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Úvod  

 

Hodnotu zdraví zpravidla nejvíce doceníme, když jej právě nemáme. V lehčích případech 

jsme limitováni ve vykonávání běžných aktivit jen dočasně (nachlazení, chřipka, 

nekomplikovaná zlomenina apod.), při závažnějších, dlouhodobějších či trvalých zdravotních 

problémech zpravidla měníme původní návyky, režim, způsoby vykonávání běžných aktivit 

(organizace času, prostoru, alternativní postupy apod.) Veškerá naše činnost se zpravidla 

odehrává v určitém zdravotním stavu (zdraví, nemoc, postižení), v určitém prostředí 

(přírodním, fyzickém, informačním, postojovém, kulturním ad.), s určitými lidmi (příbuzní, 

přátelé, známí, kolegové, klienti, zaměstnavatelé, cizí lidé) a za určitých podmínek, které se 

liší v závislosti na tom, do jakého prostředí, období, kultury, ekonomiky a politiky jsme se 

narodili nebo v níž žijeme. Uvedené a další aspekty života mají vliv na způsob fungování                 

a kvalitu života jednotlivců, rodin i společnosti jako celku.  

 

Koncept koordinované rehabilitace je jedním z moderních trendů řešení životních situací 

člověka souvisejících se zdravím. Ačkoli vznikl v přímé vazbě na světové válečné konflikty 

první poloviny 20. století, jeho uplatnění se rozšířilo nad rámec rehabilitace válečných 

veteránů. V současné době svým zaměřením naplňuje požadavky doby na odklon od úzce 

specializovaných řešení směrem k interdisciplinaritě, multidisciplinaritě a transdisiplinaritě.  

 

Učební text Koordinovaná rehabilitace 1 je prvním dílem dvoudílných skript1, které jsou 

primárně určeny pro studijní potřeby studentek a studentů navazujícího magisterského oboru 

Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče ve studijním programu 

Zdravotně sociální péče akreditovaného na Ostravské univerzitě (OU) v roce 2014. Druhý díl 

podrobně představí jednotlivé prostředky (složky) koordinované rehabilitace a vybrané 

postupy, které jsou v procesech koordinované rehabilitace v praxi využívány.    

 

Koncept koordinované rehabilitace (dále také „KOR“) je v tomto textu nahlížen optikou 

integrované zdravotně-sociální práce a ekologicko-sociálního konceptu zdraví. První díl 

učebnice se věnuje teoretickým a empirickým východiskům konceptu, která jsou v českém 

odborném prostředí dosud zpracována parciálně nebo – pro účely magisterského studia – 

nedostačujícím způsobem. Zaměření, struktura a obsah tohoto textu vychází z přesvědčení, 

že v kontextu magisterského studia je teoretická znalost konceptů podstatná jak pro hlubší 

                                                 
1 Dle Směrnice rektora č. 208/2014 o ediční činnosti OU, čl. 2.6.2 Typ publikace skripta – texty s jednoduchou 
typografickou úpravou určené pro studijní potřeby OU.  
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porozumění jednotlivým konceptům, tak pro výstupní aplikační dovednost absolventů                

v samostatné odborné práci včetně výzkumu.   

 

 

 

 

Poznámka k Seznamu použitých zdrojů 

 

Studijní text vychází prioritně z autorských prací autorky Lenky Krhutové – s příslušnými 

odkazy na primární zdroje v těchto autorských pracích, doplněných o nové autorské texty          

a další zdroje viz Seznam použitých zdrojů.  
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1 Teoretická a empirická východiska koordinované 

rehabilitace   

 

 

Systém koordinované rehabilitace představuje včasné, kombinované, provázané, 

plynulé, koordinované a součinné nastavení a využívání zdravotnických, sociálních, 

pracovních, vzdělávacích, technických, technologických a dalších prostředků                  

za účelem udržení či zvýšení kvality života člověka se zdravotním problémem.  

 

Myšlenka koordinované rehabilitace není nová, v Evropě se objevuje začátkem 

minulého století. S postupnou diferenciací jednotlivých oborů však roste 

nepřehledné množství specializovaných poznatků, které mnohdy nejsme s to (jak 

v úrovni vědy, tak praxe) navzájem pospojovat a porozumět jim. Dochází 

k fragmentaci vědění, jak upozorňuje jeden z předních českých filosofů a sociologů 

Stanislav Hubík: 

 

Specializace […] blahodárně působící v oblasti výroby a akumulace 

kapitálu postupně proměnila vědění o skutečnosti v konglomerát často 

nesouvisejících specializovaných poznatků, pro něž skutečnost existuje 

pouze jako velmi dílčí výsek skutečnosti, fragment. Je to tedy moderní 

specializované vědění, co vytváří „málo reálnou realitu“ a velmi reálná 

rizika. […] V současné fázi […] dělba práce postoupila tak daleko, že 

můžeme mluvit nikoliv o „specializaci“, ale už o „přílišné specializaci“ čili 

o „přespecializování“. Díky neúprosnému postupu specializace a ztrátě 

komunikace mezi jednotlivými specializacemi stále více věcí zůstává 

„mezi“ a tudíž „mimo“ zorné pole vědění. […] Moderní selekce vědění 

nutně znamená nerespektování jiných poznávacích možností, 

nabízených jinými lidmi, skupinami, kulturami. […] Problémem 

postmodernismu je právě zvládnutí této plurality, heterogenity                         

a jinakosti. (Hubík 1999: 197–205) 

 

Také německý sociolog Ulrich Beck kriticky nahlíží na diferenciaci                                

a hyperkomplexitu oborových specializací jako nezamýšleného důsledku 

diferenciace vědy, kdy, podle autora, „narůstá téměř nepřehledná záplava 

podmíněných, jistotu postrádajících a nesouvislých detailních výsledků.                      
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(Beck 2004: 259) Autor v tomto smyslu hovoří o „konkurenci různých expertů“,                

o „rozporném mnohohlasu vědeckých jazyků“, „vysoce specializovaných a navzájem 

si odporujících nárocích platnosti. Ty se promítají i v úrovni „mnohohlasu expertů“, 

kdy jejich „specializací roste také pravděpodobnost, že jsou vymýšlena a prakticky 

realizována fragmentární řešení, jejichž zamýšlené hlavní účinky jsou trvale 

překrývány nezamýšlenými účinky vedlejšími. Nadměrná specializovaná praxe se 

tak stává jakýmsi ´seřaďovacím nádražím´ pro problémy a pro velmi nákladnou 

léčbu jejich symptomů.“ (Beck 2004: 295) Možnosti řešení této fatální diferenciace 

vidí Beck v tom, že „věda, která chce toto ´fátum´ prolomit, se musí v nových 

formách specializovat na souvislost (naučit se tomu).“ (Beck 2004: 296) Hlavní 

pozornost by se při takovém specializovaném zkoumání souvislostí mohla dle 

autora „soustředit např. na ona ´třídící nádraží´ problémů (jak jsou typická právě 

v konfrontaci s riziky a environmentálními problémy, ale jak také, zdá se, převládají 

např. v mnoha oblastech sociální politiky a zdravotně sociálních služeb) a na 

hledání zásadních vývojových alternativ i na nich obsažené výhybky, které zamezují 

nejistotě nebo ji naopak stupňují.“ (Beck 2004: 296).  

 

Koncept koordinované rehabilitace reaguje na potřebu propojení 

„přespecializovaných“ fragmentárních poznatků / řešení a nabízí „specializaci na 

souvislosti“. K tomu je potřebné získat nejen základní orientaci napříč 

specializacemi včetně příslušných teoretických a empirických nástrojů, ale také tříbit 

a užívat zdravý selský rozum. 

 

 

1.1 Historické kontexty koordinované rehabilitace  

 

Z hlediska praxe je rehabilitace jako cílený nástroj a proces aktivizace a 

znovu/nabytí fyzických, psychických a sociálních kompetencí člověka se zdravotním 

problémem znám již počátku 20. století. V Evropě souvisel s potřebou řešení situací 

vysokého počtu válečných veteránů z první a druhé světové války, v Americe 

s politickou aktivizací válečných veteránů z vietnamské války. Původní mechanický 

koncept rehabilitace orientovaný na kvantitativní parametry fungování dysfunkčního 

(nezdravého) jedince se s vývojem poznání postupně transformoval do 

ekologického konceptu rehabilitace založeného na holistickém pojetí a 

orientovaného na posílení využitelného potenciálu funkčního zdraví a vytváření 

přístupného prostředí pro všechny. 
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V zemích, jako jsou Francie, Německo, Rakousko, Holandsko, Švédsko, Velká 

Británie, USA, Kanada ad. je koncept rehabilitace jako propojení a koordinace 

mezirezortních opatření dlouhodobě znám a realizován.2 Tyto země prokazují 

formou systematicky uplatňované národní legislativy a koncepce financování 

rehabilitace (samostatné zákony o rehabilitaci), že pro stát efektivnější a pro člověka 

samotného přínosnější je, jsou-li vytvořeny formální i faktické podmínky, aby se 

tento člověk, tam, kde je to možné, mohl co nejdříve začlenit (zpět) do pracovního 

procesu (v součinnosti s rezorty zdravotnictví, školství, práce a sociálních věcí, 

a rezorty infrastruktury, informačních technologií ad.) a do veřejných financí odvádět 

část svých příjmů, které jsou zpětně využity na částečné pokrytí nákladů na aktivní 

politiku zaměstnanosti a dalších podpůrných systémů. Jde o princip, jehož základem 

je, vedle primárního efektu ekonomického, respekt a důvěra ve schopnosti člověka, 

který sice dočasně či trvale ztratil (či ji nikdy neměl) část zdraví, přesto neztratil 

potenciál žít důstojný život. Uplatňování těchto principů je společné všem věkovým 

kategoriím, v každé z nich se postupuje zčásti shodnými a zčásti odlišnými způsoby.  

 

 

Koordinovaná rehabilitace v České republice 

 

V protikladu s uvedenými státy jsou t. č. v ČR systémově uplatňovány ekonomicky i 

jinak neefektivní postupy s preferencí pasivních sociálních systémů před postupy 

rehabilitačními. Příkladem je situace člověka v produktivním věku, jemuž stát 

poskytuje invalidní důchod a další dávky a služby systémů sociální ochrany, aniž by 

před tím byly čerpány a vyčerpány všechny možnosti rehabilitačních intervencí. 

Realizace sociálních opatření je při tom vnímána, resp. oficiálně prohlášena za 

„řešení“ jeho situace. Z pohledu makroekonomiky jde však zpravidla o málo 

efektivní „řešení“, které ve svém důsledku nekontrolovaně vyčerpává stav veřejných 

financí a – z pohledu příjemce této dávky – jej v řadě případů vhání do sociální 

izolace, pocitu bezmoci a závislosti na vnějším okolí. Úsilí ke znovu / uschopnění by 

mělo být primárně a jednoznačně vedeno v linii rehabilitace – systémy ochrany, 

nikoliv opačně.  

 

 

                                                 
2 První systémové kroky se datují do první poloviny 20. let minulého století, rozvoj nastává zejména  
    v 60. a 70. letech minulého století. 
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V ČR se již více než dvacet let střídavě objevuje snaha o prosazení moderního 

konceptu rehabilitace. Vzájemná provázanost a koordinace příslušných opatření 

v ČR dosud chybí především pro jejich mezirezortní charakter, absenci jejich 

systémového propojení a financování a v neposlední řadě také skutečnost, že svým 

rozsahem v ČR t. č. plně nezapadají do vzdělávání žádné odbornosti. Koordinace 

rehabilitace v ČR tedy zatím nenašla své ukotvení, i proto různá opatření v různých 

rezortech i nadále zůstávají, fragmentovaná, zdvojená a nekoordinovaná, některé 

potřeby klientů jsou uspokojovány na více místech, zatímco jiné nikde. Z úrovně 

praxe je potřeba koordinace mezioborových řešení důsledků změn zdravotního 

stavu evidentní a spontánně a nesystematicky je ojediněle realizována, zpravidla na 

místní úrovni. Ke změně současného, málo efektivního stavu, však t. č. chybí 

zákonná opora národní legislativy.  

 

V průběhu minulých desetiletí byla v ČR opakovaně iniciována zasedání odborné 

veřejnosti, která měla za cíl spolu s Ministerstvem práce a sociálních věcí, 

Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvem školství a dalšími institucemi připravit 

zákon o tzv. ucelené rehabilitaci. Již v roce 1999 založil tehdejší ministr práce a 

sociálních věcí (Vladimír Špidla) resortní skupinu pro přípravu zákona, k přijetí 

tohoto či obdobného zákona však v ČR dosud nedošlo. Evropská unie vyzvala své 

členské země, aby se koordinovaná rehabilitace stala součástí politiky státu. ČR se 

však stále řadí mezi země, kde je tato problematika řešena pouze okrajově a 

fragmentárně. Pracovní rehabilitace je parciální součástí zákona o zaměstnanosti, 

sociální rehabilitace je upravena výhradně zúženě v zákoně o sociálních službách. 

Rehabilitace v zákoně i zdravotních službách sleduje výhradně zdravotnické 

prostředky rehabilitace a pedagogiko výchovnou rehabilitaci samostatně upravuje 

školský zákon. Uvedené zákony na sebe nikterak nenavazují, zákonná opatření se 

v některých procesech duplikují (typicky ergoterapie v zákoně o zdravotních 

službách a sociální rehabilitace v zákoně o sociálních službách), jiné naopak zcela 

chybí (typicky stran reformy psychiatrické péče).  

 

ČR je od roku 2009 právně vázána mezinárodní Úmluvou o právech osob se 

zdravotním postižením (dále „Úmluva“) a je povinna její jednotlivé články začlenit do 

své národní legislativy.3 Pod vlivem této a další mezinárodně závazné legislativy se 

v ČR v současné době připravuje návrh věcného záměru zákona o tzv. 

                                                 
3  V tomto směru jsou relevantní zejména dva články Úmluvy – čl. 25 Zdraví a čl. 26 Habilitace a   
   rehabilitace. 
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koordinované rehabilitaci, který by měl řešit jak postupy, procesy a kompetence 

jednotlivých součástí rehabilitace (ve zdravotnictví, ve vzdělávání, v zaměstnávání, 

v sociální rehabilitaci), tak finanční toky jejího zajištění.  

 

Současný stav rehabilitace v ČR charakterizuje Krása (2011): 

 (Rehabilitace je) věčný problém. 

 Nikdo neví, co s tím. 

 Každý si pod tím představuje něco jiného. 

 

A dále uvádí: 

 

„Představme si jednoduchý případ mladého manažera po autonehodě. V dnešní 

situaci, pokud bude mít dobré rodinné zázemí a hodně štěstí, tak bude 

pravděpodobně bez zaměstnání, ale v upraveném prostředí s vhodnými 

kompenzačními pomůckami, žijící z renty a invalidního důchodu a stále ještě funkční 

rodinou. – Mým snem je, aby výše uvedený případ byl jiný. Aby tento člověk byl plně 

zaměstnán, odváděl daně a pojištění. Jsem přesvědčen, že toho lze dosáhnout 

jedině orgánem, který bude chtít profitovat na co nejrychlejším návratu takového 

člověka do práce, tudíž musí koordinovat jednotlivé nástroje rehabilitace a zároveň 

bude disponovat finančními prostředky.“ (tamtéž) 

 

Tento orgán v České republice dosud stále chybí. 

 

 

1.2 Teoretický rámec koordinované rehabilitace   

 

V úvodu podkapitoly je na místě zamyšlení, k čemu jsou (či mohou být) dobré 

teorie? Praxe bez jejich znalostí a uplatňování je nepochybně možná. Otázkou 

zůstává, nakolik je efektivní. 

 

Teorie mohou být užitečné například tím, že umožňují:  

 vysvětlit různé jevy a předvídat je (nemusíme pokaždé znovu podstupovat 

opakovanou zkušenost) 

 srovnávat případy a situace 

 vysvětlovat vlastní profesní činnosti jiným lidem a  
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 dávat prostor pro jejich přezkoumávání 

 opravovat teorii nebo upravovat vlastní jednání, když se děje něco, co je 

s teorií v rozporu 

 zvýšit pocit profesní sebejistoty 

 porovnávat explikační sílu a užitečnost teorií mezi sebou ad. (Matoušek et. 

al. 2013)  

 

Následně se seznámíme s některými teoriemi a koncepty, které mohou objasnit 

pozadí systému koordinované rehabilitace. 

 

 

1.2.1 Systémové přístupy 

 

Systémovým přístupem se zpravidla rozumí účelový způsob myšlení či řešení 

problémů (jednání), přičemž jsou zkoumané jevy a procesy chápány komplexně 

(celistvě) v jejich vnitřních a vnějších souvislostech.  

 

Systémové přístupy zaznamenaly vzestup na poli vědeckého bádání v souvislosti se 

zvyšující se komplexitou (zejména) průmyslových procesů v období nástupu 

moderny. Z hlediska teoretického diskursu se zejména od čtyřicátých let 20. století 

vyvíjí a rozvíjí celá řada „teorií systémů“ napříč spektrem vědních oborů. Aplikačně 

se systémové přístupy uplatňují v mnoha odvětvích lidské činnosti jako například 

právo, ekonomika, management, kybernetika, pedagogika, sociální práce ad.  

 

Za zakladatele obecné teorie systému je považován Ludwig von Bertalanffy              

(1901–1972), rakouský biolog. Vyšel ze studia biologických objektů. Své pojetí 

založil na celistvosti, strukturální diferenciaci a integraci, regulaci a dynamice vztahů 

uvnitř i vně systému. Aplikace obecné teorie systémů do společenských věd je 

spojena mj. se jmény amerického sociologa Talcotta Parsonse a jeho žáka, 

německého sociologa, Niklase Luhmanna, kteří ovlivnili celou řadu dalších badatelů.  

 

Pro systémové interpretace je charakteristické, že pohlíží na věci, struktury a 

problémy z hlediska dynamiky, že se snaží obsáhnout obrovský rozsah 

nejrůznějších elementů a procesů a vybrat z nich důležité prvky a vazby při 

zachování celistvosti a funkčnosti systému. (Šubrt 2007, Šubrt, Balon 2010 
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Jedním z klíčových pojmů systémového přístupu je pojem „systém“. V odborné 

literatuře bývá definován různě. Všem definicím jsou však společné tyto myšlenky: 

 systém je komplex na sobě závislých prvků 

 se svým okolím tvoří zvláštní funkční jednotu 

 může být zároveň prvkem jak vyššího, tak i nižšího řádu 

 je v něm obsažen jistý prvek účelné autoregulace 

 

Dalším významným pojmem systémových přístupů je „okolí systému“. Okolí 

systému tvoří objekty stojící mimo daný systém, které změnou svých vlastností 

ovlivňují tento systém anebo které jsou závislé na chování systému. (Okolí systému 

tvoří prvky a systémy, které nejsou součástí systému, ale mají na něj určité vazby.)  

Jednou z důležitých vlastností systému je jeho „struktura“ - jinak řečeno jak je 

systém složen z jednotlivých částí. Strukturou systému rozumíme souhrn prvků a 

vztahů mezi nimi určujících funkci - chování systému. Funkce bývá chápána buď 

teleologicky (účelově), nebo matematicky (druhem vztahu). 

  

Systém má uspořádání charakterizované vstupem, procesem (nebo sérií 

procesuálních článků), výstupem a mechanismem zpětné vazby zajišťujícím 

životnost systému v integraci s jeho okolím. 

 

Vztah mezi systémem a jeho okolím je dán vstupy a výstupy. Pomocí vstupů působí 

okolí na systém a naopak pomocí výstupů ovlivňuje systém své okolí. Systém bez 

vazeb na okolí se nazývá uzavřeným systémem. Pro koordinovanou rehabilitaci jsou 

však důležitější systémy otevřené tj. systémy se vstupy a výstupy. Samotný 

systémový přístup zastřešuje více oborů a vazby mezi nimi.  Pro formulaci principů 

obecné teorie systémů jsou typické interdisciplinární přístup, studium komplexity 

(složitosti) a vztahu celku a jeho částí holismus. 

 

Charakteristickým rysem otevřených systémů je, že vzájemně působí a interagují s 

ostatními systémy ve svém okolí. Toto ovlivňování má dvě složky – vstupy, tzn. vše, 

co vstupuje do systému z okolí a výstupy – vše co ze systému odchází. Abychom 

mohli mluvit o vnitřku a vnějšku systému, musíme být schopni rozlišit mezi 

systémem samotným a jeho okolím. Systém a okolí jsou obecně rozděleny 

ohraničením.4 Výstup systému je obecně buď přímým, nebo nepřímým výsledkem 

určitých vstupů. To, co vychází, musí být nejdřív přijato. Přesto však výstup je 
                                                 
4 Například pro živý systém je tímto ohraničením pokožka. 
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obecně docela odlišný od vstupu: systém není jen pasivní trubicí, nýbrž aktivní 

prvkem, který svoje vstupy zpracovává.5 Tato transformace vstupů na výstupy 

systémem je obvykle nazývána transformační funkcí.  

 

Pokud se na okolí systému podíváme podrobněji, zjistíme, že se skládá z dalších 

systémů vzájemně působících s jejich prostředím.6 Pokud budeme nyní uvažovat 

soubor takových systémů, které mezi sebou navzájem působí, můžeme takový 

soubor opět považovat za systém.7 Vzájemná interakce komponent systému spojuje 

tyto komponenty do jednoho celku. Pokud by spolu jednotlivé části navzájem 

neovlivňovaly (navzájem na sebe nepůsobily), pak by celek nebyl ničím jiným než 

jen sumou jednotlivých částí. Avšak právě díky vzájemného ovlivňování a působení 

je zde něco navíc. S ohledem na celek jsou jednotlivé části vnímány jako 

subsystémy. A s ohledem k částem je celek viděn jako supersystém. Pokud se na 

supersystém díváme jako na celek, nepotřebujeme si být vědomi všech jeho částí. 

Můžeme se opět jen podívat na všechny jeho vstupy a celkový výstup bez toho, 

abychom se zajímali o to, která část vstupů jde do kterého subsystému.8 Toto 

hledisko uvažuje systém jako černou skříňku – něco, co vstřebá (spotřebuje) vstupy 

a vyprodukuje výstupy bez toho, abychom byli schopní vidět, co se děje mezi tím 

(opakem je systém, u kterého můžeme vidět vnitřní procesy – můžeme ho nazývat 

bílou skříňkou). Ačkoli nemusí být hledisko systému jako černé skříňky zcela 

postačující, v mnoha případech je tohle to nejlepší, co můžeme dostat.9  

 

Systém značí pořádek a logiku, vyjadřuje souhrnný a ne dílčí pohled na realitu. Jeho 

chování je v protikladu k chaosu a entropii. Systémovému pojetí nejde jen o popis a 

výklad struktury a funkce, ale i o dynamiku charakterizovanou ustavičnými změnami.  

Konkrétní realita může být charakterizována nejrůznějšími systémy. Důležité je, co 

je předmětem zájmu, jaké jevy a vztahy lze označit za podstatné z hlediska 

 

                                                 
5 Například jídlo, pití a kyslík jako vstupy pro živý systém jsou transformovány a následně vyloučeny 
jako moč, exkrementy a oxid uhličitý. 
6 Například okolí člověka tvoří opět lidé. 
7 Například skupina navzájem interagujících lidí může tvořit rodinu, firmu nebo město. 
8 Například pokud uvažujeme město, můžeme sledovat celkové množství paliva, které 
město zkonzumuje (vstup) a celkové znečištění (výstup) bez toho abychom věděli, kdo byl odpovědný 
za kterou část znečištění. 
9 Například neznáme většinu procesů v našem těle. Lékaři mohou pozorovat, že pokud dají pacientovi 
určitý lék (vstup) bude pacient reagovat určitým způsobem (výstup) např. bude produkovat více moči. 
Každopádně ve většině případů mají jen malé povědomí o určitém/konkrétním mechanismu, který 
vede k tomuto efektu. Lék zřejmě spustí komplexní řetězec navzájem propojených reakcí zahrnujících 
různé orgány a části těla, nicméně jediné co může být zajištěno je konečný výsledek. 
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Systém lze pojímat i jako relativně jednoduchý dynamický model, v němž změnou 

určitých charakteristik můžeme odhadovat, jak se změní struktura nebo funkce 

systému. Je ovšem důležité, že funkce sociálních systémů se nemění automaticky, 

ale jsou řízeny a realizovány lidmi, kteří jednají jak z objektivních, tak subjektivních 

pohnutek.  

 

Veškerá společenská realita je prostoupena systémy různého druhu a úrovně. 

Každý z nás je členem rozličných sociálních systémů. Jsou systémy rodinné, 

politické, zájmové, profesionální, náboženské, formální i neformální a přirozeně též 

systém zdravotní péče. Uvnitř zdravotnického systému můžeme rozeznávat různé 

subsystémy: nemocniční, ambulantní, administrativně správní, laboratorní, 

lékárenský, informační atd. 

 

 

1.2.2 Ekologicko-sociální koncept zdraví  

 

Zřetelně se ukazuje, že zdraví je podmíněno přírodním a sociálním prostředím a že 

by byla chyba je oddělovat od konkrétních lidí v celé plnosti jejich života, včetně 

jejich osobnosti, práce, rodinných vztahů, emocí, pocitů, názorů i sociálních rolí.10 

Vnímání i zvládání zdravotních problémů je do značné míry podmíněno kulturou, 

ekonomickými a politickými okolnostmi.  

 

U ekologicko-sociálního modelu zdraví zůstává jedinec a jeho zdraví v centru 

pozornosti, současně se však chápe a zdůrazňuje, že řada opatření realizovaných 

na populační úrovni může mít příznivý, popřípadě i negativní dopad na zdraví lidí.  

 

Problémy by měly být pokud možno řešeny těmi mechanismy, kterými vznikají. 

Pokud například dochází v důsledku rozvoje automobilismu, nedokonalé legislativy 

a nedostatečné údržby komunikací k vyšší úrazovosti na silnicích, nestačí na to 

reagovat výstavbou nových traumatologických center navázaných na rychlou 

lékařskou pomoc. Neměly by být pominuty legislativní úpravy, zlepšení stavu silnic a 

dopravních prostředků, odborná příprava řidičů a jejich chování na veřejných 

komunikacích, styl a účinnost práce dopravní policie, výchova dětí apod. … Někdo 

                                                 
10 Podkapitola je zpracována krácením a úpravou zdroje Zdraví 21 
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by mohl namítnout, že např. technický stav silnic není zdravotnická záležitost. To je 

samozřejmě pravda, ale zdraví lidí se netýká jen zdravotníků. 

 

Jedním z přínosů tohoto modelu je široké chápání determinant zdraví a důraz na 

jejich příznivé ovlivňování všemi vhodnými prostředky. Hlavní charakteristiky 

ekologicko-sociálního modelu zdraví jsou:  

 zaměření na celou osobnost jedince jako člena rodiny a společnosti, 

příslušejícího k určité kultuře a plnícího odpovídající občanské a sociální role  

 zájem o sociální charakteristiky zdraví, např. úroveň zdraví v závislosti na 

příjmu, pohlaví, věku, vzdělání apod.  

 snaha porozumět kulturním, sociálním a individuálním hodnotám a posoudit 

jejich vztah ke zdraví.11 

 pozornost věnovaná subjektivní stránce zdraví a roli osobních pocitů a emocí 

ve vztahu ke zdraví. Jde v této souvislosti o vnímání jak pozitivního zdraví, 

tak poruch zdraví a v neposlední řadě i o subjektivní vztah k jednotlivým 

determinantám zdraví.  

 Úsilí o pochopení jednání směřujícího ke zdraví v kontextu každodenního 

života. Lidé jako členové společnosti nejsou jen „kuřáci“, „alkoholici“ nebo 

„invalidé“. Jsou to především celí lidé, kteří jsou v běžném životě vystaveni 

mnoha dalším podmínkám a okolnostem, radostem i nesnázím. Sociální 

život a jeho podmínky představují významný komplex determinant zdraví.  

 Zdraví je pojímáno v celé šíři s vědomím, že výsledný zdravotní stav není jen 

výsledkem vztahu lékaře a pacienta, ale je do značné míry důsledkem 

aktivity samotného jedince i sociálních skupin a institucí i společnosti jako 

celku.  

 Snaha vzbudit a pěstovat vědomí vlastní důstojnosti. Péče o sebe je 

nezbytnou základní podmínkou a první formou péče, na kterou potom 

navazují další zdravotnické služby. 

 Vědomí, že existuje široká škála metod péče, léčení a uzdravování.  

 

                                                 
11 Lidé zpravidla nepovažují zdraví za hlavní cíl svého života. Zdraví se často dostává do protikladu 
k jiným důležitým zájmům, hodnotám a životním cílům; např. být šťastný, prožít dobrodružství, 
prosadit se ve společnosti, mít pestrý nebo naopak klidný život apod. V určitých kulturách a 
sociálních skupinách se uplatňuje celá řada zvyků; běžné typy chování se mohou mezi různými 
oblastmi nebo skupinami osob výrazně lišit, a to jak u zdravých, tak u nemocných. Mnohé z těchto 
rozdílů dokumentují sociální a kulturní podmíněnost zdravotního stavu i různých typů chování 
upevňujícího nebo naopak ohrožujícího zdraví.  
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Ekologicko-sociální model zdraví neusiluje o oddělení léčby, prevence a 

občanských aktivit. Snaží se o jejich rovnováhu, komplementární působení a co 

největší účinnost. Je nutné ovšem zdůraznit, že sociálně ekologický model zdraví 

rozhodně není protipólem biomedicínského přístupu, ale jeho významným 

rozšířením.  

 

V souvislosti s rostoucí důležitostí účasti občanů na péči o zdraví jsou vytvářeny 

modely zdraví založené na laickém chápání zdraví v návaznosti na zdravotní péči, 

zejména sebepéči.  

 

Ekologicko-sociální model existuje v celé řadě modifikací. Např. zdraví v jeho 

celistvosti se snaží pojmout celostní model zdraví. Staví na skutečnosti, že lidé 

zdraví nejenom studují, ochraňují a navracejí, ale i prožívají; zdraví je tedy jednou z 

charakteristik života v jeho celé plnosti.  

 

Obdobně je orientován i model zdraví populace. Vychází z těchto zásad:  

 Zdraví lidí je ovlivňováno sociálními, kulturními a ekonomickými okolnostmi, 

a to jak na individuální, tak na populační úrovni.  

 Tyto okolnosti jsou nezávislé na velikosti prostředků, které jsou vynakládány 

na zdravotnické služby. 

 Společnost, jejíž bohatství je rozdělováno relativně spravedlivě, se těší vyšší 

úrovni zdraví.  

 Pokud jde o individuální úroveň zdraví, ta je podmíněna jak ekonomickým a 

sociálním prostředím, tak schopnostmi jedince zvládat existující problémy.  

 

Při úvahách o zdraví jsou často připomínány nové a nové charakteristiky a aspekty 

zdraví, např. nezdolnost (hardiness) jako úspěšné zvládání těžkostí života, 

popřípadě schopnost adaptace, zralost – ve vývojovém smyslu, spontaneita a 

kreativita, subjektivní vnímání sebe sama (self-respect, self-reliance, high self- 

esteem, self-efficiency) apod.  

 

Ať už vyjdeme z jakéhokoli modelu zdraví, měli bychom si uvědomit, že se vždy 

jedná o dílčí simplifikaci. Z komplikované a vzájemně provázané reality se snažíme 

vybrat podstatné jevy a vztahy ve snaze je blíže poznat a podle možností i ovlivnit.  

Je zřejmé, že chápání zdraví prochází neustálým vývojem a dá se očekávat, že ani 

dosavadní přístupy nejsou definitivní. Jako nejslibnější se jeví široké pojímání zdraví 
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a péče o zdraví, které bere v úvahu jak individuální, tak sociální úroveň. Takový 

přístup je typický pro práci WHO a nachází svůj výraz v programu Zdraví 21.  

 

Na první pohled se může zdát, že jde o pojetí logické a zcela samozřejmé. Ve 

skutečnosti jde o překlenutí tradičního duálního vnímání světa, o překročení mnoha 

stávajících institucionálních hranic a o přenesení těžiště péče o zdraví z vysoce 

prestižních klinik (kde se zdraví „opravuje“) do rodin, škol a pracovišť, kde by se 

zdraví mělo chránit a cílevědomě vytvářet.  

 

Zdraví je významná charakteristika existence jedinců i společenských skupin, 

dynamicky se vyvíjí a mění od početí až do smrti; tvoří s nemocemi kontinuální 

škálu od stavu naprostého zdraví ve smyslu tradiční definice WHO až po úmrtí. 

Zdraví je podmíněno mnoha okolnostmi a lze je do určité míry chránit, rozvíjet i 

navracet.  

 

Má-li být úsilí o dosažení co nejvyššího zdraví lidí úspěšné, nemá smysl stavět do 

protikladu tradiční pojmy jako prevence a terapie, individuální a sociální, zdraví a 

nemoc, zvládání konkrétní nemoci a kontinuální (celoživotní) zdravotní, medicínská i 

sociální péče. Je důležité si klást otázku, co je pro zdraví lidí užitečné, a snažit se 

tomu napomáhat v širokém komplexu medicínských, politických, organizačních, 

ekonomických a dalších opatření.  

 

Čeká nás zřejmě zásadní transformace zdravotní péče, která by důsledně 

vycházela ze zdravotních potřeb občanů i celého společenství a směřovala by ke 

zdraví lidí. K takové transformaci postupně dochází ve vyspělých státech zhruba od 

konce 70. let. Nejde o nějaká jednotlivá opatření, ale o poměrně složitý programový 

proces, jehož základními prvky jsou ekvita (sociální spravedlnost, slušnost), 

účinnost (medicínská, ekonomická i společenská) a kvalita (jejíž součástí je jak 

splnění odborných standardů, tak spokojenost občanů se zdravotní péčí). Celý tento 

proces je charakterizován širokým chápáním zdraví a meziresortním pojetím péče o 

zdraví, výrazným podílem výzkumu při přípravě i ověřování zamýšlených opatření, 

solidní úrovní koncepčního myšlení, využíváním moderních poznatků z oblasti 

managementu a informatiky, humánní a demokratickou orientací, poměrně vysokou 

kulturou řízení a správy i širokou mezinárodní spoluprací.  
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Zkušenost mnoha zemí ukazuje, že je užitečné, stane-li se zdraví předmětem zájmu 

i odpovědnosti jednotlivců a sociálních skupin a je-li tento zájem provázen 

adekvátními ekonomickými možnostmi. Někdy se připomíná, že otázka nestojí tak, 

kolik finančních prostředků si stát může dovolit vydat na zdravotní péči, ale spíše 

tak, jak dlouho, popřípadě s jakým rizikem, si stát a jeho občané mohou dovolit 

neposkytnout na zdravotní péči alespoň tolik prostředků, kolik je nezbytně nutné. 

 

Zdraví a péče o zdraví je základním lidským právem. To již před padesáti lety vzala 

v úvahu Ústava WHO. Zdraví je i základní lidskou potřebou. Uvažujeme-li o svém 

podílu občanské odpovědnosti za svůj osud a v určitém rozsahu i za stav a vývoj 

společnosti, ve které žijeme, měli bychom si klást otázky jak o svém podílu na péči o 

své zdraví, tak o své roli v široce pojímané soustavě zdravotní péče. V tomto smyslu 

se strategie zdravotní péče v Evropě stává předmětem jak veřejného zájmu, tak i 

motivem ke kultivaci a naplnění naší konkrétní osobní odpovědnosti. 

 

 

1.2.3 Koncept sociálního fungování   

 

Termín „sociální“ (z lat. socialis – společenský, spojenecký, družný) má mnoho 

významů. Pojí se jak s významy v rovině individuální (sociální kontakty, 

interindividuální sociální komunikace), tak v rovině společenské (sociální 

zabezpečení, sociální služby a dávky) a mnoha dalších (sociální stát – politika, 

sociální zařízení – toaleta apod.) 

 

Sociální fungování je konceptem s různými významy. Společným pojmovým 

základem různorodých verzí tohoto konceptu je interakce, které probíhají mezi 

požadavky prostředí a lidmi. Stěžejní oborové ukotvení konceptu je v sociální práci. 

 

Sociální fungování znamená podle Barkera (sec. cit. Navrátil 2001: 12): 

„Naplnění rolí člověka ve společnosti, ve vztahu k lidem v bezprostředním sociálním 

okolí i ve vztahu k sobě samému. Toto fungování zahrnuje uspokojování jak 

základních potřeb, tak těch, na kterých závisí jeho uplatnění ve společnosti. Lidské 

potřeby zahrnují tělesné aspekty (jídlo, přístřeší, bezpečí, zdravotní péče                        

a ochrana), osobní naplnění (vzdělání, odpočinek, hodnoty, estetika, náboženství, 

dosažení úspěchu), emocionální potřeby (pocit sounáležitosti, vzájemná péče, 

společenství) a adekvátní sebepojetí (sebedůvěra, sebeúcta a osobní identita).“ 
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Do českého prostředí sociální práce uvedli koncept sociálního fungování Navrátil                  

a Musil (2000.) Termín sociální fungování označují jako komplex skutečností: 

 Lidé a prostředí jsou trvale v interakci.  

 Prostředí klade na člověka určité požadavky (formuluje očekávání, definuje 

sociální role) a člověk je nucen na ně reagovat. 

 Mezi požadavky prostředí a člověkem je obvykle rovnováha. Pokud lidé 

požadavky prostředí dostatečně nezvládají, rovnováha je rozkolísaná                    

a vzniká problém. 

 Někteří lidé jsou schopni si s problémem poradit a nastolit znovu rovnováhu 

sami, jiní tuto schopnost nemají a svou problémovou situaci nezvládají. 

 Příčinou problémů nebo jejich nezvládání může být jak nedostatek 

dovedností na straně klienta, tak nepřiměřenost požadavků prostředí vůči 

němu. 

 Předmětem intervence sociálního pracovníka je interakce mezi způsobilostí 

klienta zvládat a tím, co od něj prostředí očekává. Jeho cílem je podporovat 

sociální fungování klienta tím, že mu pomáhá obnovit nebo udržovat 

rovnováhu mezi více či méně dostatečnou kapacitu zvládání a této kapacitě 

více či méně přiměřenými požadavky prostředí. 

 

Navrátil (2003) vymezuje ještě další faktor, který v konceptu „sociálního 

fungování“ a „životní situace“ dosud chyběl. Podle něj nejen sociální prostředí 

definuje svá očekávání a požadavky vůči jednotlivci či skupině. Je podstatné, že 

také jednotlivec (skupina i jiné sociální útvary) mají svá očekávání vůči svému 

prostředí. S přihlédnutím k tomuto faktu je pak sociální fungování možno vymezit 

jako „vztah mezi očekáváními jednotlivce a sociálního prostředí. Jsou-li tato 

vzájemná očekávání v souladu (komplementarita), interakce probíhají harmonicky, 

nejsou-li, v interakcích nastávají obtíže.“ (Navrátil, 2003: 87) 

 

 

1.2.4 Empowerment   

 

Pro angl. slovo „empowerment“ nemá čeština vhodný ekvivalent. Jeho základ tvoří 

slovo power neboli síla, moc, schopnost. Celý koncept vyjadřuje proces nabývání 

moci a schopnosti rozhodovat o sobě sama a o svém životě. Pojem je do češtiny 

překládán opisem „zplnomocnění“ nebo „zplnomocňování“. 
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Zplnomocnění  

 

Koncept zplnomocnění (angl. empowerment – posílení, zmocnění, oprávnění) je 

významově široký a neustálený. Dle Gojové (2012: 120, s odkazy na příslušné 

autory) „zplnomocnění je možné pojímat jako proces, jako metodu, ale také jako 

výsledek. […] Pojetí zplnomocnění jako výsledku znamená, že se jedinec či skupina 

stane nezávislými a samostatnými v řešení svých problémů a ve svém rozhodování. 

[…] Zplnomocnění je typicky chápáno jako proces, skrze něhož lidé redukují svou 

bezmocnost a odcizení a získávají větší kontrolu nad […] aspekty svých životů a 

svého sociálního okolí. […] Z hlediska metody může být zplnomocnění definováno 

jako takové prostředky, jimiž se jednotlivci, skupiny nebo komunity stávají 

schopnými převzít kontrolu nad okolnostmi svých životů, a tak se stávají schopnými 

směřovat úsilí k pomoci sobě i jiným a maximalizovat kvalitu svých životů.“  

 

Dovednost samostatně řešit své problémy, samostatně se rozhodovat a získávat 

větší kontrolu nad svým životem vyžaduje vedle běžných dílčích dovedností 

nezbytných pro život i dovednost kritického náhledu a sebereflexe, vědomí 

odpovědnosti vůči sobě i druhým a schopnost a možnost v určité situaci jednat. 

  

Zplnomocnění souvisí  

 se schopností sebe-uvědomování v čase a prostoru 

 s uměním rozpoznat a stanovit hranice sebe sama 

 se schopností vlády nad sebou 

 se sebeúctou – s uměním přijmout sám sebe se svými klady i zápory 

 s dovedností rozhodovat o směřování svého života – vědomí hodnot a jejich 

preference 

 s dovedností vyhodnocovat, kontrolovat a usměrňovat vnitřní a vnější 

podmínky svého života – měnit podmínky a přizpůsobovat se měnícím se 

podmínkám. 

 

Dovednost zplnomocnění souvisí s procesem mentálního zrání, nikoliv však výlučně 

s fyzickým věkem – někteří mladí lidé jsou mentálně zralejší než jiní lidé ve starším 

věku. 
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1.2.5 Univerzální designe – DfA   

 

Jednou z podmínek sociálního fungování každého člověka je mobilita, svoboda 

pohybu a svoboda pobytu, možnost užívat veřejné služby jako jsou doprava, 

zdravotní, vzdělávací, sociální, bankovní a další služby a možnost přístupu ke 

kulturnímu dědictví. Dojde-li v důsledku závažného zdravotního problému ke 

snížení možností pohybu a orientace, člověk je vyčleňován z fyzického, a tím i 

sociálního prostoru, existencí bariér.  Fyzické bariéry bývají zpravidla spojovány 

primárně s lidmi dočasně nebo trvale užívajícími vozík nebo s jiným „klasickým“ 

zdravotním postižením. Méně známým faktem je, že fyzickými bariérami jsou 

limitovány také těhotné ženy (schodiště bez zábradlí), lidé přepravující kojence 

(vysoké obrubníky, chybějící výtah), malé děti i senioři – ve stáří se lze v důsledku 

involučních změn organismu běžně setkat se sníženou reaktivní rychlostí na 

podněty, s unavitelností, se sníženou orientací i sníženou mobilitou.  

 

Univerzální design (angl. „designe for  all“ – DfA) je filosofický a pragmatický přístup 

k navrhování věcí, budov, technologií aj. prvků či systémů prostředí, který se 

postupně vyvinul z bezbariérového designu na konci osmdesátých a v průběhu 

devadesátých let 20. století. Je směřován ke všem lidem bez ohledu na jejich věk, 

zdravotní stav, fyzické možnosti, národnost, kulturní, náboženské či sociální 

zázemí.  

 

Univerzální design naplňuje požadavky lidské rozmanitosti, sociální rovnosti a 

rovnoprávnosti. Je holistickým způsobem uvažování a navrhování. Je třeba poznat 

potřeby, schopnosti a specifika nejrůznějších skupin uživatelů, a tyto do návrhů v co 

nejvyšší možné míře zahrnout. Tento přístup do značné míry předpokládá značnou 

mezioborovou spolupráci a návaznost.  

 

Úlohou univerzálního designu je vyvinout teorii, principy a řešení, která umožní 

všem použít stejná fyzická řešení za stejných podmínek v co největší možné míře, 

ať už se jedná o budovy, veřejná prostranství, komunikaci a komunikační 

technologie, dopravu, dopravní prostředky nebo např. předměty v domácnosti. 

Zatímco v druhé polovině 20. století (a někde dodnes) se odborníci v otázce 

přístupnosti soustřeďovali spíše na prostou funkčnost, tj. na fyzickou přístupnost, 

univerzální design se zaměřuje rovněž na psychologické a sociální aspekty – na 

otázku rovnocenného postavení lidí.  
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V pojetí univerzálního designe speciální řešení a dodatečné úpravy prostředí jsou 

něčím, co v důsledku lidi vyčleňuje a stigmatizuje. Existuje totiž významný rozdíl 

mezi „adaptací prostředí pro všechny“ a budování prostředí pro všechny“. V procesu 

adaptace prostředí (pro všechny) se provádějí dodatečná opatření k již stávajícím 

(např. stavebním) řešením, v procesu budování prostředí (pro všechny) se již od 

počátku vše plánuje tak, aby dodatečná řešení nebyla potřebná. Porozumění 

odlišnosti obou přístupů je pro realizaci konceptu „přístupného prostředí pro 

všechny“ klíčové. Odlišnost přístupů popisuje Aragall (in ECA 2003: 38): 

 

„Při vytváření vlastního prostředí předpokládáme existenci ´průměrného člověka“. 

V minulosti jsme tuto problematiku přístupnosti vnímali jako odchýlení jednotlivce od 

´normy´. Dotyčný člověk byl ´výjimkou´, tím pádem i ´problémem´. Po změně 

přístupu k dané problematice je nejčastějším řešením přidání speciálních zařízení 

k existujícím stavbám, např. rampy nebo rozšíření dveří. Takováto řešení však 

podporují smýšlení, že určití jednotlivci jsou ´výjimkou z pravidla´. Tato řešení, která 

nutí osoby se zdravotním postižením používat například oddělené vchody, které 

jsou často v zadní části budovy, tyto osoby stigmatizují. Navíc jsou tyto modifikace 

doplňkovým vybavením, vzešlým z dodatečné myšlenky, nikoliv jako výsledek 

plánování ve fázi návrhu. Cílem nového integrovaného přístupu zahrnující koncepci 

univerzálního designu je, abychom řešili problémy každého jednotlivce se stejnou 

důsledností. Měli bychom rozšířit kritéria „normality“, aby výstavba životního 

prostředí postupovala v souladu s principy univerzálního designu Všichni bychom 

měli mít možnost navštívit a užívat všechny prostory vytvořeného prostředí 

samostatně a přirozeně, jak je to jen možné.“ 

 

Pokud je nutné některé řešení, či skupinu vyloučit, má to být učiněno vědomě a na 

základě pevných argumentů. Rovnocenné postavení, rovné zacházení a stejná 

kvalita, to jsou klíčové pojmy univerzálního designu. 

 

Pojem rovnosti v souvislosti s univerzálním designem nás potom nutí uvažovat ve 

větších souvislostech, vidět územní, hospodářské a sociální plánování v koherenci. 

Navrhování budov a produktů či územní plánování s ohledem na sociální aspekty 

života nazval v roce 1995 anglický architekt indického původu Jim Sandhu 

„inkluzivním designem“. Příkladem může být stavba obydlí, která budou obyvatelům 
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kvalitně sloužit po celou dobu jejich života, od mládí až do stáří se všemi specifiky 

stárnutí bez nutnosti speciálních často drahých úprav. 

 

Univerzální designe má dopad i na další aspekty života, které se promítají do 

psychologické stránky jednotlivců i ekonomické sféry společnosti. Nepřístupné 

veřejné prostory, nepřístupná veřejná doprava a dopravní infrastruktura, 

nepřístupné veřejné služby (zdravotnictví, školství, bankovnictví, pojišťovnictví ad.), 

nepřístupné bydlení přímo souvisí se soběstačností člověka a s využíváním 

sociálních služeb. Bude-li mít člověk bezbariérové bydlení, doj(e)de si na nákup či 

k lékaři sám, nebude zvýšeně konzumovat sociální služby. A přestože je existence 

zcela bezbariérového prostředí považována za utopickou, má koncept univerzálního 

designe právě onen významný psychologický a ekonomický efekt – snižuje u mnoha 

lidí (nejen) s postižením potřebu technické, finanční i lidské asistence.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
12 Vedoucí pracovník úřadu, který byl na odpovědný za plnění povinného podílu zaměstnanců se 
zdravotním znevýhodněním (tehdy s tzv. změněnou pracovní schopností) se podivoval nad tím, že 
o volná místa na úřadu není ze strany lidí s postižením zájem: „Proč se k nám ti postižení nehlásí, 
když máme bezbariérový úřad?!?“ … Odpověď je mnohovrstevná, do jisté míry tvoří uzavřený kruh 
a mohla by znít takto: Nehlásí se proto, že zpravidla nemají odpovídající kvalifikaci. ↔ Kvalifikaci 
nemají proto, že zpravidla nemají potřebné vzdělání. ↔ Potřebné vzdělání zpravidla nemají proto, 
že bezbariérové školy zatím stále nejsou samozřejmostí. … I dvanáct schodů může být 
v konečném důsledku reálným odříznutím možnosti chodit do vybrané školy… Najde-li se ředitel 
(nebo ředitelka), který vytvoří podmínky pro zpřístupnění školy žákům/studentům se závažnými 
zdravotními problémy, zpravidla narazí na bariéry psychologické v podobě obavy či neochoty 
vyučujících (nebo rodičů „zdravých“ dětí, popřípadě samotného ředitele školy, je-li iniciátorem 
řadový učitel) přijmout do třídy takové dítě/studenta. Podaří-li se řediteli překonat i tyto bariéry 
(zajistí učitele, konzultace, asistenta pedagoga atd.), objeví se téměř neřešitelný problém 
bariérové infrastruktury. ↔ Nepřístupné komunikační trasy ke škole a nepřístupná doprava ke 
škole vyžadují zpravidla vysoké individuální nasazení rodičů a komplikace v jejich zaměstnání. (Ne 
každý zaměstnavatel bude či může permanentně akceptovat každodenní svoz a odvoz 
dítěte/studenta do školy.) Kruh se uzavírá: student volí školu, která neodpovídá potřebám, zájmům 
a schopnostem budoucího zaměstnance, nýbrž tu, která je (v lepším případě jako jediná v okolí) 
přístupná. V případě, že taková škola je daleko a on nemá ekonomické a/nebo rodinné a jiné 
zázemí, rezignuje na vzdělání, které by odpovídalo jeho skutečným schopnostem, popřípadě 
rezignuje na vzdělání zcela. Důsledky se pak projeví v jeho propadu do sítě sociálních dávek. 
Krhutová 2005: 70 
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2  Terminologický rámec   

 

V přirozeném jazyce užíváme slova v jejich „běžných“ významech. Odborná 

terminologie z „běžného“ jazyka zpravidla vychází, avšak ve snaze o zpřesnění 

významů se od něj někdy méně, jindy více odchyluje. Řada odborných termínů, 

pomocí nichž se různé profese dorozumívají mezi sebou (uvnitř profese i 

mezioborově) se v běžném jazyce ani nevyskytuje. To, co může vyvolat problém, 

pak není samotný obsah odborného pojmu, jako spíše „vzdálenost“, či „napětí“, 

které vznikají, když je rozdíl mezi přirozeným a odborným pojmem příliš velký. 

Cílem kapitoly není podat systematický přehled a analýzu definic relevantních 

v koordinované rehabilitaci, nýbrž vytvořit určité pojmové předpolí, poskytnout 

základní terminologické zázemí po hlubší porozumění konceptu koordinované 

rehabilitace.   

 

 

2.1 Zdraví, zdravotní stav, well-being 

 

Zdraví 

 

Slovem zdraví se označuje široce pojímaný zdravotní stav lidí a současně se berou 

v úvahu i všechny jevy a události, které zdraví ovlivňují i provázejí. Zdraví má 

mnoho aspektů, jejichž důležitost se mění v různých historických obdobích, 

v průběhu života lidí, v závislosti na kultuře, ekonomice, rozvoji medicíny a celé 

další široké péče o zdraví a v návaznosti na mnoho dalších okolností. Všeobecně se 

připouští, že zdraví lze jen s obtížemi definovat a měřit. (Snadnější je to s 

nemocemi.) Lze soudit, že zdraví je pojmem spíše obecně humánním a sociálním 

než jednostranně medicínským a že jeho determinanty a možnosti jeho ochrany, 

posílení a rozvoje široce přesahují tradiční doménu zdravotnických služeb. 

 

Dnes již klasická „definice“ Světové organizace zdraví (dále „WHO“) z roku 1946 

praví, že „zdraví je stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a nejen 

nepřítomnost nemoci nebo vady“. Občasné rozpaky působí skutečnost, že se 

nejedná v pravém slova smyslu o definici. Je to jeden z odstavců Ústavy WHO 

pojímaný při svém vzniku spíše jako představa záměru, na který by se WHO měla 

orientovat. Zmíněná definice obsahuje prvek negativního vymezení zdraví 
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(nepřítomnost nemoci nebo vady) i prvek pozitivní (stav úplné duševní, tělesné a 

sociální pohody). Definice však neříká, co se myslí pohodou (well-being). 

Nepochybně zde bude hrát výraznou roli subjektivní pocit pohody, ale jen na něj se 

pojem zdraví omezit nedá. Je zřejmé, že „pohoda“ navozená např. drogou 

představě zdraví neodpovídá.  

 

Přestože je aktuální definice WHO pro hrubou orientaci prakticky užitečná, lze ji 

považovat za idealistickou – vzhledem k tomu, že těžištěm definice je „pohoda“ jako 

velmi subjektivní a obtížně měřitelná determinanta – pokud bychom ji důsledně 

uplatnili, vzniká otázka, nakolik je světová populace zdravá … A je-li navíc v definici 

spojka „a“, pak by lidé (například) s amputovaným článkem prstu nemohli být (dle 

této definice) zdrávi.   

 

Neurčitost uvedené definice je nevýhodou pro toho, kdo by očekával, že tak složitý 

pojem, jako je zdraví, lze jednoduše a výstižně změřit a že na základě konkrétní 

definice je možné zvolit účinná opatření. Obecně pojatá definice může však být 

i výhodou, pokud ji pojmeme jako východisko tzv. širokého pojetí zdraví a péče o 

zdraví, se všemi podmínkami, determinantami, možnostmi ovlivnění i důsledky. 

Takové pojetí je základem mnoha aktivit (nejen medicínských), které pomáhají 

chránit, upevňovat, rozvíjet a navracet zdraví.  

 

Definice zdraví byla upřesňována a doplňována. V programu WHO Zdraví pro 

všechny do roku 2000, který byl přijat v roce 1977, se objevila doplňující 

charakteristika zdraví jako schopnosti vést sociálně a ekonomicky produktivní život. 

Tím přestalo být zdraví cílem samo o sobě a stalo se prostředkem k realizaci 

harmonického vývoje člověka. K dalšímu posunu dochází v novém programu WHO 

Zdraví pro všechny v 21. století, který byl přijat v roce 1999 a přináší definici zdraví, 

která z praktických důvodů vymezuje zdraví jako „snížení úmrtnosti, nemocnosti a 

postižení v důsledku zjistitelných nemocí a poruch a nárůst pociťované úrovně 

zdraví“. Dokument též hovoří o zdravotním potenciálu jako o nejvyšším stupni 

zdraví, kterého může jednotlivec dosáhnout. Potenciál zdraví každého člověka je 

určován možností starat se o sebe a o druhé a jeho schopností samostatně se 

rozhodovat a uchovat si kontrolu nad svým životem. Společnost má vytvářet 

podmínky k tomu, aby lidé mohli potenciál zdraví uplatnit. 
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Zdraví tedy není jen charakteristikou biologického organismu (jako tradičního 

objektu medicíny). Je i významnou humánní hodnotou, a to jak individuální, tak 

sociální. Je provázeno mnohými společenskými, právními, politickými, 

ekonomickými, kulturními a dalšími aspekty. V závislosti na různých úhlech pohledu 

(fyzické zdraví, psychologické zdraví apod.) lze tedy očekávat různé chápání pojmu 

zdraví, přičemž určité odlišnosti nemusejí být překážkou společné práce. Není tedy 

potřebné prosazovat jen jednu definici zdraví. I když můžeme v péči o zdraví 

očekávat různé přístupy, je žádoucí, aby pojetí zdraví a na ně navazující aktivity 

byly chápány i realizovány komplementárně, tzn. doplňkově, aby každý přispěl ke 

společnému záměru podle svých možností. 

 

Pochopení obsahu pojmu zdraví může usnadnit poznámka, že slovo „zdraví“ má 

lingvisticky úzký vztah k pojmu „celek“. Např. angl. health vzniklo ze staro-

anglického slova hale mající bezprostřední vztah ke slovu whole (celý, zdravý); 

podobně německé heil znamená celek i zdravit. Ve slovanských jazycích se výrazy 

zdravit a celovat sice již oddělily, ale např. když se rána hojí, říkáme, že se zaceluje. 

(srov. holistické přístupy.) 

Vzhledem k problémům s definicí zdraví bývají pro vědecké účely často vytvářeny 

tzv. operační definice zdraví, které jsou orientovány na ty charakteristiky zdraví, 

resp. nemocí, které souvisejí s cílem konkrétně zamýšlené studie / výzkumu.   

 

 

Zdravotní stav  

 

Zdravotní stav lze charakterizovat jako neutrální označení pro určitou úroveň zdraví. 

  

Individuální zdravotní stav ovlivňují  

1. osobní faktory (individuální charakteristiky, chování, dědičnost, životní styl 

apod.),  

2. společenské faktory (ekonomické, politické, kulturní aj.) a  

3. faktory fyzického prostředí.  

     Tyto se vzájemně ovlivňují a bývají označovány jako determinanty zdraví                      

(příp. nemoci).  
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Zdravotní stav obyvatelstva   

  

Ještě v 70. letech minulého století převládalo přesvědčení, že zdravotní stav 

populace je z největší části odrazem úrovně zdravotní péče. Zdravotní stav 

populace je však výsledkem působení celé řady determinant různé povahy a 

různého původu. Mezi hlavní determinanty zdraví obyvatelstva bývají uváděny:  

1. životní styl (způsob života) – např. životní úroveň, sociální faktory, 

nezaměstnanost, způsob práce, stres, úroveň vzdělání, způsob stravování, 

pohybová aktivity, abusus drog či alkoholu, kouření, postoj k vlastnímu 

zdraví a péče o něj, osobní hygiena, sexuální chování, spotřební chování. 

2. životní a pracovní prostředí (ovzduší, voda, půda, hluk, elektromagnetické 

záření, klimatické podmínky, potravinový řetězec, výrobní technologie, 

pracovní prostředí, předměty běžného užívání, bydlení, služby, doprava, 

urbanistika). 

3. péče o zdraví a zdravotnictví (rozvoj medicíny a lékařské techniky, zdravotní 

politika, dostupnost zdravotní péče, zdravotnický systém, úroveň 

zdravotnictví, organizace financování a řízení zdravotnictví). 

4. biologický (genetický) základ (vrozené vady, dispozice ke vzniku nemoci, 

úroveň intelektových schopností, rozdíly ve zdraví mužů a žen). 

V rozšířeném pojetí byly dále specifikovány  

5. sociální determinanty zdraví, které představují  

a) sociálně-ekonomické faktory prostředí – charakteristiky místa, kde lidé žijí, a 

 komunity, do které patří – např. chudoba, vzdělání, sociální vyloučení, 

nevyhovující bydlení, sociální zabezpečení ad. Tyto faktory korelují se 

zdravotním stavem, ovlivňují základní skupiny determinant zdraví, tvoří jakousi 

“příčinu příčin zdraví a nemoci“ a přispívají k nerovnostem ve zdraví. 

b) Psychosociální determinanty zdraví – behaviorální faktory obsažené 

v životním  stylu (chování) a jiné psychologické a sociální faktory (typ osobnosti, 

zvládání stresu, psychická odolnost, sociální opora aj.  

 

 

Well-being  

 

Výše uvedené a další charakteristiky lze shrnout pod zastřešující výraz „okolnosti 

související se zdravím“. Různým způsobem ovlivňují pocit životní pohody, v odborné 

literatuře nazývaném „well-being“, „wellbeing“ (blaho, životní pohoda, životní 
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uspokojení). Uvedený pojem zahrnuje celé univerzum domén lidského života, které 

tvoří to, co může být nazýváno „good life“ – dobrý život.  

 

Wellbeing není jen o subjektivní spokojenosti (srov. koncept kvality života), zahrnuje 

hlubší aspekty dobře prožitého života. Koncept well-being zachycuje důležité 

aspekty toho, jak lidé cítí a zažívají svůj každodenní život – neomezuje se jen na 

fyzické či mentální zdraví, ekonomické ukazatele, blahobyt. 

 Jako klíčové elementy well-being bývají uváděny:  

1. Smysluplnost (purpose) – potřebujeme v životě dělat něco smysluplného, co nás 

v životě naplňuje, optimálně každý den. Nezáleží na tom, zda se jedná o oblast 

práce, školy, rodiny nebo volného času, podstatné je, že vnímáme smysl 

v činnosti a jsme motivováni k dosahování svých cílů.  

2. Vztahy (social) – kvalita našich vztahů je vysoce důležitá pro naše zdraví a 

celkovou životní pohodu. Dobré vztahy omezují stres a zvyšují pocit životní 

pohody.  

3. Finance (financial) – zvládání vlastní ekonomické situace (zaměstnání či jiný 

příjem), finanční stabilita a individuálně vnímaný dostatek financí umožňují každý 

den dělat to, co si přejeme.  

4. Zdraví (physical): Celkové duševní a fyzické zdraví (vidění, řeč, pohyb, paměť 

atd.) množství energie, umožňující každodenní plnění úkolů. 

5. Společnost (community) – sounáležitost a zapojení se do života v prostředí, ve 

 kterém se  pohybujeme (výchova, vzdělání, starost o druhé, dárcovství, 

 dobrovolnictví ad.) naplňuje pozitivními emocemi a uspokojuje potřebu 

 sounáležitosti.  
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Rozšířené pojetí zdraví, které (vedle tělesné dimenze života) zahrnuje i další životní 

aspekty důležité pro pocit životní pohody ie uvedeno v tabulce viz níže:  

Dimenze  Obsah dimenze  

Tělesná 

 
Anatomické části těla – tělesné struktury / orgány, tělesné funkce včetně funkcí 
psychických, fyzická bolest, kvalita spánku, chuť k jídlu ad.   
 

 
Aktivit/y 
  

 
Co a jak člověk dělá – učí se, komunikuje, pohybuje se, stojí, sedí, pečuje o sebe, dělá 
domácí práce, pečuje o druhého (člověk, zvíře), nakupuje, telefonuje, čte, píše, počítá, 
kreslí, maluje, stříhá, šije ad. 
  

Osobní  

 
Individuální psychické prožívání, emoce, vnitřní život, pocit smysluplnosti, existenciální 
otázky, duchovní život, spiritualita, zkušenosti, charakter, temperament, vztah sobě, 
psychická bolest, pocit životní pohody, pocit bezpečí, osobní hodnotový systém, 
adaptační potenciál ad. 
 

Sociální  

 
Jak se člověk zapojuje do životních situací – sociální život, sociální sítě, role, jednání, 
vztahy, výchova, práce, zaměstnání, komunita, zájmy, koníčky, rekreace, cestování, 
participace na občanském životě, dobrovolnictví, sexuální život, ad.  
 

Prostředí  

 
Přirozené prostředí, uměle vytvořené prostředí, produkty a technologie, okolní podpora, 
okolní postoje, služby, systémy – politický, ekonomický, geografický, kulturní, právní, 
organizace, instituce,  stav životního prostředí, materiální podmínky, hygienické 
podmínky, výživové podmínky, finanční příjem, bydlení ad. 
  

 
Zdroj: vlastní tabulka s využitím MKF a HRQoRL13 
 

 

2.2 Zdravotní problém, úraz, nemoc, zdravotní postižení, 

 disabilita  
 

Zdravotní problém  

 

Za zdravotní problém bychom zřejmě neměli označovat jen nemocnost. Spíše jde 

o komplexy jevů, podmínek, determinant a dějů, jejichž souvislosti a důsledky mají 

rozsáhlou škálu sociálních, kulturních, ekonomických a dalších aspektů a jejichž 

zvládnutí není v silách jednoho oboru vědy nebo v možnostech jedné oblasti lidské 

činnosti. 

 

Úzké pojetí termínu zdravotní problém, který se však orientuje výhradně na poruchy 

zdraví uvádí Mezinárodní klasifikace fungování, disability a zdraví, podle níž je 

                                                 
13 Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví a koncept kvality života v souvislosti 
se zdravím 
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zdravotní problém „zastřešující pojem pro nemoc (akutní nebo chronickou), 

postižení, nehodu nebo úraz. […] může nastat i v rámci jiných okolností jako je 

těhotenství, stárnutí, stres, vrozená anomálie nebo genetická predispozice.“ (MKF 

2008: 220) 

 

 

Úraz  

 

Úraz je charakterizován jako porucha zdraví způsobená zpravidla náhle a vnější 

příčinou. Přibližným zdravotnickým synonymem je pojem „trauma“. Příčinami úrazů 

jsou zejména: pády, nárazy, poranění ostrými či tupými předměty či částmi strojů, 

střelná rána, tržná rána, popálenina, zlomenina, amputace, otřes mozku, úraz 

elektrickým proudem, napadení, týrání, mučení, znásilnění, pokus o sebevraždu, 

dopravní nehoda ad. Vážnější úrazy mohou být smrtelné nebo mohou mít jiné trvalé 

následky. V podobných souvislostech se používají též termíny „zranění“, „poranění“ 

nebo „újma na zdraví“ (posledně jmenovaný termín se užívá zejména 

v pojišťovnictví a v trestním právu).  

 

 

Nemoc 

 

Na vymezení pojmu „nemoc“ lze nahlížet z mnoha úhlů pohledu. Z hlediska 

patologie jde o ztrátu celovztažného (integrovaného, harmonického) uspořádání 

organizmu. Odolnost organismu proti nemoci je dána jednak fylogenetickým 

vývojem (získaná odolnost), schopností adaptačních mechanizmů (přizpůsobit se 

různým vlivům prostředí). Pomocí adaptačních mechanismů se může jedinec se 

škodlivými faktory vyrovnat nebo - přesáhne-li účinnost škodlivých podnětů možnosti 

adaptace organismu – dochází ke ztrátě typického uspořádání organismu a vzniká 

nemoc. Vznik nemoci dále ovlivňují faktory aktuálního stavu jedince (výživa, 

kondice, aerobní kapacita, stav oběhového systému, psychická pohoda, stres ...). 

Důležitou úlohu v konstituování a průběhu nemoci má vědomí člověka. 

 

V lékařském (obecně zdravotnickém) prostředí, kde stojí nemoc ve středu 

oborového zájmu, jsou synonymně užívanými pojmy nemoci „onemocnění“, 

„choroba“ (lat. morbus, řec. nosos, pathos). Z pohledu této terminologie jde o stav, 

kdy je na základě působení vnitřních nebo vnějších okolností změněna nebo 
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narušena funkce jednoho nebo více orgánů. Typologie nemoci se pohybuje od 

odpovědi organismu nad rámec fyziologické odpovědi – „patologická reakce“, přes 

dočasnou poruchu jedné nebo více podstatných funkcí v organismu – „patologický 

proces“ po déletrvající změnu v organismu – „patologický stav“. 

Termínem „onemocnění“ je zpravidla označována nemoc ve vymezeném časovém 

období. Termínem „nosologická jednotka“ je chápáno onemocnění, které lze jasně 

definovat a vymezit oproti jiným onemocněním. 

 

Postup onemocnění ve smyslu zhoršení je nazýván „progresí“ (lat. prōgredi – jít 

vpřed), ve smyslu zlepšení jde o „regresi“ (lat. regredī – vracet). Šíření onemocnění 

je označováno jako „propagace“ (propāgāre – rozšiřovat). Mohou se objevovat 

období bez příznaků – „remise“, či  opakující se zhoršení stavu – „recidiva“. Pokud 

onemocnění probíhá kolísavě, střídají se období zlepšení–

 „kompenzace“ (lat. compēnsāre –vyvážit) a období zhoršení – „dekompenzace“. 

Onemocnění končí uzdravením nemocného, stabilizací stavu nebo smrtí. 

 

Časový průběh nemoci bývá: 

1. Akutní – prudce probíhající, náhle a rychle vznikající, trvá několik dnů 

nebo týdnů. 

2. Chronický – dlouhodobé onemocnění vyvolané opakující se příčinou 

nemoci, trvale působící příčinou, nedostatečnou adaptací. Probíhá 

měsíce či roky.  

3. Relativní zdraví –  je dosaženo takového stavu, kdy organismus za 

stálých podmínek se jeví jako zdravý. Porucha je kompenzovaná a 

nemocný se cítí dobře (např. člověk s kardiálním onemocněním má 

obtíže jen při větším funkčním zatížení). 

4. Progresivní průběh – stav nemocného se neustále zhoršuje a při 

postižení životně důležitých orgánů končí smrtí. 

5. Subakutní, subchronický – označení průběhu, který není jasně akutní 

nebo jasně chronický. 

 

Smrt nemocného může nastat v kterékoliv fázi onemocnění. Akutní onemocnění 

vedou zpravidla k úplné úzdravě, mohou však končit smrtí nebo dojde k vyléčení s 

následky – tzv. neúplné zdraví. 
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Charakter onemocnění se z pohledu zdravotnické terminologie člení na organický –

„somatický“ (řec. sōma – tělo), duševní – „psychický“ (řec. psychē), duševní na 

podkladě organickém – „somatopsychický“, nebo organický na podkladě 

psychickém – „psychosomatický“. Člověk, který trpí řadou onemocnění, je 

označován jako „polymorbidní pacient“ – tento stav se označuje 

termínem „multimorbidita“. U těchto pacientů je v dané chvíli nejzásadnější 

onemocnění označováno jako „dominantní“, ostatní onemocnění jako přidružená –

 „komorbidity“. Pacient, který prožívá velmi těžkou formu příslušného onemocnění, 

je v lékařské terminologii nazýván „moribundním pacientem“. 

 

Ke klasifikaci nemocí slouží Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a 

přidružených zdravotních problémů MKN-10 (angl. International Classification of 

Diseases – ICD). Klasifikační systémy nemocí jsou postaveny na symptomatologii a 

diagnostickém principu. 

 

MKN-10 kodifikuje systém označování a klasifikace lidských onemocnění, poruch, 

zdravotních problémů a dalších příznaků, situací či okolností spojených se zdravím 

a nemocí. Jedním z účelů ICD je možnost mezinárodního srovnávání 

zdravotnických informací. Kodifikace ICD umožňuje dorozumění mezi zdravotníky 

napříč světem bez ohledu na národní jazyky.  

 

 

Zdravotní postižení  

 

Zdravotní postižení nerovná se nemoc. Bývá však za ni nezřídka zaměňováno 

stejně tak jako lidé s postižením bývají zvykově vnímáni jako nemocní.  Nemoc či 

jiná porucha zdraví je sice podmínkou (musí nastat vždy), abychom mohli o hovořit 

o „zdravotním“ postižení nikoli však každý nemocný člověk má současně zdravotní 

postižení.  

 

Pro účely intervencí koordinované rehabilitace lze zdravotní postižení definovat jako 

dlouhodobý či setrvalý zdravotní stav odlišný od běžné zdravotní kondice 

odpovídající věku, který se projevuje změnou fungování člověka v úrovni  

1. fyzické, tj. na úrovni těla – slyšení, vidění, hybnost, mentální funkce ad. 

(impairment) 

2. provádění úkonů, úkolů, činů, aktivit jedincem (aktivity)  
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3. účasti na společenském dění, zapojení do životní situace (participace) 

 

Mezi příčiny zdravotního postižení patří: nemoci, úrazy, dědičné vlivy, užívání drog, 

kouření a některých léků v těhotenství, porodní komplikace, ad. Lidé s postižením 

jsou diferencovanou nehomogenní skupinou nejen z hlediska  

 1.  druhu postižení – lidé s tělesným postižením, se smyslovým postižením, 

  s mentálním postižením, s duševní nemocí, s kombinovaným postižením ad. 

 2.  doby vzniku postižení – vrozené či časné, získané v pozdějším věku 

 3.  stupně (intenzity, hloubky) postižení – lehké, středně těžké, těžké, velmi  

  těžké.  

 

Jedním z hlavních znaků zdravotního postižení je jeho variabilita – příčiny, projevy a 

důsledky zdravotního postižení u lidí se stejným druhem a stupněm postižení jsou 

individuálně velmi rozmanité. Dva lidé se stejnou nemocí a/nebo zdravotním 

postižením mohou mít rozdílnou úroveň fungování a dva lidé se stejnou úrovní 

fungování nemusí mít nezbytně stejné zdravotní problémy. Individuální dopady 

zdravotního postižení na fungování člověka s postižením závisí na faktorech 

prostředí (tj. zejména fyzické, sociální, postojové, kulturní, politické, ekonomické 

prostředí, ve kterém lidé žijí) a na osobních faktorech (věk, pohlaví, druh, doba 

vzniku, délka trvání zdravotního postižení, životní zkušenosti, společenský status, 

osobnostní charakteristiky, vztah k sobě ad.)  

 

Starší definice zdravotního postižení a vymezení obsahu pojmu lidé se zdravotním 

postižením jsou orientovány primárně na vady, nedostatky a neschopnosti, staví 

problém na stranu jedince s postižením a pomíjí situace, kdy důvod jeho ztíženého 

fungování nespočívá primárně v postižení na úrovni těla (impairment) či osobních 

dispozic, nýbrž v bariérách prostředí. Vymezení pojmů závisí na typu a účelu definic 

a na mikro-mezo-makro úrovni jejich definování. Typy definic zdravotního postižení 

lze členit na  

 1. klinické 

 2.  legislativní a administrativní 

 3.  vědecko-výzkumné 

 

Pro účely praxe se konkrétní definice liší podle zaměření systémů podpory, resp. 

podle toho, které projevy a důsledky zdravotního postižení jsou sledovány a v praxi 

řešeny. Jiná definiční vymezení platí pro realizaci opatření sociální politiky (např. 
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stanovení okruhu oprávněných uživatelů sociálních služeb, příjemců dávek sociální 

podpory, dávek sociální péče či dávek důchodového pojištění), jiná v oblasti 

zdravotní péče (kategorie osob z hlediska funkční diagnostiky, posudkového 

lékařství) nebo školské praxe (stanovení okruhu oprávněných příjemců speciálně 

pedagogické podpory) a v dalších oblastech. Podobu těchto konkrétních definic dále 

ovlivňují historické, sociokulturní, psychosociální, ekonomické, politické, 

environmentální aj. aspekty.  

 

Vymezení zdravotního postižení a obsahu pojmu lidé se zdravotním postižením se 

liší nejen podle vědního oboru či oboru praxe, v jehož rámci jsou definovány (vedle 

tradičních sociálních, medicínských a pedagogických přístupů dále např. sociálně 

konstruktivistické, genderové teorie, antropologické, politologické teorie, teorie 

umění ad.), liší se také teritoriálně na úrovni států i kontinentů.  

 

Synonyma pojmu jsou frekventována výrazy lidé se zdravotním znevýhodněním, s 

hendikepem (hendikepovaní), s disabilitou, se speciálními či specifickými 

vzdělávacími potřebami ad. Historickým, v odborné terminologii zastaralým a již 

neužívaným termínem je invalida  –  v současnosti má pejorativní konotaci.  Pojem 

hendikep / handicap má (ve spojení s postižením) těžiště v sociální dimenzi – 

označuje omezenou účast lidí s postižením na společenském životě (bez rozlišení 

příčiny tohoto omezení).  

 

 

Disabilita  

 

Čeština v současné době nemá adekvátní výraz pro jednoduché vystižení 

konstruktu „disability“.  Nezřídka bývá pojem zaměňován za „zdravotní postižení“. 

Jde však o zcela rozdílné koncepty.  

 

Ve starším pojetí je „disabilita“ definována jako snížení výkonu z úrovně vlastních 

schopností jedince – ve smyslu ne-schopnosti jedince. V současné době je tento 

náhled překonán. Pojem byl redefinován ve smyslu ekologicko-sociálních přístupů 

jako interakce jedince s prostředím: disabilita vzniká, když se člověk se svou 

zdravotní kondicí setkává s bariérami prostředí. Změnil tak svoji původní konotaci 

(neschopnost, nezpůsobilost jedince) k novém významu „překážka“, která může být 

výsledkem nejen vnitřních, ale také vnějších podmínek na konkrétním člověku 
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nezávislých (spolupůsobící faktory). Současně výraz disabilita předznamenává 

„různou schopnost“, „různou kapacitu“, „různorodost“.   

 

Člověk s určitou zdravotní kondicí se v určité konkrétní aktuální situaci nachází 

v disabilní situaci a v jiné situaci, i když se jeho zdravotní kondice nijak nezměnila, 

v disabilní situaci není. Disabilní situaci lze objasnit na příkladu nevidomého 

člověka: když telefonuje (najde telefon, vyťuká číslo na displeji, hovoří, ukončí 

hovor, případně odešle sms) není v disabilní situaci. Pokud se tentýž nevidomý 

člověk pohybuje v jemu známém fyzickém prostředí (orientuje se, ví, kde je a jak se 

dostane, kam potřebuje), není v disabilní situaci. Jestliže se však ocitne ve zcela 

neznámém prostředí, kde nikdy nebyl a není k dispozici průvodce, ocitá se 

v disabilní situaci. Pokud tedy vnímání překážky za určitých okolností není přítomno, 

člověk není v disabilní situaci, přestože jeho zdravotní stav „neodpovídá běžné 

zdravotní normě“. V disabilní situaci se může ocitnout i člověk, který žádné 

zdravotní postižení nemá – typicky se jedná například, pokud si zlomíme nohu a 

žijeme v domě bez výtahu. Disabilní situace (ale také disabilita) se může týkat i 

těhotné ženy nebo seniorů, kteří nemají zdravotní postižení, ale mají určité 

zdravotní problémy, které jsou stupňovány v interakci s bariérami prostředí. 

(Podrobněji viz následující podkapitola.) 

 

 

2.3 Impairment, aktivity, participace 

 

Termíny „impairment“, „aktivity“, „participace“ se v odborné terminologii rozšířily na 

přelomu tisíciletí v souvislosti se vznikem nového klasifikačního systému WHO, a to 

Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (česká zkratka 

MKF, angl. International Classification of Functioning, Disability and Health – ICF).  

MKF patří do „rodiny“ klasifikačních systémů WHO a vzájemně se doplňuje                

s MKN-10.  

 

V polovině sedmdesátých let minulého století začala WHO připravovat informační 

systém, který by doplnil mezinárodní klasifikaci nemocí (MKN). MKN jako 

standardizovaný diagnostický nástroj nemocí s mnohočetnými osami (etiologie, 

anatomie, patologie ad.) nebyl s to zachytit a popsat fungování člověka, které je 

ovlivněno zdravotním problémem. Dle WHO z historického hlediska si změny ve 

zdravotní péči během dvacátého století – od léčby akutních stavů k chronické fázi 
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nemoci – vyžádaly koncentraci pozornosti na následky onemocnění spíše než na 

nemoci samotné. Stalo se nezbytným přijmout nové paradigma. Zatímco u 

krátkodobých (infekčních) onemocnění zpravidla postačoval diagnostický přístup a 

krátkodobá léčba, s nárůstem chronických (neinfekčních) onemocnění, spolu se 

stárnutím populace se význam „následků onemocnění“ natolik zvětšil, že se staly 

velice závažným problémem. Mimo tradičního „uzdravení“ se dostává do popředí 

uspořádání a organizace životních podmínek, v nichž člověk žije. MKN nemůže na 

tyto otázky  poskytnout odpovědi, neboť je nelze odvodit pouze na základě samotné 

diagnózy.  

 

V roce 1972 WHO vytvořila předběžné schéma vztahující se k funkčním a 

společenským následkům nemoci. Postupně se z něj vyvinul klasifikační systém 

známý jako International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps14 

(ICIDH) 1980. Vznikl z expertní potřeby identifikovat, popsat a určit míru „následků 

choroby“ v úrovni jednotlivce a společnosti, které nebylo možné zachytit pomocí 

znakových kódů nemocí. ICIDH byla v kontextu doby pokrokovým činem. Tím, že 

představila „nemoc“ a „následky nemoci“ jako samostatné kategorie, umožnila 

systematicky popsat individuálně rozdílné dopady „stejných diagnóz“ na osobní a 

společenský život různých lidí.  

 

V mezinárodním měřítku se jednalo o důležitý posun a kvalitativní změnu.15 Velmi 

zjednodušeně lze říci, že do doby vzniku ICIDH byl zdravotní problém roven 

diagnóze. ICIDH přinesla koncept dimenzionálního modelu – na zdravotní problém 

nahlížela ze tří rovin:  

 1. z perspektivy těla jako organismu (vznik problému na úrovni těla, 

  tělesných orgánů a/nebo jejich funkcí) 

 2. z perspektivy každodenních aktivit, které člověk dělá 

 3. z perspektivy zapojení člověka do společenského života  

 

Roviny WHO označila pojmy (ad 1)  impairment, (ad 2)  disabilita, (ad 3) hendikep a 

pro každý z nich definovala přesně vymezený obsah. Jejich vzájemnou konstelaci 

WHO vysvětlovala následujícím způsobem a následujícím schématem:  

 

                                                 
14 V českém překladu známá jako Mezinárodní klasifikace poruch, disaptibility a handicapů. 
15 V České republice došlo k tomuto posunu až mnohem později, kdy bylo upuštěno od plošného  
posuzování (například) nároku na dávky a pomůcky podle schématu – všichni, kteří mají nohu 
amputovanou nad kolenem, dostanou identickou výši finanční kompenzace. 
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Cosi nenormálního   manifestují se patologické změny 
se v člověku objeví   (symptomy a nálezy)   
     ZDRAVOTNÍ PROBLÉM 
 
Někdo zjistí tuto skutečnost   příznaky lze poznat (klinicky se nemoc počne 
     vnímat)  
     PORUCHA  (impairment) / úroveň těla  
               (orgánu nebo systému) 
 
Výkon aktivit člověka se může výkony se zhorší, sníží, jsou měřitelné  

     změnit (objektivizují se) projevy nemoci  
     (chorobné chování)  
     DISABILITA  / úroveň osoby  
 

Člověk se dostává do   reakce společnosti na jednotlivce  
nevýhodného postavení  (omezení participace na společenském dění) 
oproti ostatním         
     HANDICAP  /  úroveň společnosti  
 

 Grafické schéma ICIDH 1980  
 

  
Definice disability byla v ICIDH vymezena následovně (WHO-beta 1997: 143) 

 
Definice   V souvislosti se zdravím se disabilitou rozumí jakékoliv omezení nebo 

  nedostatek (vyplývající z impairmentu) schopnosti vykonávat  
  činnost způsobem nebo v rozsahu, který je pro člověka považován 
  za normální. 

 
Charakteristika  Disabilita se vyznačuje odchylkami či nedostatky, které jsou obvykle 
   očekávány při výkonu činnosti a fungování a které mohou být  
   dočasné nebo trvalé, vratné nebo nevratné, progresivní nebo  
   regresivní. Disabilita může vzniknout jako přímý důsledek   
   impairmentu nebo jako reakce jednotlivce, zvláště psychologické, 
   na fyzický, smyslový, či jiný impairment. Disabillita představuje  
   objektivizaci impairmentu a jako taková odráží poruchy v úrovni  
   jednotlivce. Disabilita se týká schopností složitých aktivit (činností) 
   a jednání, které jsou obecně chápány jako základní komponenty  
   každodenního života. Příkladem jsou poruchy chování, osobní péče 
   (osobní hygiena, jezení, vylučování) a ostatní činnosti každodenní 
   života a pohybové aktivity (jako je například schopnost chůze). 
 

 Tato definice stejně jako celý klasifikační koncept ICIDH byly od počátku ostře 

kritizovány pro svou předpojatost, zaměření na patologii a koncentraci pozornosti 

výhradně na to, „co nefunguje“ a „co funguje špatně“.  Kritické hlasy poukazovaly na 

to, že směrovost šipek navozuje interpretaci kauzálního modelu, který je určující pro 

 
nemoc nebo 
duševní vada 

 
    porucha  
  impairment 

 
    disabilita  

 
    hendikep 
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změny odehrávající se v čase, kde poškození-impairment vede (jen!) k negativním 

odchylkám od norem výkonu a k neschopnosti-disabilitě, které uvádějí do pohybu 

proces exkluze-hendikep a že jednosměrnost šipek nedovoluje pohyb směrem od 

hendikepu a disability k impairment a model tak nedostatečně odráží vlivy sociálního 

a fyzického prostředí na situaci jednotlivce.  

 

 I když již původní text ICIDH tvrdil, že okolnosti jsou složitější než pouhý jednoduchý 

časový sled, WHO uznala, že toto tvrzení musí být řečeno mnohem zřetelněji a 

šipky v grafickém znázornění je nutno chápat pouze ve významu „může vést k …“  

 Dalším kritickým momentem konceptu bylo, že sociální dimenzi zdravotního  

problému, sociální znevýhodnění člověka (hendikep) vnímal jako přímý individuální 

následek poruchy zdraví. To se odráželo v definicích hendikepu nejen u nás. 

Například dle Vysokánové: handicap se nemusí vždy projevit. Záleží na kulturních a 

společenských normách, které dotyčnou osobu obklopují, neboť handicap je 

v podstatě nesoulad mezi stavem nebo výkonem člověka a tím, co od něho očekává 

společenství, do něhož patří. (zvýraznila LK) Řada autorů naproti tomu definovala 

hendikep jako funkci vztahu člověka v prostředí, které ho systémově znevýhodňuje 

v důsledku toho, že nepočítá s lidmi, kteří tzv. zdravotní normalitě neodpovídají. 

Faktory prostředí (fyzického, informačního, postojového ad.) dle nich buď umožňují, 

nebo znesnadňují či znemožňují účast člověka na společenském životě.  

 

WHO klasifikaci ICIDH publikovala v roce 1980 s předpokladem desetiletého 

zkušebního provozu. Proces jejího přijetí v intencích mezinárodního standardu se 

však protáhl na osmnáct let. V reakci na kritiku a v kontextu celkových 

společenských změn byly do klasifikačního systému nově začleněny faktory 

prostředí a osobní faktory a pojmové pilíře byly zásadním způsobem redefinovány. 

Pojmy „impairment –  disability – handicap“ byly nahrazeny pojmy „impairment – 

aktivity – participace“, pojem handicap byl zcela opuštěn a pojem disability získal 

zcela odlišný obsah a významové konotace. Klasifikace dostala nový název 

International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)16  a v roce 

                                                 
16 Překladatelé anglického originálu ICF do češtiny (publikace vyšla v ČR v roce 2008) prof. MUDr. Jan 
Pfeiffer, DrSc.  a doc. MUDr. Olga Švestková, Ph.D. se při překladu potýkali s mnoha obtížemi. 
(Švestková 2013) Pro zastřešující anglický pojem „disability“ navrhli užívat český výraz „postižení“ 
(Pfeiffer, Švestková 2008: 219) a oba termíny až na výjimky používají jako vzájemně zastupitelné. 
Pojem „functioning“ v názvu klasifikace se rozhodli přeložit jako „funkční schopnosti“. Tento český 
výraz však může z hlediska konstruktivistického přístupu opět odkazovat na hodnotící konotace – je 
schopen, není schopen – ve smyslu hodnotových kategorií.  
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2001 byla oficiálně schválena všemi členskými státy WHO jako mezinárodní 

standard pro popis a měření zdraví a disability na individuální i populační úrovni.   

 

Současné pojetí disability v kontextu ICF je ze strany WHO prezentováno jako 

holistické s odkazem na bio-psycho-sociální model zdraví. Pojem „disabilita“ je 

v ICF vysvětlován jako „zastřešují pojem pro všechny tři pohledy – tělo, jedinec a 

společnost“ (Mezinárodní 2008: 219) a definován jako zastřešující pojem pro 

poruchy (impairment), hranice aktivit a omezení participace. Označuje negativní 

hlediska interakce mezi jedincem (se zdravotním problémem) a spolupůsobícími 

faktory daného jedince (faktory prostředí a faktory osobní).  Soudobé pojetí 

zdraví/disability znázorňuje grafické schéma viz níže  

 

Grafické schéma ICF 2001 – soudobé pojetí zdraví/disability  

 

 



Zatímco tedy MKN-10 poskytuje etiologický rámec zdravotních problémů, lze s její pomocí 

stanovit diagnózu, popsat charakter a rozsah poruchy orgánů a/nebo jejich funkcí, MKF 

poskytuje informaci o fungování jedince v každodenním životě. Velký filozofický posun této 

klasifikace spočívá v tom, že MKF neklasifikuje osoby, ale popisuje a klasifikuje situace 

každého člověka v řadě okolností vztahující se ke zdraví, tzn. situace jedince v interakci s 

různými životními situacemi a prostředím. Lze ji využívat jak v kontextu zdravotních 

problémů, tak u zdravé populace.  

 

MKF je či mlže být jedním z nástrojů pro optimální týmovou práci a komunikaci odborníků 

z různých oblastí, které se týkají zdraví (v širokém slova smyslu). Klasifikuje a měří zdravotní 

stav a okolnosti související se zdravotním stavem na individuální i populační úrovni. 

MKF může být  

 1.  prostředkem při popisování zdravotního stavu (kontinuální a jednotné hodnocení, 

  jednotný jazyk) zejména pro účely hodnocení stupně disability, posuzování zdravotní 

  způsobilosti k práci (pokud je fyzická osoba disabilní), posuzování speciálních potřeb            

  ve vzdělávání, předepisování a proplácení zdravotnických prostředků, pro účely 

  zdravotních pojišťoven, pro zjišťování zdravotního stavu jako podkladu pro posouzení           

  ve věcech dávek a služeb sociálního zabezpečení zaměstnanosti, pro posuzování 

  dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu ve věcech sociálního zabezpečení                       

  a zaměstnanosti a pro statistické účely při hodnocení zdravotního stavu. 

2. klinickou pomůckou pro srovnání efektivity léčebných a rehabilitačních postupů, 

diagnostiky funkcí, plánování intervence,  

3. pomůckou pro měření kvality života,  

4. statistickou pomůckou pro účely plánování ve zdravotnických systémech                              

 a v systémech sociálního zabezpečení, 

5. pomůckou pro účely odstraňování architektonických bariér ad. 

 

 

2.4 Dlouhodobé onemocnění, dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, 

 invalidita 

 

Pojem „dlouhodobé onemocnění“ bývá nezřídka zaměňován s termínem „zdravotní 

postižení“, ale také s výrazem „dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav“, proto je potřebné 

objasnit jejich rozdílná východiska i obsahy.  
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Dlouhodobé onemocnění   

 

Termín „dlouhodobé onemocnění“ se v ČR nejčastěji používá v kontextu péče o dlouhodobé 

nemocné (dlouhodobá péče, long-term care, LTC) Ekvivalentem tohoto pojmu je „chronické 

onemocnění“ tj. onemocnění trvající dlouhou dobu, zpravidla déle než několik měsíců (vleklé 

onemocnění) či onemocnění stálé – např. kardiovaskulární onemocnění, chronické nemoci 

dýchacího ústrojí – bronchiální astma či chronická obstrukční nemoc plic, epilepsie, 

metabolická onemocnění – diabetes mellitus, obezita, demence – demence u Alzheimerovy 

nemoci ad.) Obvykle při něm dochází ke změnám v organismu, které nemusí být vratné (jsou 

tzv. „ireverzibilní“.) Z toho důvodu bývají obtížněji léčitelná i vyléčitelná, případně nemusí být 

vyléčena zcela bez následků. Dlouhodobé onemocnění může podle závažnosti diagnózy 

vést ke zdravotnímu postižení i k invaliditě.  

 

 

Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav  

 

„Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav (DNZS)“ je termín, který se v ČR užívá v systémech 

sociálního zabezpečení a je předmětem posudkové činnosti v rámci Okresní správy 

sociálního zabezpečení.  

 

Některé nároky fyzických osob z jednotlivých sociálních systémů jsou podmíněny narušením 

zdraví. Zatímco např. pro nároky z nemocenského pojištění má význam již i krátkodobá 

porucha zdraví, získání dávek nebo jiné podpory z ostatních sociálních systémů je zpravidla 

podmíněno dlouhodobějším narušením zdraví, které je označováno jako dlouhodobě 

nepříznivý zdravotní stav. 

 

Samotný dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav nároky ze sociálních systémů nezakládá, je 

však základním předpokladem pro vznik takového nároku. Právní předpisy vyžadují kromě 

DNZS ještě některé jeho specifické důsledky, které jsou v jednotlivých sociálních systémech 

rozdílné podle charakteru a účelu toho kterého systému. Při naplnění těchto důsledků již lze 

uznat odpovídající kategorii (např. invaliditu určitého stupně), která charakterizuje zdravotní 

podmínku nároku na konkrétní sociální dávku (např. na invalidní důchod), popř. se kterou 

jsou spojeny některé výhody (osoba zdravotně znevýhodněná v systému zaměstnanosti).  
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Právně významné důsledky DNZS:  

 1.   V systému dávek pro osoby se zdravotním postižením – podstatné funkční  

       postižení pohyblivosti nebo orientace (a to středně těžké, těžké, zvlášť těžké anebo 

       úplné) a dále těžké vady nosného nebo pohybového ústrojí, anebo těžké sluchové 

       nebo zrakové postižení anebo těžká nebo hluboká mentální retardace. 

2.  V důchodovém pojištění je nejvýznamnějším důsledkem DNZS kvalifikovaná 

 procentní míra poklesu pracovní schopnosti. Ta může podle své výše naplnit znaky 

 invalidity prvního stupně, je-li nejméně 35% a nejvíce 49%, invalidity druhého stupně, 

 je-li nejméně 50% a nejvíce 69%, invalidity třetího stupně v případě nejméně 70% 

 poklesu pracovní schopnosti. 

3. V systému zaměstnanosti je nejvýznamnějším důsledkem DNZS podstatné omezení 

 schopnosti osoby být nebo zůstat pracovně začleněna, vykonávat dosavadní 

 povolání nebo využít dosavadní kvalifikaci nebo kvalifikaci získat, a to při zachované 

 schopnosti vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost – jde o 

 znaky charakterizující kategorii osoby zdravotně znevýhodněné. 

4. V systému sociálních služeb je nejvýznamnějším důsledkem DNZS neschopnost 

 zvládat tzv. základní životní potřeby – mobilitu, orientaci, komunikaci, stravování, 

 oblékání a obouvání, tělesnou hygienu, výkon fyziologické potřeby, péči o zdraví, 

 osobní aktivity a péči o domácnost. Tato neschopnost naplňuje znaky závislosti na 

 pomoci jiné osoby. Může přitom jít o závislost lehkou (stupeň I), středně těžkou 

 (stupeň II), těžkou (stupeň III) anebo úplnou (stupeň IV).  

 

Ve všech sociálních systémech charakter výchozího hlediska u DNZS na jedné straně 

znamená, že bez jeho existence nelze odpovídající kategorii uznat, byť by v konkrétním 

případě byla splněna ostatní stanovená posudková kritéria. Na druhé straně znamená také 

to, že existence DNZS sama o sobě nenaplňuje podmínky pro uznání příslušné kategorie. 

 

 

2.5 Rehabilitace, koordinovaná rehabilitace  

 

Rehabilitace představuje jeden ze systémových, mezinárodně uznávaných konceptů 

„návratu ke zdraví“ a / nebo ke zvýšení kvality života lidí s dlouhodobou či trvalou změnou 

zdravotní kondice. Termín „rehabilitace“ pochází z lat. „habilis“ (schopný) a předpony re 

znamenající opakování děje. Význam pojmu „rehabilitace“ se za hranicemi ČR odlišuje od 

zúženého pojetí a používání pojmu u nás – v ČR se tomuto pojmu zvykově nesprávně 

přisuzuje obsah někdejších fyziatrických a současných fyzioterapeutických aktivit. Koncept 
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rehabilitace však rámec rehabilitace ve zdravotnictví (nazývané též léčebné rehabilitace) 

dalece překračuje. 

 

Jde-li o děti a mladistvé, hovoří se o „habilitaci“, jedná-li se o dospělé v produktivním věku a 

o seniory, hovoří se o „rehabilitaci“. Staršími alternativními názvy jsou „komplexní 

rehabilitace“, „komprehenzivní rehabilitace“, „ucelená rehabilitace“, které se paralelně 

objevují v odborné terminologii, zejména oborů speciální pedagogiky. Slovní spojení 

„koordinovaná“ plus „rehabilitace“ zohledňuje aktuální laické konotace rehabilitace, které 

v ČR i nadále setrvačně panuje a je potřebné jej proto z psychologických důvodů označit 

jiným způsobem. V řadě zemí mimo ČR (Velká Británie, Švédsko, USA, Austrálie ad.) se toto 

slovní spojení neužívá, re/habilitace je automaticky vnímána v původním významu komplexní 

ucelenosti jako multioborový interprofesní disciplína, která nemá výhradní vazbu na 

zdravotnickou rehabilitaci jako je tomu dosud v ČR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Definice a modely koordinované rehabilitace (KOR) 

 

 

3.1 Definice KOR 

 

Mýtus: rehabilitace je doménou zdravotního postižení 

 

Různorodé definice koordinované rehabilitace (dále jen „rehabilitace“) zachycují postupný 

terminologický a empirický vývoj konceptu.   

 

Definice WHO 1947 

Rehabilitace je kombinované a koordinované použití různého množství léčebných, 

sociálních, výchovných a pracovních prostředků pro výcvik nebo znovu výcvik jedince                       

k nejvyššímu možnému stupni funkční zdatnosti. 

 

Definice OSN 1993 

Rehabilitace je proces, jehož cílem je umožnit osobám se zdravotním postižením                           

(s disabilitou), aby dosáhly a zachovaly si optimální fyzickou, smyslovou, intelektovou, 

psychickou a sociální úroveň funkcí a poskytnout jim prostředky pro změnu jejich života                     

k dosažení vyšší úrovně nezávislosti. Rehabilitace může zahrnovat opatření pro zajištění                 

a obnovu funkcí nebo opatření kompenzující ztrátu nebo absenci funkce nebo funkční 

omezení. 

 

Definice WHO 2001 

Rehabilitace je obnova nezávislého a plnohodnotného tělesného a duševního života osob       

po úrazu, nemoci, nebo zmírnění trvalých následků nemoci nebo úrazu pro život a práci 

člověka. 

 

Rehabilitace v kontextu Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením OSN 2008 

V roce 2008 vstoupila v platnost Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením, 

která se v roce 2010 stala součástí českého právního řádu. Úmluva má charakter 

nadnárodního zákona (členské státy musí jednotlivé články Úmluvy implementovat do své 

národní legislativy) a zavazuje členské státy k podpoře, ochraně a zajištění plného a rovného 

užívání všech lidských práv a základních svobod všemi lidmi se zdravotním postižením                  

a k podpoře úcty a respektu k jejich přirozené důstojnosti. Článek 26 Úmluvy se specificky 

zaměřuje na habilitaci a rehabilitaci:  
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 1.  Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, přijmou účinná a vhodná opatření, 

  mimo jiné prostřednictvím vzájemné podpory osob v rovnocenné situaci, aby  

  umožnily osobám se zdravotním postižením dosáhnout a udržet si co nejvyšší 

  úroveň samostatnosti, uplatnit v plné míře tělesné, duševní, sociální a profesní 

  schopnosti a dosáhnout plného začlenění a zapojení do všech aspektů života 

  společnosti. Za tímto účelem státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy,  

  organizují, posilují a rozšiřují komplexní habilitační a rehabilitační služby  

  a programy, především v oblasti zdravotní péče, zaměstnanosti, vzdělávání  

  a sociálních služeb, takovým způsobem, aby tyto služby a programy:  

  a)  začínaly pokud možno co nejdříve a byly založeny na multidisciplinárním 

   posouzení individuálních potřeb a předností;  

  b)  podporovaly zapojení a začlenění do společnosti a všech oblastí jejího života, 

   byly dobrovolné a dostupné pro osoby se zdravotním postižením co nejblíže 

   místu jejich bydliště, a to včetně venkovských oblastí.  

 2.  Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, podporují rozvoj vstupního  

  a soustavného vzdělávání odborníků a pracovníků habilitačních a rehabilitačních 

  služeb.  

 3.  Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, podporují dostupnost, znalost                  

  a využívání kompenzačních pomůcek a technologií určených pro osoby se  

  zdravotním postižením, které usnadňují habilitaci a rehabilitaci. 

 

Dalším významným článkem Úmluvy, který se rovněž týká konceptu rehabilitace důrazem na 

nezávislost, je článek 19 Nezávislý způsob života a zapojení do společnosti:  

 

Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, uznávají rovné právo všech osob se 

zdravotním postižením žít v rámci společenství, s možnostmi volby na rovnoprávném 

základě s ostatními, a přijmou účinná a odpovídající opatření, aby osobám se zdravotním 

postižením usnadnily plné užívání tohoto práva a jejich plné začlenění a zapojení do 

společnosti, mimo jiné tím, že zajistí, aby:  

 a)  osoby se zdravotním postižením měly možnost si zvolit, na rovnoprávném základě 

  s ostatními, místo pobytu, kde a s kým budou žít a nebyly nuceny žít ve specifickém 

  prostředí;  

 b)  osoby se zdravotním postižením měly přístup ke službám poskytovaným                         

  v domácím prostředí, rezidenčním službám a dalším podpůrným komunitním   

  službám, včetně osobní asistence, která je nezbytná pro nezávislý způsob života             

  a začlenění do společnosti a zabraňuje izolaci nebo segregaci;  
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 c)  komunitní služby a zařízení určená široké veřejnosti byly přístupné,                                

  na rovnoprávném základě s ostatními, i osobám se zdravotním postižením a braly              

  v úvahu jejich potřeby. 

 

Posun ve vymezení konceptu rehabilitace a jejích cílů od prvotního „výcviku k funkční 

zdatnosti“ přes důraz na nezávislost a život v komunitě (tj. mimo ústavní zařízení) po respekt 

k důstojnosti a osobní autonomii je zřejmý.   

 

Koncept dlouhodobé péče 

 

Jak koncept rehabilitace, tak koncept dlouhodobé péče mají řadu společných prvků a 

postupů, často na sebe navazují, liší se však svým základním zaměřením a způsoby jejich 

provádění.  

 

Dlouhodobou péčí (Long–term care, LTC) se zpravidla rozumí soubor služeb v domácím 

prostředí a/nebo v institucích, jež potřebují lidé s dlouhodobým limitem soběstačnosti, kdy 

příčina tohoto omezení spočívá především (nikoli však výlučně) v chronickém onemocnění či 

zdravotním postižení. Jedná se přitom zpravidla o takový stabilizovaný zdravotní stav, který 

však neumožňuje plné samostatné fungování. Dlouhodobá péče je chápána jako souhrn 

služeb pro zajišťování aktivit denního života (acitivities of daily living, ADL), především 

v oblastech bazálních (pomoc s hygienou, oblékáním, přípravou stravy a příjmem potravy, 

pomoc s mobilitou ad.), přičemž poskytování těchto služeb je často současně kombinováno 

s poskytováním základních zdravotnických služeb (pomoc při převazování ran, užívání léků, 

tlumení bolesti, sledování zdravotního stavu) a dále v oblastech instrumentálních (například 

pomoc s nakupováním, vedením domácnosti, obstaráním financí ad.). V dlouhodobé péči jde 

primárně o kombinaci zdravotních a sociálních služeb, které potřebují lidé závislí na pomoci 

jiné osoby z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Systém dlouhodobé péče 

by měl umožnit setrvat lidem ve svém přirozeném prostředí při zajištění důstojného života a 

vytvořit podmínky pro jejich rodinné příslušníky.  

 

V praxi jsou tyto služby nabízeny ve formách pobytových (zajišťují je např. léčebny pro 

dlouhodobě nemocné, hospice, odborné léčebné ústavy, ošetřovatelská pracoviště v 

nemocnicích a následná péče, pobytová zařízení sociálních služeb aj.), ambulantních 

(rehabilitační stacionáře, denní či noční stacionáře aj.) a terénních (zdravotní a sociální 

služby v domácnosti a terénu). Nedílnou a podstatnou součástí jsou tzv. neformální 

poskytovatelé dlouhodobé péče v domácnostech, na jejichž podporu by měly být zaměřeny 
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budoucí reformy systému dlouhodobé péče. Někteří autoři rozdělují formy poskytované 

dlouhodobé péče na profesionální a rodinnou péči, též neformální. Již se však i v ČR 

setkáváme s pokusy prosadit profesionalizaci rodinné péče o lidi s dlouhodobým 

onemocněním (osoby s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem), jako s jedním ze 

způsobů rozvoje a inovace koncepce dlouhodobé péče. 

 

 

3.2 Systém, prostředky / složky KOR  

 

Systém koordinované rehabilitace představuje včasné, kombinované, provázané, plynulé, 

koordinované a součinné nastavení a využívání zdravotnických, sociálních, pracovních, 

vzdělávacích, technických, technologických a dalších prostředků za účelem udržení či 

zvýšení kvality života člověka se zdravotním problémem. Účelem systému KOR je získání / 

znovuzískání dovednosti fungování člověka v oblastech, jež jsou ovlivněny dočasně či 

dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem. KOR se současně zaměřuje na stabilizaci 

zdravotního stavu, zmírnění rizika progrese a prevenci zmnožení důsledků nemoci či úrazu 

popřípadě vzniku sekundárního zdravotního postižení. 

 

Schéma KOR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma a složky KOR jsou různými autory uváděny v odlišném názvosloví a struktuře.                   

Za základní složky jsou většinou autorů považovány složky zdravotnické, 

sociální, pracovní a pedagogicko-výchovné rehabilitace. 

 

 
 

PEDAGOGICKO-VÝCHOVNÁ 
rehabilitace  

 
PRACOVNÍ 
rehabilitace 

 
SOCIÁLNÍ 
rehabilitace 

 
TECHNICKÁ A 

TECHNOLOGICKÁ 
rehabilitace 

 
Koordinační 

orgán 

 
ZDRAVOTNICKÁ 

rehabilitace  
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Složky koordinované rehabilitace 

Zdravotnická  
rehabilitace 

 
invazivní intervence – operace, zákroky; neinvazivní intervence – medikace, fyzioterapie, 
ergoterapie, klinická psychologie, klinická logopedie, zraková terapie ad.  
 

Sociální  
rehabilitace * 

 
sociální služby, sociální dávky, podpora zaměstnanosti, terapeutické dílny, bydlení, podpora 
kulturních a zájmových aktivit ad. 
 

Pracovní 
rehabilitace 

 
s přesahem do pedagogické RHC – kvalifikace, rekvalifikace, s přesahem do léčebné RHC  – 
ergodiagnostika, ergoterapie, ergonomie, s přesahem do sociální RHC – podporované 
zaměstnávání ad. 
 

 
Pedagogicko-
výchovná  
rehabilitace 
 

 
edukace, pedagogické poradenství, s přesahem do pracovní RHC – příprava na povolání ad. 
 

Technická a 
technologická 
rehabilitace 

 
vývoj a výroba kompenzačních pomůcek, odstraňování informačních, architektonických                    
a dopravních bariér – dopravní prostředky, dopravní infrastruktura ad. 
 

Ekonomická 
rehabilitace 

 
s přesahem do pracovní a právní  RHC – státní politika veřejných financí (např. dotace                   
na vytvoření pracovních míst, poskytování sociálních služeb ad.) 
 

Právní 
rehabilitace 

 
legislativa k zajištění rovnoprávných životních podmínek  
 

 
* Pojetí sociální rehabilitace v kontextu koordinované rehabilitace je odlišné od pojetí služby „sociální  
   rehabilitace“ ve smyslu zákona o sociálních službách17 

 

 

 

3.3 Principy KOR 

 

Jednotlivé složky KOR jsou zpravidla prezentovány (a v ČR i realizovány) jako izolované 

složky, avšak klíčovým rysem KOR je, že se jejich procesy a postupy vzájemně překrývají a 

navazují na sebe. Stěžejní pro plánování a realizaci KOR jsou následující principy: 

 

Včasnost  *  Komplexnost, návaznost a koordinovanost  *  Dostupnost  * Individuální přístup   

*  Multidisciplinární posouzení  *  Efektivita 

 

Včasnost  

Včasné zahájení rehabilitace ve všech jejích oblastech je základním předpokladem pro 

úspěšné naplnění jejího účelu a vede k potřebné aktivizaci a motivaci člověka se závažným 

zdravotním problémem při řešení jeho situace, jeho sociálního znovu/začlenění. 

 

                                                 
17  viz § 70  zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění 
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Komplexnost, návaznost a koordinovanost 

Komplexnost, návaznost a koordinovanost jsou základními atributy efektivního fungování 

systému rehabilitace. Absence kteréhokoli v z nich může vést k nefunkčnosti systému a 

neúčelnému, popř. až duplicitnímu vynakládání finančních prostředků.  

 

Dostupnost  

Je nutné zajistit nejen co nejširší dostupnost informací o rehabilitaci, ale i přiblížit její 

zprostředkování a poskytování potřebným lidem.  

 

Individuální přístup  

Provádění rehabilitace, tj. realizované prostředky musí odpovídat konkrétním podmínkám a 

potřebám člověka se závažným zdravotním problémem, což zvýrazňuje žádoucí adresnost 

navrhovaného sytému.  

 

Multidisciplinární posouzení  

V odůvodněných případech musí být individuální přístup, zejména u lidí s těžkým zdravotním 

problémem, vycházet z výsledku multidisciplinárního posouzení, které je významným 

podkladem pro stanovení odpovídajících prostředků rehabilitace.  

 
 

 

3.4 Objekty a subjekty KOR 

 

Objekty koordinované rehabilitace  

 

Cílovými skupinami rehabilitace jsou lidé, 

 jejichž životní situaci ovlivňuje závažný zdravotní problém (ZZP) 

 kteří tuto situaci vnímají jako obtížnou a / nebo potřebnou k řešení, 

 a / nebo která je pro jejich blízké obtížná a / nebo potřebná k řešení, 

 a současně ji z různých důvodů nemohou řešit svými vlastními silami.  

 

Cílové skupiny rehabilitace jsou velmi diferencované, a to jak z hlediska věku, délky trvání, 

typu, průběhu a závažnosti zdravotního problému, tak z hlediska jeho projevů a dopadů na 

sociální fungování člověka v životní situaci ovlivněné zdravotním problémem.   

 

 

 



 50

Charakteristiky cílových skupin rehabilitace se odvíjejí zejména od faktorů 

1. aktuálního věku člověka se ZZP – dítě, mladistvý, dospělý v produktivním věku, 

senior 

2.  doby vzniku ZZP – vrozený nebo získaný ZZP  

3.  délky trvání ZZP –  přechodná (akutní, pozvolná), dlouhodobá, trvalá   

4.  průběhu ZZP –  stacionární, progresivní, kolísavý  

5. výskytu a typu bolesti při ZZP – s přítomností bolesti, bez přítomnosti bolesti,  

6. druhu ZZP –  závažný zdravotní problém v oblasti senzorických funkcí (vidění, 

 slyšení), tělesných funkcí (pohyby těla, kardiovaskulární funkce, metabolismus 

 ad.), mentálních funkcí (myšlení, paměť, pozornost, učení ad.), řečových funkcí 

 ad. 

7. příčin ZZP – primární onemocnění, úraz, nepřiměřená výživa (anorexie, bulimie), 

 nepřiměřená hygiena (sociální podmínky bydlení, bezdomovství), závislosti 

 (omamné látky, alkohol) 

8. roviny dopadů ZZP – na úrovni těla (orgánové změny), na úrovni vykonávání 

 běžných denních aktivit (sebeobsluha, zajištění dalších každodenních potřeb), na 

 úrovni zapojování do životních situací (vztahy, veřejné aktivity ad.)  

9. závažnosti ZZP –  lehčí, těžší, totální 

10. vztahu k ZZP –  primární (člověk sám má závažný zdravotní problém), sekundární  

 (blízký pečující člověk) 

 

V závislosti na kombinaci různých faktorů jsou klienty KOR jak lidé, kteří budou vyžadovat 

časově krátkodobější rehabilitaci (např. lidé po nekomplikovaných fyzických a / nebo 

psychických traumatech) a kteří po zdravotnické rehabilitaci nebudou mít předchozí 

zdravotní problémy a nebudou využívat další složky KOR, tak lidé, kteří vyžadují 

dlouhodobější a / nebo opakovanou rehabilitační intervenci (např. po amputacích končetin, 

po úrazu míchy, s dlouhodobými psychickými obtížemi) se zapojením více nebo všech 

složek KOR. 

 

 

Subjekty KOR  

 

Na procesu koordinované rehabilitace se podílí různorodé subjekty, a to v mikro-mezi-

makroúrovni zapojení.  

 

Mikro   člověk se zdravotním problémem (v případě dítěte také jeho zákonný  

  zástupce), kontaktní pracovník – koordinátor,  
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Mezzo  instituce oborových poskytovatelů jednotlivých složek KOR – zdravotnická, 

  sociální, pedagogická, poradenská aj. zařízení služeb, úřad práce, obce ad. 

Makro   ministerstva, vláda, pojišťovny, legislativní subjekty ad.  

 

 

3.5 Expertní KOR 

 

Expertní rehabilitaci lze charakterizovat jako proces, jež zahrnuje kooperaci profesionálů 

(zejména) pomáhajících profesí tak, aby pojala pokud možno všechny relevantní aspekty 

řešení životních situací člověka spojených s jeho závažnou dlouhodobou nemocí, následky 

úrazu či postižení. Expertní rehabilitace se orientuje převážně na interprofesní intervence 

s minimálním podílem zapojení rodiny a dalších subjektů neformální podpory či péče.  

 

Příklad expertní rehabilitace v oblasti tělesného postižení: 

Odborní lékaři (ortoped, neurolog) realizují intervence s cílem zlepšit či stabilizovat zdravotní 

stav člověka a léčebně působit na přitěžující průvodní příznaky jeho nemoci či postižení. 

Dalšími odborníky jsou rehabilitační lékaři, fyzioterapeuti a ergoterapeuti, kteří se podílí na 

funkční diagnostice a pomáhají získat nebo znovuzískat a udržet hybnost včetně maximální 

možné soběstačnosti a nezávislosti včetně schopnosti rozvíjet pracovní schopnosti člověka a 

užívání kompenzačních pomůcek. Na technické rehabilitaci se podílejí jak samotní výrobci a 

vývojoví inženýři kompenzačních pomůcek, tak experti na vytváření kompletního 

bezbariérového prostředí. Potřebné rehabilitační a kompenzační pomůcky indikují a 

předpisují lékaři, samotný nácvik jejich užívání provádějí ergoterapeuti a fyzioterapeuti, 

zrakoví terapeuti ad. Speciální pedagogové (somatoped, logoped) participují a kooperují v 

rámci koordinované rehabilitace např. zvyšováním komunikačních a sociálních dovedností, 

při vypracování a realizaci individuálního vzdělávacího plánu, plánu pracovní rehabilitace a 

rekvalifikace. Úkolem psychologa je diagnostika potenciálních psychických obtíží a navození 

či zvyšování motivace člověka při překonávání překážek spojených s jeho zdravotním 

stavem. Sociální pracovník napomáhá člověku stabilizovat vhodné životní podmínky, získat 

dávky sociálního zabezpečení, zajistit adekvátní bydlení apod.   

 

Rehabilitace osob s disabilitou byla a mnohdy nadále je realizována zpravidla v nemocnicích 

nebo specializovaných centrech v pojetí dlouhodobé ústavní péče, která nezřídka vede k 

izolaci z komunitního života a aktivit. Takto poskytovaná péče je navíc velmi nákladná a není 

s to zajistit některé důležité potřeby jednotlivců ani společnosti.   
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3.6 Komunitní KOR18 

 

Aktuálním zahraničním trendem je orientace na komunitní rehabilitaci – synonymně 

rehabilitaci organizovanou v obci (Community based rehabilitation, CBR), jejímž cílem je 

zajištění rehabilitační podpory v přirozené komunitě člověka. 

 

Hillapsy, Rambarran, Harden a kol. (2009) uvádí, že nejčastěji využívají služeb komunitní 

rehabilitace osoby s psychiatrickým onemocněním, zejména se schizofrenií. Avšak dodávají, 

že tyto osoby nejsou hlavní cílovou skupinou komunitní rehabilitace. Model CBR je dle Peat 

(1999) určen osobám s disabilitami napříč různými diagnózami, například pro osoby s 

tělesným postižením (amputace, snížení mobility), osoby po prodělané cévní mozkové 

příhodě, osoby s psychickými poruchami jako bipolární afektivní porucha či deprese, dále se 

komunitní rehabilitace zaměřuje na osoby po úrazech mozku, osoby s neurologickým 

onemocněním, s kardiovaskulárním onemocněním apod.   

 

Společnost WCPT19 v roce 2003 definovala faktory, pro které byl koncept rehabilitace 

historicky pokládán za nízkou prioritu všech státních politik. Mezi tyto faktory WCPT řadí  

 poměr nákladů a přínosů poskytování služby pro osoby s disabilitou  

 podcenění potenciálu osob s disabilitou něčeho dosáhnout 

 negativní postoje společnosti vůči lidem s disabilitou, diskriminace, 

 absence naléhavosti – rehabilitace má tendence soustředit se na chronické nebo 

nepřenosné nemoci neohrožující ostatní osoby,  

 zájem lékařů se soustřeďuje spíše na vývoj léků 

 a nedostatečná participace osob s disabilitou na veřejné politice.  

 

Rehabilitace v komunitě je strategií, jež byla schválena WHO pro rehabilitaci, snižování 

chudoby, vyrovnávání příležitostí a sociálního začlenění osob s disabilitou a byla zamýšlena 

jako další možný rehabilitační koncept především pro země s nízkými a středními příjmy. Dle 

WHO (2010) byla komunitní rehabilitace iniciována právě Světovou organizací zdraví v 

návaznosti na Mezinárodní konferenci o primární zdravotní péči v roce 1978 a výslednou 

Deklarací Alma-Ata. V období 70. let. 20. století tento decentralizovaný a participativní 

přístup k plánování a provádění rehabilitačních programů získal popularitu v mnoha zemích a 

mnoha oblastech zdravotního a sociálního rozvoje.  

                                                 
18 Podkapitola je zpracována s krácením, stylistickou a další úpravou primárního zdroje Haunerová 2017, všechny 
odkazy na primární autory a zdroje podkapitoly viz Haunerová 2017 - dostupné v informačním systému DIPL2 
Ostravské univerzity. 
19 World Confederation for Physical Therapy 
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 WCPT (2003) definuje komunitní rehabilitaci kumulovaně dle různých hledisek následovně: 

„Rehabilitace na úrovni obcí je strategie v rámci komunitního rozvoje rehabilitace, 

vyrovnávání příležitostí a sociální integrace všech osob s disabilitami.“ (WCPT, 2003, s.  

11). Jednu z nejzákladnějších charakteristik CBR je, že se realizuje především díky 

společnému úsilí samotných osob s disabilitou, jejich rodiny a komunity a odpovídajících 

zdravotních, vzdělávacích, odborných a sociálních služeb, přičemž je považována za 

nízkonákladovou službu. Další charakteristikou CBR je dle WCPT orientace na klienta.   

 

Další vymezení CBR přináší Peat (1999), jež komunitní rehabilitaci považuje za komplexní 

přístup zahrnující prevenci disability, rehabilitaci v rámci primárních služeb, integraci dětí s 

disabilitou do běžných škol a v neposlední řadě také poskytování příležitostí pro výdělečnou 

činnost osob s disabilitami. Hlavním cílem CBR je dle autora zajistit, aby lidé s disabilitami 

byli schopni maximalizovat jejich fyzické a duševní schopnosti, měli přístup k pravidelným 

službám a mohly dosáhnout plného sociální začlenění ve svých komunitách a 

společnostech. Také místní komunita osob s disabilitami by měla být aktivně zapojena do 

plánování, rozhodování a hodnocení CBR programů. Peatovo pojetí akcentuje roli rodiny, 

podle nějž jsou členové rodiny nejlepším zdrojem pro řešení každodenních potřeb lidí s 

disabilitami.  Rehabilitace v komunitě je podle Peata strategií pro zkvalitnění života osob s 

disabilitami tím, že pro ně poskytuje více spravedlivých příležitostí a zároveň chrání jejich 

lidská práva, přičemž se jedná o ideologii, kdy jsou celonárodní zdroje pro rehabilitaci 

centrálně plánovány a spravedlivě přidělovány napříč populací.   

 

Podle Iemmi, Gibson a Blanchet (2015) se koncept CBR stal strategií pro rozvoj podporující 

začlenění osob s disabilitami. „Rehabilitace v komunitě se užívá k uspokojení základních 

potřeb osob s disabilitami a jejich rodin ke zlepšení kvality jejich života.“ (Iemmi, Gibson a 

Blanchett, 2015, s. 5).  

 

Autoři Mooney, Doig a Fleming (2009) spatřují cíle CBR v částečném kompenzování nákladů 

na službu v nemocnicích a snižování dopadů probíhajících potíží klientů a také pomoci 

klientovi získat svůj maximální stupeň funkční míry, účasti a kvality života v domácím 

prostředí a komunitě.   

 

Další vymezení CBR lze nalézt u autorů Cornielje, Velema a Finkenflugel (2008), dle nichž 

se rehabilitace v komunitě stala vedle neformální a běžné péče poskytované rodinou či 

sousedy ohniskem snahy o řešení potřeb a požadavků lidí s disabilitami v zemích s nízkými 

a středními příjmy. Autoři CBR považují za model poskytování podpory v komunitě, který 

bere v úvahu historický, sociální, ekonomický, politický a kulturní kontext.   
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CBR matrix 

 

V teoretickém konceptu CBR byla vypracována matice základního rámce pro programy 

komunitní rehabilitace, tzv. matrix. Matrix CBR (viz schéma níže) obsahuje pět klíčových 

komponent, na které se intervence v rámci komunitní rehabilitace mají zaměřovat. Klíčovými 

komponentami jsou:  

 zdraví 

 vzdělání 

 živobytí 

 společenské vztahy a  

 zplnomocnění  

 

Každá z těchto komponent přitom obsahuje dalších pět částí obsahujících různý počet 

dalších subčástí. Programy komunitní rehabilitace jsou tvořeny jednou nebo více aktivitami v 

jedné či více komponent. Dle Peat (1999) CBR matrix může sloužit jak k efektivnímu 

plánování a poskytování služeb komunitní rehabilitace, tak také jako nástroj pro evaluaci 

rehabilitačního programu. Neočekává se, že každý program CBR bude realizovat každou 

součást CBR matrixu, nýbrž že se bude lišit v závislosti na specifických potřebách 

konkrétních uživatelů, v důsledku čehož jsou programy CBR v praxi velmi různorodé. CBR 

matrix je v souladu s konceptem MKF, který obsahuje obdobné komponenty.   
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Zdroj: WHO (2010, s. 25), překlad Haunerová 2017 

 

 

Funkce a principy CBR  

 

Je zřejmé, že se definice modelu CBR i jeho užití v praxi bude na mezinárodní úrovni lišit 

vzhledem k odlišnostem v kultuře, životním prostředí, školství, zdravotních a sociálních 

systémech, proto nelze stanovit jediný explicitní přístup k CBR. Přesto bude model CBR 

užívaný v různých zemích a pojetích vycházet z určitých obecně platných principů a 

východisek.  

 

Dle WCPT (2003) je hlavní funkcí CBR 

 poskytovat funkčních rehabilitační služby 

 vytvářet pozitivní postoje a vztahy k lidem s disabilitami 

 vytvářet mikro a makro generování příjmů 

 poskytovat odborné vzdělávání a v neposlední řadě  

 zajišťovat prevenci vzniku disabilit 
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WCPT (2003) uvádí následující principy modelu CBR:  

 partnerství společnosti s lidmi s disabilitami, jejich rodinami a pečovateli 

 celostní přístup zahrnující fyzické, sociální, pracovní, vzdělávací a ekonomické 

potřeby, poté podporu sociálního začleňování osob s disabilitou ve stávajících 

službách.   

   

Dle Peat (1999) by programy s CBR měly pokusit o změnu postoje a chování komunity vůči 

lidem s disabilitami, zplnomocnit je a umožnit jejich fungování ve společnosti.  Autor dále 

zdůrazňuje, že hlavním východiskem modelu CBR je aktivní zapojení samotných lidí s 

disabilitami do rehabilitačního procesu.   

 

Obecnými principy, z nichž model CBR vychází, jsou dle Peat (1999)  

 orientace na klienta a komunitu 

 zaměření na prevenci a včasnou intervenci 

 spolupráce se zařízeními ústavního typu 

 konzistentnost a flexibilita 

 koordinace systému postoupení 

 interdisciplinarita a multisektioralita 

 zaměření na sdílení informací 

 poskytování odpovídajících znalostí komunitě 

 zřízení agentur pro výběr vhodných technologií dle potřeb komunity 

 poskytování plného či částečného úvazku profesních či neprofesních týmů dle 

potřeby 

 zvýšení úrovně znalostí kontaktních osob 

 navázání partnerství při vývoji a realizaci rehabilitačních programů 

 

Peat (1999) nastiňuje další z principů modelu CBR, a to spolupráci všech zainteresovaných 

stran, v komunitní rehabilitaci a představuje osm hlavních stakeholders:  

 člověk s disabilitou 

 rodina či pečovatelé osoby s disabilitou 

 komunita 

 dobrovolníci 

 pracovníci komunitní zdravotní péče 

 rehabilitační profesionálové 

 nevládní organizace 

 zaměstnavatelé.  
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Dle Peat (1999) jsou členové rodiny či ošetřovatelé vyškoleni v poskytování jednoduchých 

rehabilitačních služeb pro osoby s disabilitami  a jsou vyzýváni, aby byli kreativní při užívání 

jednoduchých pomůcek a přístrojů umožňujících lidem s disabilitami fungovat stejně jako 

jejich rodinní příslušníci.  

 

Autoři Iemmi, Gibson a Blachnet (2015) za jeden z principů CBR považují multisektorovou a 

zdola-nahoru strategii, která je charakterizována užitím převážně místních zdrojů komunity k 

zajištění vhodné pomoci a nízkých nákladů.  Dle Mitchell (1999a) místní zdroje komunity 

mohou dle podmínek zahrnovat místního supervizora, rodinného trenéra, členy širší rodiny, 

osoby s disabilitami, komunity, přičemž se optikou CBR očekává, že se všechny uvedené 

subjekty budou aktivně podílet na rehabilitačním procesu.  

 

 

Plánování CBR  

 

Plánováním programů CBR se podrobně zabýval Peat (1999), a to zejména v kontextu 

politické a manažerské roviny. Předně ale dokládá, že jedním z klíčových rysů programů 

CBR je decentralizace, tedy přesunutí plánování, řízení a rozhodování na místní úroveň. 

Plánování přitom definuje jako podstatný znak a prvek při realizaci a organizaci CBR, 

přičemž se jedná o proces identifikace základních hodnot komunity a jejich převedení do 

priorit a cílů rehabilitačních programů, vymezující základní struktury pro rehabilitační 

programy a vypracování pokynů pro využití možných zdrojů.    

 

Peat spatřuje funkci plánovacího procesu v určení zásadních faktorů, jako rovnováha mezi 

potřebami jednotlivce a komunity, úloha a vztah institucionální péče a komunitní péče, 

stupeň integrace a koordinace s odbornými, sociálními, právními nebo vzdělávacími 

službami, a počet a rozmístění lidských zdrojů. „Plánování musí být provedeno v souvislosti 

se základními znalosti místní komunity, a mělo by zahrnovat klíčové informátory a 

zúčastněné strany v tomto procesu.“ (Peat, 1999, s. 73). Klíčovými informátory a 

zúčastněnými stranami autor rozumí osoby s disabilitami, jejich rodiny, vůdce komunity, 

učitele, církevní instituce a politiky. Dle Peat musí manažeři CBR programů efektivně 

komunikovat s ostatními komunitními službami v rámci dané lokality tak, aby nedošlo k 

duplicitě v poskytování služeb.   

 

Stanovováním konkrétních cílů v rámci plánování rehabilitace se ve své studii zabývali 

Scobbie, Duncan, Brady a Wyke (2015), kteří prováděli studii zaměřenou na plánování CBR 

v UK pro pacienty po prodělané cévní mozkové příhodě. Výstupem této studie je zjištění, že 
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většina služeb v UK pacienty do procesu stanovování cílů zapojuje, ačkoli sami pacienti 

nemají jasno ve svých rolích v průběhu stanovování cílů a mají pocit, že nemají kontrolu nad 

cíli rehabilitace. Autoři dále dodávají, že někteří pacienti po prodělané cévní mozkové 

příhodě mají kognitivní a komunikační problémy, proto by bylo vhodné, aby tito pacienti měli 

kopii svých stanovených cílů vždy při sobě. Autoři dále uvádí, že nejčastěji se při plánování 

CBR a stanovování cílů služby zaměřují na stanovení priorit pacientů, stanovení konkrétních 

cílů rehabilitace, přezkoumání pokroku pacientů a poskytování zpětné vazby. Méně často se 

pak služby dle autorů zaměřují na identifikaci překážek bránící dokončení plánu, plánování 

cesty k překonání očekávané překážky, posouzení důvěry v dokončení plánu.  

 

 

Fáze procesu CBR  

 

Wade (2001) uvádí fáze procesu komunitní rehabilitace:  

 diagnostická – počáteční fáze 

 fáze plánování cílů rehabilitace 

 fáze intervence a 

 fáze evaluace 

 

Počáteční fáze je dle autora definována především nezbytným procesem posouzení 

fungování a potřeb člověka s disabilitou, jehož se zpravidla účastní řada specialistů, přičemž 

tento „sběr dat“ může trvat velmi dlouho a vyžaduje úzkou a delší spolupráci a vytvoření 

vztahu mezi „klientem a expertem“. Proto dle autora počáteční fáze je složitá, dlouhotrvající a 

zahrnuje mnoho osob i mimo centrální tým, například posouzení fyzioterapeutem, sociálním 

pracovníkem, logopedem atd.  

  

Plánovací fázi spatřuje autor z pohledu rehabilitace jako nutně vyprofilovanou více 

nákladovou z několika důvodů, jimiž jsou například nutnost shody různých odborníků s cíli 

klient, proto musí být odborníci velmi trpěliví. Zároveň dodává, že plánovací fáze je stejně 

časově náročná z hlediska nutnosti spolupráce odborníky napříč různými obory.   

 

Ve fázi samotné intervence autor rozlišuje dva typy rehabilitační péče, a to primární 

intervenci a sekundární intervenci. Primární intervence je dle autora zaměřena na různé části 

biopsychosociálního pojetí rehabilitace a obsahuje například tyto činnosti: fyzioterapii, nácvik 

užívání kompenzačních pomůcek, pomoc při podávání informací apod. Naproti tomu 

sekundární intervence v rehabilitaci se oproti primárním intervencím liší ve své povaze. Autor 

za styčné body intervenční fáze chápe vytvoření týmu slučující specialisty a osobu s 
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disabilitou a jejím okolí a poté učení se uživatele a jeho okolí, které považuje za centrální 

proces rehabilitace. K procesu učení je dle autora zapotřebí, aby se uživatel i jeho okolí chtěli 

učit, zkoušeli se naučené věci v praxi a dostávali zpětnou vazbu.   

 

Fázi evaluace považuje autor v rehabilitačním procesu za důležitou, jelikož vyhodnocuje, zda 

bylo dosaženo cíle stanoveného ve fázi plánování, případně nabízí uživateli poskytovanou 

službu ukončit a přejít do jiné služby nebo naopak ve službě pokračovat.   

 

 

Evaluace CBR  

 

Evaluace CBR umožňuje posoudit dopad programu CBR na cílovou skupinu, určit efektivitu 

postupů a provést úpravy k jeho zlepšení, posuzovat udržitelnost programu CBR, umožnit 

jednotlivým pracovníkům se navzájem učit na základě svých zkušeností, stanovit nákladovou 

efektivnost, zjistit zda program může být dále realizován a zjistit, zda je program konzistentní 

se zavedenou politikou. Dále také uvádí osoby, které by se evaluačního procesu měly 

zúčastnit. Jedná se o osoby s disabilitou, jejich pečovatele a rodiny, komunitu, 

zaměstnavatele, profesní skupiny, vládní a politické agentury. V neposlední řadě autor uvádí, 

na co by se měla evaluace zaměřit: potřeby komunity a cílové skupiny, využívání stávajících 

služeb a kvalitu péče, správu a řídící funkce, finanční a fyzické zdroje, efektivnost nákladů, 

lidské zdroje, relevantnost a důsledky programu CBR.  

 

Autoři Cornielje, Velema a Finkenflugel (2008) o evaluaci říkají: „Vyhodnocení svědčí o tom, 

proč a jak se (ne)dosáhlo cíle. Snaží se řešit problémy kauzality. Vyhodnocení je nástroj pro 

učení a řízení: jedná se o posouzení toho, co proběhlo v určitém časovém rozmezí a 

pomáhá při plánování a zlepšování činností do budoucna.“ (Cornielje, Velema  a 

Finkenflugel, 2008, s. 40). Autoři dále dodávají, že by hodnocení mělo být co nejvíce 

objektivní a systemické v co největší možné míře, ačkoli v případě potřeby může být 

subjektivní a participativní. Evaluace by měla poskytnout důležité informace a umožnit 

politikům a manažerům činit informovaná a efektivnější rozhodnutí.20   

 

 

 

 

                                                 
20 Autoři Turner-Stokes, Wiliams a Abraham (2001) rozpracovali klinické standardy pro specializované služby                  
v komunitní rehabilitaci. Standardy jsou podrobně rozpracovány v příloze primárního zdroje Haunerová 2017.  
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Využití MKF při evaluaci modelu CBR  

 

Pro vyhodnocení modelu CBR a jeho programů lze dle Cornielje, Velema a Finkenflugel  

(2008) využít řadu nástrojů, jako například dotazníky kvality života pro osoby s disabilitami a 

jejich rodiny, různé klasifikace z rodiny klasifikací WHO apod. V souvislosti s evaluací 

modelu CBR se nezřídka užívá MKF.   

 

Kolektiv autorů Maddenn, Dune, Lukersmith a kol. (2014) dokládá, že MKF byla  

identifikována jako vysoce relevantní rámec, jež slouží jako nástroj pro sledování a 

vyhodnocování programů CBR. Dle autorů MKF poskytuje rámec pro systematické 

zaznamenávání informací o fungování a disabilitě. Autoři provedli výzkum, z něhož vyplývá, 

že všechny komponenty MKF jsou relevantní pro vyhodnocení programů CBR. Užití MKF při 

evaluaci CBR odráží komplexnost a vícerozměrnou povahu CBR, která je založena 

především na CBR matrixu, jež je velmi podobný struktuře a komponentám MKF. Z tohoto 

důvodu je aplikace MKF dle autorů jedním ze stavebních bloků pro evaluaci a monitorování 

CBR. Důsledkem užívání MKF při evaluaci CBR „může sloužit k poskytování infrastruktury 

pro fungování a informací o disabilitě lékařům a umožnit tak národní a mezinárodní 

srovnání.“(Madden, Dune, Lukersmith a kol., 2014, s. 826). 

  

Ačkoli byla MKF uznána jako vhodný nástroj pro vyhodnocení CBR, například z MKF 

odvozený a celosvětově poměrně hojně užívaný dotazník pro subjektivní prožívání životních 

situací spojených s disabilitou The World Health Organization Disability Assesment 

Schledule (WHODAS 2.0)21 se dle autorů Kulnik a Nikoletou (2014) i přes užívání v 

komunitní rehabilitaci zaměřuje na lékařskou interpretaci disability, a proto není těmito autory 

doporučován pro evaluaci CBR. Odkazují na výsledky výzkumu22, jež byl realizován s deseti 

uživateli komunitní rehabilitace prostřednictvím strukturovaných rozhovorů.  

 

 

Interdisciplinární týmy CBR 

 

Dle Wade (2001) se týmy poskytující CBR zpravidla skládají z fyzioterapeuta, ergoterapeuta, 

logopeda, zdravotních sester, psychologa, lékařů, koordinátorů a administrativních 

pracovníků. (Wade 2001) Naproti tomu Moran, Nancarrow, Enderby a kol. (2012) se ve své 

                                                 
21 WHODAS 2.0 dle Kulnika a Nikoletou (2014) obsahuje 36 položek, seskupených v šesti oblastech: kognice, 
mobilita, sebeobsluha, vztahy s lidmi, životní aktivity (domácnost, práce, škola), účast ve společnosti, přičemž u 
každé položky respondenti hodnotí úroveň obtížnosti na pětistupňové škále „žádné“ až „extrémní/nelze provést“.  
22 KULNIK, Stefan T. a Dimitra NIKOLETOU. WHODAS 2.0 in community rehabilitation: a qualitative investigation 
into the validity of a generic patient-reported measure of disability*. Disability [online]. 2014, 36(2), 146-154 [cit. 
2016-09-28]. DOI: 10.3109/09638288.2013.782360. ISSN 09638288  
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práci zaměřují na pomáhající pracovníky, které pro účely své práce explicitně definují jako 

pracovníky pracující s odborně kvalifikovanými pracovníky a kteří ačkoli mohou mít zdravotní 

nebo sociální výcvik, ale nemají terciální kvalifikaci. Konkrétně se jedná o asistenty 

profesních skupin (zde patří fyzioterapeuti, ergoterapeuti, sociální pracovníci a ošetřovatelé), 

generické pracovníky pracující napříč různými profesemi, technické instruktory, zdravotnické 

pracovníky, domácí pečovatele, a pomocný personál sociálních služeb. „V rámci rehabilitace 

v komunitě jsou pomáhající pracovníci vnímáni jako prostředek umožňující efektivnější 

využití kvalifikovaných terapeutů, což terapeutům umožňuje se více soustředit na hodnocení, 

vedení případu a komplexní služby přidělením předepsaného léčebného plánu asistentům.“ 

(Moran, Nancarrow, Enderby a kol., 2012, s. 538). Tato role pomáhajících pracovníků byla 

dle autorů schválena společností jako prostředek ke zvýšení flexibility a efektivity v 

uspokojování potřeb pacienta.   

 

Podrobnější výčet profesí uplatňujících se v CBR nacházíme u Moran, Nancaroww, Freeman 

a kol. (2009). Rehabilitační tým pracující v komunitě může být složen například z 

fyzioterapeuta, ergoterapeuta, sociálního pracovníka, geriatrického konzultanta, psychologa, 

komunitní psychiatrické sestry, zdravotní sestry, pomáhajících pracovníků, administrativních 

pracovníků, logopeda, zubaře, pediatra, apod. Autoři detailně rozpracovávají profesi 

pomáhajících pracovníků, kam řadí např. technického instruktora, rehabilitačního asistenta, 

asistenta sociálního pracovníka, asistenta fyzioterapeuta, rehabilitačního technika, asistenta 

psychologa, ergoterapeutického technika, terapeutického asistenta atd. Dále se do 

rehabilitační péče poskytované v komunitě může zapojit vizuální rehabilitační terapeut, 

koordinátor/manažer péče, psychoterapeut, poradce apod.   

 

 

Komunitní týmy CBR  

 

Wade (2001) identifikovala 152 organizací ve Spojeném království poskytující služby 

komunitní rehabilitace a rozčlenil je do následující typologie.   

 

Community rehabilitation teams, neboli ve volném překladu Komunitní rehabilitační týmy jsou 

dle autorky týmy nastavené pomocí struktury řízení a jejich cílem je spolupráce                       

a převzetí zodpovědnosti za posouzení a rehabilitaci širokého spektra klientů, zpravidla                 

ve věku 16 a více let.  

 

Young disabled community teams, ve volném překladu Komunitní týmy pro mladé osoby        

s disabilitou, mají dle autorky za cíl koordinovat posouzení a zacházení s osobami ve věku 
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mezi 16-19 lety, které mají velkou škálu dlouhotrvajících tělesných postižení. Dle autorky je 

tento model využíván zejména proto, že často pomáhá přechod mladých osob z pediatrické 

péče do všeobecné zdravotní péče.  

 

Community rehabilitation teams for older clients, v překladu Komunitní rehabilitační týmy pro 

starší klienty mají za cíl koordinovat posouzení a zacházení s osobami s disabilitami obvykle 

ve věku nad 65 let (v některých případech dle autorky byly vstupní kritéria stanovena na 

hranici 80 let věku). Autorka za cílovou skupinu těchto týmů považuje především osoby s 

tělesným postižením spojeným s cévní mozkovou příhodou, neurologickým onemocněním, 

zlomeninami či jinými onemocněními pohybového aparátu.   

 

Client group-specific community rehabilitation teams, neboli Specializované komunitní 

rehabilitační týmy v pojetí autorčiny publikaci poskytují rehabilitační služby pouze určité 

skupině klientů – pacienti s poraněním hlavy, roztroušenou sklerózou, pacienti po poranění 

hlavy či pacienti po prodělané cévní mozkové příhodě.  

 

Všechny výše uvedené modely CBR a jejich týmy nabízely tyto služby: zjišťování a 

posouzení potřeb a fungování pacienta i jeho pečovatele, specifickou léčbu, podporu 

pacientů i příbuzných, vzdělávání pacientů i příbuzných a dále školení v používání 

kompenzačních pomůcek a zařízení.  

 

Community therapy teams, neboli Komunitní terapeutické týmy, jež takto nazvala autorka 

v reakci na výsledky svých výzkumů, kdy jednotliví odborníci, kteří byli organizováni v 

samostatných profesních komunitách (např. praxe fyzioterapeuta a sociální služby pracovní 

rehabilitace a ergoterapeuta), spolupracovali s jednotlivými pacienty nebo skupinami 

pacientů. Ty by tak mohly být, dle autorky nazývány jako „neformální komunitní rehabilitační 

týmy.“  

 

Rehabilitation co-ordinators, v překladu Rehabilitační koordinátoři, jsou autorkou definováni 

jako jedinci zaměstnáni pro koordinaci profesionálů pracujících ve stávajících, ale 

oddělených službách. Jejich úkolem nebylo identifikovat stávající pracovníky jako tým, ale 

sloučit stávající zdroje do neformálních komunitních rehabilitačních týmů a být v roli 

klíčového pracovníka pro jednotlivé pacienty či skupiny pacientů.  

  

Outreach teams, čili Terénní týmy byly autorkou identifikovány a často lokalizovány 

v zařízeních akutních intervencí, s konkrétní odpovědností za péči v komunitě, stejně jako v 
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akutním sektoru pro specifické skupiny klientů, jako například pro klienty s poraněním hlavy, 

cévní mozkovou příhodou či Parkinsonovou chorobou.   
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Doslov   

 

K historii vzniku navazujícího magisterského studijního oboru Koordinace rehabilitace 

a dlouhodobé zdravotně sociální péče ve studijním programu Zdravotně sociální péče         

na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity  

 

 

Východiska KAD 

 

Akreditaci oboru Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče (KAD) na 

Ostravské univerzitě (OU) předcházela analýza trhu práce a potřeb zdravotní a sociální 

politiky v ČR, které jsou explicitně či sekundárně vyjádřeny v různých národních i pracovních 

dokumentech týkajících se obyvatelstva se zdravotním oslabením. Příkladem jsou teze 

návrhů zákonů věcného záměra zákonů o koordinované rehabilitaci (Teze, nedatováno), 

diskusní materiály k dlouhodobé péči (Předběžná 2005, Diskusní 2010 ad.), Národní akční 

plán podporující pozitivní stárnutí 2013–2017 (Národní 2013), Národní plán podpory rovných 

příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020, (Národní 2015) 

Strategie reformy psychiatrické péče (Strategie 2013) ad. Z uvedených a dalších dokumentů 

je zřejmé, že v ČR republice citelně chybí dostatek odborníků, kteří svými znalostmi (teorie) 

a dovednostmi (praxe) splňují náročné požadavky mezioborové zdravotně-sociální práce.  

 

Lze namítnout, že tento deficit lze poměrně efektivně řešit tím, že si odborník původně jedné 

oblasti (například zdravotník) rozšíří znalosti a dovednosti jiné oblasti (sociální práce)             

a opačně. Ano, to jeden z modelů personální saturace zdravotně-sociální práce. Výhody 

tohoto modelu spočívají v pevných, zpravidla hlubších znalostních a dovednostních 

základech jedné profese, které jsou rozšířeny o základy druhé profese. Nevýhodou může být 

převažující příklon odborníka k jeho původní odborné profilaci, přejímání paradigmat a zvyků 

původní (nebo tzv. hlavní) profese. V zahraničí se nezřídka uplatňuje druhý tzv. integrovaný 

profesní model, který našel obraz i v české vzdělávací praxi v podobě bakalářského 

studijního oboru zdravotně-sociální pracovník. V tomto modelu dochází k propojení 

zdravotnické a sociální znalostní a dovednostní báze obou původně oddělených profesí. 

Nevýhodou tohoto modelu může být menší hloubka znalostí a dovedností z pohledu 

jednotlivých profesních segmentů. Výhodou je společná profesní optika při řešení obtížné 

životní situace klienta (nebo instituce), která umožňuje překlenovat v ČR hluboce zakořeněný 

rezortismus.  
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KAD důsledně uplatňuje integrovaný profesní model. Ke studiu jsou přijímáni absolventi 

nelékařských zdravotnických bakalářských oborů spolu s absolventy bakalářských oborů 

sociální práce a speciální pedagogiky. Již ve fázi studia je vytvořen předpoklad pro 

praktickou diskusi o různých úhlech pohledu a různých přístupech k řešení obtížné životní 

situace klienta v souvislosti se zdravím. V jedné studijní skupině se tak v reálném čase 

setkávají „sociální“ pohledy se „zdravotnickými“ i „pedagogickými“ a výsledkem je, že se 

studenti učí poznávat, respektovat a cíleně využívat, co a jak vidí a vnímají lidé z „původně 

jiné branže“ a učí se hledat tzv. integrovaná řešení“.23 

 

 

Proces přípravy KAD 

 

Vznik oboru KAD na Ostravské univerzitě není náhodný. Před dvaceti lety (1995 – 2013) byl 

na tehdejší Zdravotně sociální fakultě OU akreditován pětiletý magisterský studijní obor 

Sociální práce se zdravotnickým profilem, u jehož zrodu stál především pan prof. PaedDr. 

Oldřich Chytil, Ph.D. Zanedlouho poté byl na téže fakultě akreditován z podnětu prof. Chytila 

bakalářský studijní obor Sociálně zdravotní a geriatrická péče. Na tuto historii a zkušenosti 

jsme plynule navázali a v souvislosti s Boloňským procesem (prostupnost studia, uznávání 

vzdělávání v/ze zahraničí ad.) jsme na OU v roce 2011 akreditovali bakalářský studijní obor 

Zdravotně-sociální pracovník, v roce 2014 pak navazující magisterský obor KAD. Obor byl 

poprvé otevřen v září 2015 v oboru formách studia (prezenční, kombinovaná). Jedná se o v 

ČR dosud neakreditovaný navazující magisterský obor v programu Zdravotně sociální péče, 

který svou filozofií a obsahem čerpá ze zkušeností obdobných, v zahraničí již akreditovaných 

studijních oborů, s aplikací na české prostředí.  

 

Od samého počátku, již ve fázi záměru akreditace oboru (rok 2012) byl kladen velký důraz 

na společnou týmovou práci Fakulty sociálních studií OU a Lékařské fakulty OU. Tým se 

pravidelně scházel a diskutovaly se otázky profilace oboru, skladba studijního plánu, 

materiální a personální zajištění ad. Podstatnou a nezbytnou součástí přípravy akreditací 

byly cílené konzultace s lidmi, jichž se samotný obor týká především – lidí se zdravotními 

problémy. Nechtěli jsme být akademiky, kteří „ví nejlépe“, co je pro lidi se zdravotními 

problémy „dobré“ nebo dokonce „nejlepší“. Nereflektovaná akademická slepota je velkým 

nebezpečím a překážkou propojení teorie a praxe, stejně tak, jako slepota praktiků, kteří vidí 

svůj výsek praxe jako „jediné kritérium pravdy“. Od samého počátku proto obor vznikal 

                                                 
23 KAD se hlásí k oborům s výrazně praktickou profesní profilací. To nijak nezpochybňuje potřebu či nutnost 
výzkumné (teoretické) práce v oboru, naopak. Dovednost koncipovat, realizovat a vyhodnotit výzkum je nedílnou 
součástí vysokoškolské kvalifikace v magisterském stupni napříč různými obory.  
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v diskusi se zástupci organizací lidí s postižením – především s paní ing. Janou Hrdou (in 

memoriam), panem ing. Pavlem Duškem (in memoriam) a panem Mgr. Václavem Krásou. Ke 

konzultačnímu procesu jsme přizvali zkušené akademiky vně OU – koncepci a obsah oboru 

jsme průběžně konzultovali s panem prof. MUDr. Janem Pfeifferem, DrSc., s paní doc. 

MUDr. Olgou Švestkovou, Ph.D. (experti v oboru koordinované rehabilitace) a dále s paní 

doc. MUDr. Ivou Holmerovou, Ph.D. (expert v oboru dlouhodobé péče). Podněty a kritickou 

zpětnou vazbu jsme rovněž čerpali u kolegů na vybraných zahraničních univerzitách, kde 

obdobné studijní programy běží již léta.  

 

Jak již bylo řečeno, kurikulum oboru sleduje analýzu potřeb trhu práce a její provázanost 

s výstupy z učení. Vznik tohoto oboru v ČR podpořil prezident Unie zaměstnavatelských 

svazů ČR pan ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA. V koncepci oboru klademe velký důraz na 

propojení teorie s praxí formou spolupráce a participace odborníků z praxe na výuce. 

Z celkového počtu 30 vyučujících z Fakulty sociálních studií OU a z Lékařské fakulty OU,  

kteří zajišťují výuku předmětů, je 8 externích vyučujících z oblasti zdravotnické praxe a 

služeb sociální práce a 6 interních vyučujících má kombinovaný úvazek na univerzitě a 

v terénní zdravotnické, sociální nebo zdravotně-sociální praxi. Téměř polovina vyučujících 

má tedy každodenní nezprostředkovaný kontakt s praxí. Propojení teorie s praxí je  

studentům KAD zajištěno formou průběžné a souvislé odborné praxe s reflexí 

v kazuistických seminářích.  

 

 

Charakteristiky KAD 

 

Navazující magisterský obor Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče 

připravuje absolventy k výkonu profesí v oblasti mezioborového průniku zejména 

zdravotnických a sociálních intervencí na makro-mezo-mikro úrovni společenské praxe. 

Východiskem koncipování oboru je diskuse a potřeba systémových změn v oblasti 

koordinované rehabilitace a v sociálním a zdravotnickém systému dlouhodobé péče, a dále 

zvyšující se poptávka po službách určených lidem, jejichž zdravotní stav je stabilizovaný, 

přesto jsou závislí na pomoci zdravotních a sociálních služeb. Koncepce oboru vychází 

z požadavků praxe, tj. neoddělitelnosti, návaznosti, propojení a koordinace zdravotnických, 

sociálních a dalších intervencí při řešení důsledků změn zdravotní kondice včetně prevence 

vzniku nebo progrese těchto změn.  

 

Mezioborový profil absolventa KAD aktuálně nemá v ČR právní ukotvení, přesto obor 

reaguje na jednoznačně pojmenovanou absenci a potřebu kvalifikovaných odborníků 
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s cílenými mezioborovými znalostmi a dovednostmi, schopných identifikovat, analyzovat, 

koncipovat, vyjednávat, řešit a vyhodnocovat efektivitu řešení témat s přesahy do obou 

oblastí. Důraz je kladen na vzájemnou koordinaci a kontinuitu rehabilitace, dlouhodobé péče 

a komunitních služeb. Cílem oboru je připravit kompetentní odborníky pro koordinaci 

a zajištění kontinuity podpory, pomoci a/nebo péče lidem dočasně či dlouhodobě nemocným, 

lidem po úraze a lidem s trvalým zdravotním znevýhodněním, kteří na základě získaných 

znalostí a dovedností budou schopnosti řešit úkoly ve zdravotně-sociální oblasti, jimiž jsou 

především (1) překlenování stávajících překážek mezi systémy zdravotní a sociální podpory, 

pomoci a péče, (2) koordinace systému odborných služeb, (3) koordinace profesionální 

a laické pomoci (multidisciplinární a interprofesní týmové posouzení se zapojením člověka 

s předmětným zdravotním stavem včetně jeho významného sociálního okolí), (4) podpora 

individualizace rehabilitace a dlouhodobé péče (na klienta orientovaný přístup), (5) 

zajišťování kontinuity služeb, tzv. disscharge planning, disscharge management, (6) podpora 

společenské diskuse o vytvoření systému rehabilitace a dlouhodobé péče v ČR. (Akreditační 

2013)  

 

 

K terminologii KAD 

 

Jak bylo zmíněno již v hlavním textu této výukové opory, znalost významů pojmů 

„rehabilitace“ a „dlouhodobá péče“ se v ČR dosud pojí s některými historickými pozůstatky 

chápání rehabilitace a dlouhodobé péče v padesátých letech minulého století. Proto považuji 

za podstatné objasnit, v jakém významu jsou uvedené pojmy užívány v souvislosti s názvem 

a kurikulem oboru KAD.  

 

Moderní pojetí pojmu „rehabilitace“ představuje koncept a proces včasného, návazného, 

plynulého, kombinovaného a koordinovaného využití zdravotnických, sociálních, pracovních, 

pedagogicko-výchovných, technických, technologických a dalších prostředků za účelem 

získání/znovuzískání funkčního potenciálu člověka, který je dočasně, dlouhodobě či trvale 

ovlivněn určitou zdravotní kondicí. Rehabilitace v tomto pojetí směřuje ke stabilizaci 

zdravotního stavu, zaměřuje se na zmírnění rizik progrese a důsledků nemocí či úrazů a na 

prevenci vzniku sekundárního zdravotního postižení. Je procesem flexibilního propojování 

nástrojů odborné i neformální podpory směřujících ke zvýšení kvality života člověka se 

zdravotním problémem.  

 

Slovní spojení „koordinovaná rehabilitace“ (rehabilitation, RI) je poplatné českému 

postojovému prostředí vůči jednoslovnému pojmu „rehabilitace“. Zatímco v zahraničí je tento 
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pojem běžně chápán v původním významu slova komplexního propojení systému intervencí 

k cíli „být zručný, být schopen/být znovu zručný, být znovu schopen“ a nemá výhradní, resp. 

primární vazbu na rehabilitaci ve zdravotnictví, v ČR je dosud setrvačně chápán ve významu 

někdejší fyziatrie, současné fyzioterapie“, případně obecně léčebné rehabilitace (též 

rehabilitace ve zdravotnictví či zdravotnická rehabilitace). Je proto potřebné jej 

z psychologických důvodů, přinejmenším dočasně, označovat jiným způsobem. Alternativně 

užívanými českými názvy pro rehabilitaci v uvedeném významu jsou slovní spojení známá 

zejména (nikoli však výlučně) z terminologie speciální pedagogiky: „komplexní rehabilitace“, 

„ucelená rehabilitace“, případně „komprehenzivní rehabilitace“.  

 

Dlouhodobou péčí (Long–term care, LTC) se rozumí jak péče v domácím prostředí, tak 

péče v institucích. Jedná se o komplex služeb, jež potřebují lidé s dlouhodobě omezenou 

soběstačností, především v oblastech bazálních (hygieny, oblékání, přípravy a příjmu 

potravy, užívání léků, v oblasti mobility) a instrumentálních (umožňujících žít člověku 

nezávisle na své komunitě, například nakupování, obstarání financí, běžné domácí práce 

aj.). Stav způsobující dlouhodobě omezenou soběstačnost je dán především (nikoli výlučně) 

chronickým onemocněním či zdravotním postižením.  

 

Stejně jako obsah pojmu „rehabilitace“, i obsah pojmu „dlouhodobá péče“ podléhá v českém 

jazykovém prostředí historicky významovému zkreslení, zejména pro jeho apriorní asociaci 

s léčebnami pro dlouhodobě nemocné a dlouhodobým ústavnictvím. Dlouhodobou péči však 

lze chápat jak v uceleném širším slova smyslu, tak v užším slova smyslu jako legislativní, 

organizační a fiskální sjednocení elementární zdravotně sociální podpory a péče na úrovni 

průniku zdravotních a sociálních služeb (například, nikoli však výlučně – pečovatelské služby 

a ošetřovatelské péče). Z důvodu zdůraznění této vazby užíváme v názvu oboru pojem 

dlouhodobá zdravotně sociální péče.  

 

V neposlední řadě je na místě představení pojmu zdravotně-sociální péče. Uvedený výraz 

lze chápat jako jeden ze segmentů zdravotně-sociální práce.  

 

Hovoříme-li o zdravotně-sociální práci, pak je nezbytné vymezit, co se jí v tom kterém 

kontextu míní. Někdy tím máme na mysli přímou práci s klienty nebo práci v organizacích na 

pomezí zdravotních a sociálních služeb či institucí, případě samotnou profesi                   

zdravotně-sociálního pracovníka. Tento segment je zpravidla označován jako „praxe“. Jindy 

hovoříme o zdravotně-sociální práci ve smyslu vzdělávacích či výzkumných aktivit – tyto 

segmenty bývají (každý zvlášť nebo dohromady) zpravidla chápány jako „teorie“. Nezřídka 

se pak hovoří o „propojení teorie a praxe“ ve smyslu „různého“ vztahu a míru propojení mezi 
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těmito segmenty. Nutno dodat, že však není vždy zřejmé, jakou povahu má tento vztah či „co 

všechno“ do zdravotně-sociální práce spadá. Není také vždy reflektován rozdíl mezi 

podobou (avšak nikoli shodnými obsahy) výrazů (a) zdravotně-sociální, (b) zdravotně 

sociální, (3) sociálně-zdravotní a (4) sociálně zdravotní.  

  

Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016–202524 stanovuje v ČR cíle a 

opatření v deseti tematických oblastech. Mezi ně patří také „Sociálně-zdravotní pomezí“. Pro 

řešení problémů tohoto segmentu je nutná součinnost Ministerstva práce a sociálních věcí 

ČR s Ministerstvem zdravotnictví ČR. Více či méně úzce spolu souvisejí i ostatní tematické 

oblasti, žádná jiná ovšem není ve svých cílech a opatřeních tak navázána na tolik různých 

dalších oblastí jako právě sociálně-zdravotní pomezí. 

 

*** 

 

Rozvojem studijního oboru KAD a studijního programu Zdravotně sociální péče reaguje 

Ostravská univerzita ve spolupráci Fakulty sociálních studií a  Lékařské fakulty  

na jednoznačně artikulovanou potřebu posílení personálních kapacit integrované 

zdravotně-sociální péče v ČR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 Viz Národní strategie 2015 
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