÚPSV „Vypracování metody pro zjišťování pracovního potenciálu osob se
zdravotním postižením vzniklým po pracovním úrazu nebo nemoci z povolání“

Příloha č. 2: ANALÝZA METOD FUNKČNÍ DIAGNOSTIKY VE SVĚTĚ
MUDr. Alexander Vávra, Rehabilitační centrum KN v Pardubicích
1. Úvod do problematiky
Funkční diagnostika je zjišťování profilu schopností (aktivit) klienta, v širším
pojetí všech aktivit: pracovních, sebeobslužných, zábavních, společenských kontaktů a jiných.
V užším pojetí mluvíme o zjišťování pracovního potenciálu, tedy profilu schopností
potřebných k vykonávání práce za účelem obživy. V principu tedy nejde o zjišťování
zdravotního stavu, ale o stanovení schopností klienta obecně.
K čemu potřebujeme funkční diagnostiku?
Obecně může taková diagnostika pomoci všem uchazečům o zaměstnání na trhu
práce, zvláště pak ovšem uchazečům se zdravotním postižením. Pacient po pracovním úrazu,
po diagnostikované chorobě z povolání, ale i s ostatními poškozeními zdraví je vybaven
lékařskou diagnózou. Ta je samozřejmě základním deskriptorem proběhlého poškození
zdraví, ale neurčuje přesně pracovní schopnosti. Lékař, který se má vyjádřit ke schopnosti
pacienta pracovat, má k dispozici jen tuto diagnózu a posuzuje vesměs jen rizika, která z ní
vyplývají. Funkční schopnosti, jako je jemná motorika prstů, schopnost manipulace s
břemeny, chůze, překonávání překážek a další, určuje bez metodiky, veden jen vlastním
úsudkem. Hodnocení jsou proto velmi různorodá, vesměs neúplná, nepřesná, často se
uchylující ke schématům a klišé, jejichž užitečnost nikdo nevyhodnotil.
V řadě vyspělých zemí jsou za tímto účelem vypracovány standardy, které lékařům,
případně jiným odpovědným pracovníkům umožňují vyhodnotit pracovní schopnosti klienta
přesnějším a přehlednějším způsobem a vybrat mu pracovní zařazení, které odpovídá profilu
jeho schopností.
Další příčinou vzestupu důležitosti funkčních testů jsou změny na trhu práce v
poslední době. Trh práce se stává dynamičtějším, staré pozice mizí a nové se etablují. Po
pracovní síle je žádána větší pohyblivost a dynamičnost. To vše znevýhodňuje začleněné i
nezačleněné pracovníky s postižením. Dalším novým jevem je tzv. "multiskilling“ – řada
pracovních pozic vyžaduje nyní větší množství elementárních dovedností než dříve. Popisy
typových pozic jsou méně určité. Může za to mimo jiné řada technologických změn.
Například v dříve vysloveně manuálních a silových profesích, jako jsou stavební práce, se
dnes stále více používají sofistikované technologie. Jejich ovládání zaměstnavatel často po
svých zaměstnancích požaduje. Uvádí se i slábnoucí vliv odborů v západní Evropě, které
dříve tlačily na přesná vymezení pracovních pozic. Této dynamice a změnám musí lidé s
postižením čelit. Jedním z nástrojů pro ně může být právě precizní a dostupná funkční
diagnostika.
Funkční hodnocení schopností uchazeče s postižením o práci, které je hlavním
tématem projektu, by bylo samoúčelné, kdyby na ně nenavazovala účinná a dostupná
pracovní (a podle potřeby i léčebná a sociální) rehabilitace. Funkční testy se také od počátku
vyvíjely v rámci programů pracovní rehabilitace (hlavně v USA) a teprve později, pro nutnost
zformovat přesně jejich metodiku a výstupy, byly pojaty jako samostatné nástroje.
Rehabilitace je základní činností ve prospěch klienta postiženého pracovním či jiným
úrazem a nemocí z povolání a její těsná integrace s ostatními prostředky sociálními a
pracovními nezbytná.
V řadě evropských zemí je výsledek rehabilitace hlavním článkem při posuzování,
zda klient má možnost se uplatnit na volném či chráněném trhu práce a / nebo zda má nárok
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na přiznání sociálních dávek (důchodů). Podobně se integruje i financování sociálních služeb,
zdravotnictví a pracovní rehabilitace.
2. Přehled postupů používaných v evropských zemích a USA
Protože cílem naší práce je vybrat postupy používané ve světě a adaptovat je na naše
podmínky, předkládáme nejprve přehled používaných postupů ve vyspělých zemích Evropy a
v USA. Tento přehled je vypracován jako databáze možných postupů, tj. bez ohledu na to,
zda se používají pro klienty s nemocemi z povolání či pracovním úrazem nebo i pro ostatní
klienty s postižením. Metodiky jsou ostatně v obou případech shodné, liší se spíš legislativa a
systém výpočtu dávek. Věnujeme pozornost i způsobu, jakým je do posuzování funkčního
stavu pro různé účely zařazena rehabilitace.
Rakousko
Hodnocení impairment (poruchy zdraví) se provádí z lékařských posudků za pomoci
specialistů externistů. Pojišťovací ústavy mají pro složitější případy svá vlastní diagnostická
zařízení (rehabilitační ústavy).
Profil pracovních schopností vypracuje ošetřující lékař podle standardizované
metodiky – „Leistungskalkul", což je série otázek směřovaná na pracovní zatížení klienta
(fyzické nároky, směny, pracovní dobu, vlivy prostředí), přičemž věk a předchozí zkušenosti
klienta se nebere v úvahu. Stanovení příčinné souvislosti mezi původním onemocněním a
pracovními schopnostmi klienta se ponechávají na úsudku lékaře.
Princip "rehabilitace před důchodem" je zakotven zákonem z roku 1996. Prakticky to
znamená, že část rozpočtu pojišťoven poskytujících sociální dávky může být věnována na
provoz a údržbu rehabilitačních zařízení. Zákon nestanovuje výslovně kolik, v praxi se tato
částka pohybuje kolem 5%.
Belgie
Pro přiznání invalidní penze (indemnité d'invalidité) postulují jako rozhodující
funkční omezení pracovních schopností. Vyšetřuje ho lékař pojišťovny bez
standardizovaných nástrojů. Diagnózu ani impairment (poruchu zdraví) při tom neberou
v úvahu.
Počítají reziduální výdělek (rovněž bez přesného standardu), který porovnávají se
srovnatelnou osobou bez postižení (v praxi nejčastěji s výdělkem téhož klienta před
onemocněním či úrazem).
Zohledňují jednak funkční omezení klientových schopností, jednak omezení dané
situací na trhu práce.
Je možné kombinovat určitý příjem z práce s invalidní penzí jako součást postupného
návratu do pracovního procesu. Ze zdravotního pojištění je možné hradit léčebnou i
pracovní rehabilitaci.
Dánsko
Podle diagnózy určí "pracovní schopnost". Používají zavedená zvyklostní schémata,
oficiální tabulky nemají, což je kritizováno a reforma tohoto systému probíhá.
Vyšetření požadavků, které práce klade na klienta, dělají rovněž nestandardně, s
využitím zkušeností z pracovní rehabilitace.
Vedle pojmu "pracovní schopnost" vyvinuli druhý pojem "funkční redukce", k
popisu praktických dopadů diagnózy na funkční profil jedince.
Celý systém je dost neformální a je založen především na tom, že rehabilitace a
návrat do práce včetně příslušných finančních dávek je v pravomoci obcí. Obce jako plátci
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dávek se brání pasivitě při jejich pobírání. Současně poskytují obce i pracovní rehabilitaci. Ta
není závislá na zdravotnických kritériích. Stát motivuje obce k aktivnímu přístupu tím, že
dotuje méně (30%) výplaty sociálních dávek a více (až 50%) rehabilitaci. V rámci obce se
ovšem často najde práce dřív, než se celý rehabilitační a hodnoticí proces dokončí.
Finsko
K žádosti o finanční dávky dávají ošetřující lékaři spolu s diagnózou i obšírný popis
pracovní nezpůsobilosti. Může obsahovat i popis příčinné souvislosti mezi nemocí a
práceschopností.
Dávky v dočasné pracovní neschopnosti se nově nazývají "podpora rehabilitace v
hotovosti". Platba by měla navazovat na rehabilitační plán. Výplatu provádí Národní úřad
pro sociální zabezpečení. Ze zákona dává 4% výdajů na nemocenskou na účely
rehabilitace.
Francie
používá dva zcela rozdílné způsoby hodnocení funkčního stavu.
■ Pro přiznání invalidního důchodu – pension d'invalidité – stanovují redukci pracovní
kapacity ve třech stupních (třídách) – viz dále. Zdůrazňují, že ne vlastní zdravotní stav, ale
jeho důsledky rozhodují. V úvahu berou i věk, fyzické a mentální schopnosti klienta,
vzdělání a předchozí pracovní zkušenosti.
Lékař pojišťovny – médecin conseil – popisuje potenciál k zaměstnání na celém trhu práce.
Pracovní lékař – médecin du travail – má na starosti potenciál vůči danému pracovnímu
místu a zabývá se adaptacemi pracoviště, pomůckami atd. Jejich výroky se mohou lišit.
Uznání obecné invalidity nevylučuje možnost dělat určité zaměstnání. Takže po přiznání
invalidity (invalidité) 1. (schopen ještě nějaké práce) a někdy i 2. stupně (neschopen
pracovat) se ještě může zkoumat možnost konkrétní práce (aptitude / inaptitude). Třetí
stupeň se přiznává osobám, které mají problémy i se sebeobsluhou.
■ Pro přiznání "allocation pour l'adulte handicapé" AAH (dávka nezávislá na pojištění pro
ty, kteří nesplňují podmínky pro přiznání invalidní penze od pojišťovny) se používá
hodnocení podle lékařské zprávy, na předepsaném formuláři, zcela jiném, než jaké používá
kolektivní orgán COTOREP (viz dále). 2/3 žadatelů jsou ohodnoceny podle této lékařské
zprávy zmíněným orgánem a k dalšímu posuzování se nedostanou. Lékařská zpráva
hodnotí způsobilost k práci podle sfér: koherence,
orientace,
osobní hygiena,
oblékání,
jídlo a jeho příprava,
kontinence,
přesuny,
pohyb po bydlišti,
pohyb venku,
komunikace na dálku (telefon atd).
Každou sféru hodnotí známkou A – může úplně, obvykle a správně
B – může částečně, ne obvykle a ne správně
C – nemůže.
Podle mnohaletých zkušeností je tento systém přehlednější a přesnější než systém, na
kterém je založena mezinárodní klasifikace poruch a disabilit ICIDH – 1. Vztah k novele této
mezinárodní klasifikace - ve zkratce ICF – není v dostupných materiálech stanoven. Zpráva
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se vyjadřuje podobně též ke schopnosti vykonávat původní zaměstnání vč. úprav, pracovní
doby atd.
Nelze-li klientovu žádost vyřešit podle této lékařské zprávy, následuje dvoustupňové
hodnocení prováděné personálem COTOREP:
1. určení "stupně handicapu" A - 0-50%
B - 50-79%
C - ≥80%
2. pro skupinu B rozhodnutí, zda je nebo není schopen pracovat.
Hodnotí celostátní organizace COTOREP (Comission Technique d'Orientation et de
Reclassement Professionel). Používá Guide Barème, obšírný návod, sestavený podle
mezinárodní klasifikace ICIDH-1, nyní rekonstruovaný podle nové verze této klasifikace,
ICF. Guide Barème určuje míru poruchy nemocného orgánu (impairment). Závažnost
orgánové poruchy (impairmentu) se hodnotí podle jeho vlivu na omezení aktivity jedince
(disabilitu). Sensorické poruchy se hodnotí přímo. Přihlíží se k "disabling effects" poruch, tj.
k jejich vlivu na aktivitu jedince. COTOREP vyhodnocuje i dopad poruch jednotlivých
orgánů na celou osobu a dělá doporučení k "orientaci" na volný trh práce, chráněná
zaměstnání atd.
COTOREP má dvě sekce. Jedna se zabývá klienty s přiznaným statem postiženého
pracovníka a pomáhá jim orientovat se na trhu práce, druhá přiznáváním dávek AAH. Moc
nespolupracují.
Německo
Zažádá-li si někdo o invalidní důchod „Erwerbsminderungrente" (EMR), je lékařská
zpráva prvním podkladem. Ve zprávě je místo pro volný popis funkčních omezení, s hrubým
rozdělením na omezení senzorické, mentální a hybné (použití invalidního vozíku). K této
zprávě přikládá lékař "Leistungbild", přehled funkčních schopností rozdělený na pozitivní
a negativní elementy funkční schopnosti.
Pozitivními se rozumí: odhad dělat lehkou / střední / těžkou / velmi těžkou práci,
stát-sedět-chodit celou směnu / část směny, 1, 2 či 3 směny, tedy odhad, co klient může dělat.
Negativními se rozumí odhad zdravotní / psychické schopnosti pro práci vyžadující
odpovědnost, koncentraci, adaptivitu, kontakt s veřejností, sensorické schopnosti, pracovní
polohu a hybnost, kontakt s alergeny a ostatními vlivy prostředí, měnící se nároky na pracovní
výkon, formulovaný jako omezení schopností klienta. Rozdělení na pozitivní a negativní není
zcela jasné. Komplikované případy řeší zdravotní experti pojišťoven.
Žádost o přiznání sociálních dávek je posuzována jako žádost o rehabilitaci.
Možnosti rehabilitace se posuzují před přiznáním dlouhodobých důchodů. Zaměstnanec,
kterému se sníží práceschopnost, má možnosti i částečného přerušení práce, přičemž může
dostat rehabilitaci poskytovanou penzijními fondy (bez účasti zdravotní pojišťovny).
Řecko
Rozlišuje invaliditu zdravotní (hodnotí zdravotní stav) a "pojišťovací" (hodnotí
výdělečnou schopnost).
Používají hodnoticí tabulky podle impairmentu (poruchy), které byly zavedeny v
r. 1993 a mají kapitoly podle jednotlivých lékařských oborů a diagnóz. Připomínají naši
přílohu 2 k vyhlášce 284/1995 MPSV, podle které hodnotí naši posudkoví lékaři invalidní
důchody. Připomíná též americké tabulky GEPI (viz USA). Některé diagnózy mají
zjednodušené postupy, některá povolání mají specifika (barvocit u řidičů apod). Hodnotí se
ztráta schopností od počátku práce / pojištění. Předchozí zdravotní stav nemá tedy vliv na
stupeň poruchy. Někdy se bere v úvahu věk, vzdělání atd.
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Irsko
Praktický lékař vydávající certifikát o neschopnosti pracovat musí na to mít zvláštní
erudici a akreditaci. Diagnóza pro pracovní neschopnost se vybírá z předem daného seznamu.
Nejde-li to, podstoupí klient další posouzení. Tato prvotní diagnóza se nazývá "Certified
Cause of Incapacity" - CCI - a všechna další testování se vztahují pouze k této CCI. Praktik
popisuje též náplň dne: není-li šance na návrat do práce moc velká, má praktik popsat funkční
stav vzhledem k aktivitám denního života, a to zvláště u těch klientů, kteří se starají o
domácnost. Jinak popíše vlastními slovy funkční stav vzhledem k předchozímu zaměstnání.
Podrobnější posouzení – Medical Review and Assessment - MRA - dělají zvláštní
znalci, seberou dostupné údaje z dokumentace a odhadují:
mentální schopnosti,
učení,
kvalitu vědomí,
rovnováhu,
zrak, sluch, řeč,
kontinenci,
funkční rozsah pohybu horních končetin,
zvedání, přenášení,
zručnost,
předklon, klek, sed, stoj,
chůzi včetně chůze po schodech.
Mentální schopnosti se rozvedou do 4 položek:
plnění úkolů,
aktivity denního života,
stresová tolerance,
interakce s lidmi.
Systém je velmi podobný britskému. Mají se zaznamenat jen odchylky, které se
vztahují k CCI. Jde výslovně o názor vyšetřujícího, ne vyšetřovaného (ten se vyjádří zvlášť,
rozdíly se hodnotí).
Z tohoto vyšetření se stanoví výsledek procedurou zvanou Work Capacity
Assessment – výsledkem je 9 kategorií vzniklých kombinací položek:
práce:
málo kvalifikovaná
středně kvalifikovaná
vysoce kvalifikovaná

fyzicky lehká

fyzicky střední

fyzicky těžká

Ke každé takto vzniklé kategorii jsou uvedeny příklady. Klient se zařadí do
kategorie, která mu vychází, a ta se posuzuje. Jestliže nikdy nepracoval nebo po 6. měsíci
neschopnosti práce se posuzují všechny kategorie. Berou se v úvahu i faktory nefunkční, tj.
takové, které vyplývají z charakteru onemocnění, ale na předvedeném výkonu se neprojeví –
například riziko záchvatů či zhoršení zdravotního stavu u nemocí, jako je epilepsie, cukrovka
a podobně.
Itálie
U pracovních úrazů a nemocí z povolání mají procentní tabulky sestavené podle
poruch zdraví (impairment). U pracovní neschopnosti obecně se posuzování neopírá o takové
protokoly, ale – ze zákona – se vyžaduje individuální posouzení. Nárok práce proti svým
schopnostem hodnotí žadatel sám v obsáhlém dotazníku (tíže práce, pozice, prostředí,
žebříky, schody, stroje, nástroje). Některé protokoly národní správy sociálního zabezpečení
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INPS vztahují diagnózu přímo k funkčním omezením. Zákon stanoví, že identifikovaný
impairment (porucha) se musí porovnat s předchozím typem práce klienta.
INPS může platit rehabilitaci. U nepracovních úrazů a běžných nemocí nemají
pracovníci v dělnických profesích zákonem zaručené dávky v nemoci, vše záleží na
kolektivních smlouvách v jednotlivých firmách. Úředníci mají zaručenu jen pokračující
výplatu mzdy po první 3 měsíce pracovní neschopnosti.
Nizozemsko
Praktický lékař poskytne diagnózu, s tou se však už dále při posuzování nepracuje.
Posouzení funkčních schopností se provádí ve dvou stupních:
1. profil pracovní kapacity klienta (provádí lékař pojišťovny),
2. zjištění dopadu omezené kapacity na výdělečnou schopnost (provádí pracovní expert)
K prvnímu kroku. Provede se ústní pohovor, ve kterém se stanoví, jak problémy
klienta omezují jeho funkčnost. 30-40% případů se přitom vyhodnotí s nulovým funkčním
potenciálem. Z nich je 80% hodnoceno podle mentálního deficitu. Mají k tomu
standardizovaný postup – 28 bodů:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.-23
24.
25.
26.
27.
28.

sed
stoj
chůze
schody
žebřík
klek, plazení, dřep
předklon
krátkodobé opakované předklony a rotace
zvedání
tlačení a tažení
nesení
používání krční páteře
dosahování
práce s rukama nad hlavou
šikovnost ruky a prstů
vlivy prostředí
kontaktní vlivy na kůži (třeba alergie)
vibrace
použití speciálních nástrojů na těle (masky, overaly, tlumiče hluku)
osobní riziko (sklon k nehodám)
psychologie

Pro body 1–8, 10, 11, 13, 18 a 20 musí poradce odhadnout, po jakou dobu smí být
klient tímto úkolem zatížen. U ostatních hodnotí jen "lze/nelze"
Probíhají diskuse, zda se při hodnocení funkčního stavu soustředit na vlastní omezení
funkce nebo na kauzalitu nemoci → omezení funkce.
K druhému kroku: Specialista pro pracovní zařazení přebírá vyhodnocený funkční
potenciál a doplní jej o vzdělání, předchozí pracovní zkušenost, věk atd. a určí práce, které
klient může dělat, a to bez ohledu na situaci na trhu práce. Je k tomu komputerizovaný
systém FIS – Functie Informatie Systeem - který přiřadí k určenému profilu pracovních
schopností profily pracovních míst - obsahuje databázi tisíců pracovních míst, dostupných na
holandském trhu práce. Vyhledané práce musí být "obecně přijatelné", nevyžaduje se, aby
odpovídaly úrovni vzdělání klienta a jeho předchozích pracovních zkušeností. Požadavky
pracovních míst jsou ve FIS zadány v týchž 28 bodech, ve kterých je vyjádřen profil klienta,
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takže je možné přímé srovnání. Určí-li FIS aspoň 3 vhodná pracovní místa, následuje
pracovní rehabilitace; neurčí-li, je mu přiznán invalidní důchod.
Platba dávek v dočasné pracovní neschopnosti je do značné míry přenesena na
zaměstnavatele, kteří musí do 13 týdnů vypracovat rehabilitační plán za účasti příslušných
odborníků. Za sníženou pracovní schopnost svých pracovníků, nekrytou příslušnými
kompenzačními opatřeními, jsou penalizováni.
Nevýhody systému: Počítačový přiřazovací systém FIS musí být stále aktualizován,
takže skokové změny v jeho položkách (samozřejmě se zpožděním proti reálné situaci na trhu
práce) vedou k nesmyslným změnám při opakovaném hodnocení. Lékaři v 1. stupni
hodnocení již vědí, jak profil pracovních schopností napsat, aby FIS tři pracovní místa
nenašel.
Norsko
Ošetřující lékař mimo diagnózy dává odhad, zda onemocnění, respektive porucha
orgánů z něj vyplývající, vede k poklesu funkčních schopností. Standardní nástroj k tomu
nemají, považují to za chybu, vyvíjejí jej. Změnu schopnosti pracovat má lékař určit podle
situace buď vůči dosavadnímu zaměstnání, nebo obecně. A to negativně – určuje, co klient
nemůže dělat. Též má rozhodnout, je-li indikována pracovní rehabilitace. Ze zákona je žádáno
jasné stanovení příčinné souvislosti nemoc→porucha orgánu či části těla→pokles pracovních
schopností.
Podle zákona občan nemůže žádat o penzi, dokud nebyla vyčerpána odpovídající
léčba a "rehabilitace k zvýšení pracovní kapacity". Správa pojištění posuzuje možnost
pracovní rehabilitace. Musí klientům nabídnout "Služby zaměstnanosti". Tam se posoudí, zda
je pracovní rehabilitace vhodná a potřebná. K detailnějšímu posouzení může být klient
odeslán do regionálních center. Služba zaměstnanosti rozhoduje o žádosti o příspěvek na
pracovní rehabilitaci. Bere se v úvahu věk, vzdělání, předchozí pracovní zkušenosti a též
vyhlídky na trhu práce. Druh práce není zákonem stanoven, je tam jen, že má být
"přiměřená". Zaměstnavatel platí prvních 14 dní nemocenských dávek, ale po celou dobu
pracovní neschopnosti má povinnost zvažovat a provádět praktická opatření ulehčující návrat
do práce.
Mohou se vracet do práce "postupně", existuje pojem "aktivní pracovní
neschopnost". Zaměstnanec nemá ztratit kontakt se svým pracovním prostředím a má mít
možnost si své schopnosti otestovat během období pracovní neschopnosti. Jsou to opatření
nepovinná, ale často používaná Národní správou sociálního zabezpečení i lékaři.
Nevýhody systému: Formálně má zaměstnavatel dokonce povinnost hlásit Národní
správě, co pro zaměstnance v tomto směru udělal, toto však v praxi moc nefunguje. Mají
"Zákon o pracovním prostředí" s definovanou povinností zřídit úpravy na pracovišti, "kde je
to možné", ale dost to ignorují. Navíc soudy dávají za pravdu firmám, když argumentují, že
tyto povinnosti by je brzdily. Národní správa má úpravy na pracovištích podporovat. Zatím je
patrný hlavně tlak vlády, je to ve vývinu.
Portugalsko
Ošetřující lékař vypracovává posudek podle tabulek připomínajících silně
americký systém GEPI – Guides for Evaluation of Permanent Impairment (viz též Řecko).
Nejsou ale totožné. Obsahují kapitoly dle okruhů diagnóz stejně jako tabulky, některé (třeba
myoskeletální nemoci) umožňují přímo vypočítat pokles v procentech, jiné ne. Lékař musí
určit "koeficient inkapacity" podle těchto tabulek (jsou tam procentní rozpětí) a uvést
položku, podle které odhad udělal. Z jednotlivých koeficientů pro orgány či části těla se
pomocí vzorce vypočítá celkový koeficient inkapacity – jako v amerických GEPI. Bere se v
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úvahu, zda práce je intelektuální nebo manuální. Některá povolání mají své specifické
položky, například znetvoření obličeje má větší váhu u povolání vyžadujících vystupování na
veřejnosti. Tabulky dávají lékaři dost volnosti pro vlastní úvahu. Tabulky v Portugalsku jsou
odvozeny od tabulek Luciena Mayeta z r. 1932 původně určených pro pracovní úrazy. Nyní
jsou ale používány i pro nepracovní postižení.
Španělsko
Nepříspěvkové dávky mají na starosti regionální správy řízené ústředním královským
dekretem a používající tabulky podobné GEPI (viz USA, Portugalsko, Řecko). Kapitoly
jsou organizovány podle diagnóz, ale hodnotí se jejich dopad na funkční stav. Systém
hodnocení zdravotního postižení je nejednotný V některých kapitolách se omezení funkčních
schopností dělí na třídy jako ve Francii. V jiných se počítá procento funkčního omezení
orgánu → procento funkčního omezení části těla → celého těla, podobně jako v amerických
GEPI. Kapitola "řeč" naproti tomu obsahuje prvky limitace funkce jako Mezinárodní
klasifikace zdraví a poruch funkce WHO (stanoví například, jak klientovi rozumí lidé mu
blízcí, cizí apod.). Kapitola zrak, sluch je zase postavena na technických parametrech
smyslového poškození.
Pro hodnocení ADL (aktivit denního života) používají metodiku doporučenou
American Medical Association:
1.
osobní sebeobsluha (mytí, jídlo, WC a podobně)
2.
ostatní aktivity denního života
2.1.
komunikace
2.2.
fyzická aktivita a. vnitřní – jak se sám pohybuje: vstát, obléci se atd.
b. vnější – manipulace objekty
2.3. senzorické funkce
2.4. funkce ruky
2.5. doprava (schopnost používat různé dopravní prostředky)
2.6. sexuální funkce
2.7. spánek
2.8. společenské a zábavní aktivity
Švédsko
Již po 7 dnech pracovní neschopnosti dává lékař jednoduchou zprávu, po 28 dnech
obsáhlejší. Ta má obsahovat diagnózu, provedená opatření a odhad funkční a pracovní
kapacity. Odhad pracovních možností provede v té době i zaměstnavatel. Na základě těchto
informací se vypracuje rehabilitační plán. Ten může jen suše konstatovat, že stav se upraví,
nebo navrhovat různé pomůcky a postupy. Nemají na to žádné formální prostředky. Zprávu
reviduje lékař pojišťovny. Pro řadu diagnóz používají zkrácené postupy, když je nevhodnost
pracovní rehabilitace a nulová kapacita zřejmá. Včasnost a rychlost prováděných opatření
v systému je pro švédský model charakteristická.
Nástrojem je též výše dávek v pracovní neschopnosti – jsou vyšší než přiměřený
invalidní důchod, tím se zamezí spěchu při přiznávání sociálních dávek. Při dalším
pokračování práce neschopnosti se používá tzv. "postup krok za krokem".
Krok 1. Vrátit se k původní práci.
Krok 2. Vrátit se k původní práci po absolvování pracovní rehabilitace.
Krok 3. Vrátit se na původní pracoviště na jiný úkol.
Krok 4. Vrátit se na původní pracoviště na jiný úkol po prac. rehabilitaci.
Krok 5. Nastoupit na jiné normálně dostupné pracovní místo.
Krok 6. Nastoupit na jiné normálně dostupné pracovní místo po prac. rehab.
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Krok 7. Je pracovní kapacita klienta po většinu doby nebo trvale snížena? Je-li odpověď ano,
může dostat invalidní důchod.
Pro vyhodnocování, zda může dělat jinou normálně dostupnou práci, nemají žádný
formální nástroj. Klient může být vyšetřen lékařem sociálního pojištění. Mohou být
konzultováni odborníci na trh práce. Není to předepsáno, ale často se tak děje. Pracovní
rehabilitace je tedy klíčovým nástrojem v tomto systému. Po dobu provádění rehabilitace se
přeruší výplata nemocenských dávek a klient dostane rehabilitační dávky s příplatky za
náklady (cesty, pomůcky). Rehabilitační dávky jsou finančně výhodnější. Ve Švédsku není
úředně stanovena maximální délka pracovní neschopnosti, chtějí jen, aby její "pasivní fáze"
byla minimální.
Pro krok 7 uvedeného programu se vyžaduje příčinná souvislost mezi onemocněním
a omezenou pracovní kapacitou. Musí být zřejmé, že pracovní kapacita není omezena z jiných
důvodů, například osobnostních rysů, nedostatku vzdělání či zkušenosti.
Když je jasné, že se klient nevrátí do původního zaměstnání a budou potřeba
detailnější informace, vstupuje do hry AF Rehabilitering, rehabilitační zařízení, které je
součástí systému pro podporu pracovního trhu. Je tam multidisciplinární tým jako v našich
rehabilitačních centrech. Jejich úkolem je mimo jiné i rozhodnutí o vhodnosti zařazení klienta
na chráněná pracoviště, do podporovaného zaměstnávání, o vhodnosti různých pomůcek a
úprav. Bylo by vhodné se s jejich prací blíže seznámit.
Spojené království
Do 28. týdne PN vypisuje praktický lékař "own occupation test“ – odhad možnosti
vrátit se do původního zaměstnání. Po 28. týdnu nastupuje jiná procedura. V podrobné zprávě
musí lékař mimo diagnózy popsat i způsob, jakým nemoc ovlivňuje fyzické schopnosti a
popsat, co pacientovi radil ohledně návratu do pracovního procesu.
S tím odesílá pacienta k provedení Personal Capability Assessment – PCA. Je to
dotazník o 14 různých aktivitách fyzických a 4 mentálních, které se skórují, skóre
předepsaným způsobem sčítají a přesáhne-li výsledek stanovené celkové limitní skóre, vzniká
nárok na finanční dávky. Jsou výjimky, při nichž se postupuje zkrácenou cestou (terminální
stadia, před rozsáhlejšími zákroky…). Přihlíží se též k nefunkčním poruchám, tj. záchvatům,
diabetu, nekorigované hypertenzi atd. PCA provádí speciálně školený lékař. Požadavky na
erudici tohoto odborníka jsou velmi striktní. Jednotlivé položky PCA jsou velmi podobné
irským (viz Irsko). Vyhláška stanoví, že profil kapacity klienta se má hodnotit spíše v
kontextu s úkony každodenního života než v kontextu určité práce. Většina položek se totiž
týká běžných každodenních činností. Rozhodování o práceschopnosti v praxi se často děje
tímto způsobem zohledňujícím schopnost vykonávat funkce každodenního života.
Vyvstaly však určité nejasnosti, například co se týče toho, jak často a dlouho může klient
některé činnosti provádět. Další problém je, že pracovní podmínky jsou klientem hůře
kontrolovatelné než ty domácí.
V Británii existuje ještě jeden systém hodnocení funkční kapacity. Je používán
hlavně Službou zaměstnanosti při zařazování osob s postižením do pracovního procesu,
například jako součást britského projektu "New Deal for Disabled People" a jinde. Jde o
dotazník AMAS – Activity Matching Ability Systém. Principem je sebehodnocení. Klient za
pomoci odborníka odhaduje své funkční schopnosti a současně nároky vyhlédnutého
pracovního místa. Obojí hodnocení se provede stejným bodovým systémem, takže je možné
přímé srovnání nároků pracovní pozice s možnostmi klienta bod po bodu.
Systémy pracovní rehabilitace jsou hodně rozvinuty. Z mnohých programů uvádíme:
WORKSTEP, modernizovaný program podporovaného zaměstnávání zavedený v r. 2001 s
důrazem na postup k nepodporovanému zaměstnávání, program je řízený Službou
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zaměstnanosti. Provádí ho řada neziskových organizací, z nichž největší, Remploy Ltd., je v
provozu již od r. 1945 (!!).
New Deal for Disabled People je vládní iniciativa směřující k začlenění
"invalidních důchodců" zpět do práce. Začal jako 24 inovativních schémat pracovní
rehabilitace, pokračoval zavedením služeb "pracovních brokerů", nyní již pracujících ve
všech oblastech země, kteří vedou jednotlivé klienty poradenstvím, pomocí při doplňování
vzdělání a pracovních schopností a pomáhají při nástupu do práce (job coaching atd.).
Službu poskytuje řada organizací, které uspěly ve výběrovém řízení.
Spojené státy americké
Posuzování funkční schopnosti se liší stát od státu, instituce od instituce. Některé
státy ji nechávají na úvaze lékaře, jiné doporučují či přímo vyžadují použití tabulek pro
zhodnocení "trvalého impairmentu" (vysvětlení viz níže) – Guides for Evaluation of
Permanent Impairment (GEPI). Některé státy vyžadují GEPI pouze k soudním případům.
Tato kontroverzní, stále kritizovaná a přitom houževnatě používaná pomůcka prošla
vývojem, nyní je platná její pátá verze vydaná v roce 2001.
Má obecnou část a pro některé nemoci ještě specifický postup (například pro
komplexní regionální bolestivý syndrom I). Má tabulky pro stanovení míry impairmentu pro
jednotlivé orgány, s přepočtovými koeficienty na části těla a celek, s dalšími koeficienty pro
kombinace více poruch. Následně bere do úvahy i další, nefunkční faktory.
Stala se vzorem pro některé evropské systémy (Řecko, Portugalsko, Španělsko,
Itálie) pro pracovní úrazy a nemoce z povolání.
Nevýhody systému: Americký pojem "trvalý impairment" (trvalá porucha) se
odchyluje od terminologie popisující omezení funkčních a pracovních schopností,
doporučované WHO (viz Mezinárodní klasifikace funkční schopnosti, disability a zdraví z r.
2001). Vnáší do terminologie nejasnosti. Uvádíme jej zde proto, že řada evropských zemí se
tímto systémem více či méně inspirovala. (Portugalsko, Španělsko, Řecko). Dále též proto, že
na tento systém by se celkem snadno dalo přejít ze systému používaného lékaři Správy
sociálního zabezpečení u nás. Jde však o postup, který nepopisuje vlastní omezení funkčních
schopností, ale pouze orgánové a tělesné poruchy, které k takovému omezení mohou, ale též
nemusí vést. Použití takového schématu v našich podmínkách tedy nelze doporučit.
Jinak je v USA v provozu celá řada dalších systémů pro hodnocení, z nichž
principiální novum je hodnocení objektivní, dle předváděných modelových pozic
prováděných na standardních zařízeních a vyhodnocovaných standardními protokoly, přičemž
na hodnotící personál jsou kladeny vysoké nároky, co se týče erudice a standardizace kritérií.
Tato zařízení se v USA (ale též např. v Austrálii) vyvíjejí od počátku 70. let a některá z nich
jsou komerčně dostupná. Jsou využívána především agenturami poskytujícími pracovní
rehabilitaci s cílem začlenit klienty na trh práce. Tyto postupy, které nemají žádnou přímou
vazbu na lékařskou profesi, jsou jednotlivými rehabilitačními centry nabízeny jako služby a
tak využívány, neexistuje žádný předpis, který by jejich nasazení požadoval. Jsou vedeny
rozsáhlé diskuse o jejich validitě a spolehlivosti.
Jejich šíření do Evropy je velmi pomalé a začalo teprve v nedávných letech.
Nejrozšířenější z nich je Isernhagen WS, který má v Evropě referenční pracoviště ve
Švýcarsku a řadu pracovišť zejména ve Švýcarsku a v Německu.
Setkáme se též se systémem ERGOS, který je rozsáhle testován v Německu.
Blankenship FCE se používá v Irsku a Velké Británii, existují též systémy firmy VALPAR.
Do Evropy pronikají i produkty BTE.
Podrobněji o nich viz příloha „Komerčně dostupné testy – příklady“
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3. Souhrn
Z přehledu lze vyčíst některé zajímavé souvislosti. V jednotlivých evropských
zemích při odhadu funkčního (pracovního) potenciálu postupují v souhrnu čtyřmi cestami:
•

•

•
•

Volný popis. Převažuje-li tento postup (Skandinávie), je kladen důraz na zvláštní erudici
lékařů provádějících tuto činnost a nespoléhá se jen na jejich všeobecné medicínské
vzdělání. V některých zemích (Německo, Rakousko) postupuje lékař podle rámcových
vzorů. Nevýhoda: Lékař může ovšem vypustit zmínky o bodech, které chce potlačit. V
záloze ale vždy stojí perfektně vybavené rehabilitační středisko, které provede objektivní
posouzení ve sporných případech.
Použití standardizovaných protokolů. Většinou jde o dotazník, který vypracuje buď
klient sám, nebo ve spolupráci s odborníkem. Nemusí to být zdravotník. Jejich
vyhodnocení se provádí buď bodovým skóre (Británie) nebo počítačovým systémem
(Nizozemsko). Nevýhoda: Lékaři vázaní tímto systémem mají tendenci unikat s využitím
položek popisujících mentální poruchy, které jsou nejhůře definovatelné.
Použití tabulek k procentnímu vymezení poruchy (impairment). Tento postup je
charakteristický pro středomořské oblasti a též pro USA. Je nejjednodušší a poskytuje
nejmenší možnost k manévrování. Nevýhoda: Nehodnotí však vlastně funkční omezení.
Použití objektivních systémů hodnocení funkční kapacity. Poskytuje profil
elementárních pracovních schopností klienta zjištěný testováním v modelových
podmínkách. Nevýhoda: Je náročnější na čas a erudovaný personál, o užitečnosti těchto
systémů se stále vedou diskuse.

V České republice neexistuje standardní protokol k vyhodnocení funkční kapacity.
Tabulky, podobné výše popsaným, používá SSZ k přiznávání invalidních důchodů, jiné k
přiznávání dávek státní sociální podpory. Při hodnocení pracovních úrazů a nemocí z
povolání se postupuje striktně podle diagnóz při jejich přiznávání. Další krok - zhodnocení
funkčního potenciálu - však již v předpisech nijak zakotven není a stojíme zde před stejným
problémem jako u úrazů a nemocí nepracovních.
Dalším faktorem je vývoj pracovní úrazovosti, nemocí z povolání a dále invalidních
důchodů v ČR v posledních letech. O tom viz ve zvláštní zprávě k projektu.
Všechny uvedené faktory jsou výzvou k zefektivnění postupů při hodnocení těchto
stavů. Zmíněné progresivní evropské modely mohou být k tomu vzorem.
4. Zvolené řešení v rámci projektu
Pro funkční diagnostiku v oblasti pracovních i nepracovních úrazů, nemocí z
povolání i nemocí ostatních převzít a otestovat v našich podmínkách několik postupů
používaných v zahraničí tak, aby ve výběru bylo zastoupeno více zmíněných způsobů
hodnocení.
Pro pilotní projekt byl proveden tento výběr:
- Personal Capability Assessment (Británie), řeší ON Tábor (viz hlavní zpráva)
- Activity Matching Ability System AMAS (Británie), řeší ON Tábor (viz hlavní zpráva)
- Jeden z objektivních testovacích systémů, vybrán a otestován Isernhagen WS (řeší KN
Pardubice) (viz příloha „Hodnocení pracovního potenciálu podle Isernhagen“)
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Projekt VÚPSV „Vypracování metody pro zjišťování pracovního potenciálu osob se
zdravotním postižením vzniklým po pracovním úrazu nebo nemoci z povolání“

Příloha č. 3: ANALÝZA PRÁCE VE SVĚTĚ
MUDr. Alexander Vávra, Rehabilitační centrum KN v Pardubicích
Tuto otázku považujeme za velmi důležitou. Výsledky analýzy funkčních schopností
klienta by měly být strukturovány tak, aby byly přímo, bod po bodu, porovnatelné s analýzou
určité pracovní pozice nebo skupiny pozic. V ČR se vyvíjí „Integrovaný systém typových
pozic,“ který obsahuje strukturovaný popis pracovních míst. Považujeme však za nezbytné
mít přehled o formách takových klasifikací používaných ve světě.
EVROPA
používá pro popis pracovních míst národních katalogů, které jsou v každé zemi jiné a
odpovídají situaci na místním trhu práce. Vesměs nejsou použitelné pro naše potřeby.
Protokoly, vyšetřující pracovní potenciál se však na ně odkazují, je tendence výsledky
vyšetření korelovat přímo s dostupnými vhodnými pracovními pozicemi (Británie,
Nizozemsko).
Národní katalogy vycházejí většinou z mezinárodního standardu pro klasifikaci
pracovních míst ISCO 88, respektive jeho evropské verze ISCO-88(COM).
Je uspořádán hierarchicky ve čtyřech úrovních, nejnižší úrovní je pracovní místo
(job), které je chápáno jako soubor úkolů a povinností určených k provedení jednou osobou.
Pracovní místa jsou sdružena do jednotky vyšší úrovně – povolání (occupation), která
sdružují pracovní místa s podobnou náplní pod jednu hlavičku (požaduje hlavně statistika).
Třetí úrovní je 28 skupin určených pro statistiku.
Pro účely sdružování povolání do ještě širších kategorií se zavádí pojem dovednost
(skill) definovaný jako úroveň dovednosti, stupeň složitosti úkolů, ze kterých práce sestává, a
pojem specializace dovednosti – požadované znalosti pro provádění určité práce.
Ve čtvrté úrovni pro mezinárodní srovnání lze zavést jen několik širokých "kategorií
dovednosti". ISCO-88 užívá čtyř kategorií na nejvyšší úrovni klasifikace. Tyto čtyři kategorie
jsou částečně operacionalizované podle „Mezinárodní standardní klasifikace vzdělání“
(International Standard Classification of Education – ISCED) a částečně podle potřebného
vzdělání.
První – ISCED kategorie 1 obsahující základní vzdělání začínající v 5–7 letech života a
trvající asi 5 let.
Druhá - ISCED kategorie 2 zahrnující všeobecné vzdělání, začínající v 11-12 letech života a
trvající asi 3 roky (tedy zhruba 2. stupeň zákl. školy u nás) a ISCED kategorie 3, se vzděláním
začínajícím v 14-15 letech života a také trvajícím asi 3 roky - střední škola v našich
podmínkách. Započítává se ale i vyučení a zaučování na pracovištích.
Třetí – ISCED kategorie 5 (kategorie 4 byla vynechána) obsahuje vzdělání, které začíná v 17–
18 letech, trvá asi 4 roky a vede k titulu, který neodpovídá titulu univerzitnímu (tj. zhruba u
nás bakalářské studium)
Čtvrtá – ISCED kategorie 6,7 obsahuje vzdělání, které začíná v 17-18 letech, trvá 3, 4 a více
let a vede k univerzitnímu titulu (magisterské a doktorandské v našich podmínkách). Zahrnuto
je i postgraduální vzdělání.
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Katalogy pracovních míst mají velmi široké uplatnění pro mnoho uživatelů. Někteří
požadují co nejdetailnější popis pracovního místa (úřady práce, zařízení pro pracovní
rehabilitaci, úřady pro migraci apod.). Jiní ho užívají hlavně pro klasifikační strukturu –
statistici, specialisté pro analýzu pracovního trhu, sociologové atd. Ještě obecněji jej užívají
vlády a úřady pro definice pracovní politiky, sociální partneři pro vyjednávání o mzdách a
kolektivních smlouvách, psychologové je používají např. pro studium vztahů mezi prací a
osobností, epidemiologové pro studium závislosti morbidity a mortality na práci atd.
Zmiňuji se o tom detailně proto, aby vynikla mnohaúčelovost pracovních klasifikací,
což klade mnohdy protichůdné nároky na jejich obsah.
Řešení jsou stát od státu různá. K porovnání s naším systémem uvádím způsob řešení
ve Francii.
Francie užívá třech rozdílných katalogů práce, každý s jiným zaměřením.
1.
PCS (Professions et catégories socioprofessionelles) obsahuje povolání a
socioekonomické kategorie, hlavně pro statistické účely.
2.
Nomenklatura CEREQ (Centre d'études et de recherche sur les qualifications) zaměřená
hlavně na vzdělání a jeho plánování.
3.
ROME – adresář povolání a pracovních míst určený k užití na trhu práce. V systému
ROME (a i v jiných podobných systémech) je kladen zvýšený důraz na agregaci
jednotlivých pracovních míst do širších skupin z hlediska příbuznosti či shodnosti
používaných dovedností. Zmenšil se též počet registrovaných položek. Souvisí to s
obecným trendem zvýšené mobility pracovních sil, kde již je menší důraz kladen na
kariéru ve smyslu prohlubování dovednosti v rámci jedné profese, ale více se hledí na
mobilitu pracovních sil napříč profesemi a jednotlivými odvětvími. Popis pracovního
místa již není popisem pevné pozice, ale spíše souhrnem dovedností a schopnosti se
přizpůsobit podmínkám u různých zaměstnavatelů.
USA
V USA jsou k dispozici hlavně tyto soustavy, které byly využity k sestavování
katalogů typovych pozic a zaměstnání:
CMQ – Common Metric Questionnaire
je dotazník na pracovní pozice. Sestává z pěti částí:
1.
Obecná – 41 otázek týkajících se dopravy, sezónnosti pracovního místa a smluvních
podmínek.
2.
Kontakty s lidmi – 62 otázek týkajících se úrovně kontaktu s lidmi uvnitř i vně podniku,
schůzí, prezentací a supervize.
3.
Rozhodování – 80 otázek na jazykové znalosti, porozumění, obchodní dovednosti,
manažerské a ostatní dovednosti.
4.
Fyzické a mechanické činnosti – 53 otázek včetně otázek o ovládání strojů.
5.
Uspořádání práce – 47 otázek, obsahuje dotazy na pracovní prostředí a ostatní.
Dotazník je otestován na tisících pracovních místech většinou na starší U. S.
klasifikaci pracovních pozic zvané "Dictionary of Occupational Titles – DOT" a je v
používání od začátku 90. let.
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Fleishman Job Analysis Survey (F-JAS)
je založena na desetiletích podrobného výzkumu, je široce akceptována a respektována.
Obsahuje 52 bodů, které uvádíme orientačně v přiložené tabulce. Skóruje úroveň funkce,
vyžadovanou danou pracovní pozicí pro každý bod. Nebyla použita k tvorbě velkých
databází, jde o čistě analytický nástroj. Používá jej nový U. S. registr pracovních pozic –
O*NET.
Functional Job Analysis
Škály, vyvíjené od počátku 40. let, jsou známy hlavně z amerického katalogu
pracovních pozic DOT. Poslední verze tohoto systému užívají 7 škál
1.
předměty,
2.
data,
3.
lidé,
4.
pracovní instrukce,
5.
uvažování,
6.
matematika,
7.
jazyk.
Každá škála má několik úrovní ilustrovaných příklady a popisy. Jde vlastně o nároky
práce ve zmíněných oblastech lidského konání. Je to, jako ostatní systémy, metoda ke sběru
informací o pracovních pozicích. S nástupem systému O*NET už není tato škála v USA
používána.
MOSAIC (Multipurpose Occupational Systems Analysis Inventory – Close Ended)
vyvíjí Federální úřad pro personalistiku (The Office of Personal Management).
Hodnotí

Úkoly seřazené podle důležitosti

Schopnosti k jejich řazení používá několik škál vč. důležitosti, požadavků na přijetí
apod.
MOSAIC má analyzovat vládní a federální pracovní místa. Nejsou zprávy o
ověřování spolehlivosti a validity.
Occupational Analysis Inventory (OAI)
Obsahuje 617 "pracovních elementů". Byl sestaven, aby poskytl více informací než
jiné screeningové dotazníky a přitom pokryl celé spektrum možných pracovních pozic. Má
položky rozdělené do pěti základních kategorií
1.
přijaté informace,
2.
mentální činnosti,
3.
chování při práci,
4.
pracovní cíle,
5.
pracovní souvislosti.
Respondenti hodnotí každou položku na jedné ze čtyř škál

součást práce,

obecná,

použitelnost,

speciální škály pro některé položky.
Otestovali ji na 1400 pracovních pozicích z pěti kategorií, se spolehlivostí průměrnou, nižší
než u PAQ.
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The Position Analysis Questionaire (PAQ)
vyvinuli McCormick, Jeanneret a Mecham v r. 1972. Je to strukturovaná analýza pracovního
místa určená k porovnání se strukturovanou analýzou uchazečů. Má 195 prvků, které
reprezentují vyčerpávajícím způsobem chování lidí v pracovním procesu. Jednotlivé položky
se dělí do pěti kategorií:
1.
informační vstupy (kde a jak pracovník získává pro práci informace),
2.
mentální procesy (uvažování a ostatní procesy používané pracovníky),
3.
pracovní výstup (fyzické činnosti a nástroje používané při práci),
4.
vztahy k ostatním osobám na pracovišti,
5.
kontext práce (fyzikální i sociální).
Jsou shromážděna PAQ data pro stovky pracovních pozic. Jejich databázi spravuje
Purdue University. Na škále bylo vykonáno množství výzkumů s dobrými výsledky co do
spolehlivosti a reprodukovatelnosti. Je propojena s několika hodnotícími systémy.
Work Profiling System (WPS)
firmy Saville&Hodsworth má pomáhat zaměstnavatelům pracovat s lidskými zdroji. Analýza
je zaměřena na informace, související s lidskými zdroji pro pracoviště, jako je plánování
individuálního rozvoje, výběr zaměstnanců, popisy pracovních pozic.
Existují tři verze tohoto systému zaměřené na různé typy zaměstnání – manažerské
pozice, služby, technická zaměstnání. Používá se přímo v podniku. Otázky se týkají běžných
okruhů lidských dovedností – sluch, zrak, chuť, čich, hmat, koordinace pohybů těla,
dovednosti verbální a početní, komplexní řídící schopnosti, osobnostní rysy a role v týmu.
Saville&Hodsworth spravují centrální databázi hodnocení tímto testem, ale nenutí jeho
uživatele, aby jim data poskytovali.
V USA je pro účely vyžadující detailní popis pracovních pozic široce rozšířeno
použití katalogu pracovních míst DOT (Dictionary of Occupational Titles). Ten byl vyvinut
v 30. letech minulého století a měl pomoci překonat následky velké ekonomické krize.
Poslední verzi DOT vydal americký úřad (U. S. Department of Labor) v roce 1991.
Katalogizuje a popisuje asi 12 000 pracovních míst. Obsahuje jejich názvy a kódy, širší
zařazení do odvětví, hlavní pracovní dovednosti a též popisuje potřebné vzdělání, fyzické a
duševní nároky, pracovní podmínky, osobní postoje a zájmy. DOT byl neustále aktualizován.
Typicky jeden nebo dva školení pracovníci pozorovali pracovníky při práci, potom napsali
popis pracovní činnosti a ohodnotili jednotlivé sledované charakteristiky. Za 10 let bylo
provedeno na 75 000 takových měření. Při poslední revizi DOT v roce 1991 byly vytipovány
tyto hlavní nedostatky systému:
1.
Informace v každé položce jsou příliš specifické pro danou pracovní pozici. Nové
dovednosti musely být popsány a klasifikovány v kontextu každé pracovní pozice
zvlášť, což je velmi zdlouhavé a nákladné.
2.
Informace v DOT rychle zastarávají.
3.
Popisy jsou na úrovni specifických pracovních úkolů, což ztěžuje porovnání podobností
a rozdílů mezi jednotlivými pracovními pozicemi.
4.
Popis koncentrující se na specifické úkoly neříká přesně, jaké charakteristiky musí
pracovník mít a jaké podmínky splňovat, aby práci mohl zastávat.
5.
Kvalita některých kritérií je zpochybňována.
6. Je orientovaný na výrobní a manuálně prováděné práce.
Vývoj nového systému, známého nyní jako Occupational Information Network
(O*NET) vychází z těchto principů:
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A. potřeba vícečetných přístupů k deskripci pracovního místa, které umožní sledovat svět
práce "mnoha okny". Tím se myslí například dovednosti, schopnosti, vzdělání;
B. potřeba společného jazyka pro popis práce, použitelného přes celé spektrum různých
zaměstnání. To může být na úkor specificity popisu práce, proto rozdělili popisy do
domén – jedné obecné, druhé specifické pro dané pracovní místo;
C. potřeba hierarchického, taxonomického přístupu;
D. potřeba komplexního modelu popisu pracovního místa.
O*NET je postaven na modelu, který tvoří obecný popisný rámec pro jednotlivé
deskriptory popisující pracovní pozice v kontextu jejich vzájemných vztahů na několika
hierarchicky uspořádaných úrovních, což umožňuje organicky zařadit i detailnější informace
týkající se jednotlivých pozic zvlášť. Tento model se jeví jako nejpropracovanější a může
sloužit jako vzor či inspirace pro modely v dalších zemích, proto jej v stručném přehledu
uvádíme.
Za jeho hlavní přednost pokládáme fakt, že – podle našeho názoru – se jako první
dokázal odpoutat od úporně přežívajícího klišé, které chápe práci jako souhrn fyzických
manufakturních pohybů, je na manufakturní práce zaměřeno a psychické, kognitivní,
organizační stránky, styly práce, postoje a preference pracovníků atd. buď nebere v úvahu
vůbec, nebo jen občas, dodatkově, separátně, mimo. O*NET, jak je z dalšího zřejmé,
obsahuje nejširší soubor aspektů práce, jaký byl dosud vytvořen. Je též nejlépe uzpůsoben pro
přímou spolupráci s funkční diagnostikou, která již tato klišé do značné míry překonala (i
když je jimi rovněž ještě ovlivněna).
Jeho základem je šest domén (oblastí), dále hierarchicky tříděných do řady úrovní:
Oblast 1 Charakteristika pracovníka (Worker Characteristics). Relativně trvalé individuální
vlastnosti, ovlivňující schopnosti, a tedy též ochotu se zapojit do pracovních aktivit.
Podoblast 1a – Schopnosti (Abilities). Jde o relativně trvalé základní schopnosti pro
provádění širokého okruhu činností. Přes svou relativní stabilitu se mohou vyvíjet v čase.
Tato kategorizace je postavena na Fleischmanově taxonomii – viz jinde v tomto textu. Má
použití pro přiřazování schopností jedince k nárokům práce, a to včetně osob s postižením,
pro poradenství atd.
Podoblast 1b – Pracovní styly (Work Styles). Představují řadu osobnostních a
dispozičních faktorů, jako je iniciativa, vytrvalost, vůdčí schopnosti, sebeovládání, stresová
tolerance, nezávislost atd. Taxonomie je kompilována z celé řady systémů používaných v
USA, má též použití v přiřazování uchazeč-místo, v poradenství atd. Podrobněji Peterson et
al. 2001.
Podoblast 1c – Pracovní hodnoty a zájmy (Occupational Values and Interests). Jde o
vyhodnocení významu aktivit a ostatních charakteristik pracovního procesu na pracovníka.
Hodnotami a zájmy se rozumí ty aspekty práce, které člověk preferuje (nebo odmítá) podle
emocionálního hodnocení a předchozích životních zkušeností. Protože O*NET popisuje
pracovní místa, je cílem této taxonomie popsat jejich potenciál k uspokojení pracovních
zájmů uchazečů. Peterson et al. opět uvádí taxonomie, ze kterých byla tato subdoména
kompilována. Její použití je obdobné jako u předchozích. Navíc je citován experiment státu
Texas, který umožňuje sebehodnocení hodnot a zájmů on line paralelně s tvořením profilu
pracovních schopností, s přímou vazbou na O*NET.
Oblast 2 Požadavky na pracovníky (Worker Requirements). Jde o obecné atributy, které se
vyvíjejí vzděláním a zkušenostmi. Podléhají tedy větším změnám než charakteristiky
pracovníků. Jde o znalosti, dovednosti a vzdělání.
Podoblast 2a Znalosti (Knowledge). Jejich taxonomie v O*NET je založena na
pracech Fleishmana a spol. a doplněna kompilací s následnou redukcí na 33 položek. Použití
rovněž v přiřazování pracovník – místo, v poradenství. Podrobněji Costanza, Mies et al. 1999.
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Podoblast 2b Dovednosti (Skills). Definovány jako úroveň profesionality jedince, či
jeho kompetence vykonávat určitou činnost. Zlepšují se praxí. Rozlišujeme základní
dovednosti (basic skills), což je hlavně čtení, psaní, počítání – a procesní dovednosti
umožňující s dovednostmi základními pracovat. Dále kontextuální dovednosti (orig. crossoccupational skills), které umožňují řešit problémy přesahující oblast jednotlivých povolání.
Jde konkrétně o řešení problémů, sociální dovednosti, technické dovednosti, systémové
dovednosti a dovednost pracovat s prostředky (resource management skills). Poskytují rámec
pro tvorbu vzdělávacích systémů, hodnocení pracovníků aj. Podrobněji Mumford 1999.
Podoblast 2c Vzdělání (Education). Jde o formální školy, kurzy. Nejde tedy o
samotný obsah znalostí, ale o to, kde a jak byly nabyty. Vyšly z U. S. Classification of
Instructional Programs CIP. Výsledkem je 52 programů kompilovaných s dalšími
taxonomiemi. Použití je u poradenství v pracovní rehabilitaci, změn, rekvalifikací atd.
Oblast 3 Požadavky povolání (Occupational requirements). Jsou to vlastní deskriptory práce
v protikladu k deskriptorům pracovníka.
Podoblast 3a Obecné pracovní aktivity. Obecná pracovní aktivita (generalized work
activity) je agregace podobných aktivit (postupů) k splnění daného pracovního úkolu.
Založena na PAQ (viz výše) a kompilována s řadou dalších taxonomií hlavně proto, že (jako
obvykle) první výzkumy se soustřeďovaly na manufakturní práce a opomíjely práce ve
službách, řídící činnosti apod. Rozsáhlá výzkumná práce v tomto oboru vedla k vytipování
podstatných podobností v pracovních činnostech, ze kterých lze vyčíst základní struktury
práce. Výsledky jsou použitelné pro hodnocení prací, vytipování kritických činností, na něž se
má soustředit funkční diagnostika atd. Podrobně Jeanneret 1999.
Podoblast 3b Pracovní kontext (Work context). Popisuje sociální, psychologické a
fyzické podmínky, v nichž je práce prováděna. O*NET dělí tuto oblast na interpersonální
vztahy, fyzikální faktory a strukturální charakteristiky. Těmi se míní povaha vlastní práce její důležitost v širším kontextu, pracovní tempo a rytmus, rozvrh práce atd. K použití hlavně
při tvoření reálných plánů pro zaměstnávání, samozřejmě též při diagnostice pracovního
potenciálu.
Podoblast 3c Organizační kontext (Organisational context). Pracovní kontext
charakterizuje pracovní místo / skupinu pracovních míst. Organizační kontext charakterizuje
zaměstnávající organizaci. V ostatních dostupných systémech klasifikace prací je tento bod
opomíjen. Hodnotí se odvětví, do kterého je práce zařazena, strukturální charakteristiky
(struktura podniku, jeho velikost, způsob rozhodování v něm) a sociální procesy (podniková
kulura, zaměstnanecké role…). Použití pro poradenství a porovnávání pracovník-práce.
Oblast 4 Zkušenosti (Experience). Sem patří osobní zkušenosti pracovníka, školení v rámci
pracoviště a akreditace, licence. Použítí stejné jako sub 3.
Oblast 5 Charakteristiky povolání (Occupation characteristics). K jejich popisu je potřeba
definovat tři charakteristiky: Požadavky pracovního trhu (labor demand) - a to současné vč.
rozdělení podle jednotlivých odvětví, i s výhledem do budoucna. Potom nabídku pracovního
trhu (labor supply), kde je konstatováno, že zde je nejméně informací pro většinu odvětví.
Jsou možné jen velmi hrubé odhady. Další deskriptory zahrnují oblast lokálních trhů práce či
otázky mezd.
Oblast 6 Požadavky, specifické pro povolání (Occupation-specific requirements). Tím se
rozumí informace o jednotlivých pracovních místech do hloubky, tedy to, s čím jednodušší
katalogy pracovních míst začínají a co O*NET překračuje svou orientací na vztahy a
souvislosti na trhu práce jako celku.
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Souhrnem: Z amerických systémů popisů pracovních pozic je vhodné mít v rejstříku pro
potenciální využití:
•
Fleishmanovu taxonomii pro její respektovaný vědecký základ, prověřenost časem a
použití v databázi O*NET,
•
databázi O*NET samu pro její rozsah, progresivnost a komplexnost,
•
PAQ, protože je přímo určen k porovnávání popisu pracovního místa s popisem
schopností člověka,
•
je třeba mít povědomí o existenci staršího amerického katalogu pracovních míst
Dictionary of Occupational Titles (DOT), protože se na něj odkazuje většina systémů
pro měření pracovního potenciálu.
T a b u l k a Orientační překlad Fleishmanovy taxonomie pro popis pracovní pozice z
hlediska schopností pracovníka
To je taxonomie, kterou v nejrůznějších zkrácených verzích používáme při
hodnocení pracovního potenciálu. (Šest domén systému O*NET poskytuje náhled, jaké další
možnosti se v pracovní diagnostice ještě vyskytují a nejsou zatím využity.)
schopnosti kognitivní
verbální
porozumění mluvenému
porozumění psanému
orální vyjadřování
písemné vyjadřování
myšlení
plynulost myšlení
originalita
citlivost k problému
deduktivní uvažování
induktivní uvažování
práce s informacemi
myšlenková pružnost
matematika
matematické uvažování
schopnost pracovat s čísly

psychomotorické
jemná motorika
stabilita paže-ruka
zručnost celková
zručnost prstů
kontrola pohybu
přesnost pohybu
koordinace končetin
odpověď na podnět
kontrola rytmu
rychlost pohybu
reakční rychlost
rychlost zápěstí-ruka
rychlost pohybu
rychlost pohybu končetin

paměť
vštípivost
percepční schopnost
rychlost vybavování
flexibilita vybavování
rychlost percepce
prostorové schopnosti
prostorová orientace
vizualizace
pozornost
selektivní pozornost
rozdělená pozornost
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fyzické
fyzická síla
statická síla
explozivní síla
dynamická síla
síla trupu
výdrž
flexibilita, rovnováha
rozsah pohybu
dynamický rozsah
hrubá koordinace těla
rovnováha těla

senzorické
zrak
vidění na blízko
vidění na dálku
rozlišování barev
vidění v noci
periferní vidění
prostorové vidění
citlivost na oslnění
sluch a řeč
sluchová citlivost
sluchová pozornost
lokalizace zvuku
rozumění řeči
srozumitelnost řeči

Projekt VÚPSV „Vypracování metody pro zjišťování pracovního potenciálu osob se
zdravotním postižením vzniklým po pracovním úrazu nebo nemoci z povolání“

Příloha č. 4: FINANCOVÁNÍ FUNKČNÍ DIAGNOSTIKY
MUDr. Alexander Vávra, Rehabilitační centrum KN v Pardubicích
Prim. MUDr. Vladislava Míková, Rehabilitační centrum ON v Táboře

A. Hrazení podle výkonů dle platných sazebníků
Při propočtu financí vycházíme ze smlouvy, uzavřené mezi Krajskou nemocnicí
v Pardubicích a Úřadem práce Pardubice, která dovoluje použít pro výpočet ceny jednoho
vyšetření souhrn kódů, které lze vykázat zdravotní pojišťovně, a kódů, které lze vykázat
Správě sociálního zabezpečení podle Cenového věstníku MF č. 01/2005, přílohy č. 3.
T a b u l k a 1 Přehled kódů použitelných pro vykázání pracovní diagnostiky úřadu práce
nebo zdravotní pojišťovně
výkon
komplexní vyšetření
cílené vyšetření
kontrolní vyšetření
konference (porada)
reedukace se zhodnocením profesiogramu
kineziologický rozbor VŠ
kineziologický rozbor kontrolní VŠ
kineziologický rozbor SŠ
kineziologický rozbor kontrolní SŠ
vyšetření za použití přístroje (dynamom)
LTV instruktáž a zácvik
LTV individuální s přístrojem
ergoterapie kondiční skupinová
ergoterapie individuální / MČ
PEMG horní končetiny
PEMG celé tělo

kód MZ

body MZ

max.cena*

kód MF

21021
21022
21023
21530
21715
21001
21003
21011
21013
21017
21215
21219
21511
21513
21019
21019

247
128
64
239
6x80
2x60
4x33
2x40
4x20
23
40
4x22
15x20
10x20
251 x k**
251 x k**

271,70
140,80
70,40
262,90
528
132
145,20
88
88
25,30
44
96,80
330
220
2208,80
2208,80

B5

218,70

B6

494,60

B10

149,80

B11

121,20

B9

63,90

B12
B8a
B8b

60,60
391,90
783,90

* při hodnotě bodu 1, 10 Kč
** bodová hodnota vyšetření jedním kanálem x počet kanálů
Psychologické vyšetření je účtováno zvlášť.

98

cena

VYÚČTOVÁNÍ ERGODIAGNOSTICKÉHO VYŠETŘENÍ PRO ÚP
T a b u l k a 2 Hrazení pro ÚP podle platného sazebníku
vstupní vyšetření lékařem
kinesiologický rozbor VŠ
modelové činnosti
dynamometrie stisku
instruktáž a zácvik
reedukace se zhodnocením profesiogramu
porada
závěrečný pohovor s lékařem
SOUČET

kód MZ
21022

kód MF

počet
1

body
128

10

4x20

1
6

40
2x80

1

64

B 10
21513
B9
21215
21715
B6
21023

cena
141
150
88
64
44
176
495
70
1228

T a b u l k a 3 Hrazení podle sazebníku, který má vstoupit v platnost příští rok
vstupní vyšetření lékařem
kineziologický rozbor VŠ
kineziolog. rozbor kontrolní
vyšetření ergoterapeutem
vyš. ergoterapeutem kontrolní
vlastní testy-ergoth základní
ergoterapie s využitím dílen
dynamometrie stisku
instruktáž a zácvik pacienta
reedukace se zhodnocením profesiogramu
porada
závěrečný pohovor s lékařem
SOUČET

kód MZ
21022

kód MF

počet
1

body
128

1
1
1
4
4

33
83
55
4x99
4x83

1
2

40
2x80

1

64

B 10
21003
21611
21613
21621
21623
B9
21215
21715
B6
21023

cena
141
150
40
91
60,50
435,50
365
64
44
176
495
70
2132

B. Financování odhadem podle plateb v cizině
Ve Švýcarsku platí zadavatel testu IWS 1087 šv. franků za jedno vyšetření.
V tom není zahrnuta konzultace výsledku u lékaře.
V Německu (Hamburg) jeden test IWS 608,44 Euro.
V Kanadě za jedno nespecifikované vyš. FCE (z kontextu je preferovaná metoda Cal-FCP,
což je předchůdce metodik BTE (viz příloha Komerčně dostupné testy) 800–1100 kanadských
dolarů.
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C. Financování podle nákladů
Financování podle nákladů – Isernhagen Work System, Rehabilitační
centrum Krajské nemocnice v Pardubicích
T a b u l k a 4 Mzdové náklady na jedno vyšetření Isernhagen Work Systom
hodinová sazba

odvody
120
150
100

terapeut
lékař
sestra

počet hod.
42
53
35

celkem
8
2
1

1296
406
135

Odpisy
cena
Výpočetní technika

roční odpis
130 000

16250

odpis na jedno vyš.
270

Režijní náklady na jedno vyš.
291 Kč
Při uvažované frekvenci 5 vyšetření za měsíc, tj 60 vyš. za rok
Celkem náklady na jedno vyšetření

2 308. -

náklady na vyšetření
Testy AMAS, Test funkčních schopností, Pracovní křivka a Funkční test motoriky ruky
osobní náklady/hod
počet hodin
ergoterapeut
123
4
lékař
226
1
provozní náklady
celkem

celkem
490
226
130
846

D. Závěr
Z porovnání tabulek vychází jednoznačně, že hrazení bodovým systémem podle
systému VZP i podle systému Ministerstva financí nepokrývá náklady na jedno vyšetření
Isernhagen Work Systems.
Srovnání se zahraničím poukazuje rovněž na výrazné
diskrepance.
O způsobu financování, v souvislosti s přesnými indikačními kritérii, bude nutno
dále jednat.
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Příloha č. 5: INDIKACE K VYŠETŘENÍ PRACOVNÍHO POTENCIÁLU
MUDr. Alexander Vávra, Rehabilitační centrum Krajské nemocnice v Pardubicích
Vyšetření pracovního potenciálu metodou typu FCE může být indikováno v těchto případech:
1. Pracovník po zranění prodělal terapii, trvají u něj objektivní funkční poruchy a není
schopen se vrátit do původního, byť modifikovaného zaměstnání.
Klienta musí indikovat ošetřující lékař. Typicky během rehabilitace, v okamžiku
dosažení bodu maximální medicínské úpravy. V současnosti v tomto okamžiku
standardně nastupuje „posudkové řešení“. To doporučujeme změnit, vyšetření za
účelem zaměstnanosti musí posudkovému řešení předcházet.
2. Pracovník po zranění se při léčbě již dále nelepší. Dosáhl maximální možné úpravy.
V této situaci indikuje rovněž ošetřující lékař, nejlépe rehabilitační, nikdo jiný tento
okamžik nerozpozná. V současnosti v tomto okamžiku léčebná rehabilitace končí a
standardně není prováděn krok směrem k rehabilitaci pracovní – chybí návaznost.
Ve spolupráci s ÚP v Pardubicích začínáme prosazovat příslušné kroky – logický
první krok je navázání kontaktu (kvalifikovaného!) s původním zaměstnavatelem.
3. Potřebuje stanovit omezení či změnu při návratu do pracovního procesu.
Pole působnosti pro závodní lékaře. Nutná spolupráce s oborem pracovního
lékařství. Vyšetření pracovního potenciálu v této situaci je věcí zcela neznámou.
4. Na začátku a konci pracovní rehabilitace (work hardening, fyzický kondiční program,
pracovní kondiční program, program pro integraci do práce, rekvalifikace).
Pracovní rehabilitace je v ČR teprve v raných fázích vývoje. Na několika
pracovištích (Pardubice, Tábor, Chomutor, Praha-Albertov, jiné) je již spolupráce
mezi ÚP a poskytovateli funkční diagnostiky navázána. Vhodné propracovat
v doporučený ucelený systém.
5. Pracovník po zranění nastoupil do práce, ale má potíže ohrožující pracovní zařazení.
V této situaci se vyšetření pracovního potenciálu neprovádí. Kontakty mezi
závodními lékaři a poskytovateli funkční diagnostiky nejsou standardně navázány.
ÚP může do této situace vstoupit, jen jde-li o občana zdravotně znevýhodněného, ale
není to běžné. Vhodné vytvořit model pracovní rehabilitace pro tuto situaci.
6. Pracovník po zranění je ve slabé fyzické kondici, z níž vyplývá snížená pracovní
schopnost
Situace velmi slabě pokrytá standardními postupy. Fyzickou dekondici běžně
přehlédnou lékaři, a to i specialisté. Není vytvořen doporučovaný postup k její
diagnostice. Isernhagen WS k tomu má nástroje, dokonce lze vytvořit i subtest, z IWS
vycházející, specielně pro tento účel (byl levnější). První instancí je zde závodní
lékař, vhodné vytvořit model řešení této situace.
7. Není shoda mezi subjektivními obtížemi a objektivním nálezem
Často hodnoceno jako agravace, simulace, absence vůle pracovat. To může být
skutečnost, nutno ale vyloučit ostatní příčiny neshody. Standardní lékařské vyšetření
i vyš. funkční má řadu možností situaci rozkrýt. Chybí validní model řešení, který
bere v úvahu všechny možnosti. Primární pole působnosti pro bilanční
diagnostiku ÚP v součinnosti s lékařským vyšetřením, vyš. PP v indikovaných
případech.
8. Data jsou třeba k uzavření případu (pojistného, jiného), k budoucímu pracovnímu
zařazení, budoucí rehabilitaci.
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V pojistných, soudních apod. kauzách se spoléhá na posudek smluvního lékaře
případně soudního znalce. Funkční diagnostika se běžně nevyužívá. Nabídnout
možnost soudním znalcům a smluvním lékařům.
9. Je vyžadováno, aby byla ověřena bezpečnost při pracovních činnostech. Otázka se týká
bezpečnosti při návratu do práce.
Řeší závodní lékař a bezpečnostní technik. Není zvykem provádět pro tento účel
funkční diagnostiku. Stanovit detailní indikační kritéria. Opět spolupráce ZL
s poskytovateli funkční diagnostiky.
10. Nepřiměřená délka neschopnosti pracovat.
Řešena rozhodnutím posudkového lékaře. Navázáním spolupráce jim nabídnout
tuto možnost.
Doporučené indikace podle ErgoRehab, Inc. – organizace v USA provádějící
průběžné vzdělávání, školení, certifikační programy v oblasti ergonomie, prevence úrazovosti
a pracovní rehabilitace včetně diagnostiky (www. ergorehabinc.com).
V českých podmínkách všechny uvedené situace lze řešit jen za předpokladu
vytvoření dostatečné sítě poskytovatelů funkční diagnostiky.

102

Projekt VÚPSV „Vypracování metody pro zjišťování pracovního potenciálu osob se
zdravotním postižením vzniklým po pracovním úrazu nebo nemoci z povolání“

Příloha č. 6: KOMERČNĚ DOSTUPNÉ TESTY – PŘÍKLADY
MUDr. Alexander Vávra, Rehabilitační centrum Krajské nemocnice v Pardubicích
V dalším textu jsou uvedeny v přehledné formě základní údaje o některých dalších
testech, které jsou rozšířené a komerčně dostupné.
Splňují podobný účel jako zvolená metodika „Isernhagen WS“ – měří pracovní
potenciál jedince v jeho fyzické části. Některé i ve větší komplexitě.
ERGOS
původ, autor
jak dlouho v používání

USA, Work Recovery Inc.
17 let

popis

složitý počítačem řízený systém s pěti
pracovními stanicemi, výsledky ve formě grafů
průběhu sil v čase, tabulek atd.

délka trvání testu
adaptace na podmínky v ČR
literatura
pořizovací cena
kontakt na výrobce

4 hodiny
ne
(Kaiser 2000)

$20 000 – 100 000 podle modulů
www. wrebv. com

Test ERGOS nemohl být zvolen pro vysokou cenu a přílišnou složitost výstupu,
která není adekvátní podmínkám zadání projektu.
PWPE
the Physicel Work Performance Evaluation
USA, Deborah Lechner
13 let (v Evropě není dostupný)
36 úkolů jako celek „Úkoly s rozlišením na
dynamickou sílu, toleranci poloh, hybnost,
rovnováhu, výdrž, koordinaci pohybu a jemnou
motoriku.“ Pokrývá 20 požadavků DOT
jednodenní, 4 hodiny

přesný název
původ, autorka
jak dlouho v používání
popis

délka trvání testu
literatura
pořizovací cena
kontakt na výrobce

(Tuckwell, Straker 2002)

$5500 (se SW) $3000 licence
www. ergoscience.com/ergo

Test PWPE byl vyřazen proto, že jeho použití v Evropě nebylo detekováno. Je též
jednodenní a příliš stručný.
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KEY FCE
USA, Glenda Key
24 let
celotělová, horní končetina, pro určité povolání,
kontrolní a screeningové
4 hodiny celotělový, do 8 hod pro určité
zaměstnání, screening buď 30 min, nebo 2 hod
ne

původ, autorka
jak dlouho v používání
varianty
délka trvání testu
adaptace na podmínky v ČR
literatura
pořizovací cena
kontakt na výrobce

firemní

$ 20 000
www. keymethod.com

Test Key FCE byl vyřazen pro cenu a převážné použití v USA. Dále proto, že je
příliš krátký a jednodenní.
BLANKENSHIP FCE
USA, Keith Blankenship
20 let
2 a půl až 4 hodiny v jednom dni
Modulární systém, dovoluje složit test podle
přání výrobce. Jednotlivé komponenty testují
manipulaci s materiálem, výdrže v polohách,
statickou a dynamickou fyzickou sílu.
není. Používá se v Irsku.

původ, autorka
jak dlouho v používání
délka trvání testu
popis

adaptace na podmínky v ČR
literatura
pořizovací cena
kontakt na výrobce

(Saunders 1997)

$20 000 – 70 000 podle zvolené sestavy
www.hogganhealth.com/TheBlankenship
Group/

Blankenship byl vyřazen pro cenu a příliš složitý protokol. Přitom je velmi krátký a
dle našeho mínění méně validní (jednodenní).
VALPAR COMPONENT WORK SAMPLES
USA, Valpar, Inc.
od roku 1973
vzorky pracovních úkolů (příklad - třídění, malé
nástroje, úřední činnosti, elektrické obvody)
serie vzorků pro nevidomé
VTES – vzorky pro angličtinu a matematiku
série 300 – vzorky pro jemnou motoriku
série 200 – vzorky pro fyzickou zátěž
VCWS a9 dynamické fyzické schopnosti
různě, jeden vzorek trvá 15 až 90 minut
ne

původ, autor
jak dlouho v používání
typ
varianty

délka trvání testu
adaptace na podmínky v ČR
literatura
pořizovací cena

firemní

Series 200 3305 GBP (pět pracovních vzorků)
VCWS #a9 5320 GBP – bez DPH a dopravy.
www. valparint.com
KHA Valpar, Exclusive Valpar Distributors and
Trainers, Beaumont Centre, Boston Road,
Leicester, LE4 1HB

kontakt na výrobce
kontakt na evropské středisko

104

Nebyly vybrány, protože princip pracovních vzorků je určen pro použití
nezdravotnickými subjekty. Bylo by nutné jich zakoupit velké množství.
VALPAR JOULE
USA
od roku 1997
jednodenní 4 hodiny, dvoudenní 5 hodin
Zařízení na měření pracovního potenciálu typu
FCE řízený počítačem. Vestavěný katalog
typových pozic.
není provedena

původ
jak dlouho v používání
délka trvání testu
popis
adaptace na podmínky v ČR
literatura

Christopherson BB, Ruprecht ME: Joule by Valpar.
Introduction and preliminary report
(u výrobce)

26 995 angl. liber pro Premium
1 445 000 angl. liber pro Value
www.valparint.com
KHA Valpar, Exclusive Valpar Distributors and
Trainers, Beaumont Centre, Boston Road,
Leicester, LE4 1HB

pořizovací cena
kontakt na výrobce
kontakt na evropskou pobočku

Hlavní důvod vyřazení testu Joule byla cena a nedostatek zkušeností v praxi.
BTE EVALUATION REHABILITATION
BTE TEST
USA
EPIC Lifting od r 1994, BTE simulátor od
1989, atd.
FCE, měření rozsahů a sval. síly pro účely
hodnocení impairment, izometrické testy,
pracovní vzorky
moduly k sestavení podle objednávky, obsahuje
EPIC Lifting test na zvedání, FROM
(počítačové měření rozsahů pohybů), JAMAR
dynamometr, prvky z pracovního simulátoru
BTE, jiné. Do značné míry kompilace již dříve
používaných nástrojů
není provedena
info@BTEtech.com
Proximed Medizintechnik GmbH, Alzenau

původ
jak dlouho v používání
typ
varianty

adaptace na podmínky v ČR
kontakt na výrobce
kontakt na evropské zástupce

Hlavní důvod vyřazení byl nedostatek zkušeností (jsou poměrně nové) a dle odhadu
skutečnost, že jsou kompilativní (seskupení metodik, které se separátně již déle používají) a
postrádají jednotící myšlenku.

105

Projekt VÚPSV „Vypracování metody pro zjišťování pracovního potenciálu osob se
zdravotním postižením vzniklým po pracovním úrazu nebo nemoci z povolání“

Příloha č. 7: KOREFERÁT ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
– VOTUM SEPARATUM
MUDr. Alena Zvoníková
Lékařská posudková činnost a pracovní potenciál
Teorie a praxe lékařské posudkové činnosti prodělala a prodělává řadu let prudký
vývoj. Moderní posudkové lékařství na prahu nového tisíciletí se stále více a více zaměřuje na
problematiku funkčních poruch (impairment), snížených aktivit nebo omezení (disabilit),
omezené participace (handicapu) a vyrovnání příležitostí a na možnosti udržení a vrácení
(začlenění) jedince do společnosti a normálního života. Ústředním úkolem posuzujících
lékařů v systému důchodového pojištění a posuzování poklesu výdělečné schopnosti a
invalidity je objektivní zhodnocení pracovního potenciálu posuzovaného jedince. Z hlediska
koncepčního a normotvorného je pak takovým stěžejním úkolem stanovení objektivních
kritérií invalidity a jejich posuzování.
Význam funkční diagnozy
Je třeba uvést, že tradiční etiopatogenetická diagnóza nic nevypovídá o závažnosti,
rozsahu a tíži postižení a jeho sociálních důsledcích. „Funkční diagnóza“ musí být založena
na pozitivních důkazech získaných na základě dostupných lékařských technik. Nesmí být
založena jen na zjištění nemoci, prokázání poruchy struktury nebo funkce, vyloučení jiných
skutečností a příčin. Jsou-li funkční vyšetření používána efektivně, pak se o jejich výsledky
opírá stanovení diagnózy, vedení léčby, rehabilitace, stanovení prognózy aj. Vliv nemoci,
úrazu, postižení na celkový stav jedince, jeho výdělečnou schopnost je daleko více určován
„funkční diagnózou“, tj. celkovými funkčními schopnostmi významnými pro práci
(výdělečnou činnost), a to fyzickými, psychickými a smyslovými, zachovalými nebo
ztracenými. V této oblasti zatím dominuje tradiční „lékařský přístup“ vycházející ze zpráv a
nálezů ošetřujících lékařů.
Pracovní potenciál
Pro posouzení zdravotního stavu, resp. výdělečné schopnosti jedince je v rámci
posuzování invalidity (plné nebo částečné) rozhodující dikce ust. § 39 odst. 2 zákona č.
155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění. Podle tohoto ustanovení se při
určování procentní míry poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti pojištěnce vychází
z jeho zdravotního stavu doloženého výsledky funkčních vyšetření a z jeho schopnosti
vykonávat práce odpovídající zachovaným tělesným, smyslovým a duševním schopnostem, s
přihlédnutím k výdělečným činnostem, které vykonával předtím, než k takovému poklesu
došlo, a k dosaženému vzdělání, zkušenostem a znalostem, přitom se bere v úvahu, zda jde o
zdravotní postižení trvale ovlivňující schopnost výdělečné činnosti pojištěnce, zda a jak je
pojištěnec na své zdravotní postižení adaptován a na schopnost rekvalifikace pojištěnce na
jiný druh výdělečné činnosti, než dosud vykonával. Uvedené skutečnosti jsou výchozím
bodem pro zjištění a zhodnocení všech ztracených i zbývajících pracovně významných
vlastností a schopností organismu, tedy bilance pracovního potenciálu ve všech třech jeho
složkách, fyzické, kvalifikační a rehabilitační v daných společenských a právních
podmínkách.
Objektivizace zdravotního stavu funkčními lékařskými nálezy by měla postihnout
především fyzický potenciál pojištěnce, který je výrazem tělesné zdatnosti, výkonnosti
organismu ve všech jeho oblastech, tj. tělesné, smyslové a duševní. Přitom je třeba
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podtrhnout, že fyzický potenciál je veličinou dynamickou a může být ovlivňován záměrně a
cílevědomě, a to soustavnou léčbou, rehabilitací, rekondičním cvičením, psychogenním
tréninkem, životosprávou apod.
Potenciál kvalifikační je dán rozsahem vědomostí, dovedností, nadání, vlastností
získaných rozvojem vrozených vloh, výchovou, výukou, výcvikem, zkušenostmi. Důležitou
součástí kvalifikačního potenciálu jsou také postoje, zájmy, aspirace a motivace každého
jednotlivce. V rámci kvalifikačního potenciálu je důležité nejen dosažené vzdělání,
kvalifikace, dosažený rozvoj osobnosti, ale i vzdělavatelnost, kvalifikovatelnost, schopnost
rekvalifikace, doplnění, změna nebo zvýšení kvalifikace. Potenciál rehabilitační představuje
ty schopnosti, které je možno cíleně a záměrně ovlivňovat výchovou, výcvikem, zaučením až
na hranice jeho schopností a nadání.
Význam posudkových zásad
Pro nositele sociálního zabezpečení a plynulý chod jednotlivých sociálních systémů
má tvorba posudkových kritérií a kvalita posudkového procesu mimořádný význam z hlediska
stability jednotlivých systémů. Posudková kritéria a posuzování pracovního potenciálu v
zásadě určují počet osob se zdravotním postižením, které se stávají poživateli dávek
důchodového pojištění podmíněných dlouhodobě nepříznivým stavem a okruh těch, kteří jsou
nebo nejsou ekonomicky činní (práceneschopní, invalidní). Proto posudková kritéria pro
posuzování výdělečné schopnosti a invalidity směřují k zhodnocení a posouzení pracovního
potenciálu jednotlivce.
Zjišťování pracovního potenciálu
I když se do posudkových kritérií posuzování výdělečné schopnosti a invalidity
promítají všechny potřebné skutečnosti vztahující se k pracovnímu potenciálu a jeho
zhodnocení a posouzení, je nutno konstatovat, že zatím nebyla věnována pozornost všem
metodám a postupům směřujícím k zjišťování pracovního potenciálu. Posudková služba
sociálního zabezpečení v ČR nemá zatím k dispozici ucelený soubor vyšetření (testů) pro
zjišťování pracovního potenciálu osob se zdravotním postižením a zařízení, která by taková
testování prováděla. Metody zjišťování pracovního potenciálu by měly mít několik
komponent, a to fyzické zátěžové testy, psychologickou diagnostiku, bilanční diagnostiku a
sebehodnocení posuzované osoby, s určitou variabilitou jednotlivých komponent, podle
individuální charakteristiky posuzovaného jedince (zejména typu zdravotního postižení a
s přihlédnutím k jeho psychickým a mentálním schopnostem) včetně testů, které by odhalily
případnou simulaci ze strany posuzovaného jedince. Fyzické zátěžové testy by měly
postihnout fyzický pracovní potenciál, tj. tělesné, smyslové, psychické a intelektové
schopnosti. Řada takových funkčních zátěžových testů již existuje, je prováděna a využívána
v posudkové praxi. Chybí však zejména testy pro objektivizaci fyzické výkonnosti, zejména
ve vztahu k stavu nosného a pohybového ústrojí a testy, které by prověřily, jak jedinec zvládá
denní aktivity. Bilanční diagnostika by měla postihnout kvalifikační potenciál jedince, a to
zejména vědomosti, dovednosti, nadání, vlohy, zkušenosti, postoje, zájmy, aspirace a
motivace. Sebehodnocení jedince by pak přineslo informace o tom, jak zvládá fyzickou a
psychickou zátěž, sebehodnocení schopností zejména ve vztahu k běžným funkcím
každodenního života, k práci a životu, tj. přehled o slabých a silných stránkách jedince.
Z hlediska posudkové služby sociálního zabezpečení a posuzování invalidity by bylo
vhodné stanovit pravidla – posudkové a zdravotní indikace pro takové testování, tzn. jaký
okruh osob se zdravotním postižením a v jakých případech testovat. Obecně lze zvažovat, že
by speciálnímu testování měly být podrobeny osoby, kde je stanovena klinická diagnóza a kde
je stav po zdravotní stránce stabilizovaný, ale kde není zřejmé, jak velký dopad má zdravotní
postižení na pracovní potenciál, nebo tam, kde jde o osobu plně invalidní, kde se vzhledem
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k zlepšení zdravotního stavu předpokládá změna stupně invalidity. Optimální by bylo takové
testování provádět u některých osob již během dočasné pracovní neschopnosti, jako podklad
např. pro převedení na jinou práci nebo zejména až v řízení o invalidní důchod. Komplexní a
systematické testování pracovního potenciálu by pak umožnilo porovnat zjištěné údaje
s nároky pracovních míst (typových pozic) jako podklad pro zhodnocení výdělečné
schopnosti a pozitivní pracovní rekomandaci.
Mezinárodní srovnání
Posuzování invalidity je ve všech zemích chápáno jako velmi odpovědná odborná
lékařská činnost, zejména v situaci, kdy v řadě evropských zemí dochází k nárůstu
invalidizace. Mezinárodní zkušenosti lékařských posudkových služeb v některých zemích EU
dokládají, že z pohledu posuzování pracovního potenciálu a invalidity jsou ve všech státech
obdobné problémy jako v České republice. Dlouhodobě a zcela oprávněně lékaři pracující
v posudkové službě sociálního zabezpečení považují za prioritní řádnou objektivizaci
zdravotního stavu a pracovního potenciálu.
Další nezbytnou skutečností z pohledu
posudkových služeb je nutnost aktivní práce s pacientem jak po stránce léčebné, rehabilitační,
pracovní a sociální, s posilováním jeho motivace k práci a návratu do zaměstnání.
V některých státech mají posudkové služby ve srovnání s ČR určitou výhodu, neboť již
disponují různými systémy testování pracovního potenciálu, které jim v posudkové činnosti
účinně napomáhají. Z posudkové praxe je všeobecně známo, že pokud trvá pracovní
neaktivita jedince (z důvodu nemoci, úrazu) zpravidla déle než šest měsíců, nastává v jeho
přístupu a motivaci k práci zlom, který vede k citelnému oslabení pracovních návyků a
motivací, a tím se značně snižuje jeho šance na návrat do zaměstnání. Problém primárně
pouze zdravotní se tak začne měnit v problém sociální a ekonomický a jeho řešení se stává
obtížnějším. Každé uznání invalidity (částečné nebo plné) by proto mělo být vyhrazeno jen
pro ty případy, kde objektivně a dlouhodobě došlo k podstatné ztrátě pracovního potenciálu a
tím došlo i k podstatné nebo úplné ztrátě příjmů z výdělečné činnosti. Uznání částečné
invalidity nebo oduznání plné invalidity by současně mělo být provázeno aktivními
opatřeními pro návrat na trh práce.
Závěr
Je potřebné, aby se posudková služba sociálního zabezpečení v ČR vyrovnala
s moderními trendy v posudkové činnosti. Jedním z předpokladů pro dosažení tohoto cíle by
mělo být zpracování metodiky praktické aplikace MKF(ICF) v resortu zdravotnictví stejně
jako různých testovacích metod k zjištění pracovního potenciálu, neboť posudkové lékařství
ani pracoviště posudkové služby samy nedisponují vlastním klinickým, diagnostickým nebo
výzkumným pracovištěm, které by se s tímto úkolem mohlo vyrovnat. Je nepochybné, že
následně by došlo k jejich rychlému využití v oblasti sociálně zdravotní a posudkové i ke
změně postojů lékařské i laické veřejnosti k hodnocení zdravotního postižení a jeho sociálních
důsledků.
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Příloha č. 8: PROCES NÁVRATU JEDINCE PO ÚRAZU ČI NEMOCI
DO PRÁCE
PROCES PRACOVNÍ REHABILITACE
Klíčové momenty v literatuře
MUDr. Alexander Vávra, Rehabilitační centrum Krajské nemocnice v Pardubicích
Krause (in Schonstein, Kenny) – provedli rozsáhlý výzkum, ze kterého vyplynulo, že
klienti, kterým bylo nabídnuto modifikované pracovní zařazení, měli dvojnásobnou úspěšnost
při návratu do práce proti těm, kterým nabídnuto nebylo. A že zaměstnavatelé, kteří promptně
zajistí modifikované pracovní místo, ušetří nejméně 30% času ztraceného za jednu epizodu
bolestí zad.

Schéma RTW dle Wymona
úraz-nemoc

schopen po léčbě?

Ano

Ne. Je třeba udělat
analýzu pracovního zařazení s pacientem (lékař)
analýzou pracoviště podle ISTP (expert =UP)

Návrat do práce s omezeními
určená omezení
pomůcky
pracovní doba
dočasná omezení
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Plně schopen po přechodném období?

Ano

Ne
Zvážit detailní diagnostiku pracovního potenciálu – převést
omezení ve smyslu poruchy orgánu (impairment) na omezení funkční kapacity
(aktivity)

Další pracovní rehabilitace

Schopen návratu po rehabilitaci?

Ano

Ne
Hledání náhradního zaměstnání
Musí dosáhnout maximální úpravy zdrav. stavu
Musí provést požadované pracovní úkony
Zaměstnavatel schopen nabídnout úpravy

Zaměstnání

Nedaří se, jiné zaměstnání. Teprve při neúspěchu či nemožnosti rekvalifikace řízení o sociální
dávky. Pracovní rehabilitace a posudková činnost tvoří nedílný provázaný celek.
WORK HARDENING
Koncept work hardening je v USA velmi rozšířený a dostal se i do osnov v naší
české předatestační přípravě v oboru rehabilitace.
Současná forma metody má svůj původ v rehabilitačním zařízení Rancho Los
Amigos Hospital ve městě Downey ve státě Kalifornia v roce 1977. Autorem je dr. Leonhard
Matheson, autor celé řady dalších metodik v pracovní rehabilitaci (za všechny PACT test)
V roce 1992 bylo pro tuto metodiku akreditováno již 245 pracovišť v USA:
Principem je kombinace metody work conditioning s praktickými funkčními
komponentami klientovy práce. Cílem je navrátit mu schopnosti použitelné na normálním
trhu práce.
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Programy jsou vysoce individualizované a kombinují v zásadě tři přístupy –
neuromuskulární charakteristiku rehabilitanta, analýzu jeho práce a péči o jeho psychosociální
problematiku.
Nejprve analyzují stav rehabilitanta ze zdravotnického pohledu, potom z pohledu
jeho pracovního zařazení a následně zkompletují sadu úkolů s postupným zvyšováním zátěže.
Vstupní kritéria:
1. musí mít cílové pracovní místo nebo pracovně rehabilitační plán vedoucí k pracovnímu
zařazení,
2. musí chtít,
3. musí mít přesně identifikovány restrikce participace, které mu v práci brání,
4. mít stabilizovaný zdravotní stav.
Analýzu pracovního místa provádějí zaměstnanci rehabilitačního centra
(ergoterapeuti) na místě.
K vlastnímu tréninku používají standardní rehabilitační vybavení (isokinetické stroje,
činky, pohyblivé chodníky, rotopedy atd.) i dodatečné testovací a práci simulující zařízení.
Můžeme tam najít cihly, štěrk, ruční pracovní nářadí, žebříky nebo zase invalidní vozíky,
nemocniční lůžka – vše podle typu práce, pro kterou se hardening provádí.
Odbývá se typicky mimo nemocniční prostředí, i když někdy se provádí i
v nemocnicích. Často jsou centra pro work hardening dost rozsáhlé komplexy.
Podle AOTA z r. 1985 byla typická cena za jeden půlden tréninku $85–95 a za celý
den $125.
Na jedné straně je v USA agresivní marketing tohoto postupu, na druhé kritické
hlasy, které poukazují na přílišnou nákladnost a nedostatek objektivních údajů o účinnosti.
(citace CPCU Society Kansas)
TESTOVÁNÍ V PŘEDPRACOVNÍ A PRACOVNÍ REHABILITACI
TESTOVÁNÍ VŮČI KRITÉRIU A VŮČI NORMĚ
V principu dva přístupy k testování fyzických schopností
Vůči normě
Naměřený výkon jednotlivce porovnáváme s normou, tj. s reprezentativním vzorkem
cílové populace, pro kterou je test určen. Norma se odvozuje od naměřených hodnot, které
tvoří Gaussovu křivku. Při tvoření normy určujeme průměr a použijeme určitý rozsah hodnot
od průměru (jedna, dvě standardní deviace). Extrémní hodnoty vylučujeme. Při hodnocení
podle normy je tedy třeba znát strukturu normového souboru a způsob, jakým byla norma
vytvořena.
Otestujeme-li skupinu lidí vůči normě, bude ve skupině, která normě vyhověla, i
určité malé procento lidí s extrémními hodnotami.
Výhoda – obecná hodnota, široké použití
Nevýhoda – u jedince nevíme, nepatří-li do extrémní části Gaussovy křivky.
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Vůči kritériu
Stanovíme přesně, jakou hodnotu musí jedinec splnit. Takové testování je specifické,
není obecně aplikovatelné, ale zaručuje, že v souboru otestovaných nebude ani jeden jedinec,
který nevyhovuje (tj. jedinec patřící do extrémní polohy v norm. souboru)
JOBMATCH
K procesu porovnání pracovníka a uvažovaného pracovního místa je možné
přistoupit ze dvou principiálně odlišných pohledů:
- podle zájmů a preferencí – kde porovnáváme pracovníkovy zájmy, požadavky na
finanční ohodnocení, sebeuspokojení, kariérní postup atd. s tím, co mu uvažovaná práce
v tomto ohledu může nabídnout; jde v podstatě o postup, který každý automaticky při
hledání práce používá;
- podle schopností a požadavků – kdy porovnáváme pracovníkovy schopnosti, které na
trhu práce nabízí (vzdělání, dovednosti) s tím, jaké požadavky uvažovaná práce má; může
jít o fyzické předpoklady (síla, zručnost, výdrž v pracovních polohách), psychické
schopnosti (paměť, řešení problémů), organizační schopnosti apod.; tato druhá forma
porovnání je často zanedbávána a může být zdrojem neúspěšných pracovních zařazení cit.
Converse.
Jobmatch může být proveden na různých úrovních: jako základní dvě lze rozlišit
porovnání pracovníka k určenému pracovnímu místu a porovnání pracovníka k danému
povolání.
Přesný jobmatch je možný pouze u omezeného počtu pracovních míst, která jsou
přesně popsána. Na trhu práce je ale velké množství pracovních zařazení s nepřesně
definovanou náplní práce, hlavně u malých firem, kde takříkajíc „každý dělá všechno“
(multitasking).
Krátký příklad z naší praxe:
kritické nároky práce
hluk, prach, teplo, klimatizace
odpočinek po 4 hodinách

schopnost uchazeče
viz vyš. odborníkem na plicní
choroby
krátké přestávky po 30 min

manipulace s materiálem 22 kg ze země-pas „převážně“ 10 kg
země k pasu, horiz 1,5m cca 3
horizontálně „převážně“ 10 kg
hodiny za směnu tj „převážně“
předklony 25 počítačů za směnu
zátěž podmíněně přijatelnými
prac. polohami hodnocena jako
„příležitostně“, tj. cca 5%
pracovní směny (trvale
zaujímané polohy)

ano

ne
x

x
x

poznámky
hlavně co se týče prachu a
klimatizace
s úpravou pracovního
procesu
zvládá 15 kg po cca 10%
pracovní směny
jiné pracovní zařazení

x

Jobmatch – souhrn
Dosavadní práce svými nároky přesahuje změřenou funkční kapacitu pacientky.
Doporučit lze přeřazení na pozici odpovídající zjištěným funkčním schopnostem.
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Příloha č. 9: PŘEHLEDNÉ VYŠETŘENÍ PRACOVNÍ ROLE
MUDr. Alexander Vávra, Rehabilitační centrum Krajské nemocnice v Pardubicích
Strukturování vstupního pohovoru
Po odebrání sociální, pracovní a zdravotní anamnézy lze vhodně strukturovaným
vstupním pohovorem získat celou řadu důležitých informací, které přesahují mez pouhého
vyšetření fyzických schopností testované osoby.
Je nutno mít na zřeteli, že vyšetřujeme psycho-senzo-motorický potenciál klienta pro
použití v pracovním procesu a fyzické vyšetření je jen jeho dílčí částí. Běžné klinické
psychologické vyšetření, kterým testování doplňujeme, nezahrnuje všechny aspekty.
Mnoho důležitých klíčů k poznání schopnosti a vůle lidí pracovat leží
v psychosociální oblasti. Proto doporučuje strukturovat vstupní pohovor podle WRI (Fisher
1999)

Pracovní role – psychosociální doména.
(Originální název – Worker role interview). Semistrukturovaný dotazník vyvinutý
autory Velozo, Kielhofner, Fisher. Je na něj copyright, nutno zakoupit, ale pro naše účely
stačí vhodně strukturovat rozhovor s klientem.
Dá se použít jako součást pohovoru před nebo po diagnostice pracovního potenciálu.
Jde o analýzu psychosociálních aspektů vztahu pracovníka a práce, a to z hlediska
postojů pracovníka. Vychází z MOHO, Model of Human Occupation, koncepce stejných
autorů, jako uvažovaný dotazník, která teoreticky zpracovává problematiku psychosociálních
vztahů v pracovním procesu.
Má následující strukturu:
osobnostní předpoklady
Odhadne své schopnosti a limity?
Očekává pracovní úspěch?
Je připraven převzít odpovědnost?
hodnoty
Respektuje hodnotu práce?
Má pracovní cíle, kterých chce dosáhnout?
zájmy
Radost z práce?
Pěstuje své zájmy a má vztah k práci?
role
Identifikuje se s tím, že je pracovník? S rolí zaměstnaného člověka?
Oceňuje, co mu práce může přinést?
Vliv jiných rolí?
zvyky
Má vytvořeny základní pracovní návyky?
Jaké má každodenní rutinní činnosti?
Adaptuje se na situaci (vytváří rutinu), aby minimalizoval obtíže?
prostředí s vlivem na postoj k práci
Pracoviště, uspořádání práce?
Rodina, blízcí?
Nadřízení?
Spolupracovníci?
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Způsob hodnocení: hodnotíme vytipováním problematických míst a míst, která by
mohla ovlivnit performační test Isernhagen WS FCE. S klientem hledáme řešení nalezených
disproporcí.
Na sebehodnocení, posun pracovních rolí a zvyků má vliv zejména stav, kdy je
pracovník mimo pracovní proces (neschopen práce) po dobu delší než 6 měsíců.
Vyšetření těchto skutečností jde vlastně za rámec vyšetření funkční kapacity.
Poznáváme jím, zda klient, i když pracovní kapacity (fyzické, psychické) má, je připraven a
ochoten je použít.
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Příloha č. 10: ROVNICE PRO ZVEDÁNÍ PODLE NIOSH
MUDr. Alexander Vávra, Rehabilitační centrum Krajské nemocnice v Pardubicích

NIOSH – National Institute for Occupational Safety and Health, USA
Rovnice byla vyvinuta s cílem identifikovat ergonomická řešení k zmenšení fyzické
námahy při ručním zvedání. (Faville 2004, Dempsey 2002, Application manual for NIOSH
lifting equation Waters 1994, Marklin 1999).
Určuje doporučenou váhu k zvedání objektů oběma rukama, symetricky,
s vyloučením některých nepředvídatelných okolností (kluzké povrchy, nepevné předměty
s pohyblivým těžištěm, horké předměty apod.).
Znění vzorce:
RWL = LC x HM x VM x DM x AM x FM x CM
kde
RWL = doporučená váha pro zvedání
LC – váha pro výpočet (maximální doporučená váha objektu dle ergonomických pravidel či
zákonných norem, případně naměřená váha při testu Isernhagen WS)
HM – vzdálenost rukou držících předmět od těla (v předozadním směru), za ideální je
považována vzdálenost 25 cm, kdy je hodnota koeficientu 1 – tedy nesnižuje doporučenou
hmotnost závaží
VM – výška zdvihu (dvě hodnoty pro začátek a konec zvedací dráhy); koeficient je roven
jedné na hodnotě 75 cm od země, zhruba ve výši pasu, tedy ve výšce považované pro
manipulaci s předměty za nejvýhodnější; hodnota koeficientu potom klesá směrem nahoru i
dolů od této ideální výšky
DM – absolutní hodnota délky zvedané dráhy (je rovna jedné při minimálních hodnotách)
AM – úhel od sagitální roviny představující prvek rotace těla při zdvihu; je rovna jedné při
úhlu 0 st. a klesá se zvyšujícím se úhlem rotace doprava i doleva
FM – frekvence zdvihů v čase – koeficient snižuje hodnotu RWL v přímé úměře s frekvencí
zdvihů
CM – koeficient kvality úchopu předmětu – je určen explicitně (popisem)
Hodnoty koeficientu se najdou v přiložené tabulce.
Rovnice je pojata takto:
Uvažovaná váha (LC) se postupně vynásobí sérií koeficientů (které mají hodnotu
vesměs menší než jedna a hodnotu LC tedy snižují). Koeficienty vyjadřují jednotlivé zátěžové
faktory (jakési přitěžující okolnosti) při zvedání.
Zvedací index LI (Lifting Index) je poměr váhy reálného objektu, jehož zvedání je po
pracovníkovi požadováno, a RWL, a to podle rovnice:
LI = váha skutečná / RWL.
Zhruba: experti se shodují, že pracovník je ve významném riziku pracovního úrazu, je-li
hodnota LI v uvažovaném pracovním úkonu větší než 3 (Wang 1998).
Vzorec má úpravu i pro případ, kdy práce vyžaduje více druhů zvedání. Nedokáže
ale spočítat podíl rizika při zvedání na riziku při všech pracovních úkonech a okolnostech (tj.
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třeba přenášení, vynucené pracovní polohy, vibrace, klimatické poměry, psychosociální
faktory). V některých případech se vyžadují přepočty podle energetického výdeje.
Původní účel rovnice je stanovení rizika pracovního úrazu na pracovišti.
Na našem pracovišti jsme aplikovali NIOSH rovnici pro zvedání jako pomocný
prostředek k odhadu, zda naměřená hodnota zvedání je pro pracovníka předností nebo
deficitem (odhad předností a deficitů je součástí výstupní zprávy z testování pracovního
poteicnálu metodou Isernhagen WS).
V indikovaných případech, je-li požadavkem uvažovaného pracovního místa zvedání
s rotací, případně v jiných výškových rovinách, než které testuje Isernhagen WS, lze použít
přepočet uvedenou rovnicí k přesnějšímu odhadu pracovní kapacity testovaného namísto
dodatkových testů, které zatěžují časově i finančně.
Na další stránce je originální přepočtová tabulka dle stránek NIOSH.
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Příloha č. 11 : VYŠETŘENÍ KONZISTENCE ÚSILÍ
MUDr. Alexander Vávra, Rehabilitační centrum Krajské nemocnice v Pardubicích
Pro použitelnost testu je rozhodující vědět, zda předvedený výkon byl opravdu
maximální nebo jen submaximální. Testové metodiky obsahují často nástroje, které mají
ozřejmit, zda klient upřímně předvádí svůj nejlepší výkon.
Při rozhodování, zda klient spolupracuje či ne, se často používá termínů „agravace“
nebo „superpozice“. Tyto termíny jsou teoreticky napadnutelné, protože skrytě předpokládají,
že existuje jakási norma pro subjektivní příznak, vůči níž by byly příznaky u dotyčné osoby
zveličovány. Pro neexistenci normy pro subjektivní pocity je celá tato koncepce v základu
chybná. Ještě větší chyba je podsouvání úmyslu pod předvedený submaximální výkon.
Je celá řada důvodů, proč se testovaný rozhodne pro výkon pod mezí svých
možností. Za všechny: bolest, strach z obnovení zranění či zhoršení nemoci, úzkost, deprese,
neporozumění pokynům, neporozumění smyslu celého testování, snaha o finanční zisk.
Obecně pro performační testy platí, že klient předvede to, co předvést chce. Podle
určitých kritérií lze na maximum nebo submaximum předvedeného usuzovat.
Následuje přehled technik k tomuto účelu nabízených, a jejich krátké zhodnocení
(podrobněji Lechner 1998).

1. Waddelovy znaky neorganicity
typ

příznak
povrchní

citlivost

testy „simulace“
Lassegueův
manévr

pozitivní
citlivost nad rozsáhlou
oblastí
citlivost nad rozsáhlou
oblastí
bolest v bederní páteři

hluboká

hluboký tlak nad ThL

axiální tlak

tlak na temeno hlavy vstoje
pasivní rotace ramen a pánve jako jeden
bolest v bederní páteři
blok vstoje
flexe natažené DK v kyčli vleže na zádech a rozdíl, většinou menší
následně natáhnout DKK v kolenou vsedě
bolest vsedě
podvoluje se, slabost
vyš. svalové síly velkých svalových skupin nevysvětlitelná
neurologicky
oblasti porušeného čití
vyš. čití
nevysvětlitelné
neurologicky
pozorování během vyš.
disproporce

rotace
Lasseguův manévr
sval. slabost

lokální vyšetření
čití
hyperreaktivita

provedení
lehký dotyk palcem a ukazovákem nad
ThLS oblastí

hyperreaktivita

Hodnocení: Jeden pozitivní příznak v jednom typu znamená pozitivitu celého typu. Jsou-li
pozitivní tři z pěti typů, je celý test pozitivní.
Publikovány v roce 1980, s výslovným určením: pacient s pozitivním Waddelovým
testem by mohl mít užitek z psychologického vyšetření. Nebyly tedy určeny pro diagnostiku
agravace či simulace.
Základní úvaha – Tento test je široce ve světě používán jako měřítko simulace a agravace.
Pozitivita bývá přímočaře interpretována jako vědomé klamání vyšetřujícího (Lechner 1998).
U nás naštěstí není test jako celek příliš znám, ale jeho jednotlivé prvky jsou hojně
využívány v lékařské praxi.
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Potíž – Poměrně snadno lze znak po znaku odkrýt jejich slabiny a nízkou validitu pro
hodnocení neorganicity.
Doporučení: Mohou tedy sloužit nanejvýš jako jeden z velmi hrubých pomocných prostředků
pro orientaci. (Karas 1997)
2. Dokumentace bolestivého chování
Používaná metodika je většinou založena na srovnání objektivních známek bolesti
(její neverbální vyjadřování během testů) a sebehodnocením bolesti. Při provedení
performačních testů lze tedy srovnávat chování pacienta s jeho sebehodnocením bolesti, jak
se tomu děje v metodice Isernhagen WS FCE.
Základní úvaha - máme prostředky na odhalení nepřiměřených bolestivých reakcí.
Potíž – je nutno respektovat četné proměnné, jako je prostředí, úroveň verbální komunikace
mezi testujícím a testovaným, etnický původ testovaného, interakce s dalšími osobami atd.
Nakonec se všechny metody redukují na obyčejný „selský“ úsudek.
Doporučení: Bolestivé chování zaznamenáme, ale v hodnocení je jen jedním z prostředků.
3. Vyšetření variačního koeficientu u silových testů
Při vyšetření série stejných testů hodnocených číselně, např. stisku ruky, kdy
získáme množinu číselných hodnot, spočítáme:
CV = standardní odchylka dělena průměrem, podíl se vynásobí stem
Je to v podstatě standardní odchylka vyjádřená jako procento průměru.
Základní úvaha – při maximálním úsilí budou výsledky pořád sobě podobné a CV bude
nízký, při submaximálním úsilí neodhadne testovaný přesně tutéž sílu při opakováních a CV
bude vyšší.
Potíž – neexistence odůvodněné hranice, od které by se měl CV počítat jako „pozitivní“.
Doporučení: Vůbec nepoužívat.
4. Korelace mezi muskuloskeletálním vyšetřením a FCE
Metodika většiny testů typu FCE doporučuje provést současně vyšetření svalové síly
a rozsahů pohybu. Je žádáno, aby byla určena korelace tohoto vyšetření s performačními
testy.
Základní úvaha – rozsah pohybu v jednotlivých kloubech stejně jako síla svalová při
vyšetření i při práci by měla být souměřitelná.
Potíž – nerespektování pohybových stereotypů. Setkáváme se například s tím, že testovaný
není schopen zapnout stabilizátory kolena izometricky, ale při chůzi je používá. Případně je
schopen pracovní úkol provést náhradní technikou.
Doporučení: Každou diskrepanci důkladně vyhodnotit a hledat její příčinu. Nikdy ji
nepovažovat automaticky za agravaci.
5. Křivka tvaru zvonu při měření síly stisku
Technika vyvinuta Stokesem a publikovaná v roce 1983. Jde o měření síly stisku
v pěti různých pozicích rukojetí dynamometru, od nejmenší do největší rozteče. Při tom je
nutné použít dynamometr typu JAMAR, jinak vycházejí hodnoty zkreslené.
Základní úvaha – plně výkonný stisk provede člověk na pozici 1 (nejmenší rozteč) menší
silou, protože zapíná převážně vnitřní svaly ruky. Na pozici 5 (nejvyšší rozteč) opět menší
silou, protože převažuje akce dlouhých flexorů prstů. Na středních pozicích – 2–3 – je síla
nejvyšší, protože v akci jsou obě zmíněné svalové skupiny. V diagramu, kde na ose x jsou
rozteče rukojetí dynamometru a na ose y naměřená síla, vznikne křivka tvaru zvonu.
Kdo se bude snažit předvést menší výkon, než kterého je schopen, vytvoří plochou křivku.

118

Potíž
1.
plochá křivka vzniká při bolesti i při jiných potížích
2.
hodnocení se děje vizuálním zhodnocením tvaru křivky, chybějí přesná kritéria
Doporučení: Pomocný prostředek, lze použít v kombinaci s ostatními a není vhodná pro
úrazy ruky. (Shechtman 2005, Lemstra 2004, další literatura in Lechner 1998)
6. Stisk – křivka síly v čase
Protokol podle Smithe z r. 1989 – stisk držený po dobu 5 s a vyhodnocený do grafu
(osa x – čas, osa y – naměřená síla) pomocí speciálního SW.
Základní úvaha – u opravdového úsilí vznikne v grafu čistý obdélník, u submaximálního
úsilí lehce klesá.
Potíž
1.
nelze hodnotit vizuálně, statisticky významných výsledků dosáhl autor jen při
vyhodnocení zvláštním výpočtem,
2.
technicky náročné,
3.
opět je potíž se stanovením hranice, od které má být test pozitivní.
Doporučení: Nepoužívat
7. Rychlý stisk
Rapie exchange grip – technika (Lister, Hidreth, reference v Lechner 1998) je
vypracována tak, že po pomalém stisku na výdrž následuje série rychlých maximálních stisků.
V jiné variantě testu se používá dvou dynamometrů v obou rukách.
Základní úvaha – pacient, který simuluje, neudrží zvolenou úroveň při rychlém provedení,
hodnoty se zvýší.
Potíž – chybí exaktní vyhodnocení (norma, kterou úroveň již pokládat za signifikantní)
Doporučení: Nepoužívat
8. Korelace frekvence pulzu a bolesti
Základní úvaha – při bolesti se zrychluje pulz. Během performačních testů je měřen pulz a
z jeho výchylek je usuzováno na upřímnost úsilí.
Potíž – platí jen pro akutní nečekanou bolest. Chronici jsou většinou vegetativně dost
adaptováni a pulz se jim při bolesti příliš nezvyšuje. Navíc mnoho lidí užívá betablokátory
jako antihypertenziva, což hodnocení pulzové frekvence znemožňuje.
Doporučení: Používat měření pulzu jen k tomu, k čemu je doporučuje metodika Isernhagen –
k hlídání bezpečnostního limitu pro klienta.
9. Závěr

Celý koncept měření agravace subjektivních symptomů je mylný.
•

Při určování „upřímnosti úsilí“ je jedinou vhodnou technikou sledovat konzistenci
výkonu během celého testování podle řady kritérií. Dle literatury i osobního pozorování
to zkušený testující pozná.
•
Popsané nástroje mohou být ku pomoci tomu, kdo je umí kriticky vyhodnotit.
Vyhodnocení performačního testu má obsahovat jen konstatování, že naměřené
hodnoty jsou z hlediska platných kritérií maximální nebo submaximální. Přitom
nepodsouváme testovanému žádný úmysl pro submaximální výkon, protože nemáme
prostředky k tomu, abychom jej prokázali.
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Příloha č. 12: VYŠETŘENÍ PRACOVNÍHO POTENCIÁLU PODLE
ISERNHAGEN WORK SYSTEMS FCE
popis dle dostupné literatury
MUDr. Alexander Vávra, Rehabilitační centrum Krajské nemocnice v Pardubicích
Stručná historie
Susan Isernhagen s týmem spolupracovníků vyvinula v USA (Duluth, Minnesota) v 80. letech systém hodnocení
fyzických aspektů pracovního potenciálu, který se postupně rozšířil po USA a Kanadě. Protokol byl uzavřen v
roce 1988 a od té doby nedoznal změn (důležité pro interpretaci dřívějších studií). V r. 1991 se tento systém
objevil zásluhou M. Oliveriho a M. L. Hallmark-Itty poprvé v Evropě, a to ve Švýcarsku. Systému se ujala
Švýcarská rehabilitační společnost (SAR), partnerská organizace švýcarské Lékařské společnosti pro fyzikální
medicínu a rehabilitaci. Spolu s ní rozhodla v r. 1995, že tuto metodiku podpoří jako standardní pro stanovování
pracovního potenciálu ve Švýcarsku. Odtud se rozšířila do dalších evropských zemí. V Německu má referenční
pracoviště v Braunschweigu (dr. Jacobs).
Detailní popis metodiky nelze publikovat – zakazují to autorská práva výrobce.

Základní principy
 Principem je vyšetření pracovních schopností klienta v činnostech, které autorka se
spolupracovníky stanovila jako nejčastěji se vyskytující elementy fyzické práce (zvedání,
stoj, chůze atd., viz dále).
 Isernhagen WS FCE je postaven na principu kinesiofyzickém. Ten spočívá v hodnocení
výkonu klienta v předepsaných úkolech školeným pozorovatelem. Přesná biomechanická
kritéria, podle kterých se limit výkonu hodnotí, jsou operacionalizovaná a vyzkoušená
(Johnson, Miller 2001).



Pohled psychofyzický – spočívající v tom, že maximum zvládané zátěže určuje sám
klient subjektivním odhadem, se zde používá jen jako vedlejší, doplňkové hledisko.
Základním principem je však hlavně bezpečnost klienta po celou dobu testování. Zhruba
řečeno je bezpečnost klienta při testu zajištěna tak, že při postupně vzrůstající zátěži (nebo
pokračující výdrži) je rozhodujícím momentem okamžik, ve kterém se styl provedení testu
(posuzováno objektivně podle přesných kritérií) mění z bezpečného na nebezpečný.
Označujeme ho jako biomechanický end-point. (Gardener 1999). Je hlídán též bezpečný
limit frekvence pulzu.

Předpoklady k testování ze strany klienta
 zdravotně stabilizovaný stav (doložený lékařským vyjádřením)
 ochota ke spolupráci
 realistické představy o zařazení do práce
 fyzické předpoklady k zařazení klienta do práce se nedají dosáhnout běžnými
fyzioterapeutickými postupy v rozumném čase
Předpoklady k testování ze strany personálu
Terapeuti – musí to být fyzioterapeut nebo ergoterapeut – musí projít školením, mít
certifikát a pravidelná kontrolní měření zajišťující, aby jejich výsledky byly srovnatelné.
Testující pracoviště musí mít zakoupenou licenci od výrobce. Kontrola odborné úrovně
testujícího personálu je zde klíčový faktor validity měření. Proto doporučujeme, aby v ČR
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vzniklo akreditované školicí a kontrolní pracoviště pověřené dohledem na odbornou úroveň
metody.
Ve Spojených státech může měření provádět terapeut sám. Švýcaři a Němci
stanovili, že odpovědnost za test nese lékař s terapeutem, oba musí výsledky podepsat.
K posledně jmenovanému názoru se připojujeme.
Složení testu
1. krok je sestavení anamnézy, zdravotní, pracovní a sociální, dotaz na subjektivně
pociťované omezení. Obsah testu je detailně vysvětlen a je vyžádán informovaný souhlas
klienta s testováním, stejně jako s tím, komu bude zaslána výsledná zpráva. Vše písemně.
Neprovádí-li vstupní pohovor lékař, je nutné vyjádření ošetřujícího lékaře, které by mělo
obsahovat dobrozdání, že zdravotní stav klienta je stabilizován a že klient je schopen
fyzické zátěže v rámci testování.
2. krok je strukturovaný rozhovor s klientem vedený formou odvozenou z publikovaného
Worker Role Interview (viz str. 113), umožňující pohled na psychosociální problematiku
testovaného.
3. krok je vyšetření hybného systému fyzioterapeutem.
4. krok je vlastní test. Sestává z 29 úloh, které jsou aplikovány ve dvou dnech v určeném
pořadí.
5. krok je vyhodnocení testu a sepsání závěrečné zprávy terapeutem, její revize a editace
lékařem.
Složení testu.
1. den
anamnéza – při ní se testuje delší sed a současně
provede test bolesti a PACT (viz jinde)
klinické vyšetření
zvedání podlaha-pas
zvedání pas-hlava
zvedání horizontální (krátké nesení)
tlačení, tažení
nesení pravou a levou rukou
nesení obouruč
práce s rukama nad hlavou
stoj a sed s předklonem
rotace trupu doprava a doleva vsedě a vstoje
závěr prvního dne, test bolesti

2. den
pohovor dotazník o bolesti
zvedání podlaha-pas
zvedání pas-hlava
zvedání horizontální (krátké nesení)
plazení
klek
dřep
opakované flexe kolen
delší sed, koordinace rukou
chůze
schody
žebřík
rovnováha
dlouhé stání 30 min, při něm závěrečný pohovor, analýza
pracoviště, PACT, test bolesti

Testy jsou uspořádány tak, aby odpovídaly dvaceti požadavkům pracovních míst na
fyzické schopnosti podle americké klasifikace pracovních míst DOT (Dictionary of
Occupational Titles). Uspořádání je ale použitelné i v evropských poměrech, jak bylo
prokázáno zavedením metody ve Švýcarsku, Německu a Nizozemsko.
Příklad provedení úkolu zvedání podlaha-pas: Testovaný vezme lehkou zátěž
(prázdnou přepravku) do obou rukou vstoje, v úrovni pasu. Tam se nastaví výška police.
Potom uchopí zátěž, otočí se o 90st, položí ji na zem, ihned ji zase vrátí na místo. Test
provede 5x v celkové době asi 90 s. Tempo si volí klient. Po povinné 2min. pauze se přidá
zátěž a test se opakuje. Zátěže se přidávají po krocích, až testující pozná, že bylo dosaženo
kritérií pro ukončení úkolu – viz dále. Provede se celý test, potom se přistupuje k dalšímu.
Praktické hodnocení testu
Za prvé: Nalezení maxima
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Při hodnocení testu s progresivně se zvyšující fyzickou zátěží je stanoveno, za jakých
okolností test končí:
- při dosažení fyzického maxima podle uvedených kritérií,
- při dosažení kritické tepové frekvence (nebo jiných kardiovask. či metabolických
parametrů),
- je-li překročen časový limit,
- je-li test přerušen klientem ze subjektivních důvodů.
Dosažení fyzického maxima – kritického bodu, který označuje, že použitá tělesná
mechanika se stává pro klienta nebezpečnou – se hodnotí podle třech základních kritérií
(Gardener, McKenna 1999):

-

extrémy pohybu trupu – flexe ohrožující meziobratlovou ploténku, extenze ohrožující
meziobratlové klouby, rotace ohrožující obojí;
kontrolovanost pohybu – bez velkých změn rychlostí, nenásilný;
držení zátěže těsně u těla – minimalizuje pohyb trupu do extenze.

Za druhé: Po stanovení maximální zátěže se stanoví zátěže příslušné jedné ze čtyř
kategorií podle fyzického zatížení – těžké, střední, lehké
(podle německých norem dle REFA), nebo do jiných pěti kategorií (podle U. S. norem,
založených na DOT).
Pro stanovení příslušnosti do kategorií se používá hodnocení těchto kriterií (Gross, Battié1999)
- zapojení prime movers – vizuálně nebo pomocí povrchové EMG,
- zapojení akcesorních svalů – vizuálně nebo pomocí povrchové EMG,
- zvedání se změnou těžiště a nadhoz,
- potíže s rovnováhou,
- rozšiřování báze,
- plynulost pohybu,
- činnost srdce, dech,
- periferalizace bolestí radikulárních a projikovaných ve smyslu metody McKenzie.
V tabulce (Isernhagen, Hart 1998) je zhruba uvedeno, jak těchto kritérií použít pro test zvedání od
¨podlahy k pasu:
zátěž při zved.
zapínání svalů
mechanika těla
báze
postura
kontrola pohybu

lehká
bez acces. svalů
bezpečná
přirozená
vzpřímená
lehce

střední
zač. acces. svaly
bezpečná
stabilní
zač. extense
hladce, čas. limit

těžká
zvyšuje se napětí acc.sv.
bezpečná
široká
protipohyb
nadhoz, čas

maximální
acc. sv., stabilizátory trupu
hranice-viz výše
široká, solidní
výrazný protipohyb
+nepozná přidanou váhu

Za třetí: Extrapolace naměřených výsledků na osmihodinový pracovní den
se provádí formou zátěžového profilu. Následující příklad (Grosser, 2004) ilustruje tento postup:
zátěž na 8h
zátěž/síla kg/kKp
zv. podlaha-pas
zv. pas-hlava
poloha/pohyb
nad hlavou
sed s předkl.

ne

příležitostně

občas

převážně

trvale

komentář

32,5
20

25
15

15
10

7,5
5

snížená stabilita, slabší síla DK apod.
stabilita LS, síla v rameni

x

sníž. výdrž v rameni
x

Kategorie v tomto zátěžovém profilu jsou rovněž vzaty z německé normy REFA a
znamenají stupně četnosti pracovního úkonu v celé pracovní náplni za den:
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příležitostně = do 5%
občas = cca 10%
převážně = 51-90%
trvale = přes 90% osmihodinové pracovní doby.
Za čtvrté: Stanovení celkové fyzické zatížitelnosti organismu se v této metodice provádí
podle klasifikační škály německé REFA, protože v tuzemsku použitelná klasifikace není k
dispozici. Testující ji odhadne podle výsledku všech testů.
Klasifikace tělesné zátěže na pracovišti podle REFA
1. stupeň – lehká: Lehká práce jako manipulace s lehkými součástkami a nástroji, lehko
jdoucími ovladači či podobnými mechanickými zařízeními. Též dlouhodobý stoj či
přecházení.
2. stupeň – střední: Středně těžká práce, manipulace s nástroji těžkými 1–3 kg nebo s
ovladači vyžadujícími sílu 1–3 kp, chůze po schodech a žebřících bez zátěže, zvedání a
přenášení středně těžkých předmětů na rovině (10–15 kg), jiné manipulace vyžadující
přibližně stejnou sílu jako uvedené. Dále – lehké práce podle stupně 1, které ale vyžadují
dlouhodobou vynucenou polohu – bruska, ruční vrtačka.
3. stupeň – těžká: přenášení břemen 20–40 kg po rovině nebo středně těžkých zátěží (dle st.
2) po schodech, práce s nástroji přes 3 kg těžkými nebo stejnou sílu vyžadujícími
ovladači, házení lopatou, kopání, sekání. Práce s motorovými nástroji se silnými zpětnými
rázy. Dále: středně těžké práce podle stupně 2 ve vynucené tělesné poloze – v předklonu,
vkleče nebo vleže. Práce v tomto stupni zátěže je možná, při jinak příznivých
pracovních podmínkách (vlivech prostředí) nejvýše 7 hodin.
4. stupeň – velmi těžká: Zvedání a přenášení předmětů nad 50 kg, schody nebo žebřík
s těžkou zátěží (podle st. 3), převažující práce s těžkými kladivy, nejtěžší tah a tlak. Dále
– těžké práce podle st. 3 ve vynucené pracovní poloze, například v předklonu, vkleče nebo
vleže. Práce v tomto stupni zátěže je možná při jinak příznivých pracovních
podmínkách (vlivech prostředí) nejvýše 6 hodin.
Práce ve vynucených pracovních polohách zvyšuje zátěž o jeden stupeň.
Stupněm 1–2–3 lze hodnotit i práci o stupeň těžší, pokud se provádí „příležitostně“,
tj. do 5% pracovní doby nebo nejvýše 2x za hodinu.
Za páté: Hodnocení bolesti.
Bezpečné provedení testovacích úkolů a nikoliv bolest je rozhodující. Bolest nelze
akceptovat jako hranici klientova výkonu, nejsou-li současně patrny objektivní známky
dosaženého maxima. Jinak lze bolest vyhodnotit jako důvod ukončení testu jen s přihlédnutím
k diagnóze a průběhu klientova zdravotního stavu. Klient má ovšem kdykoli možnost testy
pro bolest ukončit, jde jen o otázku interpretace výsledků (přehled problematiky bolesti Aronoff
2000).
Za šesté: Hodnocení konzistence úsilí klienta
IWS nabízí tyto postupy:
- srovnání testů s podobnou fyzickou zátěží – hlavně testů 1. a 2. dne,
- srovnání testů s odpovídajícími klinickými nálezy,
- srovnání sebehodnocení (PACT test) s objektivními výsledky,
- pozorování, jak se vyrovnává s potížemi,
- pozorování, jak odpovídá subjektivní komentář obj. kritériím zátěže.
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Důležitým principem je retestování zvedacích úkolů druhý den. Může se objevit
výrazná redukce výkonu při zhoršení potíží následkem zátěže prvního testovacího dne, nebo
naopak zlepšení výkonu, nabude-li klient jistoty, zbaví-li se strachu apod.
Konečně: Závěrečná zpráva z testu
Mimo vlastních výsledků testů má obsahovat zmínku o:
pracovní situaci, požadovaných schopnostech
průběhu testu,
objevivších se symptomech a jak se s nimi klient vyrovnal
bezpečnosti v technice,
sebehodnocení fyzické zátěže,
zjištěných přednostech a deficitech klienta.
Standardně prováděné dodatečné testy (Kaiser 2000)
Tyto dodatky zavedla k původní metodice IWS německá EFL-Akademie, organizace
pečující o odbornou úroveň testování v SRN. Podstatně jimi zvýšila hodnotu testu.
Test se doplní jednak o sebehodnotící škálu vypracovanou klientem a použitou k
porovnání sebehodnocení se skutečně naměřenými hodnotami. Jde o:
PACT test – Performance Assessment Capacity Testing – test vyvinutý L.
Mathesonem publikovaný v r. 1998, který obsahuje 50 kartiček se zobrazenými činnostmi,
krátkým komentářem a odpovědí – klient zaškrtne, zda zobrazenou činnost může provádět
snadno, s urč. obtížemi, značnými obtížemi, velkými obtížemi, vůbec. Výsledek se skóruje a
vypočítá se index, který odpovídá hodnocení celkové fyzické zátěže podle DOT (od indexu
100 pro „sedavou práci“ až do indexu 195 pro práci „těžkou“).
Má tyto výhody:
realistický vztah k práci a životu,
orientovaný na funkci, ne na bolesti,
zaměřený na pracovní polohy a zátěže odpovídající struktuře IWS,
založen na obrázcích, nezávislý na čtení, řeči,
rychlý,
možnost porovnání s anamnézou, lékařským hodnocením a obj. testy,
užitek i při plánování léčby a vyhledávání vhodné práce.
Upozornění: PACT test, popsaný v této studii, byl použit výhradně v rámci výzkumného
úkolu MPSV. Ke komerčnímu použití je nutné zakoupení licence (copyright výrobce).
Ergonomické hodnocení pracovního místa.
Základní protokol IWS používá popis pracovního místa klientem. Pro bližší popis se
v Německu používá protokol vyvinutý v r. 1989 ve finském „Institutu ochrany zdraví při
práci.“ V r. 1998 ho přijala švýcarská „Arbeitsgemeinschaft“ a zajistila překlad do němčiny.
Je postaven na principech fyziologie práce, ergonomie, hygieny, biomechaniky a na sociálně
medicínských modelech organizace práce.
Je možné použít i jakoukoli jinou formu získání informace o pracovním místě (údaje
od samotného klienta, údaje z ÜP, od samotného zaměstnavatele atd.).
Analýzu pracovního místa (při použití jakéhokoliv zdroje informací) je třeba provést
tak, aby se její popis shodoval s popisem výkonu klienta v 29 testech IWS.
Úkony, které těmto základním 29 testům neodpovídají přesně, popíšeme a je-li to
reálné, navrhneme pro ně dodatkové testy.
Vše potom zpracujeme do tabulky jobmatch (vyhovuje – nevyhovuje – navrhované
řešení).
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Doporučené další dodatečné testy:
standardní klinické psychologické vyšetření s posouzením
psychomotorického tempa, tolerance stresu,
vyšetření kognitivních schopností (Bootes 2002),
detailní hodnocení pracovního profilu daného pracoviště,
dodatečné hodnocení s odstupem po testování,
rozšířené testování na 2–8 hodin,
bicyklová ergometrie, step test, finský test chůze, apod.,
povrchová elektromyografie vybraných svalových skupin.

tendencí

k depresivitě,

Časová tabulka
v hodinách na jeden test
úkol
provedení testu
vyhodnocení testu, příprava zprávy
pohovor mezi lékařem a terapeutem
sepsání zprávy terapeutem
celkem čas terapeuta na jedno testování
celkem čas lékaře na jedno testování

Grosser (2004)
3+3
1
1-2
2-5
10-14
1-2

RC Pardubice (2005)
3+3
1
1
8
1

Trochu zkušený testující by se měl do těchto časových limitů vejít. Nejsou ale
zařazena dodatečná testování, jako je vyšetření pracovního místa, klinicko-diagnostické
hodnocení, psychologie a sociální šetření apod. Z důvodů vykazování se tato dodatečná
vyšetření píší na zvláštní zprávy, nemají být součástí hlavní zprávy.
Použitelnost systému.
Podle Schian et al., 2000 je systém použitelný mimo stanovení pracovního potenciálu
pro účely zaměstnanosti i v léčebné rehabilitaci k hodnocení výsledků ergoterapie.
Představuje hodnocení na pomezí léčebné a pracovní rehabilitace.
Lze jej použít i pro přiznávání sociálních dávek. Švýcarské sociální pojišťovny
uznávají kombinaci funkční vyšetření plus lékařské vyjádření jako hodnotnější než lékařské
vyjádření (včetně odborných nálezů) samotné.
Materiálové vybavení IWS FCE
Vybavení, které je nutno zakoupit v originále:
1. souprava na měření koordinace rukou PCE Hand Coordination Test originál, cena $655,
2. dynamometr pro měření síly stisku ruky typu JAMAR, cena cca $200,
Vybavení, které lze pořídit z místních zdrojů:
3. přepravka na zvedání (do níž se vkládají závaží), originálně 12x12x12 stop, tj. cca
30x30x30 cm s výřezy na uchopení, bez držadel; váha asi 2,5 kg,
4. sada závaží (například pytlíky s pískem, kovová závaží fitness) odstupňovaná po 2,5 a
5kg, do celkové váhy asi 50 kg,
5. systém pro práci s rukama nad hlavou, připevněný na zdi – příčná lať posuvná na zdi
nahoru a dolů s připevněným řetězem, v okách řetězu šroubky s matkami, s nimiž je při
testu manipulováno,
6. tři stojany na zdi s policemi s nastavitelnou výškou – musí se nechat nastavit jednoduše
během několika vteřin – k realizaci všech testů zvedání a testů, kde je nutná nastavitelná
pracovní plocha (stoj, předklon, rotace apod.),
7. přepravka na přenášení jednou rukou, typ dřevěné řemeslnické přepravky na nářadí, váha
asi 2,5 kg,
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8. sáně na vyšetření dynamického tlaku-tahu podle obrázku z manuálu výrobce,
9. pulzometr cyklistický s hrudním pásem, cca 1000 Kč,
10. domácí schůdky se 4 stupni,
11. trám 3 m dlouhý, rozměry10x5 cm,
12. stopky,
13. tonometr na měření krevního tlaku,
14. židle, stůl,
15. společenské hry, šrouby, matky,
16. úhloměr rehabilitační.
Spolehlivost a validita
(Reneman 2000, 2001, 2005) nebo Reneman, Functional capacity evaluation in patients with
chronic low back pain. Reliability and validity. ISBN 90 77 113 169
Cena, kontakt na výrobce a školicí pracoviště
Test je dodáván jako jeden celek. Pořizovací cena činila v roce 2005 celkem $9 500,
z toho $4 000 za licenci a provozní manuál, $5 500 za školení tří osob, jednoho lékaře a dvou
fyzio- či ergoterapeutů na referenčním pracovišti v Braunschweigu, SRN.
Výrobce: mmiller@workwell.com, http://www.workwell.com/
Školicí pracoviště: rehazentrum-braunschweig@web.de, http://www.efl-akademie.de
Přehled výhod systému IWS:
Objektivita vyšetření, zaručená metodikou.
Kompletnost a systematičnost vyhodnocení fyzické zátěže.
Dvoudenní protokol s retestem nejdůležitějších zátěží umožňuje lepší přehled o koherenci
výsledků, bolestivých reakcích, změnách výkonu atd.
Naměřené hodnoty jsou porovnatelné s nároky pracovních míst a pozic.
Umožňuje rozlišit mezi nálezy rozhodujícími a méně závažnými vzhledem k pracovnímu
zařazení.
Testy jsou jednoduché a vyžadují cenově dostupné materiálové vybavení.
Posouzení terapeutem, lékařem a klientem samým poskytuje důležitou zpětnou vazbu, za
kterou jsou často vděčni i sami klienti, zvláště ti, kteří chtějí pracovat.
Nález je důležitý objektivní základ pro jednání se všemi zúčastněnými – lékař, terapeut,
proband, pojišťovny, zaměstnavatel, právníci, sociální služby.
Nevýhody
Pořizovací cena (cena za licenci a zaškolení) je dost vysoká. Test je omezen jen na
fyzickou pracovní kapacitu, kognitivní a ostatní psychologické komponenty se musí doplnit
dalšími testy. (Jones, Kumar 2003)
V literatuře se objevují soudy problematizující validitu a spolehlivost metody. To se
však týká všech FCE metod. Navíc otázka validity je velmi složitá (hlavně s ohledem na to,
k čemu je vztahována). Problematika validity FCE testů přesahuje rámec této publikace.
Odkazujeme na práci (Innes 2003, Validity…).
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Projekt VÚPSV „Vypracování metody pro zjišťování pracovního potenciálu osob se
zdravotním postižením vzniklým po pracovním úrazu nebo nemoci z povolání“

Příloha č. 13: ANALÝZA POSTUPŮ ZJIŠŤOVÁNÍ PRACOVNÍHO
POTENCIÁLU V ČR
Mgr. Alexandra Kučerová, MUDr. Vladislava Míková a kolektiv, Rehabilitační centrum
Okresní nemocnice Tábor

Analýza individuálního potenciálu (AIP) je jednou z hlavních částí Integrovaného
systému typových pozic.
Jedná se o nástroj umožňující klientovi popsat „laicky“ sama sebe, vytvořit svůj
komplexní profil. Klient v podstatě samoobslužně sama sebe popíše. Slouží mu k tomu sada
dotazníků a testů. Z takto získaných informací, které klient o sobě uvede, se sestaví jeho
určitý profil osobnosti. Ten je pak v dalších krocích porovnáván s celou „Kartotékou
typových pozic.“ Na základě tohoto srovnání mohou být klientovi nabídnuty konkrétní
pracovní pozice, které může vykonávat.
Analýza individuálního potenciálu tak umožňuje klientovi být součástí procesu při
jeho zařazení na trhu práce – stává se aktivním prvkem mezi všemi subjekty. Profil je veden
jako anonymní a je chráněn heslem a číselným kódem. Je na klientovi samotném, zda jej
zpřístupní pro poradce – zprostředkovatele.
Dotazníky a testy jsou zaměřeny na kvalifikační, osobnostní a zdravotní
charakteristiku. Důležitou částí jsou i představy klienta o budoucím zaměstnání. Dotazník
může klient vyplňovat v libovolném pořadí. Rozsah informací, které klient o sobě uvede, je
také zcela na uvážení klienta.
Výhodou systému je, že již i při poskytnutí malého množství informací je systém
ISTP schopen najít a nabídnout klientovi dle informací vhodné typové pozice.
Základními nástroji této analýzy individuálního potenciálu jsou:
- kvalifikační požadavky (školní vzdělání, profesní vzdělání, praxe, technické znalosti aj.),
- individuální požadavky (orientační a zájmové testy a jejich vyhodnocení).
V
-

AIP je pět typů klienta:
žák,
hledám práci (zájem o informace o aktuálních možnostech uplatnění),
chci si doplnit kvalifikaci (klient je ochoten doplnit si kvalifikaci pro vykonávání profese
formou kurzu),
- jsem ochotný k rekvalifikaci (klient ochoten pro získání vhodného zaměstnání změnit
obor své kvalifikace prostřednictvím rekvalifikace nebo jiného způsobu vzdělávání),
- chci dále studovat, tzn. zvýšení stupně vzdělání (pro získání vhodného zaměstnání je
klient ochoten zvýšit si kvalifikaci formou absolvování další školy).
Dále součástí AIP je třináct oblastí:
1. typ klienta,
2. typ povolání,
3. školní vzdělání,
4. praxe,
5. řidičský průkaz,
6. jazyky,
7. počítače,
8. další dovednosti,
9. certifikáty,
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10. oblast zájmů,
11. osobnostní,
12. zdravotní stav (tento formulář obsahuje obecné dotazy na rozsáhlé skupiny onemocnění,
pokud má ovšem klient pocit, že mu zadané zdravotní kontraindikace nabídku pracovních
míst omezují, může tuto stránku odstranit).
Analýza způsobilosti (AZ) je nástroj porovnávající profil klienta s profily typových pozic a
vybírající vhodné pozice podle míry způsobilosti (shody jednotlivých dat). V podstatě se
jedná o srovnání dat, které o sobě zadal klient do osobního profilu v AIP s daty, které
obsahuje Kartotéka typových pozic. Na základě zjištěných výsledků srovnání jsou klientovi
nabídnuty pozice, a to dle největší míry shody a v závislosti na typu klienta. Dále je možné
vyhledat k vybrané pracovní pozici volná místa. K tomu slouží databáze volných míst serveru
MPSV. Nabídka typových pozic je vhodným podkladem pro komunikaci s klientem při
poradenství.
Ve výsledcích jsou u některých pozic zobrazeny v položce „další informace“ i
disproporce ve způsobilosti, což může být zdrojem dalších poradenských aktivit.
Aplikace vyhledává i volná místa na serveru, kam je umísťují jednotlivé úřady práce.
V této funkci lze spatřovat jednu z možností samoobslužného zprostředkování.
Analýza způsobilosti je integrována do modulu AIP (viz výše). Klient vyplní
informace o sobě a volbou „Vyhledat pozice“ se automaticky spustí vyhledávací algoritmus.
Integrující funkce systému – vytvářejí další prostor pro poradenské aktivity.
U daných typových pozic, které jsou čerpány ze zdrojů MPSV, je možno získat
podrobnější informace, kde získat vzdělání uvedené v kvalifikačních požadavcích. V části
kvalifikace zjistí informace o školách, které požadovaný obor vyučují. V případě chybějícího
kurzu, certifikátu je odskokem dostupná databáze dalšího vzdělávání, kde jsou k dispozici
informace kde, kdy a za kolik je možno daný kurz absolvovat, případně získat chybějící
certifikát. Zdrojem informací je databáze dalšího vzdělávání. Informace doplňují vzdělávací
instituce aktuální nabídkou.
Celá aplikace je koncipována tak, aby se vějíř možností co nejvíce rozevíral, aby
nabídka typových pozic přivedla klienta k úvaze, že může případně dělat i něco jiného než
dosud vykonával. Jedná se o motivaci klienta. Někdy tato nově nabytá informace o sobě
nemusí být pro klienta zrovna pozitivní. Proto je důležitá práce poradce, který při komunikaci
s klientem působí a je zdrojem inspirativní informace.
Technicko-organizační řešení k uplatnění ISTP v podmínkách úřadů práce je
individuální a závisí na podmínkách konkrétního úřadu. Stále probíhá doškolování
pracovníků Úřadů práce.
Pracovníci úřadu mají přístup k aplikaci ze svého počítače. Aplikace je navržena tak,
že s ní mohou pracovat i klienti úřadu práce přímo na úřadu. Vše závisí na konkrétním místě a
možnosti.
Velký přínos pro hodnocení zbytkového pracovního potenciálu osob se zdravotním
postižením, zejména pacientů po pracovních úrazech a s nemocemi z povolání, jako podklad
pro jejich uplatnění na normálním trhu práce má bilanční diagnostika prováděná úřady práce
a na ní navazující ergotesting rehabilitačních center zdravotnických zařízení.
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Bilanční diagnostika je proces, který s využitím komplexních odborných diagnostických
metod směřuje k optimálnímu využití zbývající potencionality člověka, která může vytvořit
optimální variantu řešení jeho situace, potřeb, schopností a zdravotního stavu a požadavků na
trhu práce. Pomáhá klientovi nejen s orientací v jeho současné často velmi obtížné situaci na
trhu práce, ale i v sobě samém (schopnosti, dovednosti, zájmy, zdravotní stav – zbytkový
pracovní potenciál, předpoklady, ambice, motivace pro výkon určité profese). Je to účinná
metoda prevence nezaměstnanosti, i když časově i finančně náročná. Své služby zaměřuje
především na klientelu, která nemá předpoklad úspěšného zprostředkování zaměstnání
v rámci běžných zprostředkovatelsko-poradenských aktivit úřadů práce.
Klientelou bilančně-diagnostických pracovišť úřadů práce jsou:
nezaměstnaní se zdravotním omezením, u kterých je nutno v rámci ucelené rehabilitace
posoudit jejich zbývající pracovní potenciál,
další nezaměstnaní
- vyžadující posouzení bilanční diagnostiky s ohledem na změnu kvalifikace,
- výběr vhodných kandidátů dle požadavků zaměstnavatele na konkrétní pracovní místo,
- zvažující vhodnost dalšího profesního vzdělání pro vyšší kvalifikaci při uplatnění na trhu
práce, při změně profese,
dlouhodobě nezaměstnaní
- z různých důvodů velice obtížně hledající svůj návrat do pracovního procesu (nebo jej již
přestali hledat),
- nutnost resocializace,
- získání patřičné motivace pro aktivity vedoucí k znovuzačlenění do pracovního procesu.
Bilanční diagnostika je komplexní služba, která pomůže nasměrovat klienta k
optimálnímu řešení jeho konkrétní situace. Tato objektivní analýza vyžaduje odbornou
poradensko-diagnostickou pomoc, kterou klient není schopen vykonat sám. Bilanční
diagnostika se orientuje na optimální variantu řešení situace klienta, která odpovídá jak
potřebám klienta, tak požadavkům trhu práce.
Přípravná fáze
 spolupráce oddělení zprostředkování a poradenství úřadů práce (následně pak oddělení trhu

práce)
 vytipování klienta – návrh zprostředkovatelky (zhodnocení potřebnosti bilanční
diagnostiky)
 navržení konzultace klienta s psychologem ÚP
 seznámení klienta s vhodností zařazení do bilanční diagnostiky
 individuální pohovor zprostředkovatelky s klientem
 prvotní pracovní, zdravotní a sociální anamnéza
Průběh bilanční diagnostiky
 skupinové testování
 individuální vyhodnocení výsledků bilanční diagnostiky psychologem (výsledná zpráva,
doporučení pro budoucího zaměstnavatele, doporučení na ergodiagnostiku)
 zpracování závěrů z psychologické části bilanční diagnostiky (vytipování vhodných profesí
k reálnému uplatnění na trhu práce, objednání na ergodiagnostiku)
 u vybraných klientů zpracování závěrů z ergodiagnostiky
Znovuzačleňování těchto osob do pracovního procesu je velmi komplikované a
vyžaduje účast odborníků především z oblasti zdravotnictví, sociálních věcí, úřadů práce,
školských zařízení apod. Při vlastní realizaci je velmi nutné podle konkrétních okolností
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daného případu zřídit multidisciplinární tým odborníků: lékař, fyzioterapeut, ergoterapeut,
psycholog, andragog, sociálník pracovník aj. Tato zdravotně-sociální služba tedy přináleží
více než jednomu resortu. Jedním z řešení propojení působnosti obou těchto systémů je
metoda funkčního hodnocení pracovního potenciálu klienta.
Pro klienty, kteří přicházejí do rehabilitačního centra za účelem předpracovního
hodnocení, je k dispozici vypracovaná bilanční diagnostika včetně psychologického vyšetření
a předem navržený typ možného pracovního zařazení na trhu práce či rekvalifikace k této
práci potřebné. Hodnocení týmu pracovníků rehabilitačních center vychází tedy přímo
z požadavků toho určitého druhu zaměstnání, které čerpá z profesiogramů.
Klienti, kteří přicházejí na rehabilitační oddělení (do rehabilitačních center) za
účelem předpracovního hodnocení, prochází vyšetřením rehabilitačního lékaře, fyzioterapeuta
a ergoterapeuta, event. andragoga. Klient přinese s sebou osobní zdravotní dokumentaci od
obvodního lékaře.
Vyšetření lékaře rehabilitačního centra
Lékař vyplní současnou (osobní, pracovní a sociální) anamnézu, z osobní zdravotní
dokumentace provede výpis (s ohledem na splnění zdravotních požadavků).
Jedná se o vyšetření
- zraku,
- sluchu,
- alergií, kožních onemocnění,
- závažných vrozených a získaných ortopedických vad a poruch,
- onemocnění dýchacích cest,
- onemocnění srdce, vady a nemoci snižující tělesnou zdatnost uchazeče,
- vyšetření zátěžových testů – ergometrie, spirometrie, v případě potřeby zajistí chybějící
vyšetření.
U některého typu zaměstnání je nutné počítat s výskytem prašnosti, hlučnosti; práce,
kde se mění klima, práce s chemickými látkami, je-li to potřeba (podle profesiogramu), klient
je dodatečně na tato vyšetření odesílán.

Vyšetření fyzioterapeutem
Fyzioterapeut odebere nynější anamnézu, osobní, pracovní a sociální, se zaměřením
na pracovní a sociální prostření, provádí celkový kineziologický rozbor pohybových
možností klienta (svalový test, goniometrii - rozsahy pohybu kloubů, rozsahy pohybu páteře,
hodnocení postavy a držení těla, vyšetření stoje, chůze a zdolávání schodů, popřípadě
překážky, vyšetření čití a taxe, koordinace, svalového tonu a rovnováhy, vyšetření
pohybových stereotypů).

Doprava do zaměstnání
Fyzioterapeut prochází možnosti dopravy do zaměstnání a způsob dopravy, je-li
klient schopen dojíždět na směny, na služební cesty či směnný provoz, zda vlastní řidičský
průkaz.

Vyšetření ergoterapeutem
Ergoterapeut provádí hodnocení funkčních schopností, funkční test ruky,
dynamometrii, test pracovní křivky, orientačně hodnotí kognitivní funkce a další sezení jsou
věnována modelovým situacím:
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Funkční test ruky – zručnost,
Pracovní křivka,
Kognitivní funkce,
Modelové situace.
Funkční test ruky
- tímto testem se hodnotí jednotlivé úchopy, jemná motorika, hrubá motorika – jejich
rychlost, zručnost, síla a unavitelnost svalů ruky i celé horní končetiny, zacílení pohybu –
taxe, koordinace rameno-loket-ruka, koordinace levé a pravé končetiny a také koordinace
oko-ruka; v rámci tohoto testu provádí i vyšetření čití na horních končetinách a tapping
prstů;
- nedílnou součástí funkce ruky je i síla stisku, která se měří dynamometrem (měří se
dvakrát, střídavě, počínaje preferovanou rukou); toto je měřítko motorické síly – je
udávána pro muže 40 – 50 kg, pro ženy 25 – 30 kg;
- test úchopový, kde se promítají úchopy statické a dynamické, které se testují na obou
končetinách.
Pracovní křivka
- je test, který je vhodný, jednoduchý a přesný při monotónní duševní práci; klient sečte
vždy dvě vedle sebe napsaná čísla a součet napíše mezi ně; celý test se provádí 30 min;
rozdělí se do tříminutových intervalů, určených stopkami nebo zvonkem budíku; když
dělá klient příliš mnoho chyb, můžeme soudit, že by byl schopen jen mechanické práce;
- test se vyhodnocuje graficky – tím se ukáže na únavu nebo opět zlepšení reakcíekonomika práce;
- v případě chybování je klient schopen jen práce mechanické;
- pro zodpovědnější práci musí mít klient méně než 2–3 chyby v každém odstavci;
- ergoterapeut hodnotí tempo práce, kvalitu, matematickou zdatnost, vytrvalost, přesnost,
spolehlivost, schopnost soustředění.
Modelové situace
Základní modelové situace jsou práce vsedě, práce ve střídavých polohách a práce ve
stoje. Z bilanční diagnostiky (návrhů zaměstnání) vždy předem vyplývá, kterou polohu je
nutné testovat. Modelové situace, které využíváme pro sedavé zaměstnání (kancelářské práce)
– přepisování textů, psaní na počítači.
V modelových situacích pro práce vestoje klienti pracují v truhlářské dílně se
dřevem, vyrábějí podle plánků krabičky z kartónů či paspartují, balí různé krabičky. Pro
některé pomůcky, vyžaduje-li to typ zaměstnání, klienti musí na žebřík.
Pro práci ve střídavých polohách se využívá kartotéky. Ženy pracují u šicího stroje.
Vyrábí okrasný papír.
Výstupem ergoterapeutického a fyzioterapeutického vyšetření je komplexní
zhodnocení všech těchto jednotlivých částí v souvislosti s vytipovaným pracovním místem.
Hodnotí se spolupráce, komunikace a iniciativa klienta.
Výsledkem musí být zhodnocení všech osobních předpokladů, které jsou
požadovány pro určitý typ povolání, tedy, které jsou uvedeny v daném profesiogramu.
Ukončení bilanční diagnostiky
 individuální pohovor klienta s psychologem ÚP o závěrech bilanční diagnostiky včetně
ergodiagnostiky
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 stanovení závěrů a výsledků bilanční diagnostiky pro klienta
 zhodnocení bilanční diagnostiky klientem
 předání závěrů zprostředkovatelce
Výstupy z bilanční diagnostiky
 návrh vhodného pracovního zařazení ve vztahu k aktuální situaci na trhu práce
 návrh na doplnění kvalifikace
 návrh na profesní reorientaci, a tím i rekvalifikaci
 návrh motivačních a aktivačních programů (Job klub)
 návrh spolupráce s externími organizacemi (dobrovolnická práce)
 návrh spolupráce s dalšími odděleními ÚP (APZ – dotovaná místa, SVČ, poradenství a
rekvalifikace)
 návrh na posouzení zdravotního stavu (ČID, ID)
Práce s výstupy bilanční diagnostiky na oddělení zprostředkování ÚP
 vodítko pro následné vedení klienta
 ve smyslu závěrů z bilanční diagnostiky poskytnutí dalších poradenských a
zprostředkovatelských služeb
 zprostředkování vhodného zaměstnání
 další konzultace s psychologem (zpětná vazba)
Analýza
V analýze jsme se zaměřili na současnou situaci v České republice, na ty subjekty,
které se z hlediska své věcné působnosti zabývají osobami se zdravotním postižením a jejich
uplatněním na normálním trhu práce včetně osob po pracovních úrazech a nemocech
z povolání. Cílovými subjekty byla vybraná zdravotnická zařízení a úřady práce.
Formou e-mailu byla kontaktována lůžková rehabilitační oddělení a některá
ambulantní rehabilitační oddělení, u kterých kromě běžné fyzioterapie funguje též
ergoterapie, popř. zde pracuje i sociální či jiný odborný pracovník čímž lze předpokládat, že
je zde možno provádět vyšetření zbytkového pracovního potenciálu u výše vymezených osob.
Na základě dopisu s otázkou zkušeností z oblasti předpracovní rehabilitace na
konkrétním pracovišti bylo osloveno celkem 130 zdravotnických zařízení, která splňovala
předpoklad provádění vyšetření zbytkového pracovního potenciálu.
K našemu velkému překvapení se ukázalo, že z celkového počtu dotázaných
zdravotnických zařízení se pouze 8 zdravotnických zařízení touto problematikou prakticky
zabývá.
K provedení této analýzy byly dotázány také všechny úřady práce. Výsledky šetření
jsou uvedeny v kapitole „Analýza postupů zjišťování pracovního potenciálu v ČR“.
Dále jsme oslovili zdravotní ústavy.
Zdravotní ústavy stanoví rizikové faktory pracovních podmínek a minimální
opatření k ochraně zdraví zaměstnanců, hygienické požadavky na vybavení pracovišť.
Zdravotní ústavy hodnotí např.:
- zdravotní rizika,
- nejvyšší přípustné hmotností limity pro zvedání a přenášení břemen ženami,
- největší přípustná vzdálenost pro přenášení břemen ženami při dobrých úchopových
možnostech,
- postup pro měření a hodnocení lokální svalové zátěže horních končetin,
- měření pracovní zátěže,
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-

celkovou fyzickou zátěž,
lokální svalovou zátěž.

Přípustné hodnoty fyziologických ukazatelů pracovní zátěže
Do přehledu této činnosti patří následující:
Hodnoty energetického výdeje mužů a žen ve věku 18–65 let při fyzické práci
vykonávané velkými svalovými skupinami nesmí přesahovat přípustné hodnoty uvedené
v tabulce.
Stejně tak jsou stanoveny přípustné hodnoty energetického výdeje chlapců a dívek ve
věku 15–18 let při fyzické práci vykonávané převážně velkými svalovými skupinami.
Přípustné hodnoty energetického výdeje a srdeční frekvence
Měření energetického výdeje a srdeční frekvence se provádí podle normových
metod.
Třídy energetické práce se dají rozdělit do 8 tříd podle energetického průměrného
výdeje člověka, kdy v 1. třídě práce přináleží < 80 M (W.m-2), ve druhé 81 až 105, ve třetí
106 až 130, ve čtvrté 131 až 160, v páté 161 až 200, v šesté 201 až 250, v sedmé 251 až 300,
v osmé 301 a více.
Ke každé třídě jsou přiřazeny příklady činností. Do první třídy bychom mohli zařadit
práce vsedě s minimální pohybovou aktivitou (kancelářské práce) a takové, kde člověk sedí,
vykonává lehkou manuální práci rukou a paží (práce na PC, jednoduché šití). Druhá třída
představuje práci vestoje spojenou s pomalou chůzí po rovné podlaze s přenášením lehkých
břemen (kuchaři, prodavači, kusová práce mechaniků). Ve třetí třídě se setkáme s prací vsedě,
kdy člověk trvale zapojuje obě ruce, nohy, paže a nohy popř. ještě přenáší břemena do 10 kg
(lakování, soustružení, strojové vrtání). Čtvrtá třída obsahuje práci vestoje s trvalým
zapojením obou horních končetin občas v předklonu nebo v kleče (pekaři, malíři pokojů,
hutní údržba). Pátá třída zahrnuje práci vestoje s trvalým zapojením obou horních končetin,
trupu a chůze (lehčí práce ve stavebnictví, práce v zemědělství). Do šesté pak patří ta
zaměstnání, která jsou spojena s rozsáhlou činností svalstva trupu, horních i dolních končetin
(těžší práce ve stavebnictví, práce ve slévárnách). Sedmá třída je totožná se šestou, více
intenzivnější. Osmá zařazuje práce spojené s rozsáhlou a velmi intenzivní činností svalstva
trupu, horních i dolních končetin (těžba dřeva v lese, důlní pracoviště).
Přípustné hodnoty lokální zátěže svalů vyjádřené v % max. svalové síly Fmax
Celosměnový časově vážený průměr vynakládaných svalových sil nesmí překročit
hodnoty vyjádřené procentem maximální svalové síly (% Fmax) exponované svalové skupiny
uvedené v tabulce
Četnosti pohybů, při nichž jsou zatěžovány malé svalové skupiny předloktí a ruky,
nesmí za směnu ani krátkodobě za minutu překročit při uvedených vynakládaných svalových
silách hodnoty uvedené v tabulce.
T a b u l k a 1 Nejvyšší přípustné hmotnostní limity pro zvedání a přenášení břemen
ženami oběma rukama
v pracovní poloze vestoje
při pracovní poloze vsedě nesmí být hmotnost břemene větší než

5 kg

T a b u l k a 2 Nejvyšší přípustná vzdálenost pro přenášení břemen ženami při dobrých
úchopových možnostech
hmotnost ručně přenášených břemen (kg)
maximální vzdálenost přenášení (m)

15
10
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10
15

5
20

Četnost pohybů drobných svalových prstů ruky nesmí překročit při vykládaných
svalových silách 3% Fmax. hodnotu 110, u 6% Fmax hodnoty 90 za min.
Pracovní úkony s použitou silou nad 70% Fmax u práce převážně dynamické jako
pravidelná součást hlavní pracovní operace jsou nepřípustné. Pracovní úkony s použitou silou
60% Fmax u práce převážně dynamické jsou přípustné max. 600x za osmihodinovou směnu,
pokud je použito měřící zařízení umožňující snímání 1x za sekundu.
Pracovní úkony u práce převážně statické s použitou silou vyšší než 45% Fmax jako
pravidelná součást hlavní pracovní operace jsou nepřípustné.
Přípustné hmotnosti ručně přenášených břemen
Hmotnost břemen ručně přenášených muži nesmí překročit při dobrých úchopových
možnostech vyhodnocených podle § 9 tohoto nařízení při občasném zvedání a přenášení 50
kg, při častém zvedání a přenášení 30 kg, přičemž energetický výdej nesmí překročit hodnoty
uvedené v tabulce z první části a této přílohy. Občasným zvedáním a přenášením břemen se
rozumí práce vykonávaná přerušovaně po celou dobu celkově kratší než 30 minut za pracovní
dobu, častým zvedáním a přenášením břemen se rozumí práce vykonávaná po celou dobu
celkově delší než 30 min. za pracovní dobu. Kumulativní hmotnost ručně manipulovaných
břemen nesmí překročit 10 000 kg za pracovní dobu, a to ani při nerovnoměrném rozvržení
pracovní doby.
Hmotnost a podmínky pro zvedání a přenášení břemen těhotnými ženami, kojícími
ženami, matkami do konce devátého měsíce po porodu a mladistvými jsou stanoveny
zvláštním právním předpisem.
Krajské státní ústavy zajišťují zdravotní služby
•
v odboru pracovního lékařství
•
v odboru podpory zdraví
Odbor pracovního lékařství
zajišťuje:
- komplexní primární pracovně lékařskou péči a analýzu rizik pracovních podmínek a
zjišťování vlivu práce a pracovních podmínek na zdravotní stav a pracovní pohodu
zaměstnanců,
- lékařský dohled nad úrovní pracovních podmínek, organizaci první pomoci, spoluúčast na
výchově a výcviku v oblasti ochrany zdraví a podpory zdraví zaměstnanců,
- provádění analýz zdravotního stavu pracovníků včetně pracovní úrazovosti, nemocnosti,
výskytu nemocí z povolání a nemocí ovlivněných prací,
- posuzování zdravotní způsobilosti k práci zjišťováním zdravotního stavu za použití
lékařských prohlídek,
- konzultační a poradenskou činnost při rekonstrukci a zřizování nových pracovišť, při
zavádění nových technologií se zaměřením na zpracování preventivních opatření k
ochraně zdraví včetně intervenčních programů, při výběru osobních ochranných
pracovních pomůcek,
- poskytování poradenské péče v oblasti komplexního posouzení pracovního prostředí,
účinku práce na organismus pro jednotlivé pracovníky, pro osoby handicapované a
mladistvé,
- sledování zdravotního stavu pracovníků,
- šetření pracovních podmínek pro potřeby klinik a oddělení nemocí z povolání a fyziologie
práce,
- měření a hodnocení nároků práce z hlediska fyzické a tepelně vlhkostní zátěže organismu
a sledování její odezvy u pracovníků,
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-

-

-

objektivizaci podmínek pro vznik nemocí z povolání z nadměrné zátěže a působení
vibrací,
funkční vyšetření plic, srdce a jiných systémů, vyšetření fyzické zdatnosti,
posuzování a hodnocení pracovního místa, nástrojů, strojů a zařízení a osobních
ochranných prostředků z hlediska fyziologie práce a ergonomie, posuzování pracovních
míst z hlediska optimální funkce lidské složky systému jak z hlediska zdraví, tak i jeho
spolehlivosti a efektivnosti,
sledování úrovně pracovních podmínek, které jsou zdrojem senzorické i mentální zátěže a
stresu se zaměřením i na psychosociální faktory,
zjišťování příznaků porušení psychické pohody, psychických funkcí a narušení duševního
a somatického zdraví v souvislosti se senzorickou a mentální zátěží,
odborná psychologická vyšetření pro účely výběru a rozmisťování pracovníků se
zaměřením na profesi a činnosti, které jsou spojeny s výraznou neuropsychickou zátěží
nebo zvláštními požadavky na úroveň psychických, senzomotorických funkcí a
osobnostních vlastností,
studijní a poradenská pracoviště pro praktické lékaře a specialisty provádějící pracovně
lékařskou péči,
konzultační, konziliární a poradenskou činnost pro lékaře jiných oborů poskytující
pracovně lékařskou péči z oblasti lékařské péče (oblasti fyziologie, psychologie práce),
výukové centrum, školící místo.

Odbor podpory zdraví
zajišťuje:
- vypracování rehabilitačních a rekondičních programů pro pracovníky z provozů, které
mají nebo by mohly mít negativní vliv na pohybový aparát, mentální či senzorické funkce
pracovníků,
- poradenskou činnost pro veřejnost v oblasti podpory zdraví,
- programy pro ochranu a podporu zdraví, jejich tvorbu a realizaci,
- analýzu zdravotního stavu a monitoring faktorů životního stylu a prostředí obyvatel,
regionu formou sběru a zpracování dat z oblasti statistiky,
- informovanost veřejnosti prostřednictvím medií.
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Projekt VÚPSV „Vypracování metody pro zjišťování pracovního potenciálu osob se
zdravotním postižením vzniklým po pracovním úrazu nebo nemoci z povolání“

Příloha č. 14: ANALÝZA SYSTÉMŮ DESKRIPCE PRACOVNÍCH MÍST
v ČR
Mgr. Alexandra Kučerová, MUDr. Vladislava Míková a kolektiv,
Rehabilitační centrum Okresní nemocnice Tábor
Analýza systémů deskripce pracovních míst v České republice z hlediska jejich
použitelnosti pro osoby po pracovních úrazech a nemocech z povolání
Analýza systémů deskripce pracovních míst směřovala především na nově vytvořený
Integrovaný systém typových pozic a profesiogramy.
Integrovaný systém typových pozic (dále ISTP) a profesiogramy jsou využívány
při práci s klientem na úřadech práce a v některých rehabilitačních centrech, které byly
zřízeny ve zdravotnických zařízeních v letech 1993 – 1995 v České republice za finanční
podpory státu (na jejich zřízení, nikoliv na provoz). Hrazení úkonů, které doposud nejsou
hrazeny zdravotními pojišťovnami, probíhá velmi složitě, například s využitím projektů
podporovaných Ministerstvem zdravotnictví ČR.
Integrovaný systém typových pozic (ISTP) je k dispozici pro všechny subjekty, které
se vyskytují na trhu práce. Je jedním z řady nástrojů pro poradce-zprostředkovatele na
úřadech práce, ale také pro klienta samotného, kterému slouží jako jakýsi průvodce v aktuální
situaci na trhu práce vzhledem k jeho požadavkům. Tzn., že s ISTP pracuje jak
zprostředkovatel, tak s ním může pracovat přímo klient sám. Snahou tohoto systému je tak
především zlepšení komunikace na trhu práce mezi všemi subjekty, které se zde vyskytují.
Zjistili jsme, že při využití na úřadech práce je systém v prvé řadě orientován na
takové klienty, kteří jsou pozitivně motivováni a mají tak zájem aktivně se podílet na řešení
své nelehké životní situace, ve které se právě vyskytli.
Systém ISTP má i širší využití. Prvky systému je možné začleňovat do dalších aktivit
úřadů práce. Jedná se např. o individuální akční plány, motivační kurzy, Job kluby či bilanční
diagnostiku. Zde pak s klientem spolupracuje profesionál v dané oblasti.
Integrovaný systém typových pozic
Z pohledu poradenství a zprostředkování pracovních činností je ISTP tvořen třemi částmi. Ty
můžeme právem považovat za základní stavební kameny tohoto systému.
Jedná se o:
I.
Kartotéku typových pozic
II. Analýzu individuálního potenciálu (viz „Analýza postupů zjišťování pracovního
potenciálu v ČR“)
III. Analýzu způsobilosti (viz „Analýza postupů zjišťování pracovního potenciálu
v ČR“)
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ad I. Kartotéka typových pozic
Pro problematiku zaměstnávání osob po úrazu či nemoci je nejdůležitější již zmíněná
kartotéka typových pozic. Jedná se o strukturovaný soubor informací o povolání a typových
pozicích.
Kartotéka typových pozic (KTP) je databáze popisující dělbu práce, aspekty
výkonu práce a požadavky na vykonavatele. V této databázi najde zájemce strukturovaný
soubor informací o povoláních a typových pozicích, které poskytují reálnou představu o
činnostech vykonávaných v dané profesi. Dále jsou k dispozici údaje o průměrném výdělku
v regionálním členění, o náročnosti pracovních podmínek. Nechybí ani informace o
konkrétních požadavcích na vykonavatele jak z hlediska kvalifikace (přípravy na povolání,
nutných certifikátů a případně praxe), tak z pohledu osobnostních požadavků a zdravotního
stavu. Všechny tyto informace mohou sloužit při rozhodování o profesní orientaci, volbě
povolání nebo při rozhodování o směru rekvalifikace.
Na internetu je možné nalézt přehled kartotéky typových pozic členěný podle oborů.
Číslo v závorce u jednotlivých oborů vyjadřuje počet typových pozic, které jsou zde zařazeny.
Na této stránce je možné vyhledávání jak přes jednotlivé obory, tak fulltextem. KTP je
průběžně aktualizována a rozvíjena tak, aby odrážela reálný stav ve světě práce. Celá aplikace
je přístupná nejen pracovníkům úřadů práce, ale všem, kdo mají přístup na internet.
Kartotéka typových pozic je vlastně "katalog povolání nové generace" tvořený
databází informací volně dostupných na internetu. Pro zpřehlednění poskytovaných informací
byl navržen přístup „tří hladin“.
Na základě tohoto přístupu jsou informace zařazeny do tří kategorií:
- informace, které vidí uživatel při prvním kontaktu s kartou typové pozice,
- informace, které jsou o každé typové pozici zaznamenány v databázi („komplexní profil
typové pozice„),
- informace poskytované externími systémy.
Analýza typových pozic
Profil typové pozice obsahuje následující oblasti:
charakteristika (specifikace daného povolání, obsahová náplň povolání a typové pozice):
- identifikace (název, alternativní názvy, příbuzná typová pozice, kvalifikační úroveň)
- obecná charakteristika,
- pracovní činnosti
Mzdy v regionu (přehled hrubé průměrné mzdy daného povolání nebo typové pozice,
zároveň i rozpětí minimální a maximální mzdy za jednotlivé regiony)
Příklady prací (definice prací, které mohou být vykonávány na dané typové pozici
nebo povolání, jsou vymezeny vždy tak, aby byly zařaditelné do stupňů a tříd podle
náročnosti práce a jsou členěny pro podnikovou, rozpočtovou sféru a státní službu)
Pracovní podmínky (vliv pracovního prostředí podle faktorů, jejichž působení se
hodnotí prostřednictvím stupnice, při hodnocení se vychází z hygienických norem a metodik):
• zátěž teplem,
• zátěž chladem,
• zátěž hlukem,
• zátěž vibracemi,
• zátěž pachem,
• zátěž chemickými látkami,
• celková fyzická zátěž,
• zátěž trupu a páteře s převahou statické práce,
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•
•
•
•

lokální zátěž – zátěž malých svalových skupin,
lokální zátěž jemné motoriky,
zátěž prací v nevhodných pracovních polohách,
duševní zátěž aj.

Kvalifikace (školní vzdělání pro dané povolání):
• optimální,
• také vhodné,
• ještě přípustné.
Průřezové dovednosti (znalosti a dovednosti potřebné pro výkon daného povolání nebo
typové pozice):
• znalosti cizích jazyků,
• řízení motorových vozidel,
• ovládání PC,
• administrativní a interpersonální dovednosti apod.
Zdravotní podmínky (přehled onemocnění, která vylučují výkon typové pozice nebo
výkon typové pozice omezují):
Osobnostní požadavky (pomocí škály popisuje požadavky na osobu)
• zrak,
• pozornost,
• paměť,
• představivost,
• myšlení,
• psychické nároky,
• jednání s lidmi.
Zájmový typ (dle zájmových a pracovních preferencí je každé povolání nebo pozice
zařazena do jednoho ze šesti zájmových typů a každý typ je pro dané povolání nebo typovou
pozici krátce charakterizován):
• intelektuálně-výzkumný,
• umělecko-jazykový,
• sociální,
• podnikatelský,
• administrativně-správní,
• prakticko-technický.
KZAM – Kvalifikace zaměstnání (5ti místný číselný kód, zaměstnání je definováno
jako soubor úkolů a povinností, které jsou vykonávány jednou osobou),
připomínky (přehled vznesených připomínek ke konkrétní pozici),
garance – informace o koordinátorovi (zástupce Hospodářské komory ČR, Svazu průmyslu a
dopravy ČR apod.).
Profesiogramy
Na úřadech práce jsou dále k dispozici zprostředkovatelkám tzv. profesiogramy. Jsou
v tištěné podobě pro každé zaměstnání.
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Analýza profesiogramů
Konkrétní pracovní pozice a její nároky na:
• pracovní činnosti,
• pracovní prostředky,
• pracovní prostředí,
• oblasti znalostí a dovedností,
• zdravotní požadavky,
• osobní předpoklady (dobrý zrak, dobrý sluch, čichová rozlišovací schopnost, chuťová
rozlišovací schopnost, obratnost prstů a rukou, fyzická síla, fyzická vytrvalost, rychlost
reakce, soustředěnost, paměť, rychlost úsudku, kombinační schopnosti, počtářské
schopnosti, technické myšlení, prostorová představivost, vynalézavost a tvůrčí schopnosti,
schopnost slovně formulovat, schopnosti zorganizovat si práci, schopnost improvizovat,
schopnost učit se, schopnost učit se cizí jazyky, schopnost tvořit esteticky, schopnost
jednat s lidmi, schopnost zjednat si autoritu, schopnost pracovat v týmu, smysl pro
obchod, kultivovaný zjev a vystupování, trpělivost, ukázněnost, spolehlivost, přesnost,
čistotnost, silná vůle),
• příbuzná povolání,
• vzdělání,
• učební plány.
Nařízení vlády č.178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví
zaměstnanců při práci ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a č. 441/2004 Sb.
Zprostředkovatel, a tím i klient mají k dispozici popis konkrétního pracovního
místa s jeho požadavky v tištěné podobě.
Pracovní lékařství
Pracovní lékařství se zabývá komplexně vztahem práce a zdraví: stanovuje
požadavky na vytvoření bezpečného a zdravého pracovního prostředí, řeší přizpůsobení práce
k schopnosti pracovníků s přihlédnutím k jejich tělesnému a duševnímu zdraví, zabývá se
podporou zdraví pracovníků a jejich pracovní způsobilosti
• zkoumá a hodnotí pracovní vlivy, které působí na zdravotní stav pracovníků, hodnotí
zdravotní rizika při práci a navrhuje opatření k jejich minimalizaci,
• sleduje zdravotní stav, diagnostikuje nemoci související s prací a podílí se na jejich léčbě
a prevenci, zabývá se problematikou pracovních úrazů,
• posuzuje zdravotní způsobilost k práci a vhodnost pracovního zařazení,
• posuzuje, uznává, hlásí, eviduje a dispenzarizuje nemoci z povolání a ohrožení nemocemi
z povolání a podílí se na jejich léčbě a prevenci, rozhoduje o ukončení nemocí z povolání,
popřípadě ohrožení nemocí z povolání,
• vyhodnocuje efektivitu činností, které provádí.
Obor zahrnuje:
1) činnosti pro zaměstnavatele a pracovníky,
2) činnosti pro stát a) v problematice prevence nemocí z povolání,
b) v problematice státní kontroly nad úrovní pracovních podmínek,
c) vědeckovýzkumná, metodická a expertní činnost ad1).
Činnosti pro zaměstnavatele a pracovníky spočívají v poskytování pracovně
lékařských služeb, jejichž rozsah je dán zejména mezinárodní úmluvou ILO č. 161 (Vyhláška
MZV č. 145/1988 Sb.), jež byla Českou republikou ratifikována.
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Článek 5 této úmluvy definuje přiměřené a vhodné pracovně lékařské služby pro
zaměstnavatele v 11 bodech:
• stanovit a vyhodnocovat nebezpečí, která ohrožují zdraví na pracovištích,
• dohlížet na činitele v pracovním prostředí a pracovní zvyklosti, které mohou ovlivňovat
zdraví pracovníků včetně hygienických zařízení, závodních jídelen a ubytoven, pokud tato
zařízení obstarává zaměstnavatel,
• poskytovat poradenství o plánování a organizování práce včetně uspořádání pracovišť, o
výběru, údržbě a stavu strojů a jiného zařízení a o látkách, jichž se užívá při práci,
• účastnit se na vypracování programů zlepšování pracovní činnosti a vyhodnocování
nových zařízení ze zdravotního hlediska,
• poskytovat poradenství o zdraví, bezpečnosti a hygieně při práci a ergonomii a
individuálních a hromadných ochranných prostředcích,
• dohlížet na zdraví pracovníků v souvislosti s prací,
• podporovat přizpůsobování práce pracovníkům,
• účastnit se na opatřeních pracovní rehabilitace,
• spolupracovat při poskytování informací, výcviku a výchovy v oblasti zdraví a hygieny
při práci a ergonomie,
• organizovat první pomoc a ošetření v případě nutnosti,
• účast na rozborech pracovní úrazovosti a nemocí z povolání.
Součástí poskytování poradenství o zdraví je i účast na programech podpory zdraví.
Činnost oboru pracovního lékařství prováděná pro stát spočívá:
a) v činnosti při prevenci, diagnostice, léčbě, posuzování, hlášení a dispenzarizaci nemocí
z povolání,
b) v činnosti ve státním odborném dozoru při ochraně veřejného zdraví včetně radiační
ochrany,
c) ve vědeckovýzkumné, metodické, expertní a výukové činnosti.
V rámci zdravotního stavu klienta jsou k dispozici lékařské prohlídky za účelem
posouzení zdravotní způsobilosti k práci (nebo zařazení konkrétního pracovního místa
vzhledem k jeho zdraví).
Zde dochází k rozlišení:
• vstupní lékařské prohlídky (před zařazením do výkonu konkrétní práce),
• periodické lékařské prohlídky (dle stanovených termínů),
• výstupní (při ukončení vykonané práce),
• mimořádné (při důvodném podezření ze zhoršení pracovních podmínek nebo zdravotního
stavu),
• následné lékařské prohlídky (v případě, že vlivy pracovních podmínek působí i po
ukončení výkonu práce).
Při vystavování posudku o zdravotní způsobilosti musí být jasně definovány
požadavky, které vyplývají z uvažovaného pracovněprávního vztahu. Rozsah těchto
požadavků je definován obecně závaznými předpisy, ale ve vztahu k zaměstnanci musí být
deklarován zaměstnavatelem (§ 28 a § 35 ZP), musí být akceptován zaměstnancem a
aplikován posuzujícím lékařem.
Posuzující lékař nese plnou odpovědnost za aplikaci preventivních lékařských
prohlídek v rozsahu Směrnice MZ ČR č. 49/1967 Věst. MZ ČR. Při vystavení posudku musí
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respektovat nejenom požadavky zaměstnavatele, ale i zdravotní stav posuzované osoby a
osobní znalost pracovních podmínek pro výkon posuzované práce (osobní znalost pracovního
prostředí). Současně je nutné také zohlednit podmínky pro BOZP na pracovišti (tedy např.
vhodné používaní prostředků OOPP pro posuzovanou osobou).
Vydáním posudku lékař stvrzuje svoji osobní odpovědnost za tento závěr (je možné
se proti němu odvolat), a to i jménem zaměstnavatele – neboť se jedná o povinnost uloženou
primárně zaměstnavateli, která je ale zajišťována smluvním zdravotnickým zařízením.
V případě osob se změněnou pracovní schopností (nejenom nemoci z povolání, ale i
DIČ apod.) je vždy na posuzujícím lékaři, aby věc celkově zhodnotil, např. i včetně časově
omezeného posudku nebo posudku s podmínkou. V některých případech je vhodné dokonce
uvažovat o tzv. "pracovním pokusu", nebo tzv. "pracovní rehabilitaci" v plném významu
slova. V těchto případech se bere ještě v potaz tzv. zbytkový pracovní potenciál (vztahující se
k dalším rozhodným skutečnostem, např. i ke gradaci posuzované osoby).
Zdravotní ústavy
Dalším subjektem, který pracuje v této oblasti a významně se podílí na řešení otázek
deskripce pracovních míst jsou zdravotní ústavy.
Zdravotní ústavy sledují a vyhodnocují podle nařízení vlády č. 178/2001 Sb. ve znění
k 1.1.2003 vhodná pracovní místa a dle vyhlášky č. 432/2003 určují kategorizaci pracovních
míst.
Kritéria kategorizace prací
- prach,
- chemické látky,
- hluk,
- vibrace,
- neionizující záření a elektromagnetická pole,
- fyzická zátěž,
- pracovní poloha,
- zátěž teplem, zátěž chladem,
- psychická zátěž, zraková zátěž,
- práce s biologickými činiteli,
- práce ve zvýšeném tlaku vzduchu.
Při zařazování prací do kategorií se za rozhodující faktory považují ty, které lze při
dané práci významně ovlivňovat nebo ovlivňují zdraví pracovníka na pracovišti
(charakteristika směny). Směna musí probíhat za obvyklých provozních podmínek, doba
výkonu práce s jednotlivými faktory v daném čase odpovídá v rozhodujícím období skutečné
míře zátěže.
Zdravotní ústavy určují:
• prostorové požadavky na pracoviště,
• pracovní polohy a jejich hodnocení.
Pracovní poloha je vždy hodnocena pouze v souvislosti s vykonávanou činností, tj.
jestliže jde o strukturální části pracovní činnosti a nejde-li o nahodilé chování.
K tomuto hodnocení se používá dvoukrokový systém, kdy hlavní jednotkou je
KROK (zahrnuje hodnocení polohy jednotlivých částí těla pomocí úhlů a podmínky, za
kterých lze polohy označené “podmíněně přijatelné“ zařadit mezi polohy „přijatelné“).
Přijatelná pracovní poloha – práce vsedě nebo vstoje, popřípadě s možností střídání
sedu a stoje.
Podmíněně přijatelná pracovní poloha – určuje vymezení podmíněně přijatelné
pracovní polohy trupu, hlavy, krku, horních a dolních končetin pomocí úhlů.
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Nepřijatelná pracovní poloha – určuje vymezení nepřijatelné pracovní polohy trupu,
hlavy a krku, horních a dolních končetin pomocí úhlů.
Celková doba práce v osmihodinové směně v jednotlivých nepřijatelných pracovních
polohách nesmí překročit 30 minut.
Celková doba práce v podmíněně přijatelných a nepřijatelných pracovních polohách
nesmí být delší než polovina osmihodinové směny.
• hodnocení úrovně pracovních podmínek z hlediska psychické a zrakové zátěže
- psychická zátěž (vnucené pracovní tempo, časový tlak, sociální interakce a interpersonální
aktivity, riziko ohrožení vlastního zdraví a zdraví jiných osob, práce v třísměnném a
nepřetržitém pracovním režimu),
- zraková zátěž (velikost kritického detailu, náročnost na diskriminaci detailů, nároky na
adaptaci zraku, nároky na akomodaci a okohybné svaly, práce za zvláštních světelných
podmínek, používání zvětšovacích přístrojů) a další.
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Projekt VÚPSV „Vypracování metody pro zjišťování pracovního potenciálu osob se
zdravotním postižením vzniklým po pracovním úrazu nebo nemoci z povolání“

Příloha č. 15: TESTY FUNKČNÍ SOBĚSTAČNOSTI
MUDr. Vladislava Míková a kolektiv, Rehabilitační centrum Okresní nemocnice Tábor
V příloze jsou uvedeny testy FIM a Barthel index.
Tyto testy byly porovnávány s dalšími při výběru vhodných testů pro zjišťování pracovního
potenciálu jedince.
Byly vybrány proto, že se jedná o velmi účinné a široce rozšířené testy, které hodnotí
funkční nezávislost.
Pro zjišťování pracovního potenciálu jedince byl zvolen test PCA, protože z našeho
pohledu obsahuje fyzické a psychické aktivity, které jsou potřebné pro výkon práce.
Test PCA hodnotí zručnost, dosahování, zvedání a přenášení, toleranci stresu, plnění
úkolů, výdrž sedu a další (viz. příloha č. 18 Test funkčních schopností)

Functional Independence Measure FIM
Obvyklá mezinárodní zkratka: FIM
Plný název v originále: Functional Independence Measure
Plný název v češtině: Test funkční soběstačnosti, Funkční míra soběstačnosti, Funkční test
hodnocení nezávislosti
Autor: vytvořen institucemi – American Congress of Rehabilitation Medicine, American
Academy of Physical Medicine, Rehabilitation Task Force to Develop a National
Uniform Data Systém for Medical Rehabilitation
Původ: vytvořen v roce 1984, vychází ze základního hodnocení indexu Barthelové
doplněného sledováním kognitivních funkcí; autoři prokázali validitu testu, který je široce
používán v USA
Hodnocená populace: určen pro nemocné po cévních mozkových příhodách, lze ho však
použít i u mnoha dalších onemocnění; hodnocení fyzické a kognitivní disability, hodnotí stav
klienta na začátku, v průběhu a na konci rehabilitace (zlepšování, stagnace)
Účel užití: hodnotí, jak je jedinec aktuálně schopen vykonávat jednotlivé činnosti, nehodnotí,
co by možná mohl zvládnout; hodnotí 18 činností v 6 kategoriích (osobní péče,
kontinence, přesuny, lokomoce, komunikace a sociální aspekty); každá z funkcí se hodnotí 7
stupňovou bodovou škálou (1=plná pomoc, 7=plná soběstačnost)
Reliabilita: prokázaná spolehlivost testu
Validita: prokázaná validita, citlivost a dobrá proveditelnost
Adaptace na podmínky v ČR: V České republice je používána přeložená česká verze
(Vaňásková a Tošnerová, 1965 a Vaňásková et. al.,1996).
Doporučený uživatel: spolupráce ergoterapeut, fyzioterapeut, zdravotník různé odbornosti
(logoped, zdravotní sestra)
Typ: performační, k vyhodnocení profesionálem
Zdroj dat: řízené vyšetření pacienta
Technika získání dat: pozorování pacienta během všech personálních ADL
Přibližné trvání jednoho hodnocení: do 40 minut
Vypracování závěrečné zprávy: přímo do formuláře, během testování
Kontakt: www.udsmr.org
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Functional Independence Measure
FIM je indexem aktivity, nikoliv poruchy (impairment). Má změřit, co pacient
skutečně dělá bez ohledu na diagnózu či následek úrazu nebo poškození. Vychází ze
základního hodnocení indexu Barthelové doplněný sledováním kognitivních funkcí. Hlavní
myšlenkou při hodnocení činnosti je to, zda vyšetřovaný je nebo není soběstačný a zda
potřebuje pomoc druhé osoby. Jestliže je pomoc druhé osoby potřebná, pak v jakém rozsahu.
Je vhodný jako standart v programech vyšetření, pro sledování průběhu terapie,
zlepšování, event. stagnace. Je praktický pro klinické využití od přijetí pacienta přes kontrolní
měření až ke stanovení dlouhodobých rehabilitačních cílů. V průběhu rehabilitační léčby
měřené změny ukazují na případnou potřebu dalšího léčení.
Předností FIM proti jiným testům je, že současně hodnotí schopnosti lokomoce a
aktivity denního života s funkcemi kognitivními.
FIM obsahuje 6 kategorií:
• osobní péče,
• ovládání sfinkterů,
• mobilita, přesuny,
• lokomoce,
• komunikace,
• sociální adaptabilita.
Testované položky jednotlivých kategorií:
Soběstačnost
o stravování,
o úprava zevnějšku,
o koupání,
o oblékání horní části těla,
o oblékání dolní části těla,
o umývání.
Sfinktery
o kontinence moče,
o kontinence stolice.
Mobilita (přesuny)
o postel, stolička, vozík,
o WC,
o vana, sprcha.
Lokomoce
o chůze/vozík,
o schody.
Komunikace
o vnímání,
o vyjadřování.
Sociální adaptabilita
o sociální začlenění,
o řešení problémů,
o paměť.
Každou z funkcí hodnotíme 7stupňovou bodovou škálou, která definuje hlavní
stupně omezení, a tím odráží konkrétní potřebu léčebné pomoci, potřeby postiženého člověka
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k dosažení a udržení určité kvality života. Celkové rozpětí skóre je 18 – 126 bodů (pohybová
dovednost 13 – 91 bodů, psychické funkce 5 – 35 bodů.
Funkční stupně:
7 úplná nezávislost,
6 modifikovaná nezávislost.
Modifikovaná závislost
5 supervize (dohled),
4 minimální pomoc (pacient vykoná 7 5% a více činností z testu),
3 mírná pomoc (pacient vykoná 50–75 % činností z testu).
Úplná závislost
2 maximální pomoc (pacient vykoná 25-50 % činností z testu),
1 celková pomoc (pacient vykoná 0–25 % činností z testu).
Popis funkčních stupňů a jejich hodnocení:
bez pomoci - nezávislost, soběstačnost – bez pomoci jiné osoby
7. plná soběstačnost – všechny prvky činnosti, úlohy nemocný provádí typickým způsobem,
s jistotou, bez omezení, bez pomůcek nebo pomoci a v přiměřeném čase;
6. částečná soběstačnost – činnost nemocný provádí s následujícím omezením: pomůcky,
nejistota v provedení nebo delší doba než je doba přiměřená;
s pomocí - závislost - k provedení potřebuje nemocný další osobu k dohledu nebo k fyzické
pomoci, jinak činnost neprovede
- částečná závislost – pacient dokáže provést více než polovinu (50 %) výkonu sám.
Stupně potřebné pomoci jsou:
5. potřebný dohled – pacient potřebuje jako pomoc jen jednu osobu pro dohled, pokyn, ale
žádný tělesný kontakt; pomocník může připravit potřebné pomůcky nebo přiloží ortézu,
4. minimální pomoc – pacient potřebuje pomoc, vykoná 75 % či více procent výkonu sám,
3. střední pomoc – pacient potřebuje pomoc, provede 50 -75 výkonu sám.
- plná závislost – pacient dokáže provést méně než polovinu (50%) výkonu sám,
Potřebuje výraznou pomoc nebo úplnou pomoc. Stupně potřebné pomoci jsou:
2. výrazná pomoc – pacient provede 25 % výkonu sám,
1. plná pomoc výkonu – pacient dokáže sám splnit méně než 25 % výkonu.

Barthel index
Obvyklá mezinárodní zkratka: BI
Plný název v originále: Barthel Index
Plný název v češtině: Barthel Index, Hodnocení soběstačnosti dle Barthelové
Autor: Dorothea W. Barthel, Florence I. Mahoney
Původ: vytvořen roku 1965 (1955) Mahoneyovou a Barthelovou pro pacienty
s neuromuskulárním a muskuloskeletálním onemocněním. V původní formě posuzoval
schopnosti pacientů v deseti oblastech. Doporučen institucí Royal College of Physocians
(Velká Británie) pro standardní vyšetření soběstačnosti v geriatrii v průběhu hospitalizace.
Hodnocená populace: neuromuskulární, muskuloskeletální onemocnění (hodnocenízlepšení, stagnace, zhoršení)
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Účel užití: jde o velmi jednoduchý index osobní nezávislosti, využívá se k stanovení rozsahu
stávající pomoci, kterou pacient potřebuje, když není schopen některou aktivitu vykonat.
Reliabilita: prokázaná vysoká spolehlivost testu (Vaňásková)
Validita: prokázána validita a citlivost (Vaňásková)
Doporučený uživatel: ergoterapeut, fyzioterapeut, zdravotní sestra
Typ: performační, k vyhodnocení profesionálem
Varianty: modifikovaný test Barthelové
Zdroj dat: řízené vyšetření pacienta
Technika získání dat: pozorování pacienta během všech personálních ADL
Přibližné trvání jednoho hodnocení: 15 minut, vypracování zprávy: 5–10 minut, celkem do
20 minut
Vypracování závěrečné zprávy: přímo do formuláře, během testování
Kontakt: www.strokecenter.org
Popis testu:
jde o velmi jednoduchý index osobní nezávislosti, využívá se k stanovení rozsahu stávající
pomoci, kterou pacient potřebuje, když není schopen některou aktivitu vykonat.
Test hodnotí deset činností: příjem potravy, koupání, osobní hygienu, oblékání,
kontinenci stolice, kontinenci moče, užívání WC, přesuny, lokomoce a chůze po schodech.
Každá položka je skórována, skóre jednotlivých položek se sčítají. V součtu pak 0
znamená úplnou závislost na druhé osobě a nejvyšší hodnota 100 naopak úplnou
soběstačnost.
Maximální hodnota Barthel skóre neznamená nutně plnou soběstačnost v aktivitách
denního života, neboť mnoho okruhů denního života, jako domácí práce, vaření a nakupování,
není v BI obsaženo; neměří psychické funkce a sociální adaptabilitu. Při činnostech není ve
skórování citlivě odlišena potřeba minimální od maximální asistence.
Modified Barthel Index – Modifikovaný test Barthelové
Modifikovaný test Barthelové vytvořil Shah et al. v roce 1989. Modifikovaná forma
testu Barthelové obsahuje stejné položky jako originální Barthel Index, jen jinak
pojmenované.
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Projekt VÚPSV „Vypracování metody pro zjišťování pracovního potenciálu osob se
zdravotním postižením vzniklým po pracovním úrazu nebo nemoci z povolání“

Příloha č 16: A M A S
MUDr. Vladislava Míková a kolektiv, Rehabilitační centrum Okresní nemocnice Tábor
MUDr. Alexander Vávra, Rehabilitační centrum Krajské nemocnice v Pardubicích

AMAS „Activity Matching Ability System“
Původ
Systém byl vyvinut v Loughborough University ve Velké Británii před cca 25 lety a
modernizován v r. 2002 v projektu, jehož se účastnily následující subjekty:
Employment Services, ICE Ergonomics at Loughborough University, Disability
Matters Ltd, Jobcentre Plus, Knowhow Systems Ltd a další. Z materiálů volně dostupných na
internetu (http://www.lboro.ac.uk/research/esri/hfdc/AMAS.pdf) pro potřeby výzkumného
úkolu VÚPSV přeložil MUDr. Alexander Vávra, Rehabilitační centrum KN Pardubice.
Popis systému
Dotazník slouží k porovnání schopností uchazeče s nároky pracoviště.
AMAS je velmi přínosný nástroj pro hodnocení těch, kteří hledají práci, zejména
jedinců s disabilitou (omezením aktivity) a těch, kteří jsou jinak znevýhodněni na trhu práce.
AMAS umožňuje jedinci ohodnotit vlastní schopnosti v kontextu práce.
Otázky se vztahují k tomu, zda by klient mohl vykonávat určité úkony, kdyby byly
součástí jeho budoucí práce.
Klient vyjádří, zda aktivitu
- může vykonávat bez problémů,
- má určité potíže s dotyčnou aktivitou, pak je zde příležitost popsat, o jaké potíže se jedná,
- tuto činnost nemůžete vykonávat.
Nejde o hodnocení výkonu v dané práci, ale o snahu zjistit, jestli klient může
uvedený úkon vykonávat, nehodnotí jeho kvalitu.
Zjišťuje, jaké pomůcky (ortézy, brýle, kontaktní čočky) a léky klient užívá, popř.
které další pomůcky by mohly klientovi usnadnit návrat do pracovního procesu.
Jedná se o sebehodnocení schopnosti pracovat za určitých pracovních podmínek.
Otázky se týkají:
- sluchu a komunikace,
- zraku a vnímání,
- polohy a pohybu,
- pohybu po pracovišti,
- dolních končetin,
- horních končetin,
- vlivu prostředí,
- kognitivních funkcí,
- schopností obsluhy přístrojů a displeje.

147

SLUCH a KOMUNIKACE
1. Kdyby v práci záleželo na dobrém sluchu, mohl byste ji dělat?
2. Kdyby v práci záleželo na komunikaci s lidmi, mohl byste ji dělat?
3. Kdyby v práci záleželo na čtení, mohl byste ji dělat?
4. Kdyby v práci záleželo na psaní, mohl byste ji dělat?
5. Kdybyste měl pracovat s čísly, mohl byste to dělat?
6. Kdyby v práci bylo nutné signalizovat rukama, mohl byste to dělat?
B. ZRAK a VNÍMÁNÍ
7. Kdybyste v práci potřeboval dobře vidět předměty na blízko, mohl byste to dělat?
8. Kdyby práce vyžadovala dobrý zrak na dálku, mohl byste ji dělat?
9. Kdyby bylo v práci zapotřebí dobré periferní vidění, mohl byste ji dělat?
10. Kdyby práce vyžadovala rozeznávání barev, mohl byste ji dělat?
11. Kdyby práce vyžadovala rozlišování tvarů a velikosti předmětů, mohl byste ji dělat?
12. Kdyby práce vyžadovala rozlišování předmětů v různých vzdálenostech, mohl byste ji
dělat?
13. Kdyby práce vyžadovala odhad pohybu objektů, mohl byste ji dělat?
14. Kdyby práce vyžadovala rozeznávání vzorů, mohl byste ji dělat?
C. POLOHA a POHYB
15. Kdybyste v práci musel stát, mohl byste ji dělat?
16. Kdybyste při práci musel sedět, mohl byste ji dělat?
17. Kdyby práce vyžadovala dosahovat rukama do výšky nad 1 a půl metru, mohl byste ji
dělat?
18. Kdybyste musel pracovat v úrovni půl metru nad zemí, mohl byste ji dělat?
19. Kdybyste musel pracovat v úrovni podlahy, mohl byste ji dělat?
20. Kdybyste při práci musel lézt pod nízké předměty, mohl byste ji dělat?
21. Kdyby vaše práce vyžadovala stálé naklánění dopředu či do stran, mohl byste ji dělat?
22. Kdybyste při práci musel často sahat rukama za sebe, mohl byste ji dělat?
23. Kdybyste se při práci musel často rozhlížet (do stran, nahoru a dolů), mohl byste ji dělat?
24. Kdybyste při práci musel často měnit polohy (dřep, sed, stoj), mohl byste ji dělat?
25. Kdybyste při práci musel něco zvedat, mohl byste ji dělat?
26. Kdybyste při práci musel něco nosit, mohl byste ji dělat?
D. POHYB PO PRACOVIŠTI
27. Kdyby práce vyžadovala přecházení po pracovišti, mohl byste ji dělat?
28. Kdyby na vašem pracovišti byly úzké prostory nebo různé překážky, mohl byste se tam
pohybovat?
29. Kdyby na vašem pracovišti byly rampy, mohl byste tam pracovat?
30. Kdybyste při práci musel chodit po schodech, mohl byste ji dělat?
31. Kdybyste při práci musel lézt po žebříku, mohl byste ji dělat?
32. Kdybyste musel pracovat ve výškách, mohl byste to dělat?
33. Kdybyste při práci musel chodit, mohl byste ji dělat?
E. DOLNÍ KONČETINY
34. Vstupní otázka: Kdybyste v práci musel používat pravou nohu, mohl byste to dělat?
35. Vstupní otázka: Kdybyste při práci musel používat levou nohu, mohl byste to dělat?
36. Kdyby práce vyžadovala součinnost pohybu obou nohou (nemyslí se tím chůze), mohl
byste ji dělat?
37. Kdyby bylo nutné při práci ovládat pedály (nožní spínače), mohl byste ji dělat?
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F. HORNÍ KONČETINY
38. Kdyby práce vyžadovala použití pravé paže a ruky, mohl byste ji dělat?
39. Kdyby práce vyžadovala použití levé paže a ruky, mohl byste ji dělat?
40. Kdybyste musel pracovat v předpažení, mohl byste takovou práci dělat?
41. Kdyby práce vyžadovala výraznou součinnost obou rukou, mohl byste ji dělat?
42. Kdyby práce vyžadovala časté uchopování předmětů, mohl byste ji dělat?
43. Kdyby práce vyžadovala manipulaci s nástroji, předměty apod., mohl byste ji dělat?
44. Kdyby práce vyžadovala rozlišování předmětů hmatem, mohl byste ji dělat?
G. VLIVY PROSTŘEDÍ
45. Kdyby práce vyžadovala pobyt v malém uzavřeném prostoru, mohl byste ji dělat?
46. Kdyby práce vyžadovala pobyt na otevřených prostranstvích, mohl byste ji dělat?
47. Kdybyste musel pracovat v izolaci, mohl byste takovou práci dělat?
48. Kdybyste musel pracovat v horku, mohl byste takovou práci dělat?
49. Kdybyste musel pracovat ve velkém chladu, mohl byste takovou práci dělat?
50. Kdyby v práci bylo nutno střídat různá prostředí (různé teploty, osvětlení, hluk), mohl
byste to dělat?
51. Kdybyste musel pracovat v prachu, pylu, s rozpouštědly, mohl byste to dělat?
52. Mohl byste pracovat s prostředky dráždícími kůži (inkousty, oleje, prací prostředky a
podobně)?
53. Kdybyste v práci musel ovládat běžící stroje, mohl byste to dělat?
54. Kdybyste při práci musel nosit chrániče sluchu, mohl byste to dělat?
55. Kdybyste byl při práci vystaven vibracím, mohl byste ji dělat?
H. KOGNITIVNÍ FUNKCE
56. Kdyby práce kladla nároky na paměť, mohl byste ji dělat?
57. Mohl byste dělat práci podle instrukcí?
58. Kdybyste se v práci měl učit nové úkoly, mohl byste to dělat?
59. Kdyby práce kladla nároky na soustředění, mohl byste ji dělat?
60. Kdybyste musel v práci dělat více věcí současně, mohl byste ji dělat?
61. Kdyby v práci záleželo na přesnosti, mohl byste ji dělat?
62. Kdyby vaší náplní práce bylo hledání závad, mohl byste ji dělat?
63. Kdyby vaše práce vyžadovala rozhodování, mohl byste ji dělat?
64. Kdyby se v práci rychle měnilo pracovní tempo, mohl byste to dělat?
65. Kdybyste měl pracovat zcela samostatně, mohl byste takovou práci dělat?
66. Kdybyste měl nastoupit na vedoucí pozici, mohl byste takovou práci dělat?
67. Kdybyste měl pracovat ve skupině, mohl byste to dělat?
68. Kdyby Vaše práce vyžadovala komunikaci s veřejností, mohl byste ji dělat?
I. OVLADAČE a DISPLEJE
69. Kdybyste musel v práci obsluhovat přístroj s knoflíky, páčkami a jinými ovladači, mohl
byste to dělat?
70. Kdyby práce vyžadovala čtení údajů z obrazovek a displejů, mohl byste ji dělat?
71. Kdyby práce vyžadovala reakci na světelná znamení (indikátory), mohl byste ji dělat?
72. Kdyby práce vyžadovala rozlišování zvuků (zvukových signálů), mohl byste ji dělat?
73. Kdybyste měl pracovat s ručními nástroji, mohl byste to dělat?
74. Kdybyste měl pracovat s počítačem, mohl byste to dělat?
75. Kdybyste měl pracovat s klávesnicí, mohl byste to dělat?
76. Kdybyste měl pracovat s počítačovou myší, mohl byste to dělat?
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77. Kdyby práce vyžadovala služební cesty, mohl byste ji dělat?
78. Kdybyste v práci měl jezdit autem, mohl byste to dělat?
AMAS poskytuje komplexní pohled na jedince, na jeho schopnosti vykonávat práci,
ne však na jeho disabilitu (omezení aktivity).
Ověření testu - Rehabilitační centrum Okresní nemocnice Tábor
Dotazník AMAS vyplňovali klienti v rámci modelové situace - sed (kancelářská
práce), proto jsme měli možnost přímé konzultace nad otázkami, které se zdály klientům
nejasné.
Ve většině případů se v odpovědích objevují možnosti:
-

záleží, jak se budu zrovna cítit,
záleží, jak často bych to dělal,
mohl bych, ale nikdo to po mně nechce
jen po určitou krátkou dobu,
lehce se unavím.

-

Při zhodnocení dotazníků jsme přihlíželi k Testu funkčních schopností – u některých
klientů se rozchází subjektivní hodnocení klienta v dotazníku AMAS a naše objektivní
hodnocení v Testu funkčních schopností.
Subjektivní hodnocení klientů, kteří jsou motivování k práci, více odpovídá reálnému
hodnocení v Testu funkčních schopností.
Klient se u dotazníku musí zamyslet nad podmínkami práce, kterou vykonává nebo by
mohl vykonávat.
Je-li klient dobře motivován k práci, test dobře poslouží k orientaci na pracovní podmínky
pro budoucí práci.
Při zhodnocení se negativně projeví subjektivní sebehodnocení u klientů, kteří se obávají
určitých podmínek při práci (pracovní činnosti) a u těch, kteří nemají zájem pracovat.

-

Dotazníkový test byl dále předložen klientům, kteří jsou zařazeni do projektu, za
účelem získání práce a jsou tedy motivováni pracovat.
Zadání testu bylo srozumitelné, jasné, bez problémů pochopili všichni klienti,
nevadila jim délka testu (psali cca 45 minut).
Ve většině případů volili odpověď „Ano, ale …“ a vždycky si „svojí“ odpověď našli
(což bylo důležité pro motivaci a jejich spokojenost – snaha zařadit se mezi „zdravé“ lidi).

Závěr
Přínos AMAS
• dotazníkové zjištění ochoty klienta přizpůsobit se určitým pracovním
podmínkám, konkrétnímu pracovnímu prostředí a pracovním činnostem atd.,
• zjišťuje osobnostní předpoklady klienta pracovat (z pohledu klienta),
• hodnotí zájem klienta pracovat,
• hodnotí ochotu a možnosti klienta snížit jeho požadavky na pracovní místo, pracovní
podmínky a pracovní prostředí,
• dotazník porovnává zdravotní požadavky na klienta s jeho aktuálním zdravotním stavem,
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•

nabídne možnosti najít uplatnění v původním zaměstnání nebo v příbuzných profesích,
popř. rekvalifikaci.

U klientů, kteří jsou opravdu motivování k práci, slouží tento dotazník ke zhodnocení
možností, které klient má. Jsou to především ti, kteří opravdu chtějí zjistit, jaké mají
schopnosti.
Hodnocení vyznívá velmi dobře u jedinců se zdravotním postižením.
Co v testu chybí





doprava do zaměstnání (ve smyslu schopností dopravit se sám nebo s asistentem, event.
nutnost úpravy vozidla), doporučujeme doplnit do dotazníku „Testu funkčních
schopností“
možnosti klienta vzhledem k zaměstnání (sociální, kognitivní), řeší Pracovní křivka
hodnocení kvality a kvantity práce. řeší Pracovní křivka
u vertebrogenních onemocnění – zvedání a přenášení těžkých břemen, řeší Isernhagen

Dotazník AMAS je vhodný pro hodnocení pracovního potenciálu.
Doporučujeme doplnit o test „Pracovní křivka“.
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Projekt VÚPSV „Vypracování metody pro zjišťování pracovního potenciálu osob se
zdravotním postižením vzniklým po pracovním úrazu nebo nemoci z povolání“

Příloha č. 17: PRACOVNÍ KŘIVKA
MUDr. Vladislava Míková a kolektiv, Rehabilitační centrum Okresní nemocnice Tábor

Přesný název: Die Arbeitskurve nach Emil Kraepelin und Richard Pauli – Mainzer Revision
Název v češtině: PRACOVNÍ KŘIVKA podle Emila Kraepelina a Richarda Pauliho
Autor – upravovatel v němčině: Ewald R.Christiansen
Český překlad: Ivana Koplíková
Jak dlouho v používání: Výzkum pracovních křivek začal Emil Kraepelin (r. 1886) a
Richard Pauli (r.1921) umožnil jejich využívání v psychodiagnostice.
Popis: Jde o časově nenáročný test, dobře hodnotitelný.
Jedná se o objektivní hodnocení množství součtů za časovou jednotku. (viz níže)
Přibližné trvání jednoho hodnocení: 30min
Vypracování závěrečné zprávy: 15 min
Reliabilita: prokázána
Validita: prokázána
Doporučený uživatel: ergoterapeut, fyzioterapeut
Stručná historie:
Pracovní křivka vznikla na základě studií, jejichž začátky sahají až do 19. století.
Často se měnily přístupy k vysvětlování a interpretaci symptomů pracovních křivek.
Pracovní křivka postupně sloužila jako:
¾ experiment ve výzkumu individuální únavy
¾ test na zjišťování účinku drog
¾ test matematického nadání
¾ test duševní výkonnosti
¾ test výkonnosti
¾ test charakteru
¾ test osobnosti („univerzální test“)
¾ neverbální test vůle
(Pracovní křivka podle Emila Kraepelina A Richarda Pauliho:Ivana Koplíková, 1994, str.6)

Výsledky pracovní křivky lze vysvětlit kvalitativním zdokonalováním.
Pracovní křivka je objektivní hodnocení množství součtů jednoduchých čísel za časovou
jednotku.
Sčítání má většinou charakter náhodnosti, to znamená, že by se dalo kdykoliv
nahradit jinou činností. Bylo zvoleno sčítání.
Při testování lze měnit postup sčítání z vodorovného na svislé; vynechávání desítky
při dvojmístném výsledku vyžaduje osvojení si nového návyku, a tím i značné vypětí vůle.
Provedení testu:
pracovní křivka by měla být zařazena na začátek testování,
úkolem je navození klidné situace, zmírnění strachu,
doba trvání testu je cca 30 minut,
jedná se o vhodný jednoduchý test na pozornost a přesnost při monotónní duševní práci,
na početních listech jsou úlohy rozděleny podle obtížnosti,
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Klient sečte vždy dvě vedle sebe napsaná čísla a součet napíše mezi ně. Např. 2+9 je
11, 11 napíše do prostoru mezi 2 9, pokračuje 9+3 je 12 atd. Celý test se provádí 30 minut,
maximální limit je 1 hodina. Po třech minutách určených stopkami nebo zvonkem budíku se
hodnotí počet dosažených součtů.
Hodnocení
Test se vyhodnocuje graficky. Na osu X naneseme tříminutové intervaly, na osu Y
stupnici od 0 do 180. Zaznamenáváme počet součtů v tříminutových intervalech.
Ergoterapeut hodnotí tempo práce, kvalitu, matematickou zdatnost, vytrvalost,
přesnost, spolehlivost, schopnost soustředění.
Hodnocení křivek:
- výška křivky – průměrná výška 90
- průběh křivky
Průběh křivky ukáže na únavu nebo opět zlepšení reakcí-ekonomika práce.
Pro zodpovědnější práci musí mít klient méně než 2–3 chyby v každém časovém intervalu.
Když dělá klient příliš mnoho chyb, můžeme předpokládat, že je schopen jen mechanické
práce.

Kritéria kvality testu
Testování pracovní křivkou se jeví jako dostatečně validní, protože dlouhodobé
počítání je napodobením jakékoliv jednoduché práce.
Je to model, na kterém je možné množství, kvalitu a průběh práce zjišťovat přímo.
(Pracovní křivka podle Emila Kraepelina a Richarda Pauliho: Ivana Koplíková, 1994, str. 87)
Objektivita provedení
Posuzování výsledků pracovní křivky je možné jen tehdy, když je zkoumaná osoba
co nejoptimálněji motivovaná a odpočinutá
Objektivita vyhodnocení
Objektivita vyhodnocení je prakticky dokonale realizována stejně jako u všech
výkonových testů (Pracovní křivka podle Emila Kraepelina a Richarda Pauliho: Ivana
Koplíková, 1994, str. 89)
Vyhodnocování testu:
¾ průměrné množství součtů / interval (3 min),
¾ začáteční nárůst tempa práce,
¾ chyby,
¾ opravy,
¾ kolísání tempa práce v průběhu testu,
¾ konečný nárůst tempa práce.
Průměrné množství součtů
Rozdílné množství součtů je výsledkem individuálně odlišné rychlosti zpracování.
Faktor pracovní rychlosti či jiná definice „trvalá koncentrace při rychlostní duševní práci“ byl
potvrzen a později definován jako „souhrnný faktor motivace podat dobrý výkon“. Kromě
toho se potvrdilo, že množství součtů závisí na určitých osobnostních vlastnostech a ve
značné míře na faktoru „sebejistota“. (Pracovní křivka podle Emila Kraepelina a Richarda
Pauliho: Ivana Koplíková, 1994,str.89,90,91)
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Začáteční nárůst tempa práce
¾ u nízkého nástupu – nesmělost, nezájem, určité zábrany, opatrnost, rozvážnost a
obezřetnost,
¾ u vysokého nástupu – pohotovost, krátkodobé vzplanutí, počáteční nadšení nebo vůle.
Chyby
Počet chyb závisí na:
¾ schopnosti koncentrace,
¾ pozornosti,
¾ pečlivosti a přesnosti,
¾ nedbalosti.

Opravy
Jako opravu je třeba chápat nejen chybný součet, ale i dodatečné opravování
nečitelně psaných číslic.
Kolísání
Při poklesu pozornosti aktivita při sčítání kolísá. Hrají zde roli rušivé elementy, ale i
únava, cvik a matematická zdatnost. Hlavním činitelem je kolísání pozornosti a soustředění.
Konečný nárůst tempa práce
Vysoký nárůst závěrečného výkonu svědčí o zvýšení výkonu, houževnatosti a
vytrvalosti. Na druhé straně nízký nárůst svědčí o malátnosti a neschopnosti udržovat stejné
tempo práce.
Cvik a únava jsou činitelé, kteří mohou ovlivnit úroveň pozornosti. Stupeň
koncentrace pozornosti se cvičením zvyšuje a únavou snižuje. Výkyvy křivek a počáteční
pokles, byly popsány a interpretovány jako: „výkyvy jsou výrazem změn koncentrace
pozornosti“ (Pracovní křivka podle Emila Kraepelina a Richarda Pauliho: Ivana Koplíková,
1994, str.101)
Dostáváme obraz o stupni schopnosti při počítání, ale i poznatky o primárních
faktorech, například o rychlosti chápání, jistotě, druhu únavy, vytrvalosti a dalších
momentech, které podmiňují kvalitu a kvantitu výkonů při sčítání.
Zároveň test poukazuje na celkové chování, individuální typ pracovní výkonnosti,
zejména pokud jde o dlouhodobé chování, které v praktické práci stojí v popředí.
Podle nejnovějších poznatků interpretací pracovní křivky se při pracovním procesu
projevují zejména tyto rysy lidské povahy: pracovitost, píle, vytrvalost, houževnatost,
sebeovládání, soustředěnost, unavitelnost, svědomitost, přesnost, pohotovost, přizpůsobivost,
obratnost.

Pracovní křivka
Výsledky vyšetření
Celkem 50 klientů
T a b u l k a 1 Rozdělení podle pohlaví
pohlaví

počet případů

muži
ženy

22
28
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G r a f k tabulce 1
30

počet případů

25
20
15
10
5
0
muži

ženy
pohlaví

Rozdělení podle věku
T a b u l k a 2 Věk
do 20 let
21-30 let
31-40 let
41-50 let
51-60 let
61-70 let

1
5
10
16
17
1

G r a f k tabulce 2
18
16

počet případů

14
12
10
8
6
4
2
0
do 20 let

21-30 let

31-40 let

41-50 let

věk
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51-60 let

61-70 let

Rozdělení podle vzdělání
T a b u l k a 3 Vzdělání
ZŠ
ÚSO
SŠ
VŠ
celkem

2
29
16
1
48

G r a f k tabulce 3
35

počet případů

30
25
20
15
10
5
0
ZŠ

ÚSO

SŠ

VŠ

vzdělání

Rozdělení podle diagnóz
T a b u l k a 4 Diagnózy
název diagnózy
neurologické
CMP
encefalitida
RS

4
1
3

celkový počet

8

název diagnózy
traumatologické
kontuze ramenního kloubu
fraktura femuru
ASK ramen. kloubu
léze brachiál. plexu
ASP kolena
DMO
polytrauma
fraktura pattelae
poranění nervu ulnaris
poranění nervu medianus
celkový počet
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1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
13

název diagnózy
vertebrogenní
dorsalgie

29

celkový počet

29

G r a f k tabulce 4

35

vertebrogenní

počet případů

30
25
20

traumatologické

15

neurologické

10
5
0
diagnózy
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Průměrný počet součtů u jednotlivých klientů v časovém intervalu 3 minut
klienti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Mn.sč
96
95
146
93
38
98
66
105
74
106
71
116
119
140
124
104
131
39
96
104
75
112
106
98
77
108
60
89
78
113
108
74
142
82
64
119
92
55
132
91
106
43
56
117
119
124
158
55
59
57

dorsalgie
dorsalgie
stav po contuzi ramenního kloubu
dorsalgie, st.p. borelióze
CMP
dorsalgie
dorsalgie,plurisegment.LS sy,CB sy
dorsalgie
reoperace ulnární epikondylitidy
ASK ramenního kloubu
dorsalgie Th.páteř
dorsalgie
dorsalgie, Schöerman
vertigo
dorsalgie, LS syndrom, Lumbágo
dorsalgie
dorsalgie
RS
fraktura femuru
osteoporóza
CB syndrom, migrény
dorsalgie
úraz, pánev, kyčelní kloub
dorsalgie L3/4protruze disku
kyfóza TH páteře
poranění n.ulnaris, n.medianus
CMP
RS
stav po polytraumatu
dorsalgie, LS syndrom
dorsalgie , LS syn
léze brachiálního plexu
dorsalgie
dorsalgie, LS syn., CB syn.- výhřez
ASP kolena
redres ramenního kloubu
dorsalgie
léze brachiálního plexu
paréza brachiálníhí plexu
paréza brachiálního plexu
dorsalgie
DMO
dorsalgie,LS syndrom
dorsalgie,CB syndrom
Dorsalgie,LS syndrom
CMP
dorsalgie
dorsalgie
dorsalgie, LS syndrom
RS

Mn.sč-množství součtů (průměrné množství součtů za 3 min)
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Závěrečné hodnocení v grafech
Průměrné mn.sč / 3 minuty

50

počet klientů

43
36
29
22
15
8
1
0

50

100

150

mn.sč

Mn.sč-množství součtů (průměrné množství součtů za 3 min)

Průměrné množství součtů
Celkem 50 klientů - 19 klientů méně než 90 – 38%
- 31 klientů více než 90 – 62%

38%
62%
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200

Dorsalgie – 29klientů
Průměrné mn.sč / 3 minuty u dorsalgií

29
počet klientů

25
21
17
13
9
5
1
0

50

100

150

200

mn.sč

Mn.sč-množství součtů(průměrné množství součtů za 3 min)

Průměrné množství součtů na jednoho klienta za 3 minutový interval je 99,2.
Průměr součtů na jednoho klienta s dorsalgiemi za 3 minutový interval činí 100,9.
Dorsalgie
Průměrné množství součtů
Celkem 29 klientů - 8 klientů méně než 90 – 22%
- 21 klientů více než 90 – 78%

22%

78%
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Příklad vyhodnocení pracovní křivky
G r a f pracovní křivky

množství součtů

120
100
80
60
40
20
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

časový interval 3 min.

Vyhodnocování testu:
¾ průměrné množství součtů / interval (3 min),
¾ začáteční nárůst tempa práce,
¾ chyby,
¾ opravy,
¾ kolísání tempa práce v průběhu testu,
¾ konečný nárůst tempa práce.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

průměrné množství součtů za 3 minuty je 77
začátečný nárůst tempa průměrný
počet chyb bezvýznamný
opravy minimální
kolísavé soustředění na práci (4x kolísání)
klient udrží pozornost určitou časovou jednotku
při určitém odpočinku je schopen zlepšení pozornosti a soustředění
pomalu, ale postupně zvyšující se tempo práce
konečný nárůst tempa chybí

Charakterové vlastnosti klienta:
• klient pečlivý,
• matematicky průměrně zdatný,
• schopen manuální jednoduché práce,
• pracuje pečlivě, svědomitě, s velkým nasazením a úsilím,
• nedoporučujeme úkolovou práci.
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Projekt VÚPSV „Vypracování metody pro zjišťování pracovního potenciálu osob se
zdravotním postižením vzniklým po pracovním úrazu nebo nemoci z povolání“

Příloha č. 18: TEST FUNKČNÍCH SCHOPNOSTÍ
MUDr. Vladislava Míková a kolektiv, Rehabilitační centrum Okresní nemocnice Tábor
Modifikovaný test PCA „Personal Capability Assessment"
(Pro účely výzkumného projektu HS/118/04 byly použity informace volně dostupné
na internetu, pro veřejné použití testu je nutný souhlas vlastníka.) Přeložil MUDr. Alexander
Vávra, Rehabilitační centrum KN Pardubice.
Popis originálního testu
Hlavní důvod stanovení funkční schopností je rozhodnout, zda má jedinec nárok na podporu.
Hlavní využití je zjištění, zda jedinec může pracovat navzdory jeho onemocnění.
V originále jde o dotazníkový test, který je používán ve Velké Británii.
Test je vhodný pro klienty, kteří udávají, že nemohou pracovat.
Není důležité, o jakou nemoc se jedná, ale jak tato nemoc ovlivňuje schopnost klienta provést
uvedené úkoly.
Test se používá při dlouhodobé pracovní neschopnosti.
Klient vyjadřuje své schopnosti, ale je dán také prostor popsat problémy, které má
s provedením těchto činností.
V testu jsou uvedeny dvě skupiny činností, jedna popisující fyzické problémy, druhá
psychické.
Každá činnost je rozdělena na 4–8 odpovědí, které vyjadřují schopnost klienta vykonat určitý
úkon (od „nemá žádné problémy“, po „absolutní neschopnost provést činnost“).
Každé odpovědi jsou přiřazeny body od 0 do 15.
Sčítají se nejvyšší hodnoty bodů.
Tam, kde jedinec udává poruchy duševní, je nutné získat informace o závažnosti problému od
praktického lékaře.
Těžká duševní onemocnění a další vyjmenované nemoci jako tetraplegie, progresivní
zánětlivá onemocnění kloubů, zhoubné nemoci, demence a další se netestují. Stejně pokud je
plánován terapeutický zákrok.
V našich podmínkách se jeví přínosné převést tento test na formu performační – praktické
hodnocení ergoterapeutem.
V této podobě byl v rámci projektu ověřován.
Postup testování
1. Vzpřímený sed na židli s opěradlem bez područek. Sed dvě hodiny, jako při práci vsedě
v kanceláři (klient vyplňuje dotazník AMAS a pracuje na testu „Pracovní křivka“).
2. Vstávání ze židle s opěradlem bez područek. Testujeme 10x za sebou, hodnotíme, zda se
klient musí něčeho přidržovat.
3. Předklon a klek. Předklon 10x, dále klek a sebrání papíru ze země.
4. Stoj bez podpory jinou osobou, lze hůl. Testujeme u ergoterapeutické desky zručnost
„Funkčním testem HK“.
5. Chůze po rovině (podle potřeby s opěrnou pomůckou, kterou běžně používá).
6. Chůze po schodech nahoru a dolů. Testujeme zároveň bod 5 a 6, chůzi ke schodům, 12
schodů nahoru a dolů.
7. Zručnost. Testujeme úkoly uvedené v testu a zručnost „Funkčním testem HK“ u
ergoterapeutické desky.
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8. Dosahování.
9. Testujeme úkoly uvedené v testu.
10. Zvedání a přenášení použitím paží a horní části těla. Testujeme úkoly uvedené v testu. Pro
body 10 – 14, A – D lze použít dotazník.
11. Zrak za normálního denního světla s brýlemi.
12. Řeč.
13. Sluch, popřípadě s aparátem.
14. Záchvaty bezvědomí nebo sníženého vědomí.
15. Kontinence.
A. Plnění úkolů
B. Každodenní činnosti
C. Tolerance stresu
D. Kontakt s lidmi
Dotazník
1. Poznáte světlo od tmy?
2. Rozeznáte obrys nábytku v místnosti?
3. Přečtete písmo 16 bodů ze vzdálenosti 20 cm?
4. Poznáte známou osobu přes místnost na vzdálenost 5 m?
5. Poznáte známou osobu na vzdálenost 15m?
6. Můžete sledovat TV se zvukem na maximum?
7. Rozumíte, když někdo mluví hodně nahlas v tiché místnosti?
8. Rozumíte, když někdo mluví normálním hlasem v tiché místnosti?
9. Rozumíte, když někdo mluví normálním hlasem na rušné ulici?
10. Máte záchvat bezvědomí nebo sníženého vědomí alespoň jednou denně?
11. Máte záchvat bezvědomí nebo sníženého vědomí alespoň jednou týdně?
12. Máte záchvat bezvědomí nebo sníženého vědomí alespoň jednou měsíčně?
13. Měl jste alespoň dva záchvaty v předcházejícím ½ roce?
14. Měl jste alespoň jeden záchvat v předcházejícím ½ roce?
15. Měl jste alespoň 2 záchvaty v předcházejících třech letech?
16. Kontrolujete moč?
17. Kontrolujete stolici?
18. Objevuje se u vás inkontinence stolice alespoň jednou týdně?
19. Objevuje se u vás inkontinence stolice alespoň jednou měsíčně?
20. Objevuje se u vás inkontinence stolice občas?
21. Objevuje se u vás inkontinence moči alespoň jednou měsíčně?
22. Objevuje se u vás inkontinence moči občas?
23. Jste schopen vyřídit telefon a předat vzkaz?
24. Stává se vám, že často hodiny sedíte a nic neděláte?
25. Jste schopen se soustředit na článek v novinách či na TV nebo rozhlasový pořad?
26. Zvládnete najít číslo v telefonním seznamu?
27. Vzdal jste se oddychových činností dříve oblíbených?
28. Počínáte si riskantně při obsluze zařízení domácnosti (plyn, elektrika) nebo nedbáte na
jiná běžná rizika?
29. Stalo se vám v posledních třech měsících, že jste způsobil nehodu kvůli vašemu neklidu,
zmatenosti nebo zapomnětlivosti?
30. Jste schopen udržet pozornost bez neustálého pobízení?
31. Potřebujete povzbudit, abyste vstal a oblékl se?
32. Potřebujete alkohol před polednem?
33. Stává se vám, že jste často během dne ve stresu, kolísá vám nálada?
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34. Dbáte na svůj zevnějšek a prostředí?
35. Máte problémy se spánkem, které vám pak vadí při denních činnostech?
36. Byl stres jednou z příčin, proč jste přišel o práci?
37. Máte často panický strach bez zjevné příčiny?
38. Vyhýbáte se běžným činnostem, protože je považujete za únavné a stresující?
39. Jste schopen se vyrovnat se změnami v rutinních činnostech?
40. Stává se vám často, že máte tolik úkolů, že je předem pro únavu, apatii či nezájem vzdáte?
41. Bojíte se, že práce zhorší vaše původní onemocnění?
42. Rozhodí vás obyčejné události, jejichž následkem je vaše zkratové jednání?
43. Máte nějaké potíže, které ztěžují jednání s lidmi?
44. Rozčílíte se věcmi, které vás před onemocněním nechávaly klidným?
45. Upřednostňujete samotu po dobu šest a více hodin každý den?
46. Bojíte se chodit sám?
Hodnocení
Každá odpověď je bodově hodnocena (od 0 nemá žádné problémy, po absolutní
neschopnost provést činnost). Hodnotí se součet bodů pro část testů zjišťujících fyzickou
schopnost, limit pro schopnost pracovat je 15.
Součet bodů v testech mentálních schopností, kde limit je 10 a součet bodů
získaných v testech mentálních a fyzických schopností musí být nejméně 15.
Když má klient 6 bodů a více v mentálních testech, přičte se k výsledku testů
fyzických 9.

Závěr
Přínos „Testu funkčních schopností“
•
jedná se o hodnocení aktivity (dle ICF schopnosti provedení úkolu nebo činnosti), ne
pouze hodnocení poruchy funkce či struktury orgánu,
•
test je vhodný pro klienty, kteří udávají, že nemohou pracovat,
•
obsahuje fyzické a psychické činnosti, které jsou potřebné pro výkon práce:
zručnost, dosahování, zvedání a přenášení břemen, toleranci stresu, kontakt s lidmi
plnění úkolů, každodenní činnosti, výdrž sedu a další,
•
fyzické aktivity jsou hodnoceny objektivně ergoterapeutem,
•
časově nenáročný.
Co v testu chybí
•
ad bod 7) Zručnost
U některých zaměstnání je důležitá manuální zručnost, např. má-li klient pracovat v úkolu,
event. vykonávat práci náročnou na detail; dále koordinace pravá a levá ruka. Důležitý
je úchop, jemná a hrubá motorika, koordinace, grafomotorika, svalová síla.
Proto jsme testování doplnili o „Funkční test motoriky ruky“ („Funkční test horní
končetiny“), v indikovaných případech jsme zařadili vyšetření dalších úchopů.
•
ad bod 8) Dosahování
Chybí pro práci důležité dosahování pod horizontálu (zásuvka), v horizontále (pracovní
deska), nad horizontálu (police) a dosahování do stran (pásová výroba).
řeší Isernhagen
•
ad bod 9) Zvedání a přenášení použitím paží a horní části těla
Chybí zvedání břemen těžších než 2,5 kg.
řeší Isernhagen
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„Test funkčních schopností“ je vhodný pro hodnocení pracovního potenciálu.
Doporučujeme doplnit o „Funkční test motoriky ruky“ („Funkční test horní
končetiny“), v indikovaných případech doporučujeme zařadit vyšetření dalších úchopů.

Vyhodnocení „Testu funkčních schopností“
Celkem 50 klientů
Grafická příloha
T a b u l k a 1 Rozdělení podle pohlaví
muži
ženy

22
28

44%

Muži
Ženy

56%
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T a b u l k a 2 Rozdělení podle věku
do 20 let
21-30 let
31-40 let
41-50 let
51-60 let
61-70 let

1
5
10
16
17
1

2%

2%

10%
do 20 let
21-30 let

34%
20%

31-40 let
41-50 let
51-60 let
61-70 let

32%

T a b u l k a 3 Rozdělení podle vzdělání
základní ZŠ
ÚSO
střední SŠ
vysokoškolské VŠ

2
30
17
1

ÚSO- úplné střední odborné

2%

4%

ZŠ
ÚSO
SŠ
VŠ

34%

60%

166

Rozdělení podle diagnóz
T a b u l k a 4 Diagnózy
název diagnózy
neurologické
CMP
encefalitida
RS

4
1
3

celkový počet

8

název diagnózy
traumatologické
kontuze ramen. kloubu
fraktura femuru
ASK ramen. kloubu
léze brachiál. plexu
ASP kolena
DMO
polytrauma
fraktura pattelae
N. ulnaris
N. medianus
celkový počet

diagnóza

název diagnózy
vertebrogenní
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
13

dorsalgie

29

celkový počet

29

počet

neurologické
traumatologické
vertebrogenní

8
13
29

16%

Neurologické
Traumatologické
58%

26%

Vertebrogenní
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Soubor klientů podle diagnózy (dg), dělení na dorsalgie a ostatní dg.
Dorsalgie
29 klientů - 42%
Ostatní diagnózy
31 klientů - 58%
ostatní dg. (CMP, DMO, RS, pareza plexu brachialis, fraktura pattelae, polytrauma)

42%
58%

Rozdělení klientů podle počtu dosažených bodů – limit 15
12 klientů více než 15 bodů
- 24%
38 klientů méně než 15 bodů
- 76%

24%

76%

Rozdělení klientů s 15 body a více dle diagnózy
Celkem 12 klientů
Dorsalgie
5 klientů - 41,7%
Ostatní diagnózy
7 klientů - 58,3%

42%
58%
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Dorsalgie
Celkem 29 klientů
5 klientů více než 15 bodů - 17.2%
24 klientů méně než 15 bodů - 82.8%

17%

83%
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Projekt VÚPSV „Vypracování metody pro zjišťování pracovního potenciálu osob se
zdravotním postižením vzniklým po pracovním úrazu nebo nemoci z povolání“

Příloha č. 19: FUNKČNÍ TEST MOTORIKY RUKY
MUDr. Vladislava Míková a kolektiv, Rehabilitační centrum Okresní nemocnice Tábor
Vyšetření funkce ruky
Ruka je důležitým, nesmírně činným párovým orgánem s mnohočetnou funkcí.
Úchopová schopnost – je projevem uvědomělé volní koordinace složitých motorických
pohybů jednotlivých svalových skupin. Ruka má svou sílu, obratnost, zručnost, schopnost
obrany.
Orgán hmatu – v konečcích prstů jsou nejpočetnější seskupení, která umožňují
nejdokonalejší diskriminační čití. Po zraku a sluchu získává člověk nejvíce informací o
okolním světě pomocí hmatu.
Udržování kontaktu mezi osobami – ať již formou doteku nebo jako prostředek předání
informace – gestikulace.
Zápěstí je funkční částí ruky. K základním funkcím ruky patří otevření a zavření ruky.
K tomu je zapotřebí především síly, která je zajištěna kontrakcí svalů na předloktí. Je-li
zapotřebí přesnosti, jsou uvedeny do funkce malé svalové jednotky.
Ruku lze rozdělit do tří funkčních jednotek:
1. palec – má proti ostatním prstům schopnost opozice
2. 2. a 3. prst – k nejdůležitějším činnostem ruky dochází mezi palcem a 2. a 3. prstem
3. 4. a 5. – tvoří podpůrnou skupinu ruky
Funkční význam prstů klesá od palce k malíku.
Kvalita úchopu je závislá na hybnosti kloubů a síle svalové, na vzájemné svalové
koordinaci a na povrchní a hluboké citlivosti.
U správně provedeného úchopu musí zaujmout správné a účelné postavení nejen
ruka a horní končetina, ale také tělo jako celek a jeho jednotlivé segmenty.
Vyšetření úchopů
Úchop primární, sekundární a terciární:
- primární – úchop rukou,
- sekundární – úchop pomocí jiných částí těla (např. zubů, přitlačením ruky nebo zápěstí k
hrudníku, ke stehnům nebo stisk stehny),
- terciární – úchop s použitím technických pomůcek.
Z hlediska pracovních úchopových funkcí ruky je třeba rozlišit dva základní typy úchopů:.
• úchop přesný,
• úchop silový.
A. jemný precizní úchop:
1. štipec – (pinzeta) úchop dvěma prsty, slouží k udržení psacích potřeb a malých nástrojů,
2. špetka – úchop třemi prsty – můžeme sbírat malé předměty, provádět jemné práce,
3. laterální úchop – mezi radiální stranu ukazováku a ulnární stranu druhého článku palce.
B. silový úchop:
4. úchop míče nebo koule, která představuje základní pracovní postavení ruky,
5. háček – slouží k nošení břemen,
6. úchop válce až k sevření ruky do pěsti.
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Oba typy úchopů mohou mít různé varianty. Úchop silový může být kulatý,
klešťový, válcový. Úchop přesný pak špetkový, tužkový, klíčový…atd.
Jak u různých typů činnosti, tak i v rámci jedné činnosti mohou být využívány různé
typy úchopů. Tak např. při zašroubování žárovky se nejdříve uplatní přesný úchop
k správnému nasazení žárovky a posléze silový úchop k zašroubování.
Příliš objemné předměty vyžadují úchop distálních prstních IP kloubů ve flexi –
Háček.
Samotná síla úchopu závisí též na poloze ruky, především zápěstí. Nejmenší síla
úchopu je v poloze s plně ohnutým zápěstím. Je to proto, že při ohnutém zápěstí se aktivují
nejvíce svaly předloktí, jejichž šlachy přecházejí přes zápěstí, tyto svaly se v této poloze
zkracují a zároveň oslabují. K silovému úchopu je tedy třeba aktivovat i extenzory předloktí.
Proto při otestování dynamometrem je třeba dbát určitých zásad. Nejvyšší sílu je
možno vyvinout v neutrální poloze ruky.
Je třeba doplnit, že úchopové vlastnosti ruky snižují stranové deviace zápěstí.
Například při radiální deviaci 25° se snižují síla o 20%, při ulnární deviaci 45° se síla stisku
snižuje o 25%.
K zajištění správné polohy v zápěstí v neutrální poloze přispívá tvar držadel při
práci. Tedy úchop.
Proto jsme do baterie testů zařadili Úchopový test motoriky ruky (HK), který jsme u
většiny osob testovali na pracovní desce. U klientů, kteří nebyli schopni tímto testem projít,
jsme testovali pouze úchopový test statický a dynamický.
Nejjemnější úchop zkoušíme na hladké desce, kde klient sbírá jehly nebo malé
mince, které dává do nádobky.
Hodnotí se pohyb, síla, rychlost, koordinace, výdrž, unavitelnost, pohybová
iniciativa, gnostická schopnost, aferenční schopnost, přiblížení, sevření, držení, uvolnění,
oddálení.
Další rozdělení úchopu:
A. úchop statický
- digitální:
- bidigitální – pinzetový, nehtový, mincový, klíčový, cigaretový bez palce,
- pluridigitální – tužkový, špetka,
- s pomocí dlaně – klika dveří, prsty, palec i dlaň (válec, koule).
B. úchop dynamický (koordinace),
C. tlak
D. úder
prsty
pěstí
E. komunikace – gestikulace
F. aferentace
Při hodnocení úchopu se přihlíží k testování dominantní a nedominantní horní
končetiny, ke koordinaci ruka – oko, ruka – ruka, ruka – ústa atd.
Pro účely výzkumného projektu jsme ověřovali význam „Testu funkčních
schopností“ pro hodnocení pracovního potenciálu.
V průběhu testování vyplynula potřeba doplnit tento test o vyšetření funkce ruky.
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Z mnoha variant dostupných testů (test ruky je například součástí testů uvedených
v příručce č. 2 - Ergos, Blankenship FCE atd.) jsme vybrali test, který je běžně používán
na našem i jiných rehabilitačních pracovištích uvedený v literatuře pod názvem
„Funkční test motoriky ruky“
či „Funkční test horní končetiny (HK)“ - příloha č.1
Původ, autor: Francie, prof.Tardieu
Účel užití: využívá se ke stanovení poruch funkce horní končetiny, úchopu a zručnosti
Adaptace na podmínky v ČR: převzato od prof.Tardieu z Francie a upraveno pro podmínky
v ČR na neurologické klinice Praha pod vedením prof. Pfeiffera
Délka trvání testu: 30 minut, vypracování zprávy 10 min
Pro výzkumný účel jsme dále v indikovaných případech použili „Funkční test
ruky“ podle Nováka příloha č. 2 „Funkční test ruky“ (popsán ve skriptech „Vyšetřovací
metody hybného systému“, H.Šíblová a kol.1994).
Test se upravuje v ergodiagnostice podle druhu onemocnění – poúrazové,
pooperační na šlachách a kloubech, u revmatoidní artritidy, u DMO apod. V testování se
přihlíží k testování dominantní a nedominantní horní končetiny, ke koordinaci ruka – oko,
ruka-ruka, ruka-ústa atd.
Funkční test ruky obsahuje následující úchopy:
jemný precizní úchop :
4. štipec – (pinzeta) úchop dvěma prsty, slouží k udržení psacích potřeb a malých nástrojů,
5. špetka – úchop třemi prsty – můžeme sbírat malé předměty, provádět jemné práce,
6. laterální úchop – mezi radiální stranu ukazováku a ulnární stranu druhého článku palce,
silový úchop:
1. úchop míče nebo koule, která představuje základní pracovní postavení ruky,
2. háček – slouží k nošení břemen,
3. úchop válce až k sevření ruky do pěsti.
V indikovaných případech doporučujeme vyšetření dalších druhů úchopů.
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Příloha 1
FUNKČNÍ

TEST

HK

Jméno: ………………………….……….… nar.: ……...…… povolání: …….…..…..……..
Dg:…………………………………………………………………..…………………………
Postižení:

PHK LHK

obě

HK

testovaný :

A – Činnost PHK/LHK (za sec.)
1. Manipulace s klíči
2. Šněrování a vázání kličky
3. Šroubování matice prsty
4. Šroubování šroubu prsty
5. Šroubování šroubovákem
6. Manipulace s dřevěným kolíkem
7. Manipulace s konektorem
8. Zapínání spínače – 5x
9. Manipulace se zástrčkou
10. Vytáčení čísel na telefonu
11. Otáčení plynovým kohoutem
12. Šroubování žárovky na panelu
13. Otáčení vodovodního kohoutku
14. Šroubování žárovky ve vzpažení
15. Oblékání zástěry
16. Úchop „talíře“ – Ø 7 cm
17. Manipulace s válci Ø 1 – 10 cm
18. Navlečení 5 gumiček na válec Ø 7 cm
19. Vystřižení kolečka z papíru Ø 10 cm
20. Zapíchnutí 5 špendlíků
21. Balíčky
B – Síla stisku PHK/LHK v kp
C – Test jemné motoriky
22.Test JM bez podložek PHK/LHK
23.Test JM s podložkami – obě HK
24. Svorky
25.Navlékání korálek o Ø 2 cm

Časový
limit
(norma)
20/23
27
13/16
13/15
25
3/4
4/5
2/3
6/6
13/15
4/4
6/7
7/7
5/6
20
4/4
32
20/18
30
16/18
cca 2 min.

pravák/

levák

Datum hodnocení

85/90
170
cca 3 min.
45

Závěr testu JM – číselně (I. – III.)
Popis
Pozn. K hodnocení JM:
I. = jemná motorika v normě
II. = JM zhoršena
III. = JM hrubě poškozena

(test bez podložek)

test s podložkami)

(pásmo 85/90 – 95/100 sec)
(170 - 200 sec.)
(pásmo 95/100 – 120/125 sec) (200 – 250 sec.)
(pásmo nad 120/125 sec.)
(250 a více sec.)
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Popis testovaných činností
1. Sejmout klíče z háčku, postupně odemknout a zamknout 4 různými klíči. Stisknout kliku,
vyjmout klíče ze zámku a pověsit zpět na háček. Vyzkoušet různé typy zámků a klíčů.
2. Oběma rukama rozvázat a zašněrovat šněrovadlo. Zavázat tkaničku na kličku.
3. Vyšroubovat prsty matku našroubovanou na šroubu s podložkou, sejmout podložku Nasadit
podložku zpět na šroub, prsty zašroubovat a dotáhnout matku.
4. Prsty vyšroubovat šroub, sejmout a znovu nasadit podložku, šroub prsty zašroubovat a
dotáhnout.
5. Vyšroubovat šroubovákem šroubek, sejmout podložku, znovu nasadit a šroubek zašroubovat
šroubovákem (oběma rukama).
6. 3x po sobě vyjmout a zasunout dřevěný kolík do zdířky.
7. 3x zasunout konektor do zdířky.
8. 5x zapnout a vypnout vypínač. (2. nebo 3. prstem).
9. 3x zasunout zástrčku do zásuvky.
10. Ukazovákem postupně vytočit čísla 1 až O na telefonním číselníku.
11. 11 3x otočit plynovým kohoutkem.
12. lx vyšroubovat žárovku z objímky a znovu jí zašroubovat.
13. 1 x otevřít a zavřít vodovodní kohoutek.
14. lx vyšroubovat žárovku ve vzpažení z volně visící objímky a znovu jí zašroubovat (výšku
nastavit dle výšky testovaného).
15. Sejmout zástěru z věšáku, nasadit spojené tkanice na krk. Zavázat tkanice kolem pasu za
zády na kličku (oběma rukama).
16. Střídavě pravou rukou a levou rukou sejmout ze stojánku na kovový disk (talíř) o prům. 12
cm a položit na stůl. Vzít talíř ze stolu a umístit zpět na stojan (provést střídavě pravou a
levou rukou).
17. Uchopit postupně pravou rukou dlaňovým úchopem válec, přendat jej do levé ruky a položit
na stůl. Postupně sundat ze stojanu všech 10 válců o prům. 1 – 10 cm. Uchopit nejmenší
válec levou rukou, přendat jej do prvé ruky a umístit zpět na stojánek.
18. Postupně navléknout 5 gumiček na válec o průměru 7 cm (pravou, pak levou rukou).
19. Na papír tužkou nakreslit kružnici podle válce o průměru 10 cm. Vystřihnout nůžkami (obě
HK), časový limit 30 sekund.
20. Zapíchnout postupně 5 špendlíků s kovovou hlavičkou do průsečíku čtverečkovaného
papíru obloženého silnou plstí. Špendlíky jsou před rehabilitantem napíchnuté na kusu plsti.
21. Zabalení 10 krabiček zápalek, zabalení 5 knih limity nutno vyzkoušet cca 2 min.
22. Test motoriky bez podložek pravou a pak levou rukou – přemístit 50 nýtků do příslušných
otvorů.
23. Test motoriky s podložkami - pravou rukou uchopit nýtek, levou rukou podložku ležící na
stole. Podložku nasadit na nýtek, umístit nýtek s podložkou ležící na stole. Podložku nasadit
na nýtek, umístit nýtek s podložkou do odpovídajícího otvoru.
24. Svorky – 50 ks časový limit (spojit a rozpojit nebo spočítat co udělá za 10 minut (průměrná
norma do 3 minut/rozpojování je rychlejší/)
25. Není-li pacient schopen uchopit nýtek, navlékne 20 kusů větších korálků na provázek.
Hodnocení testování motoriky – bod 22, 23
Pozn. K hodnocení jemné motoriky (JM):
(test bez podložek) (test s podložkami)
III. = jemná motorika v normě
(pásmo 85/90 – 95/100 sec)
IV. = JM zhoršena
(pásmo 95/100 – 120/125 sec)
III. = JM hrubě poškozena
(pásmo nad 120/125 sec.)
Ostatní limity si určí každé pracoviště samo průměrem na cca 30 osob.
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(170 - 200 sec.)
(200 – 250 sec.)
(250 a více sec.)

Příloha 2
Funkční test ruky
datum
špetka
štipec
háček
stříška
pěst
opozice
úchop koule
úchop válce
dynamometrie
podpis
funkce palce
zhodnocení úchopu
koordinace L-P
koordinace
segmentů
taxe, obratnost
citlivost
jiná upozornění
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Projekt VÚPSV „Vypracování metody pro zjišťování pracovního potenciálu osob se
zdravotním postižením vzniklým po pracovním úrazu nebo nemoci z povolání“

Příloha č. 20: PSYCHOLOGICKÉ PODKLADY PRO HODNOCENÍ
PRACOVNÍHO POTENCIÁLU
PhDr. Monika Jenšíková, Úřad práce Tábor

Pracovní způsobilost (obecně)
- v rámci posuzování celkové pracovní způsobilosti klienta (pacienta) je potřeba ověřit:
1. psychickou pracovní způsobilost v rámci bilanční diagnostiky,
2. tělesnou pracovní způsobilost v rámci ergodiagnostiky.
Předpoklady psychické pracovní způsobilosti
Pojem předpoklady
Pojem předpoklady je obecné označení pro vnitřní dispozice, které jsou jednak
vrozené: schopnosti, vlastnosti osobnosti atd. a jednak získané: postoje a formy chování aj.
Pojem označuje soubor předpokladů, které má mít klient-pacient-pracovník
rozvinuty natolik, aby dobře zvládl nároky činností a chování v konkrétním pracovním místě
nebo pracovní pozici.
Soubor předpokladů je definován pěti oblastmi, které je nutné v rámci bilanční
diagnostiky ověřit u každého klienta.
Předpoklady odborné kompetence
1. odborné znalosti a dovednosti – vyjádřené úrovní vzdělání, odborným zaměřením,
celkovou aktuální úrovní připravenosti k určité profesi včetně praxe a zkušenosti,
2. výkonová kapacita – schopnost obsáhnout určité množství informací, vědomostí,
vyjádřená schopností dobře chápat situace, problémy, otázky ve vztahu k práci,
zaměstnání atd.,
3. emocionalita – osobní dynamika vyjádřená vitalitou, činorodostí, životní kapacitou,
emoční stabilitou, projevující se v aktivitách atd.,
4. předpoklady sociální kompetence – vyjádřená úrovní komunikace s ostatními lidmi,
otevřeností ke spolupráci s druhými, mírou sebeprosazování a potřebou dominance, např.
potřeba vést, poučovat, organizovat činnost druhých (vedení v týmu) atd.,
5. charakterové vlastnosti ve vztahu k práci – vyjádřené motivací, odolností vůči zátěži,
řešením problémů, odpovědností, pracovním nasazení, vytrvalostí, pracovním tempem atd.
Cílem bilanční psychologické diagnostiky je ověření předpokladů psychické
pracovní způsobilosti klientů (pacientů), ověření dosaženého stupně osobního vývoje (nakolik
odpovídá normě), měření výkonnosti, emocionality, sociálních vlastností, kvalit atd. ve
vztahu k vybrané profesi, zaměstnání.
Vzhledem ke zdravotnímu stavu klienta (pacienta) se v dlouhodobějším období mění
nároky práce (nároky na výkon určité profese, pracovního místa, tempa atd.) i člověk, jeho
tělesné i duševní předpoklady, je nutno chápat pracovní způsobilost klienta pro určitou práci
dynamicky, tj. z hlediska současných i příštích osobnostních a zdravotních předpokladů.
Úspěšnost konkrétní pracovní činnosti je spjata s nároky dané činnosti
- odborné předpoklady (získané odbornou přípravou, pracovní zkušeností a praxí)
- motivační předpoklady
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-

sociální předpoklady
zdravotní předpoklady

Výsledky bilanční psychologické diagnostiky (výsledky psychické pracovní
způsobilosti) – rozpoznání abnormalit, úrovně a kvality individuálních zvláštností
posuzovaného klienta vzhledem k pracovní pozici, činnosti, pracovnímu místu.

Bilanční diagnostika
Velký přínos pro hodnocení zbytkového pracovního potenciálu osob se zdravotním
postižením jako podklad pro jejich uplatnění na trhu práce má bilanční diagnostika
prováděná úřady práce a na ní navazující ergotesting rehabilitačních center zdravotnických
zařízení.
Bilanční diagnostika je proces, který s využitím komplexních odborných
diagnostických metod směřuje k optimálnímu využití potencionality člověka.
Může vytvořit optimální variantu řešení jeho situace, potřeb, schopností a
zdravotního stavu a požadavků na trhu práce.
Pomáhá klientovi nejen s orientací v jeho současné často velmi obtížné situaci na
trhu práce, ale i v sobě samém (schopnosti, dovednosti, zájmy, zdravotní stav – zbytkový
pracovní potenciál, předpoklady, ambice, motivace pro výkon určité profese).
Je to účinná metoda prevence nezaměstnanosti, i když časově i finančně náročná.
Své služby zaměřuje především na klientelu, která nemá předpoklad úspěšného
zprostředkování zaměstnání v rámci běžných zprostředkovatelsko-poradenských aktivit úřadů
práce.
Klientelou bilančně-diagnostických pracovišť úřadů práce jsou:
* nezaměstnaní se zdravotním omezením, u kterých je nutno v rámci ucelené
rehabilitace posoudit jejich zbývající pracovní potenciál,
*další nezaměstnaní
vyžadující posouzení bilanční diagnostiky s ohledem na změnu kvalifikace,
výběr vhodných kandidátů dle požadavků zaměstnavatele na konkrétní pracovní místo,
zvažující vhodnost dalšího profesního vzdělání pro vyšší kvalifikaci při uplatnění na
trhu práce, při změně profese,
*dlouhodobě nezaměstnaní
z různých důvodů velice obtížně hledající svůj návrat do pracovního procesu (nebo jej již
přestali hledat) nutnost resocializace,
získání patřičné motivace pro aktivity vedoucí k znovu začlenění do pracovního procesu.
Osobnost klienta BD

aktivní přístup klienta,

adaptabilita,

flexibilita,

zpracování a postupné plnění dílčích cílů z BD (v rámci individuálního plánu pracovní
rehabilitace),

otevřenost.
Bilanční diagnostika je komplexní služba, která pomůže nasměrovat klienta k
optimálnímu řešení jeho konkrétní situace. Tato objektivní analýza vyžaduje odbornou
poradensko-diagnostickou pomoc, kterou klient není schopen vykonat sám. Bilanční
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diagnostika se orientuje na optimální variantu řešení situace klienta, která odpovídá jak
potřebám klienta, tak požadavkům trhu práce.
1. Přípravná fáze
 spolupráce oddělení zprostředkování a poradenství úřadů práce (následně pak oddělení trhu
práce),
 vytipování klienta – návrh zprostředkovatelky (zhodnocení potřebnosti bilanční
diagnostiky),
 konzultace navržení klienta s psychologem ÚP,
 seznámení klienta s vhodností zařazení do bilanční diagnostiky,
 individuální pohovor zprostředkovatelky s klientem,
 prvotní pracovní, zdravotní a sociální anamnéza.
2. Průběh bilanční diagnostiky
 skupinové testování,
 individuální vyhodnocení výsledků bilanční diagnostiky s psychologem (výsledná zpráva,
doporučení pro budoucího zaměstnavatele, doporučení na ergodiagnostiku),
 zpracování závěrů z psychologické části bilanční diagnostiky (vytipování vhodných profesí
k reálnému uplatnění na trhu práce, objednání na ergodiagnostiku),
 u vybraných klientů zpracování závěrů z ergodiagnostiky.
3. Ergotesting rehabilitačních center
Znovuzačleňování těchto osob do pracovního procesu je velmi komplikované a
vyžaduje účast odborníků především z oblasti zdravotnictví, sociálních věcí, úřadů práce,
školských zařízení apod. Při vlastní realizaci je velmi nutné podle konkrétních okolností
daného případu zřídit multidisciplinární tým odborníků: lékař, fyzioterapeut, ergoterapeut,
psycholog, andragog, sociálník pracovník aj. Tato zdravotně-sociální služba tedy přináleží
více než jednomu resortu. Jedním z řešení propojení působnosti obou těchto systémů je
metoda funkčního hodnocení pracovního potenciálu klienta.
Výsledkem musí být zhodnocení všech osobních předpokladů, které jsou požadovány
pro určitý typ povolání, tedy, které jsou uvedeny v daném profesiogramu.
4. Ukončení bilanční diagnostiky
 individuální pohovor klienta s psychologem ÚP o závěrech bilanční diagnostiky včetně
ergodiagnostiky,
 stanovení závěrů a výsledků bilanční diagnostiky pro klienta,
 zhodnocení bilanční diagnostiky klientem,
 předání závěrů zprostředkovatelce.
5. Výstupy z bilanční diagnostiky
 návrh vhodného pracovního zařazení ve vztahu k aktuální situaci na trhu práce,
 návrh na doplnění kvalifikace,
 návrh na profesní reorientaci a tím i rekvalifikaci,
 návrh motivačních a aktivačních programů (Job klub),
 návrh spolupráce s externími organizacemi (dobrovolnická práce),
 návrh spolupráce s dalšími odděleními ÚP (APZ – dotovaná místa, SVČ, poradenství a
rekvalifikace),
 návrh na posouzení zdravotního stavu (ČID, ID).
Práce s výstupy bilanční diagnostiky na oddělení zprostředkování ÚP
 vodítko pro následné vedení klienta,
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 ve smyslu závěrů z bilanční diagnostiky poskytnutí dalších poradenských a
zprostředkovatelských služeb,
 zprostředkování vhodného zaměstnání,
 další konzultace s psychologem (zpětná vazba).

Psychologické podklady pro hodnocení pracovního potenciálu
-

při hodnocení pracovního potenciálu je výchozím bodem kvalifikační potenciál (vzdělání)
a dosud získaná praxe,
na základě zkušeností (3 roky) s bilanční diagnostikou pro účely Úřadu práce v Táboře ve
spolupráci s ON Tábor – rehabilitačním odd. jsme ověřili tyto testy jako vhodné
k hodnocení pracovního potenciálu po psychologické stránce.

Analýza struktury inteligence - ISA
-

test slouží k měření základních funkcí inteligence,
odpovídá na otázku ohledně všeobecné intelektové vybavenosti jednotlivce při pracovním
poradenství,
jsou dány potřebné intelektové předpoklady k výběru určitého povolání, při změně
povolání, při výběru vhodné rekvalifikace,
je možné vzhledem na intelektové schopnosti uvažovat o změně a výběru konkrétní
profese (poúrazové stavy, atd.),
při výběrech - má uchazeč dostatečnou intelektovou způsobilost ve vztahu ke nárokům
konkrétního pracovního místa.

v 9 subtestech klient:
- doplňuje věty,
- nachází společné znaky,
- zapamatovává si různé věci,
- doplňuje číselné řady,
- odhaluje vztahy,
- rozeznává kostky,
- prakticky počítá,
- tvoří pojmy,
- sestavuje figury.

Test koncentrace pozornosti
-

test je určený k měření výkonů pozornosti a percepčně-motorického tempa,
důležitý při plánování a výběru profese, kde je kladen důraz na pozornost, přesnost,
soustředěnost a celkově na pracovní výkonnost,
jedná se o omezenou zkoušku selektivní pozornost
test měří rychlost zpracování, dodržování pravidel a kvalitu výkonu při rozlišování
podobných zrakových podnětů,
umožňuje zjistit individuální výkonnost v oblasti pozornosti a soustředění.
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16 PF
Osobnostní dotazník sloužící jako základní komponent pro výběr povolání a plánování
osobního rozvoje klienta.
- jsou zkoumány faktory:
vřelost,
uvažování,
emociální stabilita,
dominance,
živost,
zásadovost,
sociální odvaha,
senzitivita,
ostražitost,
abstraktnost,
uzavřenost obavy,
otevřenost ke změnám,
spoléhání se na sebe,
perfekcionismus,
tenze
- jsou hodnoceny kriteriální skóry: přizpůsobivost, tvořivost, empatie, sebeúcta

Bochumský osobnostní dotazník – BIP
-

BIP je orientován na diagnostiku schopností, které jsou rozhodující pro úspěch
v zaměstnání,
- test slouží pro diagnostiku profesních charakteristik osobnosti a schopností, které
přesahují rámec odbornosti a představují tak významnou determinantu pro úspěch
v zaměstnání,
- využití je v oblastech psychologie práce, personalistice, atd.,
- test má výraznou výpovědní hodnotu pro úspěch v povolání,
- cílem je zjištění sebeobrazu klienta s přihlédnutím k nárokům profese,
- test zahrnuje 210 výroků, které se týkají klientova jednání, chování, zvyků ve vztahu,
- k práci, zaměstnání,
- dimenze BIP.
profesní orientace
• motivace k výkonu
• motivace k utváření
• motivace k vedení
sociální kompetence
• senzitivita
• schopnost kontaktů
• sociabilita
• orientace na tým
• schopnost prosadit se
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pracovní chování
• svědomitost
• flexibilita
• rozhodnost
psychická konstituce
• emociální stabilita
• odolnost vůči zátěži
• sebevědomí

Dotazník volby povolání a plánování profesní kariéry – DVP
-

DVP je určen pro rozhodování o výběru povolání a plánování profesní kariéry
umožňuje porovnat vlastní zájmy a schopnosti klienta s nabídkou a s možnostmi
pracovních příležitostí
testový soubor je tvořen „Dotazníkem pro vyplnění“ a „Rejstříkem profesí“
využití je v poradenské psychologii, psychologii práce a organizace

Závěr
-

doplňkovými testy mohou být např. test profesních zájmů, test stromu, test manuální
zručnost a další osobnostní testy.
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