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1 Úvod 

Žijeme v době a v místech, kde se složitost „prožití“ samotného života neustále 
zvyšuje. Jedním z důvodů je obecná snaha o zvyšování kvality života. Již mnoho 
desetiletí je možno sledovat neustále se zlepšující úroveň obecně vnímané kvality, 
fyzické pohodlnosti a bezpečnosti života. Zpočátku bylo možno poměrně 
jednoduchými mechanizmy a postupy zvýšit životní úroveň o značnou míru. 
Postupně je ovšem nutné ke zvyšování kvality začít využívat stále složitější 
mechanizmy, postupy a technologie. A právě technologie hrají v tomto procesu 
nezanedbatelnou roli.  

Technika sama přitom dramaticky zrychluje svůj vlastní vývoj. Obrovské možnosti 
nových technologií v návaznosti na zrychlující se reakce trhu vyžadují stále rychlejší 
vznik nových technických řešení a produktů. Tento mechanizmus vyžaduje 
samozřejmě na straně uživatelů stejné zrychlení akceptace nových řešení a jejich 
integrace do běžného života. Ještě před několika lety byla životnost technologických 
řešení po dobu deseti let neměnná, dnes jsou mnohdy morálně zcela zastaralá 
během dvou až tří let. 

Odtud vyvozujeme první klíčový parametr zadání naší práce: 

Je třeba zkrátit reakční dobu potřebnou na akceptaci nových technologií.  

Zároveň je třeba zaznamenat, že přínosy moderních technologií jsou často 
překvapivě víc a víc potřebné a účinné, a to zejména v situacích, kdy jsou 
technologie využívány jako podpůrný prostředek umožňující změnit dosud obtížně 
ovlivnitelné situace. Technologie dokáže za přijatelných finančních podmínek zcela 
zvrátit řadu jinak neřešitelných zdravotních a sociálních situací v životě.  

Odtud vyvozujeme druhý klíčový parametr: 

Technologie umí změnit řadu situací, které jsme doposud změnit neuměli. 
Jejich význam pro podporu bezpečnosti a kvality našich životů stoupá. 

Technická řešení přestávají být dostatečná sama o sobě. Začíná být čím dál tím 
zřetelnější trend: jednotlivé technické nástroje nestačí využívat jako samostatný 
fenomén, ale je třeba je integrovat do fyzické, mentální, psychické i provozní roviny 
života. Právě jejich integrací dramaticky stoupne jejich samotná využitelnost a rozsah 
možností. Středobodem zájmu pak přestává být technika, ale do popředí se dostává 
její dopad na lidský život. Postupně dochází k jinému chápání teze „technikou 
člověka nenahradíš“. Techniku se daří používat i ke zjednodušení mezilidského 
kontaktu. Dochází k nahrazení některých forem komunikace jinými. Technika 
pomáhá ke znovusblížení životů v rámci rodin i širších sociálních společenství. 

Odtud vyvozujeme třetí klíčový parametr: 
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Asistenční techniku není nutné pouze posuzovat podle technických parametrů, 
ale především je přínosné hodnotit její vliv a dopad ve spojení s konkrétní 
situací a způsobem použití.  

Cílem této části je popsat stav asistivních technologií v sociálních službách. Popsat 
přínos jednotlivých typů asistenčních a asistivních aktivit či technologií pro cílovou 
skupinu, popřípadě i konkrétního uživatele, a to bez ohledu na stávající struktury, bez 
ohledu na známá řešení a bez ohledu na omezení vyplývající z použitého úhlu 
pohledu na situaci.  
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2 Analýza současného stavu 

Potřeba stanovování přínosů pro člověka či společnost je velmi často opakovaným 
problémem v oblasti asistenčních služeb a technologií, ať už v okamžiku přípravy 
samotného řešení (podání projektů, záměrů, získávání podpory, vznik zcela nových 
služeb a technologií apod.), tak i v okamžiku potřeby rozhodnutí o míře podpory 
koncových přímých uživatelů.  

Běžným  postupem  je v současné době využívání různých existujících vzájemně 
nepropojených seznamových struktur pomůcek, technologií a služeb a evaluace 
přínosu na základě „zařazení do číselníku“. Všechny použité klasifikační struktury 
vycházejí ze stejného principu – výčtový seznam jednotlivých kategorií, konkrétních 
typů produktů sestavený podle použitého úhlu pohledu a pracující v naprosté většině 
případů pouze s technologiemi a nástroji známými v době vzniku seznamu. Zařazení 
nových položek na tyto výčtové seznamy bývá pak zpravidla velmi komplikované. 
Další nevýhodou takového číselníku je jistá netransparentnost kritérií, podle kterých 
byl nebo nebyl  daný produkt zařazen na seznam.  

Do zcela speciální situace se pak dostávají nově vznikající postupy, projekty, 
služby a technologie. Pokud v případě těchto nových asistivních aktivit dojde 
k přesahu mezi jednotlivými kategoriemi, popřípadě nelze jednoznačně vůbec zařadit 
nově vznikající entitu do žádné ze stávajících kategorií, je velmi komplikované 
takovou entitu smysluplným způsobem zařadit po bok již existujících objektů. To 
vede ke značnému „ohýbání“ skutečností i samotných služeb a technologií. Výsledek 
pak často není pro cílovou skupinu optimální. 

Negativním důsledkem výše uvedeného postupu je fakt, že ke zhodnocení přínosu 
(zařazení na seznam) dochází jednorázově a v určitém okamžiku na blíže 
neurčitelném místě podle ne zcela transparentních kritérií. Na základě takového 
rozhodnutí je potom na dlouhé časové období nastaveno hodnocení příslušnosti 
k určité kategorii. Ve výsledku tento způsob není skutečným, otevřeným a kvalitním 
hodnocením přínosu konkrétních postupů. 

Další velkou nevýhodou, která je v poslední době ještě dramaticky násobena, je také 
fakt, že veškeré hodnotící a klasifikační struktury fungující ve formě „jednorázové 
rozhodnutí a následná platnost po dobu x let“ nejsou schopny reagovat na rychlý 
rozvoj technologií a z toho vyplývajících možností. Výsledkem je pak značné 
zpomalení v možnosti využívat nejnovější technologie a v důsledku toho je také 
výrazně zmenšen dostupný potenciál v oblasti inovací a vzniku nových služeb, aktivit 
a technologií. 
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3 Návrh principu řešení a stanovení požadavků na analýzu 

Abychom se vyhnuli problémům vyplývajícím z výčtového přístupu z pohledu 
asistence, popisujeme vztah uživatel-asistence, který se opírá o neměnnou veličinu 
popisující stav uživatele. Veškerý náš postup nepracuje jen s předem danými 
kategoriemi, ale umožňuje na straně asistenčních nástrojů jakýkoliv flexibilní přesah 
mezi jednotlivými oblastmi dopadu a zároveň odstraníme problém s nově vznikajícími 
nápady, náměty a projekty.  

Jako klíčovou veličinu jsme stanovili obecně definovanou „Kvalitu života“. Pro 
zpřesnění popisu a umožnění kvantifikace jsme se dále pokusili specifikovat 
jednotlivé oblasti kvality života.  Všechny tyto oblasti jsou samozřejmě navzájem 
neoddělitelné a propojené vzájemnými vazbami.  
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4 Kvalita života 

Kvalita života hraje v chápání lidí čím dál tím důležitější roli. Zahrnuje hledání 
klíčových faktorů pro pochopení souvislostí ovlivňující život člověka. Zkoumá 
materiální, psychologické, sociální, duchovní a další podmínky vedoucí ke zdravému 
a spokojenému životu.  

Kvalitu lidského života lze posuzovat z různých hledisek: podle individuálních potřeb 
člověka,a to tím, co člověka limituje v běžném životě natolik, že nemůže žít svůj život 
v takové kvalitě, v jaké jej mohou žít jeho vrstevníci.  
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5 Stanovení klíčových parametrů pro sledování kvality života 

 

 

 

 „Při studiu kvality života je třeba brát v úvahu vývoj, proměny v prostoru a čase, 
společenské souvislosti, civilizační i generační změny.“ [22]  

„Při vymezování pojmu kvality života, postihování existencionálních, sociálních, 
subjektivních a objektivních stránek však panuje nejednotnost a nejednoznačnost. 
Zcela zřetelně v této oblasti chybí obecně přijímaný a teoreticky propracovaný model. 
Nicméně se kvalita života (jako sousloví) se stává celostním pojmem a 
zaznamenáváme vzrůstající intenzivní snahy o sofistikované definování jejího 
obsahu. Přístupy a způsoby zkoumání jsou velmi rozmanité. K hlavním a 
nejužívanějším patří studium souhrnu dílčích komponent objektivně existujícího, 
skutečného stavu včetně subjektivní dimenze – spokojenosti s daným stavem.“ [22] 

SMYSL 
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SVĚDOMÍ 
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+ MOC 

PŘEŽITÍ 
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duchovní 
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(osobní) 

PROSPĚCH 

Tělesné zdraví = soulad a výkonnost tělesných funkcí; převládá docilování rovnováhy mezi nároky a 
výkony tělesných funkcí 

Duševní štěstí = radost ze života a úspěšnost v něm; převládá prosazování převahy vlastních záměrů 
vůči prostředí 

Duchovní smysl = účinné uplatňování vůle a svědomí; převládá uplatňování odvahy při volbě a 
uskutečňování hodnot ve světě 
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Proto jsme jako klíčovou veličinu, po mnoha diskuzích, stanovili kvalitu života. Pro 
zpřesnění popisu a umožnění kvantifikace (měřitelnosti), jsme definovali cílové 
skupiny osob, které jsou ve svých potřebách v určitých oblastech života nějakým 
způsobem omezovány. K těmto cílových skupinám osob jsme přiřadili klíčové 
problémy (klíčová rizika), vymezili způsoby jejich řešení a tam, kde to bylo vhodné, 
jsme definovali možnosti řešení prostřednictvím asistivních technologií, případně 
jsme uvedli jejich konkrétní příklady. Nastavením odpovídající podpory 
prostřednictvím kompenzace daného omezení docílíme u konkrétního jedince se 
specifickými potřebami zlepšení  kvality života. Všechny oblasti lidského života jsou 
samozřejmě navzájem neoddělitelné a propojené vzájemnými vazbami.  

 

Proto v následujících kapitolách vždy  popisujeme nejprve situaci, poté principy 
řešení pomocí jednotlivých služeb a na závěr vždy dáváme příklady využití 
asistivních technologií, které pomáhají nebo mohou pomoci řešit popsané situace. 

Do popředí společenské významnosti se dostávají potřeby osob s různými druhy 
zdravotního postižení a potřeby seniorů, kterým již jejich zdravotní stav neumožňuje 
zajistit základní životní potřeby vlastními silami. Tyto osoby jsou pak odkázáni na 
pomoc státu, který na jejich zajištění vynakládá nemalé finanční prostředky. Naší 
snahou je tato klíčová rizika popsat a najít pro stát vhodné způsoby řešení, ať již 
prostřednictvím asistivních technologií nebo sítě sociálních služeb, případně 
zajištěním jiných forem podpory (např. poskytnutím finančních prostředků na zvláštní 
pomůcky, případně přímou podporou neformálně pečujících osob či daňovými 
zvýhodněními) tak, aby prostředky, které stát na jejich zajištění vynaloží, byly co 
nejefektivněji využity.  

Pro stanovení oblasti vycházíme z definice Světové zdravotnické organizace (dále 
jen „WHO“), která rozlišuje kvalitu života ve 4 základních dimenzích bez ohledu na 
věk, pohlaví a strukturu nebo typ postižení.V  kvalitě života se dle Kebzy promítá 

Klíčový 
problém 

Principy řešení 

Asistivní technologie 
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úroveň osobní svobody (well-being), úroveň schopností postarat se o sebe 
(sebeobsluhy), úroveň mobility a schopnosti ovlivňovat vývoj vlastního života. [23]  

 

 

 

 

5.1 Fyzické zdraví a úroveň samostatnosti 
V této části budeme popisovat mobilitu, energii a únavu, odpočinek, sebeobslužnost 
a v neposlední řadě schopnost pracovat. 

5.2 Psychické zdraví a duchovní stránka 
Do této části patří sebeobrana, sebehodnocení, negativní a pozitivní pocity, emoce, 
myšlení, paměť, koncentrace, víra, vyznání 

5.3 Sociální vztahy 
Zde se budou objevovat interpersonální vztahy, sociální podpora, partnerský vztah a 
sexuální aktivita. 

5.4 Prostředí 
V této poslední části se zaměříme na dostupnost zdravotní a sociální péče, rodinné 
prostředí, příležitost pro celoživotní vzdělávání, svoboda, bezpečí. 
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6 Osoby se zrakovým postižením 

 

 

6.1 Popis projevů zrakového postižení 
Ztráta zrakového vnímání či jeho výrazné omezení s sebou přináší závažné důsledky 
ovlivňující běžný život jedince. Zrak se řadí mezi dálkové analyzátory a je schopen 
zpracovat maximum informací v minimálním časovém úseku. [2] 

Základními kritérii pro posuzování stupně zrakového postižení je míra snížené 
zrakové ostrosti, velikost a lokalizace zachovaného zrakového pole, okulomotorické 
problémy (vadná koordinace očí - např. šilhavost), obtíže při zpracování zrakové 
informace v centrální nervové soustavě (oko i zrakový nerv jsou v pořádku, ale 
zrakové centrum v mozku informaci nedokáže zpracovat), případně i nadměrná 
citlivost na intenzitu osvětlení (světloplachost) či šeroslepost, poruchy barvocitu. 

Většina těžce zrakově postižených osob vidí, třeba jen velmi neostře a v malém 
zorném poli. Úplnou slepotou je postiženo jen velmi malé procento z nich.  

Důsledná aplikace zásad zrakové hygieny s ohledem na individuální charakteristiky 
osoby se zrakovým postižením vede ke zmírňování progrese, případně ke stabilizaci 
zrakové vady. Opatření se týkají: 

• světelného klimatu (druhu a úrovně osvětlení, lokální možnosti dosvícení, 
možnosti zastínění apod.); 

• pozice – postavení jedince v prostoru; 
• materiálně technického vybavení prostředí jedince (využití kompenzačních 

pomůcek a asisitivních technologií); 
• vytvoření podmínek pro práci s textovým a obrazovým materiálem (využití 

kompenzačních pomůcek a asisitivních technologií); 
• vytvoření dostatečného časového prostoru pro výkon určené činnosti. [1] 
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6.2 Diagnostika zrakového postižení 
Vyšetření zrakových funkcí probíhá v přirozeném prostředí s vědomím zachování 
individuálního přístupu k němu. Využívají se vývojové škály, které se zaměřují na 
vývoj řeči, zjišťují úroveň motoriky a senzomotorických dovedností. Diagnostika je 
prováděna průběžně v určitých časových intervalech a s tím, že se dovednosti a 
schopnosti dětí posuzují komplexně. 

Diagnostické nástroje pro osoby se zrakovým postižením se přizpůsobují 
individuálním zvláštnostem osob se zrakovým postižením. Vyšetření je prováděno 
odbornými lékaři.  

U dospělých osob se zrakovým postižením se hodnotí zrakové vnímání pomocí testů 
(např. Edfeldův Reverzní test), zraková ostrost (hodnocení vizu), konfigurace očních 
pohybů či další zrakové vady ovlivňující rozvoj handicapu, který není možno 
kompenzovat optickou korekcí. [2] 

6.3 Sociální služby 
Oční lékař, případně praktický lékař, informuje osoby se zrakovým postižením 
o odborné pomoci z oblasti sociální, která je jim zprostředkována pomocí Středisek 
rané péče, středisek Tyfloservisů a TyfloCenter (od 15 let), poboček SONSů 
(Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR), případně dalších 
organizací poskytujících sociální služby tomuto okruhu osob, jež zajišťují: 

• ranou péči, 
• sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s tímto druhem zdravotního 

postižení, 
• sociální rehabilitaci,  
• odborné sociální poradenství,  
• průvodcovské a předčitatelské služby.  

6.4 Oblasti využívaných asistivních technologií 
Při kompenzaci handicapu souvisejícího s nedostatečně zajištěnými zrakovými 
funkcemi jsou využívány asistivní technologie, které umožňují nahrazení zrakových 
funkcí v oblastech: 

• dostupnosti odpovídající míry informovanosti těchto osob; 
• přizpůsobení vzdělávací metody potřebám těchto osob; 
• vedoucí osoby k sociálnímu začleňování; 
• seberealizace a zvládání základních životních úkonů; 
• orientace v prostoru a čase; 
• automatické detekce krizové situace; 
• zapojení se do pracovního procesu; 
• decentralizace potřebné míry podpory této osoby s vazbou na rodinný systém 

či osoby blízké. 
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6.5 Fyzické zdraví a úroveň samostatnosti 
6.5.1 Retinopatie novorozenců 

Rozvoj retinopatie u nedonošených, nezralých novorozenců (nejčastěji narozených 
před 32. gestačním týdnem s porodní hmotností pod 1 500 g). V případě 
předčasného porodu je normální růst retinálních (sítnicových) cév zastaven 
(podmíněn změnou v koncentraci kyslíku v krvi) s tím, že periferie sítnice nemá 
dostatek kyslíku a živin s tím, že se předpokládá, že tato oblast vysílá signály do 
ostatních částí sítnice ve snaze zvýšit přísun živin a kyslíku, čímž dochází 
k neovaskularizaci (růstu abnormálních cév), které prorůstají do celé sítnice sklivce. 
Tento proces v terminálním stádiu vede k odchlípení sítnice - nevidomosti očí. 
Každoročně je v ČR evidováno kolem 60 dětí s retinopatií. 

Kryokoagulace a laserová terapie 
Provádění novorozeneckého screeningu u dětí narozených před 31. gestačním 
týdnem s porodní hmotností nižší než 1 500 g. 

Včasné využití kryokoagulace nebo laserové fotokoagulace, která je indikovaná 
v přesně definovaném stádiu (principem je destrukce bezcévné části sítnice ve snaze 
zastavit nebo zpomalit abnormální neovaskularizaci), případně chirurgický zákrok - 
sklerální cerkláž.  

Asistivní technologie 
Telemedicínské postupy léčby za využití asistivních technologií rámcově přesahují 
obsah této části projektového výstupu.  

6.5.2 Opoždění psychomotorického vývoje 
Dítě se zrakovým postižením se v kojeneckém období projevuje pasivně, vlivem 
nedostatečného přísunu podnětů dochází k opoždění psychomotorického vývoje, 
není dostatečně motivováno k pohybovým činnostem či samostatnému zkoumání 
okolí. Současně u něj dochází i k opoždění vývoje poznávacích procesů. 

Služby rané péče 
Dostupnost služeb rané péče zajišťujících podporu a provázení rodin s dětmi se 
zrakovým postižením do 7 let věku takto postiženého dítěte. Cílem služby rané péče 
je omezení důsledků zrakového postižení a minimalizace rizika ohrožení vývoje 
dítěte a funkce rodiny. 

Rozvíjet zájem dítěte se zrakovým postižením o vidění s využitím hraček, materiálů a 
obrázků z kontrastních barev a jednoduchých obrysů. 

Rozvíjet kompenzační mechanizmy jiného smyslu - hmatu s využitím předmětů 
hmatově zajímavých (modely věcí kolem nás) – pro hmatové poznávání je příznačné 
to, že osoba poznává předmět po částech (těžce zrakově postiženým činí potíže 
poznávání velkých předmětů a prostorů, kde věci mají vzájemný vztah, nerozpoznají 
barvy). 
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Rozvíjet kompenzační mechanizmy jiného smyslu -  sluchu s využitím předmětů 
ozvučených zvuky z okolního světa – dochází ke zvýšené sluchové aktivitě. Dochází 
ke zdokonalení kvalitativní složky vnímání zvuku, kdy dítě se zrakovým postižením 
soustřeďuje svoji pozornost na intonaci a rytmus řeči. 

Kompenzační pomůcky 
Kompenzační pomůcky umožňující zrakovou stimulaci, pokud u osoby převládá 
alespoň částečná zraková percepce. Důležité je hledat vhodné nástroje podpory co 
nejdříve po zjištění zrakové vady. 

V rovině kompenzačních pomůcek technického charakteru je kompenzována zraková 
ztráta posílením vjemů získaných jinými smysly – sluchem, hmatem, čichem, chutí. 

Asistivní technologie 
Technické kompenzační pomůcky jsou řešeny v části 2D. Jsou to například 
ozvučené stavebnice, modul pro vkládání tvarů, ozvučený míč. 

6.5.3 Nedostatečné vnímání vlastního těla 
Dítě se zrakovým postižením nedostatečně vnímá vlastní tělo, proto se opožďuje 
mobilizace a dochází i k nerovnoměrnému psychomotorickému vývoji dítěte. 

Služby rané péče 
Prostřednictvím služeb rané péče je rodičům takto postižených dětí zajištěna 
podpora a nácvik postupů vedoucích k udržení rovnováhy a jejím uvědomování si 
dítětem, rodiče nacvičují na svých dětech masáže, které je vedou k uvědomování si 
vlastního těla, jsou odborníky této služby podporováni ve využívání dalších 
rehabilitačních technik a prostředků – např. pomocí rehabilitačních míčů, bazální 
stimulace. 

Tento klíčový problém je řešen především v rovině posílení kompetentnosti rodičů 
takto postižených dětí prostřednictvím nácviku postupů, které by dětem pomohly 
v uvědomování si vlastního těla. 

Bazální stimulace 
Bazální stimulace vede ke zlepšení vnímání u těchto osob. Pomáhá rozvíjet vlastní 
identitu, umožňuje navázání komunikace se svým okolím, zvládnutí orientace 
v prostoru a čase, a tím zlepšuje funkce organizmu. Stimulující prvky jsou vybírány 
na základě autobiografické anamnézy. Pod tímto názvem se skrývá velmi podrobný 
popis dosavadních zvyků, oblíbených činností, jídel, nápojů, písní, hraček, kazet 
nebo filmů.  

Asistivní technologie 
Tento klíčový problém zatím není z našeho pohledu řešitelný pomocí možností 
daných asistivními technologiemi. 

6.5.4 Senzomotorická deprivace 
U osob se zrakovým postižením vzniká informační deficit způsobený nedostatečným 
příjmem informací (75 - 80 % informací u normálního jedince je zajištěno zrakem), 

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Anamn%C3%A9za
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které jsou přijímány z okolí jedince, jež je jistým způsobem zpracovává, reaguje na 
ně a podle nich přizpůsobuje své chování, což může změnit celkový rozvoj osobnosti. 
Dlouhodobým neuspokojováním potřeby vizuálních podnětů dochází k senzorické 
deprivaci. Vlivem senzorické deprivace dochází opětovně k opožďování 
psychomotorického vývoje (vědomé ovládání pohybové soustavy). 

Neformálně zajištěná péče 
Saturace podnětů z okolního prostředí prostřednictvím blízkých osob, které se snaží 
osobám se zrakovým postižením přiblížit pomocí hraček, kompenzačních pomůcek a 
asistivních technologií okolní svět a jeho souvislosti. 

Služby rané péče 
Podpora a provázení rodin s dětmi se zrakovým postižením do 7 let věku, 
poskytovaná  v pravidelných intervalech. Získání informací od poskytovatele této 
služby o tom, jaké hračky, kompenzační pomůcky a asistivní technologie lze 
s ohledem na individuální zvláštnosti zrakového vnímání jejich dítěte využít, kde na 
ně získat finanční prostředky, případně, jak tyto technologie používat. 

Bazální stimulace 
Bazální stimulace vede ke zlepšení vnímání u postižených osob. Pomáhá rozvíjet 
vlastní identitu, umožňuje navázání komunikace se svým okolím, což umožňuje 
přísun podnětů z okolního světa. Stimulující prvky jsou vybírány na základě 
autobiografické anamnézy. Pod tímto názvem se skrývá velmi podrobný popis 
dosavadních zvyků, oblíbených činností, jídel, nápojů, písní, hraček, kazet nebo 
filmů.  

Odborné sociální poradenství 
Pro přenos informací z okolí je možné využít jiných smyslových analyzátorů - hmat, 
sluch, chuť, čich, případně posilovat rezidua zraku pomocí speciálně upravených 
informací, jež jsou zpracovány v počítačových programech  

Asistivní technologie 
Využití elektronickým pomůcek, které upravují zrakové informace do takové podoby, 
se kterými jsou schopny osoby se zrakovým postižením zpracovat. 

Digitální čtecí přístroje pro nevidomé s hlasovým výstupem– elektronická pomůcka, 
jež se skládá z počítačové sestavy (skeneru a počítače či notebooku, které jsou 
vybaveny OCR programem, nejčastěji FineReaderem) a odečítačem obrazovky.  

Příklady: Počítačová sestava s nainstalovaným MS Windows, dalšími softwary 
JAWS, Winmonitor, WindowEys, Hall, Auto Lektro, ReadEasy+, ClearReader+ 
a skenerem 

Digitální zápisník pro zrakově postižené s hlasovým výstupem nebo braillským 
displejem [24] - je univerzální pomůcka pro přijímání, zpracování a uchování 
informací v digitální podobě, které mohou být čteny hlasovým výstupem, zobrazeny v 
potřebném zvětšení a v případě připojení braillského displeje zobrazeny v bodovém 

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Anamn%C3%A9za
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písmu. Je to elektronická pomůcka založená na počítačové technice vybavená 
hardwarovými a softwarovými prostředky pro práci s textovými informacemi  

Příklady: speciální zápisník/organizér pro nevidomé (EasyLink PDA, JIM 
apod.); notebook, tablet či mobilní telefon vybavený odečítačem obrazovky či 
zvětšovacím softwarem nebo braillským řádkem; digitální záznamník Eltrinex 
V12 Pro, digitální záznamník Olympus DM-3, digitální záznamník Olympus 
DM-5, digitální záznamník Olympus DM-670, digitální záznamník Olympus LS-
3, Easy Link, Alva 

6.5.5 Deficity v dovednostech a schopnostech 
Zpomalený psychomotorický vývoj dítěte se zrakovým postižením způsobuje 
pozdější nácvik dovedností a schopností, které jsou potřebné v každodenním životě, 
případně způsobují těmto osobám jejich částečnou či úplnou závislost v péči o sebe 
sama a zajištění soběstačnosti (jídlo, mytí, oblékání, ovládání močového měchýře a 
střev).  

Dospělí jedinci jsou schopni tento deficit kompenzovat za pomocí níže uvedených 
kompenzačních pomůcek nebo elektroniky. 

Neformální zajištění péče 
Zajištění odpovídající míry podpory a pomoci při zajištění úkonů péče blízkými 
osobami, případně s podporou sociálních služeb – raná péče. 

Služby rané péče 
Tyto služby jsou v pravidelných intervalech poskytovany v podobě podpory a 
provázení rodin s dětmi se zrakovým postižením do 7 let věku. Získání informací od 
poskytovatele této služby o tom, jaké kompenzační pomůcky a asistivní technologie 
lze s ohledem na individuální zvláštnosti zrakového vnímání jejich dítěte využít, jak je 
používat, aby vedly k získání dovedností a schopností odpovídajících věku dítěte. 

Mateřské školy speciální 
Využití podpory zajištěné školským systémem – mateřské školy speciální pro děti se 
zrakovým postižením, kde dochází k nácviku potřebných dovedností a schopností. 

Kompenzační pomůcky 
V běžném životě osob se zrakovým postižením je možno využít kompenzační 
pomůcky, které svým charakterem umožňují provádění činností potřebných 
v každodenním životě, čímž minimalizují rozvoj handicapu u takto postižených osob. 

Příklady: vodicí pes, slepecký psací stroj, DYMO kleště, měřicí přístroje pro 
domácnost s hlasovým a hmatovým výstupem 

Asistivní technologie 
Využití elektronických pomůcek, které upravují zrakové informace do takové podoby, 
které jsou schopny osoby se zrakovým postižením v přirozeném sociálním prostředí 
zpracovat. 

Příklady:  elektronická orientační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé, 
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elektronická komunikační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé, 
indikátor barev pro nevidomé, 
Braillský displej pro nevidomé, 
tiskárna reliéfních znaků pro nevidomé, 
hlasové popisovače pro nevidomé. 

6.5.6 Deficity v péči o sebe sama a soběstačnost 
Potřebnost zajištění každodenních úkonů péče se projevuje i u osob se získaným 
nedostatkem zrakových funkcí a schopností očí.  

Neformální zajištění péče 
Zajištění odpovídající míry podpory a pomoci prostřednictvím osob blízkých, které 
osobám se zrakovým postižením umožní setrvat v jejich přirozeném sociálním 
prostředí. 

Pečovatelské služba 
Zajištění odpovídající míry podpory a pomoci při zajištění úkonů péče s podporou 
pečovatelské služby, která na základě úkonově orientované zakázky je schopna 
sama plnit individuální potřeby uživatele, které spadají především do jejich 
základních činností. 

Osobní asistence 
Udržení stávajících schopností a dovedností či podporu při jejich zvládání je možno 
docílit využitím služby osobní asistence, jejíž filozofie je založena na tom, že osoba 
bude podporována v úkonech, které sama nezvládá, ale pouze do té míry, že služba 
zajistí provedení té části úkonu, kterého není potřebná osoba sama schopna 
zvládnout. 

Sociální rehabilitace 
Postupný nácvik jednotlivých úkonů důležitých pro každodenní život je možný 
prostřednictvím podpory služby sociální rehabilitace. 

Asistivní technologie 
Tento klíčový problém zatím není z našeho pohledu řešitelný pomocí možností 
daných asistivními technologiemi. 

6.5.7 Deficity spojené s orientací v prostoru 
Dále se projevují deficity spojené s orientací v prostoru – osoby se zrakovým 
postižením nemají odhad vzdáleností předmětů nacházejících se v prostoru (který 
předmět je blíž a který dál) i orientací v čase.  

Značný deficit vykazuje také orientace v tělesném schématu (pravá a levá strana, 
přede mnou, za mnou, pode mnou, nahoře, vzadu), odhad rozměrů předmětů. 

Sociální rehabilitace 
Postupný nácvik orientace ve vnitřním i vnějším prostoru za pomoci blízkých osob 
nebo prostřednictvím služby - sociální rehabilitace. 
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Asistivní technologie 
V této oblasti se využívají asisitivní technologie, které těmto osobám umožňují 
orientaci v prostoru.  

Elektronické orientační pomůcky pro nevidomé –elektronická pomůcka, která 
samostatně nebo jako komponenta v součinnosti s jinými částmi uceleného systému 
dopomáhá uživateli v orientaci a navigaci v prostoru. V závislosti na specifikaci též 
může sama nebo v součinnosti s jiným uceleným systémem upozorňovat na 
překážky zvukově nebo vibračně, případně i jiným způsobem signalizovat překážky či 
body zájmu, které má daná osoba před sebou, popřípadě udávat trasu a směr 
pohybu. Pomůcka může být navázána na poskytovanou distanční službu, ale 
předpokladem je alespoň samostatná základní funkčnost. 

Příklad: ultrazvukové brýle (Iglass, SuperGlass); zařízení varující před 
překážkou zvukem či vibrací, zařízení informující uživatele o intenzitě okolního 
světla a velikosti okolního prostoru; speciální přístroje pro GPS navigaci; 
programové vybavení umožňující navigaci (buď formou GPS jako je 
LoadStone, Google maps, Away, OVI maps, NotNav, DotWalker apod. - či 
softwarové prostředky pro orientaci v prostoru jako je VizNav, 
SeeingWithSound, ThevOICE apod.), které je součástí mobilního telefonu či 
tabletu; dále specializovaná zařízení pro identifikaci lokace v prostoru 
založená na RFID rádiové technologii upozorňující nevidomého, že se blíží 
k objektu či ho navigující k objektu; vysílačky pro nevidomé (VPN) umožňující 
komplexní pomoc při orientaci a navigaci. 

 

6.6 Psychické zdraví a duchovní stránka 
6.6.1 Psychická deprivace 

V raném věku osoby se zrakovým postižením se projeví většina vrozených zrakových 
vad. Z hlediska psychiky osoby a jeho bezprostředního okolí nastává stav, kdy se 
obtížně navozuje zrakový kontakt, čímž nevidomý i jeho okolí získává traumatizující 
zkušenost. Dochází k narušení psychosociálního vztahu mezi okolí a 
zrakově postiženým. 

Služby rané péče 
Zajištění psychosociální podpory a možnosti poradenství v péči o osoby se zrakovým 
postižením prostřednictvím sociálních služeb - rané péče. 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
Zajištění podpory a provázení osob se zrakovým postižením, včetně zajištění 
základních prvků psychologické podpory prostřednictvím sociálně aktivizačních 
služeb zaměřených na tuto cílovou skupinu osob. 

Asistivní technologie 
Tento klíčový problém není řešitelný pomocí možností daných asisitivními 
technologiemi. 
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6.6.2 Dlouhodobá psychologická zátěž 
Postupná ztráta zraku vyvolává dlouhodobou psychologickou zátěž (depresivní 
nálady jsou dlouhodobé a více se opakují).  

Psychologická pomoc 
Důležitá je primární akceptace postižení. Pokud osoba se zrakovým postižením 
akceptuje svoji vadu a vyrovná se s ní realisticky, existence postižení nemusí mít za 
následek výraznější změny ve struktuře jeho osobnosti. Vhodná je psychoterapie, 
buď individuální, nebo skupinová (podpůrné skupiny). 

Asistivní technologie 
Tento klíčový problém není řešitelný pomocí možností daných asisitivními 
technologiemi. 

6.6.3 Nepochopení souvislostí 
Osoba se zrakovým postižením nechápe souvislosti a okolní svět. 

Neformální zajištění péče 
Osoby blízké se učí prostřednictvím služeb rané péče učit své blízké takovým 
postupům, kterými by získaly odpovídající znalosti a přiblížily by si vzájemné 
souvislosti mezi předměty a činnostmi každodenního života. Znalosti a zkušenosti u 
osoby se zrakovým postižením se rozvíjejí pomocí zapojení jiných smyslů, případně 
současným spojením těchto smyslů, které se v hlavě osoby se zrakovým postižením 
spojí v pojem – symbol, se kterým dále pracuje v dalších souvislostech. 

Služby rané péče 
Služby rané péče zprostředkovávají blízkým takto postižených osob získávat 
potřebné informace o vhodných způsobech vzdělávání, případně výchovy, pokud se 
jedná o děti. Tyto aktivity vedou osoby se zrakovým postižením k rozvoji poznávacích 
schopností a pochopení souvislostí okolního světa, který je ovlivňuje. 

Bazální stimulace 
Bazální stimulace vede ke zlepšení vnímání u těchto osob. Pomáhá rozvíjet vlastní 
identitu, umožňuje navázání komunikace se svým okolím, což umožňuje přísun 
podnětů z okolního světa. Stimulující prvky jsou vybírány na základě autobiografické 
anamnézy.  

Odborné sociální poradenství 
Pro přenos informací z okolí je možné využít pomoci jiných smyslových analyzátorů - 
hmat, sluch, chuť, čich, případně posilovat rezidua zraku pomocí speciálně 
upravených informací, jež jsou zpracovány v počítačových programech, o kterých je 
možno získat bližší podrobnosti ve službách odborného sociálního poradenství 
zaměřeného na tuto cílovou skupinu osob.  

Kompenzační pomůcky 
Pro přísun a zpracování informací z okolního prostředí je možno využít 
kompenzačních pomůcek, které jsou hrazeny ze systému sociálního zabezpečení. 

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Anamn%C3%A9za
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Příklady: lupy, colortest, předměty každodenního života upravené s reliéfním 
provedením, šablona na bankovky  

Asistivní technologie 
Za pomoci vhodných počítačových softwarů, které spadají do oblasti asistivních 
technologií, je umožněn přísun informací a pochopení souvislostí. 

Digitální čtecí přístroj pro nevidomé s hlasovým výstupem – elektronická pomůcka, 
jež se skládá z počítačové sestavy (skeneru a počítače či notebooku, které jsou 
vybaveny OCR programem (nejčastěji FineReaderem) a odečítačem obrazovky.  

Příklad: počítačová sestava s nainstalovaným MS Windows, dalšími softwary 
JAWS, Winmonitor, WindowEys, Hall, Auto Lektro, ReadEasy+, ClearReader+ 
a skenerem 

Digitální zápisník pro zrakově postižené s hlasovým výstupem nebo braillským 
displejem - je univerzální pomůcka pro přijímání, zpracování a uchování informací v 
digitální podobě, které mohou být čteny hlasovým výstupem, zobrazeny v potřebném 
zvětšení a v případě připojení braillského displeje zobrazeny v bodovém písmu. Je to 
elektronická pomůcka založená na počítačové technice vybavená hardwarovými a 
softwarovými prostředky pro práci s textovými informacemi (popř. dalšími druhy 
informací).  

Příklady: speciální zápisník/organizér pro nevidomé (EasyLink PDA, JIM 
apod.); notebook, tablet či mobilní telefon vybavený odečítačem obrazovky či 
zvětšovacím softwarem nebo braillským řádkem; digitální záznamník Eltrinex 
V12 Pro, digitální záznamník Olympus DM-3, digitální záznamník Olympus 
DM-5, digitální záznamník Olympus DM-670, digitální záznamník Olympus LS-
3, Easy Link, Alva 

6.6.4 Reakce osoby na ztrátu zraku 
Náhlá ztráta zraku vyvolává psychologickou odezvu (osoba postupně prochází třemi 
stádii vyrovnávání se se situací - šok, reaktivní deprese, reorganizace). Mezi náhlé 
zhoršení vidění patří např. odchlípení sítnice (osoba subjektivně označuje viděné 
jako oponu, krvácení do sklivce (vidění závoje), glaukomový záchvat, zánět rohovky 
nebo duhovky (zamžené vidění s bolestí), kataraktu, degeneraci rohovky, degeneraci 
sítnice nebo prostý glaukom (bezbolestné postupné zhoršení zraku). 

Psychologická pomoc 
Důležité je, aby si lidé s tímto handicapem prošli postupně a plynule všemi stádii 
vyrovnávání se s danou situací. Je možno je podpořit využitím psychoterapie 
Individuální sezení či podpůrné skupiny, kterou osoba hradí sama nebo v rámci 
indikace odborného lékaře, kdy je možné ji hradit z prostředků veřejného zdravotního 
pojištění. 

Asistivní technologie 
Tento klíčový problém není řešitelný pomocí možnosti daných asistivními 
technologiemi. 
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6.6.5 Deficity ve vytváření představ, rozvoj paměti, pozornosti, myšlení 
Nedostatečné zrakové funkce ovlivňují správné vytváření představ, rozvoj paměti, 
pozornosti, myšlení, řeči i oblasti emocionálně volní. 

Speciální metody pro výchovu a vzdělávání 
U osob se zrakovým postižením se tyto deficity individuálně upravují výchovnými a 
vzdělávacími metodami zaměřenými na nácvik potřebných dovedností již 
v předškolní výchově i základním vzdělávání. Využívané metody směřují k rozvíjení 
kompenzačních mechanismů jiných smyslů, které by podpořily správný vývoj osoby - 
dlouhodobé intenzivní využívání jiných smyslů a náhradních postupů může 
u jednotlivců vést k rozvoji různých dovedností a schopností, jako je velká zručnost 
při manuálních činnostech, využívání hmatu chodidla při chůzi, vnímání prostoru 
pomocí sluchu, pohybu vzduchu a tepla, rozvinutá schopnost „číst“ z hlasu a lepší 
paměť na potřebné informace. 

Snoezelen 
U osob se zrakovým postižením se často využívá tato metoda, jejímž principem je 
vytvoření bezpečného stimulujícího prostředí, které nabízí příjemnou atmosféru a 
smyslové podněty. Prostředí plní funkci relaxační (cílem je celkové uvolnění 
navozené teplem, vůní, hudbou, tlumeným osvětlením atd.), poznávací (osobám 
umožňuje např. přemisťovat se, lézt, houpat se, schovávat se, objevovat), interakční 
(stimuluje a vybízí k aktivitě, např. spustit masážní stroj, zhasnout). Metoda 
snoezelenu slouží pro podporu vnímání, relaxace, rozvíjí představivost, navazuje a 
upevňuje sociální vztahy a komunikaci.  

Bazální stimulace 
Bazální stimulace vede ke zlepšení vnímání u těchto osob. Pomáhá rozvíjet vlastní 
identitu, umožňuje navázání komunikace se svým okolím, zvládnutí orientace 
v prostoru a čase, a tím zlepšuje funkce organizmu. Stimulující prvky jsou vybírány 
na základě autobiografické anamnézy. Pod tímto názvem se skrývá velmi podrobný 
popis dosavadních zvyků, oblíbených činností, jídel, nápojů, písní, hraček, kazet 
nebo filmů.  

Asistivní technologie 
Asistivní technologie je možné v tomto případě vnímat v rámci již výše zmiňovaného 
konceptu Snoezelen. 

6.6.6 Nerovnováha mezi nadějemi a očekáváním osoby 
Rozdíl mezi nadějemi a očekáváním této osoby a současným stavem jejího života. 
Osoby se zrakovým postižením mají individuální povahové rysy a různé přednosti a 
nedostatky, stejně tak, jako osoby z intaktní populace. 

Neformální zajištění péče 
Podpora od osob blízkých a vytvoření stabilního sociálního prostředí vede 
k uvědomění si svých možností. 

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Anamn%C3%A9za
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Psychologická pomoc 
Důležitá je primární akceptace postižení. Pokud osoba se zrakovým postižením 
akceptuje svoji vadu a vyrovná se s ní realisticky, existence postižení nemusí mít za 
následek výraznější změny ve struktuře jeho osobnosti. Vhodná je psychoterapie, 
buď individuální, nebo skupinová (podpůrné skupiny). 

Asistivní technologie 
Tento klíčový problém není řešitelný pomocí možnosti daných asistivními 
technologiemi. 

 

6.7 Sociální vztahy 
6.7.1 Nedostatek sociálních vazeb 

Specifické zvláštnosti osob se zrakovým postižením zapříčiňují nedostatek aktivních 
sociálních vazeb, osamocení.  

Speciální metody pro výchovu a vzdělávání 
Zprostředkovat osobě se zrakovým postižením individuálně upravené podmínky ve 
všech oblastech jejího života tak, aby došlo k integraci do intaktní společnosti. Cílem 
je integrace - stav osoby, která akceptuje svoji vadu, začlenění se do pracovního a 
společenského života intaktní populace. [12] 

Zajistit osobě se zrakovým postižením emoční stabilitu, zvyšovat její úroveň 
tolerance vůči zátěži, přizpůsobivost, stupeň sebeovládání, sociální dovednosti 
prostřednictvím psychologické pomoci, která je hrazena z veřejného zdravotního 
postižení. [2] 

Asistivní technologie 
Tento problém lze řešit například pomocí zapojení sociálních sítí. 

6.7.2 Komunikační bariéra 
Nedostatečná vizuální kontrola okolí vede osoby se zrakovým postižením k pocitu 
studu vyúsťující v komunikační bariéru. 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 
Zajištění podpory a pomoci vedoucí k sociálnímu začleňování prostřednictvím 
sociálních služeb - sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením, které jsou zaměřeny na tuto cílovou skupinu. Tyto služby umožní osobě 
setkávat se s dalšími osobami s podobným typem postižení, komunikovat 
v chráněném prostředí, vycházet do společnosti za podpory zaměstnanců služby. 

Asistivní technologie 
Tento problém lze řešit například pomocí zapojení sociálních sítí. 
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6.8 Prostředí 
6.8.1 Vyšší věk zvyšuje riziko zrakového postižení 

Míra zrakového postižení velmi úzce souvisí s věkem - přibližně 82 % nevidomých je 
starších 50 let. Celosvětově je míra zrakového postižení vyšší u žen (ženy tvoří cca 
65 % z nevidomých osob). 

Zajištění sociálních služeb 
Zajistit odpovídající podporu a péči z oblasti sociální - specializované služby 
odborného sociálního poradenství, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zrakovým postižením,   

Preventivní prohlídky a diagnostika zrakových funkcí 
V rámci preventivních prohlídek praktického lékaře pravidelně monitorovat zrakové 
funkce. Zajistit odpovídající zdravotní péči - dostatečný počet odborných pracovišť 
zaměřených na specializovanou diagnostiku a léčbu zrakových vad. 

Asistivní technologie 
Telemedicínské postupy léčby za využití asistivních technologií rámcově přesahují 
obsah této části projektového výstupu.  

6.8.2 Opožděná školní zralost 
U dětí se zrakovým postižením dochází k opoždění školní zralosti, především po 
stránce emocionální a sociální. Často dochází i k nepřipravenosti školy na takto 
postiženého jedince. 

Speciální metody pro výchovu a vzdělávání 
Výchovu a vzdělávání těchto osob je třeba směřovat do oblasti zajištění přísunu 
informací z okolního světa.  

Mateřské školy speciální 
Děti se zrakovým postižením mají možnost se zařadit do speciálních mateřských 
škol, které mají upraven výchovný obsah s ohledem na jejich specifické potřeby. Do 
jejich činnosti jsou zařazovány prvky výchovy podporující zachované zrakové funkce, 
umožňují rozvoj jiných smyslů – hmatu či sluchu.  

Základní školy speciální 
Děti se zrakovým postižením se většinou začleňují do speciálních škol s upravenými 
učebními osnovami - nemají možnost se vzdělávat v hlavním vzdělávacím proudu. 

Upravené vzdělávací osnovy výuky některých předmětů - při výuce některých 
předmětů (tělesná a výtvarná výchova) je učivo zredukováno a v některých oblastech 
navýšeno – např. nabídky výuky samostatného pohybu a prostorové orientace, 
hudební výchova. U osob nevidomých je do vzdělávání zahrnuta výuka samotného 
kódu Braillova písma, metodika nácviku čtení a psaní pomocí hmatu. 
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Ve chvíli, kdy dochází k progresi zrakové vady, je třeba zavést vedle výuky 
černotisku již propedeuticky výuku Braillova písma, zařadit výcvik základních technik 
prostorové orientace. 

Do oblasti vzdělávání lze zařadit speciálně přizpůsobené kompenzační pomůcky a 
asistivní technologie umožňující tyflografický výcvik (grafické zobrazování pomocí 
reliéfních grafických pomůcek – např. map a pohlednic).  

Je možné využít inkluzivní prostředky, které představují bezpodmínečné akceptování 
speciálních vzdělávacích potřeb těchto osob (při inkluzi se snažíme přizpůsobit 
edukační prostředí osobě se zrakovým postižením). 

Je třeba zajistit informovanost o potřebách takto postiženého jednice, poučení učitelů 
a blízkého okolí. Dále je zapotřebí materiální vybavení, které v sobě zahrnuje 
bezpečné prostředí dostatek pevných orientačních bodů, vodicích linií,neměnné 
pozice věcí a speciální didaktické pomůcky. 

Ve vzdělávacím prostředí je možné využít institut podpůrného učitele, asistenta 
pedagoga. 

Zajištění rovného přístupu ke vzdělávání - předpokladem je vytvoření úspěšného 
souboru optimálních podmínek pro vzdělávání dítěte se zrakovým postižením a 
poskytnutí odpovídajících prostředků speciálně pedagogické podpory. 

Kompenzační pomůcky 
Kompenzační pomůcky umožní osobě se zrakovým postižením zprostředkovat za 
individuálně upravených podmínek začlenění do školního vzdělávacího systému. 

Příklady: slepecký psací stroj, DYMO kleště, Braillská tiskárna, digitální 
kamerová lupa 

Asistivní technologie 
Využití elektronickým pomůcek, které upravují zrakové informace do takové podoby, 
aby je  osoby se zrakovým postižením byly schopny zpracovat i v přirozeném 
sociálním prostředí. 

Příklady:  elektronická orientační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé, 
elektronická komunikační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé, 
indikátor barev pro nevidomé, 
Braillský displej pro nevidomé, 
tiskárna reliéfních znaků pro nevidomé, 
hlasové popisovače pro nevidomé. 

6.8.3 Nedostatek finančních prostředků 
Tyto osoby většinou nenacházejí vhodné zaměstnání a jsou odkázány na dávky, 
které jim zprostředkovává stát. Získané finanční prostředky nedosahují takové výše, 
která by jim umožňovala plně se zapojit do běžných společenských aktivit a zajistit si 
odpovídající úroveň kvality života. 
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Pracovní uplatnění 
Umožnit osobám patřičné pracovní uplatnění, které by vedlo k zajištění dostatečného 
příjmu odpovídajícího potřebám těchto osob. 

Sociální dávky 
Podpořit tyto osoby sociálními dávkami vyplácenými ze sociálního systému – např. 
příspěvek na péči (pokud se jedná o osobu závislou na péči jiné fyzické osoby), 
příspěvek na vodicího psa (zvláštní dávka poskytovaná osobám se zrakovým 
postižením) při splnění zákony daných podmínek, příspěvky na získání kompenzační 
pomůcky (zvláštní dávka poskytovaná osobám se zdravotním postižením), příspěvky 
na poskytnutí zdravotnického prostředku (dávky vycházející ze zdravotního 
systému).  

Asistivní technologie 
Tento klíčový problém je řešitelný pomocí možností daných asistivními 
technologiemi. 

6.8.4 Prostorové bariéry 
Nedostatečná přístupnost prostředí pro osoby se zrakovým postižením (prostorové 
bariéry v prostředí jedince). 

Vodicí pes 
Využít příspěvku z krajské pobočky úřadu práce na výcvik vodicího psa. 

Upravení vnitřního prostředí osoby 
V okolí takto postiženého jedince je třeba udržovat pořádek a nepřemísťovat 
předměty na jiné místo.Ostré rohy předmětů se zabezpečí ochrannými kryty. Zajistit, 
aby ostré a skleněné předměty nemohly způsobit poranění. 

Průvodcovské a předčitatelské služby 
S podporou průvodcovských a předčitatelských služeb je možné zajistit osobě se 
zrakovým postižením vyřízení osobních záležitosti. 

Sociální rehabilitace 
Služba sociální rehabilitace zajišťuje soubor specifických činností, které vedou 
k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob se zrakovým 
postižením, prostřednictvím rozvoje specifických schopností a dovedností, 
posilováním návyků a nácvikem výkonů běžných pro samostatný život. 

Kompenzační pomůcky 
Využití kompenzačních pomůcek, které pomáhají překonávat prostorové bariéry. 

Příklady: bílá hůl, vodicí linie. 

Asistivní technologie 
Využití možností asistivních technologií při detekci a směřování osoby se zrakovým 
postižením v prostoru: 
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Elektronické orientační pomůcky pro nevidomé –elektronická pomůcka, která 
samostatně nebo jako komponenta v součinnosti s jinými částmi uceleného systému 
dopomáhá uživateli v orientaci a navigaci v prostoru. V závislosti na specifikaci též 
může sama nebo v součinnosti s jiným uceleným systémem upozorňovat na 
překážky zvukově nebo vibračně, případně i jiným způsobem signalizovat překážky či 
body zájmu, které má daná osoba před sebou, popřípadě udávat trasu a směr 
pohybu. Pomůcka může být navázána na poskytovanou distanční službu, ale 
předpokladem je alespoň samostatná základní funkčnost. 

Příklad: ultrazvukové brýle (Iglass, SuperGlass); zařízení varující před 
překážkou zvukem či vibrací, zařízení informující uživatele o intenzitě okolního 
světla a velikosti okolního prostoru; speciální přístroje pro GPS navigaci; 
programové vybavení umožňující navigaci (buď formou GPS jako je 
LoadStone, Google maps, Away, OVI maps, NotNav, DotWalker apod. - či 
softwarové prostředky pro orientaci v prostoru jako je VizNav, 
SeeingWithSound, ThevOICE apod.), které je součástí mobilního telefonu či 
tabletu; dále specializovaná zařízení pro identifikaci lokace v prostoru 
založená na RFID rádiové technologii upozorňující nevidomého, že se blíží 
k objektu či ho navigující k objektu; vysílačky pro nevidomé (VPN) umožňující 
komplexní pomoc při orientaci a navigaci  
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7 Osoby se sluchovým postižením 

 

7.1 Popis projevů sluchového postižení 
Osoby se sluchovým postižením představují nehomogenní skupinu osob, jejíž 
variabilita je dána především různou strukturou a hloubkou sluchové vady, dobou, 
kdy k poškození došlo, celkovou úrovní rozvoje osobnosti a sociokulturními 
podmínkami, v nichž probíhá včasná i následná intervence. 

Důležitým faktorem způsobujícím individuální rozdíly mezi jedinci se sluchovým 
postižením je preferovaný způsob komunikace. Je-li dítě v útlém věku postiženo 
ztrátou sluchu, je zbaveno možnosti dorozumívat se. Absence sluchovým vjemů 
způsobuje omezené možnosti napodobovat mluvenou řeč, pro jeho recepci i 
produkci (porozumět a vyslovovat jednotlivé hlásky) není náležitě senzoricky 
vybaveno. Přirozenější je pro něj přijímat informace prostřednictvím vizuálně 
motorického komunikačního systému – znakového jazyka. [3] 

Sluchové vnímání je po stránce genetické důležitou složkou dorozumívacího 
systému, protože sluchem přicházejí informace, které slouží k správné orientaci 
v prostředí, a normální funkce sluchového analyzátoru je nezbytným předpokladem 
pro rozvoj mluvené řeči. [4]   

Osoby se sluchovým postižením dělíme podle toho, zda je sluchové vnímání 
omezeno kvalitativně či kvantitativně. 

Kvantitativně dělíme sluchové postižení na: 

• lehkou sluchovou poruchu (26 – 40 dB), 
• střední sluchovou poruchu (41 – 55 dB), 
• středně těžkou sluchovou poruchu (56 – 70 dB), 
• těžkou sluchovou poruchu (71 – 91 dB), 
• úplnou ztrátu sluchu. 
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Kvalitativně dělíme sluchové postižení na: 

- poruchy periferní, které se dále dělí na: 

• převodní vady (způsobeny překážkami znemožňujícími mechanický převod 
zvukových vln od zvukovodu do tekutiny vnitřního ucha, perforace bubínku, 
porušení řetězce středoušních kůstek),  

• percepční vady (porušení funkce vláskových buněk v Cortiho orgánu ve 
vnitřním uchu a nervové části sluchové dráhy), 

- poruchy centrální (porušení funkce podkorového a korového systému 
sluchových drah). [3] 

7.2 Diagnostika sluchového postižení 
Vyšetření sluchových funkcí probíhá již v novorozeneckém a kojeneckém věku 
pomocí nepodmíněných reflexů, metodou registrace akusticky evokovaných 
potenciálů, které vznikají postupem vzruchu z vláskových buněk po sluchové dráze 
do kůry mozkové (ECOG, BERA, CERA), vyšetřením otoakustických emisí (OAE) – 
zvuky, které jsou produkovány vibracemi v hlemýždi jako odpovědi na zvukový 
stimul, případně je využívána tympanometrie při zjišťování funkcí středního ucha. 
U starších děti je využívána zvuková zkouška řeči, poté odborné metody za pomoci 
tónové audiometrie. [6]  

Nejdůležitějším faktorem při diagnostice sluchových vad je doba, kdy k poškození 
došlo. V této souvislosti vymezujeme dvě období – prelingvální a postlingvální. To 
obecně znamená před, nebo po ukončení fixace komunikačních kompetencí. Uvádí 
se, že komunikační schopnosti se fixují do 6. roku. Pokud tedy k narušení dojde do 
6 let věku dítěte, významně se naruší psychický a sociální vývoj dítěte. 
Vyšetření funkce sluchu s přesnějšími výsledky poskytuje audiometrie. Do sluchátek 
či kostního vibrátoru se generují tóny, u kterých se mění nastavení výšky a intenzity. 
Výsledek se graficky znázorňuje na tzv. audiogram, ze kterého lze vyčíst sluchový 
práh jedince pro různě vysoké tóny. [6]  

Sluchové vady jsou stavem trvalým, který nemá tendenci ke zlepšení. 

7.3 Sociální služby 
Odborný lékař (otorinolaryngolog), případně praktický lékař informuje osoby se 
sluchovým postižením o odborné podpoře a pomoci z oblasti sociální, která je jim 
zprostředkována pomocí organizací: Federace rodičů a přátel sluchově postižených 
dětí, Oblastních unií neslyšících (od 15 let), Sjednocených organizací neslyšících a 
nedoslýchavých, případně dalších organizací poskytujících sociální služby tomuto 
okruhu osob, které zajišťují registrované služby: 

• raná péče, 
• sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s tímto druhem zdravotního 

postižení, 
• sociální rehabilitaci,  
• odborné sociální poradenství,  
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• tlumočnické služby. 
Tyto registrované sociální služby nabízejí zákonem o sociálních službách stanovený 
rozsah základních činností, který by měl pokrýt potřeby tohoto okruhu osob po 
stránce sociální. 

Mezi organizace poskytující služby osobám se sluchovým postižením patří: Federace 
rodičů a přítel postižených dětí, Oblastní Unie neslyšících, Svaz neslyšících a 
nedoslýchavých v ČR. 

7.4 Období pro využití asistivních technologií 
Při výskytu sluchového postižení u konkrétní osoby je třeba zajistit odpovídající 
včasnou intervenci, která by zasahovala do všech oblastí kvality života osoby tak, 
aby se předcházelo rozvoji handicapu u takto postiženého jedince. 

Zajišťují oblasti: 

• při diagnostice sluchového postižení,  
• při využívání zbytků sluchu kompenzujícího ztrátu sluchových funkcí,  
• dostupnosti odpovídající míry informovanosti těchto osob, 
• při nácviku potřebných dovedností a schopností osoby vedoucích k porozumění 

a dorozumívání mezi osobou a majoritní společností, 
• při kompenzaci handicapu v prostředí osoby využitím jiných zachovaných 

smyslů – zraku, hmatu, čichu a chuti,   
• automatické detekce krizové situace; 
• přizpůsobení vzdělávací metody potřebám těchto osob, 
• vedení osoby k sociálnímu začleňování, 
• seberealizace a zvládání základních životních úkonů, 
• zapojení se do pracovního procesu, 
• decentralizace potřebné míry podpory této osoby s vazbou na rodinný systém 

či osoby blízké. 

7.5 Fyzické zdraví a úroveň samostatnosti 
7.5.1 Nedostatečný příjem zvuků z okolního světa 

Nedostatečné přijímání či rozlišování zvuků z okolního světa osobami s rozdílnými 
potřebami v oblasti sluchového vnímání vede k opoždění reakce či neschopnosti 
osoby reagovat na podněty z okolního světa. Rozvíjející handicap může vést 
k sociálnímu vyloučení osob se sluchovým postižením ze společnosti. [5] 

Zesilovače zvuku 
Zesílení zvukových signálů pomocí individuálních zesilovačů zvuku – využití 
komplexu speciálních elektroakustických přístrojů – různých druhů sluchadel 
(analogových, digitálních) a zesilovacích aparatur. Jejich výběr je dán stupněm 
sluchové vady a anatomickou strukturou ucha. Zajištěním těchto elektroakustických 
přístrojů dochází k minimalizaci ztráty zvukových informací, jež ovlivňují vznik 
handicapu souvisejícího s touto organickou či funkční nedostatečností. Tyto 
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přístroje kompenzují sluchovou poruchu diagnostikovanou ve středním nebo vnějším 
uchu. [25] 

Mezi moderní zesilovací přístroje patří kolektivní zesilovací aparatury, které se 
skládají z řídící jednotky (vybavené mikrofonem a ovládacím pultem) [26], pomocí 
které je obsluhována a koncových jednotek pro osoby se sluchovým postižením. 

Další technickou pomůckou je indukční smyčka, která mění analogový elektrický 
signál na elektromagnetické pole, které je sluchadlem pomocí indukčního snímače 
zachycováno kdekoli uvnitř celé plochy, jež je smyčkou ovinuta. Výhodou použití 
indukční smyčky je fakt, že takto zachycený signál není zkreslován okolním 
prostředím a zvuk šířený smyčkou pochází jen z připojeného mikrofonu (osoba není 
rušena okolním hlukem). [26] 

Další z elektrotechnických pomůcek využívaných pro zesílení zvuku je pojítko, jež 
tvoří dvě základní jednotky – vysílačka a přijímač. Vysílačka bývá obvykle umístěna 
za opaskem nebo v kapse mluvčího a je doplněna mikrofonem, připnutým například 
ke klopě, vázance nebo svetru tak, aby byl co nejblíže ústům mluvčího. Přijímač mívá 
osoba se sluchovým postižením obvykle umístěn někde na oblečení a je doplněn 
sluchátky, případně malou indukční smyčkou přehozenou kolem krku. Ke spojení 
mezi vysílačkou a přijímačem je možné použít infračerveného záření (INFRA-ROT 
pojítka) nebo rádiového vysílání (FM pojítka). [26] 

Kochleární  implantát 
Nejčastěji do 7 let věku dítěte se sluchovým postižením je v diagnostikovaných 
případech voperován Kochleární implantát, který nahrazuje funkci celého ucha. 
Využívá mikrofonu a přímo stimuluje veškeré přetrvávající zbytky sluchu za využití 
elektrického proudu, což umožňuje mozku vnímat zvuk. [26] 

Systém BAHA 
Další možností léčby je implantát  - systém Baha, který umožňuje přímé vedení 
zvuku kostí (zvukový procesor + titanový šroub/ implantát + spojka procházející 
kůží/abutment). Zvuk, který přichází do zvukového procesoru, je tak přenášen přímo 
do kosti a kostním vedením do vnitřního ucha – zvuk „obejde“ středouší. Na 
stránkách Fakultní nemocnice Motol  lze najít mnoho dalších užitečných informací 
o implantátu BAHA. [26] 

Systém VOPR 
V praxi se využívá i systém VOPR, kdy se pomocí magnetu, upevněného na kůži za 
uchem vysílá indukční signál do vnitřní přijímací cívky. Odtud je pak signál převeden 
do středního ucha k samotné vibrační cívce, která je uchycena na prostřední 
sluchovou kůstku – kovadlinku. Vibrační cívka na základě parametrů přivedeného 
signálu rozkmitává celou soustavu sluchových kůstek a následně i tekutin vnitřního 
ucha [26], což umožňuje vnímání zvukových podnětů z okolního světa. 

Systém IBA 
Systém IBA využívá implantace neuroprotéz do oblasti sluchových jader v mozkovém 
kmeni (IBA-Auditory Brainstemimplants). Využívá se pouze u osob, které mají 

http://www.fnmotol.cz/kliniky-a-oddeleni/cast-pro-deti/klinika-usni-nosni-a-krcni-uk-2-lf-a-fn-motol/specializace/baha-centrum/
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oboustranně přerušený sluchový nerv. Princip použití je stejný jako u kochleárního 
implantátu, ale elektroda je vkládána do sluchové dráhy – mozkového kmene. [26] 

Reedukace sluchu 
Reedukací sluchu pomocí procvičování porušeného sluchového analyzátoru se může 
docílit zlepšení jeho funkce. Zlepšení funkce se musí dít přes korový analyzátor, a to 
opětovným působením zvukového podnětu ve spojitosti s určitým významem 
v určitém časovém sledu, kdy základní podnět musí být biologicky silný a mozek 
osoby se sluchovým postižením musí být připraven a soustředěn na mentální práci. 
Reedukace sluchu aktivizuje zbytky sluchu za pomoci zesilovačů – moderních 
zesilovacích přístrojů a zvukových předmětů či hlasu. 

Asistivní technologie 
Pro úpravu fyziologického stavu sluchu se využívají telemedicínské asistivní 
technologie: 

Příklad: digitální sluchadla, kochleární implantát, systém, BAHA, systém 
VOPR 

Využívají se asistivní technologie pro kompenzaci sluchové bariéry, a to např. v níže 
uvedených oblastech: 

• pomůcky pro signalizaci 
o signalizace bytového/domovního zvonku, včetně instalace, 
o signalizace pláče dítěte, včetně instalace, 
o signalizace telefonního zvonění, [27] 

Příklady: Kompone – technologie Avisio; firma HGT, firma Bee, firma 
Belkin, firma Panasonic 

• pomůcky pro komunikaci na dálku 
• telefonní zesilovač, 
• zařízení pro poslech audiovizuálního zařízení, 

Příklady: firma HGT, firma Bee, firma Belkin, firma Panasonic 

• teletext a skryté titulky; 
• výpočetní technika a internet 

o speciální programové vybavení (aplikace do telefonu, programy do 
osobního počítače) pro edukaci a reedukaci sluchu umožňující nácvik 
mluvení, odezírání nebo znakové řeči, [28] 

• asistivní technologie využívané při kompenzaci handicapu v prostředí osoby 
s využitím jiných zachovaných smyslů – zraku, hmatu, čichu a chuti 

• elektronická orientační pomůcka 
• speciální programové vybraní (aplikace do telefonu, programy do počítače) pro 

edukaci a reedukaci sluchu umožňujícího nácvik mluvení, odezírání nebo 
znakové řeči     
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Příklady: Softwary Mentio, FONO, Pick, DeafLang, CTK. 
 

7.5.2 Nedostatečný rozvoj mluvené řeči 
Nedostatečný rozvoj mluvené řeči nejčastěji u prelingválně neslyšících osob. 
Označení osob prelingválně neslyšících se využívá v souvislosti se ztrátou sluchu, 
která přichází v době, kdy není dokončen základní vývoj řeči, tedy asi do 7. roku 
života této osoby. 

Logopedická péče 
Zajištění logopedické péče využívající metody, technologie a podpůrné prostředky 
k rozvoji mluvené řeči. 
Pro nácvik řeči se využívají podpůrné prostředky, jako jsou indikátory hlásek – osobu 
se sluchovým postižením informují o přítomnosti zvuku, přítomnosti některých 
kmitočtů ve vyslovované hlásce (indikátory sykavek), vzniku vibrací v určitém místě 
hlasového traktu (indikátor hlasu, indikátor nazálních hlásek) a správné poloze a 
činnosti artikulačních orgánů při vyslovování jednotlivých hlásek. 

Asistivní technologie 
Využívají se asistivní technologie při kompenzaci handicapu způsobeného deprivací 
v oblasti zvukových podnětů přicházejících z okolí majících vliv na rozvoj řečových 
funkcí: 

− speciální programové vybraní (aplikace do telefonu, programy do počítače) 
pro edukaci a reedukaci sluchu umožňujícího nácvik mluvení, odezírání nebo 
znakové řeči [29]    

Příklady: Softwary Mentio, FONO, Pick, DeafLang, CTK 
 

7.5.3 Nefunkční kompenzace sluchu pomocí sluchadel 
Nedostatečná identifikace zvuků přicházejících z okolí u dětí s těžkou sluchovou 
vadou (prakticky hluchých nebo s nevyužitelnými zbytky sluchu), která není řešitelná 
pomocí sluchadel. 

Kochleární implantát 
Indikace a voperování kochleárního implantátu (nejčastěji u dětí do 7 let jejich věku) 
s následnou dlouhodobou reedukační péčí umožňující lépe identifikovat zvuky z okolí 
a orientovat se v prostředí slyšících lidí. 

Asistivní technologie 
Pro úpravu fyziologického stavu sluchu se využívají telemedicínské asistivní 
technologie: 

Příklad: Kochleární implantát – principem je elektrická stimulace přežívajících 
vláken sluchového nervu, kdy zvukový signál je přeměněn na sled elektrických 
impulsů, které jsou zavedeny do implantovaného obvodu umístěného pod kůží 
jedince za ušním boltcem. Z tohoto obvodu vycházejí elektrody, které jsou 
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zavedeny do vnitřního ucha, dráždí vlákna sluchového nervu a vyvolávají 
sluchové vjemy. 

7.5.4 Deficity v přenosu a sdílení zvukových informací 
Nedostatečné smyslové vybavení vede k problémům s dorozumíváním osob se 
sluchovým postižením – sdílením potřebných informací. 

Odezírání 
Při kontaktu se slyšícími jsou osoby se sluchovým postižením odkázáni především 
na vizuální příjem informací, v případě vnímání mluvené řeči na odezírání ze rtů 
mluvící osoby.  

Odezírání zaujímá v interkulturní společnosti prioritní místo a jeho kvalita je přímo 
závislá na kombinaci vloh a na vrozených předpokladech pro jeho rozvoj. Realizuje 
se prostřednictvím kinémů – pohybu mluvidel, které při artikulaci přebírají funkci 
signálů mluvené řeči. Odezírání znesnadňuje skutečnost, že počet kinémů 
neodpovídá počtu fonémů (např. několik kinémů má společný foném př. „p - b - m“). 
Významným způsobem ovlivňuje odezírání dostatečná intenzita světla a jeho směr. 
Je třeba, aby světlo dopadalo na ústa a obličej mluvícího a konverzační vzdálenost 
by měla být volena tak, aby vyhovovala oběma komunikujícím. Pokud se jedná 
o sluchově postižené dítě s menší zkušeností s odezíráním, je nutné mu sdělovat 
informace ve stejné výškové úrovni obličejů obou komunikujících, jelikož kinémy 
nacvičené v ideální frontální pozici mohou vypadat úplně jinak při pohledu shora, 
zdola či z boku. Ztížená možnost odezírání nastává i v případě, kdy odezírající není 
zvyklý na artikulaci mluvícího (anatomické zvláštnosti artikulačních orgánů mluvícího 
– postavení zubů, vychýlení čelistí mají podstatný vliv na identifikaci kinémů). Vnitřní 
podmínky pro možnosti odezírání jsou spjaty s fyziologickými procesy (úrovní 
centrální nervové soustavy odezírajícího – vývoj mentálních a zrakových funkcí, 
využitelnost zbytků sluchu a kvalitu vibračního vnímání, dočasný i trvalý stav 
organismu), psychickými procesy (kvalita pozornosti, postřeh a schopnost provádět 
myšlenkové operace, stav krátkodobé i dlouhodobé paměti), verbálními a věkovými 
zvláštnostmi osoby se sluchovým postižením. 

Orální metoda 
Orální metoda se využívá při nácviku odezírání a probíhá ve třech fázích: primární 
(vytvoření vztahu mezi konkrétním objektem a jeho faciálním obrazem), lexikální 
(dochází k asociacím mezi faciálním zobrazováním slova, proprioceptivním 
vnímáním artikulovaných hlásek a konkrétním objektem), integrální (komplexní 
vnímání mluveného projevu a chápání obsahu mluveného). 

Asistivní technologie 
V této oblasti se využívají asistivní technologie při kompenzaci handicapu 
způsobeného deprivací v oblasti zvukových podnětů přicházejících z okolí majících 
vliv na rozvoj řečových funkcí: 
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− speciální programové vybavení (aplikace do telefonu, programy do počítače) 
pro edukaci a reedukaci sluchu umožňujícího nácvik mluvení, odezírání nebo 
znakové řeči  [29] 

Příklady: Softwary Mentio, FONO, Pick, DeafLang, CTK 

7.5.5 Nesprávná artikulace hlásek 
S nedostatečným vývojem řeči souvisí i nesprávná artikulace řečových hlásek, 
nesprávné dýchání nebo fonování, kdy hlas je kolísavý, příliš vysoký nebo naopak 
hluboký, chraptivý, nosový apod. Dítě se sluchovým postižením často nevyužívá 
modulačních faktorů řeči (monotónnost řečového projevu). 

Logopedícká péče 
Intenzivní logopedická péče – při samotné artikulaci se jen obtížně fixují zákonitosti 
asimilace čili vzájemného připodobňování hlásek. 

Asistivní technologie 
Využívají se asistivní technologie při kompenzaci handicapu způsobeného deprivací 
v oblasti zvukových podnětů přicházejících z okolí majících vliv na rozvoj řečových 
funkcí: 

− speciální programové vybavení (aplikace do telefonu, programy do počítače) 
pro edukaci a reedukaci sluchu umožňujícího nácvik mluvení, odezírání nebo 
znakové řeči [29]     

Příklady: Softwary Mentio, FONO, Pick, DeafLang, CTK 
 

7.6 Psychické zdraví a duchovní stránka 
7.6.1 Citová labilita 

Proměnlivý psychický stav (únava, citová labilita) osoby se sluchovým postižením. 
Nadto psychický stav ovlivňuje převádění znakových signálů do pojmů. 

Vytvořit stabilní prostředí 
Vhodně upravit prostředí osoby se sluchovým postižením. Při vyžadování pozornosti 
této osoby respektovat její individuální schopnosti na udržení pozornosti, věkové 
zvláštnosti a sociální zralost jedince se sluchovým postižením. V harmonogramu dne 
častěji zařazovat kratší úseky změny mezi prací a odpočinkem. 

Psychologická pomoc 
V případě potřeby zajistit odpovídající psychologickou pomoc. 

Asistivní technologie 
Tento klíčový problém není řešitelný prostřednictvím možností daných asistivními 
technologiemi. 
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7.6.2 Neporozumění obsahu mluveného i psaného slova 
Nesrozumitelnost mluvené řeči (porozumění obsahu mluveného i psaného slova) 
vedoucí k nedostatečnému získávání a předávání informací z okolí jedince se 
sluchovým postižením. Nedochází ke správnému vývoji jazykových kompetencí. 
Deficity v oblasti sluchových funkcí vedou k nefunkční akustické zpětné vazbě 
chápání a používání českého jazyka. 

Logopedická péče 
Pro psychické procesy, které probíhají při recepci textu, je nezbytný určitý soubor 
dosavadních znalostí a zkušeností účastníků dorozumívání označovaný jako 
kompetence, které dělíme na znalosti jazykové (tzn. gramatika a lexikum příslušného 
textu, znalost prostředků parajazykových a neverbálních); znalosti věcné 
(encyklopedické), interakční (schopnost prostřednictvím adekvátních jazykových 
prostředků identifikovat záměr komunikujícího, znalost komunikačních norem a 
globálních textových struktur), znalosti strategické (schopnost postupně vybírat 
z jazykového, věcného a interakčního souboru znalostí vhodné prostředky), speciální 
znalosti (propojování poznatků z textu s vlastními znalostmi a zkušenostmi, které 
pomáhají odhalit záměr komunikujícího). Jejich rozvoje docílíme 
intenzivní logopedickou péčí, včasnými intervencemi (již v období předškolní 
přípravy) v oblasti nabývání těchto jazykových kompetencí. 

Asistivní technologie 
V této oblasti se využívají asistivní technologie při kompenzaci handicapu 
způsobeného deprivací v oblasti zvukových podnětů přicházejících z okolí majících 
vliv na pochopení obsahu mluveného i psaného textu: 

− speciální programové vybavení (aplikace do telefonu, programy do počítače) 
pro edukaci a reedukaci sluchu umožňujícího pochopení obsahu mluveného 
slova [30]    

Příklady: Softwary Mentio, FONO 

7.6.3 Nedostatečné vytváření pojmů 
U dětí se sluchovým postižením dochází k nedostatkům při vytváření „pojmů“ jako 
prostředků pro zobecnění podstatných vlastností určitého jevu skutečnosti. 

Služby rané péče 
Prostřednictvím služby rané péče, která zajišťuje provázení rodin s dětmi se 
sluchovým postižením je využívána včasná jazyková intervence, kdy rodiče takto 
postižených dětí se naučí znalostem vedoucím k výchově a rozvoji i v oblasti 
vytváření představ u dětí s tímto druhem postižení.   

Mateřské školy speciální 
Sluchově postižené děti se seznamují s formami českého jazyka již v předškolní 
výchově. Stanovení optimálního výchovného a vzdělávacího programu. 
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Základní školy speciální 
V rámci základního vzdělávání dochází k úpravě vzdělávacích plánů a využití 
speciálně upravených pomůcek a technologií, které těmto osobám umožní 
zprostředkování informací, které by je vedly k vytvoření pojmů. 

Asistivní technologie 
V této oblasti se využívají asistivní technologie při kompenzaci handicapu 
způsobeného nedostatečným vytvářením pojmů: 

− speciální programové vybavení umožňující nácvik a znalost pojmů potřebných 
v každodenním životě.     

Příklady: Softwary Mentio, FONO 

7.7 Sociální vztahy 
7.7.1 Nedostatek sociálních vazeb 

Nesrozumitelnost řeči slyšících má podstatný vliv na utváření sociálních vztahů a 
začlenění osoby se sluchovým postižením do běžné společnosti. 

Znakový jazyk 
Vytvoření dorozumívacího systému umožňujícího plnohodnotnou komunikaci mezi 
slyšícími a neslyšícími osobami. 

Znakový jazyk je vizuálně motorickým dorozumívacím prostředkem se složkami 
verbálně nevokálními (pohyby a pozice rukou, obličeje, případně těla), neverbálně 
nevokální (gesta, mimika), neverbálně vokální (mluvené komponenty, které 
doprovází znakování – hlasitý dech, smích, útržky slov). Má vlastní slovník a 
gramatiku a jeho nejmenší významovou jednotkou je znak (manuální složka – místo, 
kde je znak artikulován; nemanuální složku – ve spojení s výrazem obličeje, pohledu, 
pozice a pohybu hlavy a trupu; orální složku). 

Jazyk znakovaný tvoří uměle vytvořený systém, jež je závislý na mluveném národním 
jazyce každé země. 

Alternativní formy komunikace 
V každodenním styku s osobou se sluchovým postižením je možno uplatňovat i jiné 
alternativní  formy komunikace (daktylní abecedy prstové a do dlaně), a to vždy ve 
spojitosti s další doplňující formou pro zprostředkování informací (odezírání, orální 
metoda, psaní textu). 

Asistivní technologie 
Využívají se asistivní technologie při kompenzaci handicapu způsobeného deprivací 
v oblasti zvukových podnětů přicházejících z okolí majících vliv na utváření sociálních 
vztahů: 

• pomůcky pro komunikaci,  
• telefonní zesilovač, 
• zařízení pro poslech audiovizuálního zařízení, 
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Příklady: firma HGT, firma Bee, firma Belkin, firma Panasonic 

 

• teletext a skryté titulky, 
 

• výpočetní technika a internet 
o speciální programové vybavení (aplikace do telefonu, programy do 

osobního počítače) pro edukaci a reedukaci sluchu umožňující nácvik 
mluvení, odezírání nebo znakové řeči, [31] 
Příklady: Softwary Mentio, FONO, Pick, DeafLang, CTK. 

7.8 Prostředí 
7.8.1 Nedostatečné zajištění podmínek pro rozvoj 

Nedostatečně vytvořené podmínky pro rozvoj dětí se sluchovým postižením. Osoby 
se sluchovým postižením potřebují pro život v přirozeném sociálním prostředí 
přístroje a zařízení, které převádějí zvukové podněty na vibrace či světelné signály. 

Zesilovače zvuků 
Zajistit, aby v základním vzdělávání byl kladen důraz na počáteční reakce osoby na 
zvuk a jeho diferenciaci, určování vokálů, konsonant, sylabů, poslech slov a vět a 
porozumění jim, znázornění rytmu a nácvik modulačních faktorů řeči. 

Umožnit zesílení zvukových signálů pomocí individuálních zesilovačů zvuku – využití 
komplexu speciálních elektroakustických přístrojů – různých druhů sluchadel a 
zesilovacích aparatur. Zajištěním těchto elektroakustických přístrojů dochází 
k minimalizaci ztráty zvukových informací, jež ovlivňují vznik handicapu. 

Reedukace sluchu 
Reedukace sluchu pomocí procvičování porušeného sluchového analyzátoru může 
docílit zlepšení jeho funkce. Reedukace sluchu aktivizuje zbytky sluchu za pomoci 
moderních zesilovacích přístrojů a zvukových předmětů či hlasu. 

Daktylní abeceda 
Využití dalších podpůrných vizuálně motorických komunikačních prostředků – nácvik 
a využívání daktylní abecedy jednoruční, dvouruční (preferována především u 
dospělých jedinců se sluchovým postižením) ve chvíli, kdy v komunikaci znakovým 
jazykem chybí znak pro pojmenování, daktylní abeceda do dlaně (u osob 
hluchoslepých). S nácvikem se začíná kolem 3. roku věku dítěte a intenzivněji se 
využívá do 3. ročníku základní školy. 

Kompenzační pomůcky 
Využití pomůcek, které osobám se sluchovým postižením usnadní život v přirozeném 
prostředí, kde zvuky jsou nositeli důležitých informací – např. zvuk budíku, domovní 
zvonek, zvuk telefonu, klepání na dveře, zvuk televize či rozhlasu, počítačové 
programy pro komunikaci, pláč dítěte apod.  
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Příklady: stolní budík JUMBO, vibrační náramkové hodinky, vibrotaktilní 
pomůcka pro uchopení do dlaně vybavená směrovým mikrofonem 

Asistivní technologie 
V praxi jsou využívány i asistivní technologie, které se nejčastěji skládají 
z jednotlivých kompenzačních pomůcek, které jsou vnitřně propojeny v určitém 
systému, který prostřednictvím nastavených signalizačních jednotek zpřístupňuje 
osobám se sluchovým postižením zdroje zvuku.  

Využívají se asistivní technologie využívající funkcí ostatních zachovaných smyslů 
(zraku, hmatu) umožňující osobě se sluchovým postižením vnímat zvuky z okolí. 
Pomocí specifického charakteru světelného nebo vibračního signálu lze rozlišovat 
mezi přijímanými zvuky z okolního prostředí a orientovat se tak v běžném životě. 

Příklady: softwary MENTIO a FONO,indukční smyčky, pojítka INFRA ROT, 
Systém firmy HGT, psací telefon Polycom, zesílený telefon CL600, Avisio - 
Kompone, telefony ERGONES 

7.8.2 Nedostatečné zajištění podmínek pro vzdělání 
Nezajištění odpovídajících podmínek pro provázení rodin s dětmi se sluchovým 
postižením i v rámci výchovy a vzdělávání dětí se sluchovým postižením. 

Služby rané péče 
Podporu a pomoc rodině s dítětem se sluchovým postižením při hledání vhodných 
podmínek pro výchovu a vzdělávání vedoucí k sociálnímu začlenění postiženého 
dítěte pomáhají zajistit služby rané péče, které disponují odbornými znalostmi a 
zkušenostmi a kontakty na návazné služby. Do této oblasti podpory jsou začleněni i 
dětští a odborní lékaři spolupracující se službami rané péče, jež určují diagnostiku a 
definují jejich případné potřeby a možnosti léčby z medicínského hlediska.  

Mateřské školy speciální 
V rámci předškolní přípravy těchto dětí je zajištěna dostupnost speciálních 
mateřských škol zaměřených na výchovu vedoucí ke kompenzaci a reedukaci 
sluchového postižení. 

Speciálně pedagogická centra 
Rodiny s dítětem se sluchovým postižením mají možnost využití odborné podpory a 
pomoci, diagnostiky výchovně vzdělávacích potřeb prostřednictvím speciálně 
pedagogických center, reagujících na specifické potřeby těchto osob. 

Základní a střední vzdělávání speciální 
Vstup do základní školy je umožněn přes přípravný ročník. Ve škole je snížen počet 
žáků ve třídě, případně mohou být ve třídě dva učitelé. Vzdělávání probíhá podle 
upravených učebních osnov s tím, že výukové metody se přizpůsobují individuálním 
potřebám osob se sluchovým postižením s využitím prvků bilingválního vzdělávání. 
Využívají se speciální učebnice, elektroakustické kompenzační pomůcky apod.[10] 
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V rámci středoškolské přípravy jsou vytvořeny studijní obory pro osoby s těmito 
specifickými potřebami.  

Upravené podmínky ve vysokoškolském vzdělávání 
Při studiu na vysokých školách je začlenění zpřístupněno pomocí individuálních 
studijních plánů, případně lze zřídit na vysokých školách vysokoškolská centra, která 
poskytují podporu při zvládání učiva všem studentům se speciálními vzdělávacími 
potřebami. 

Asistivní technologie 
Propojení individuálních technických kompenzačních pomůcek do systémů, které 
odpovídají definici asistivní technologie. 

Příklady: kolektivní zesilovací aparatury,indukční smyčka, pojítka 
s využitím infračerveného záření (INFRA-ROT pojítka) nebo rádiového vysílání 
(FM pojítka). [26] 

Využití speciálních programových vybavení (aplikace do telefonu, programy do 
osobního počítače) pro edukaci a reedukaci sluchu umožňující nácvik mluvení, 
odezírání nebo znakové řeči. [29] 

 Příklady: MegaWord (převod mluveného slova na text) 

7.8.3 Nedostatek finančních prostředků 
Osoby se sluchovým postižením většinou nenacházejí vhodné zaměstnání a jsou 
odkázáni na dávky, které jim zprostředkovává stát. Získané finanční prostředky 
nedosahují takové výše, která by jim umožňovala uspokojit základní životní potřeby, 
případně se plně zapojit do běžných společenských aktivit. Nadto tyto osoby 
potřebují k zajištění odpovídající kvality života i kompenzační pomůcky a technologie, 
které by vedly k minimalizaci vzniklého handicapu. 

Pracovní uplatnění 
Umožnit těmto osobám patřičné pracovní uplatnění, které by vedlo k zajištění 
dostatečného příjmu odpovídajícího potřebám těchto osob. Zákonem č. 435/2004 o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, byly zvýhodněny podmínky pro 
zaměstnavatele zaměstnávající osoby s různými druhy zdravotního postižení (i 
sluchového) v režimu poskytnutí finančních prostředků na zřízení a podporu 
pracovního místa, případně osoba se zdravotním postižením, která chce být osobou 
samostatně výdělečně činou  může sama požádat o  příspěvek na zřízení takovéhoto 
chráněného místa a příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů. 

Sociální dávky 
Podpořit tyto osoby sociálními dávkami vyplácenými ze sociálního systému – např. 
dávky důchodového pojištění (pro invaliditu I. - III. stupně). Osoby se sluchovým 
postižením mohou získat i další dávky se systému sociálního, ale většinou se jedná o 
dávky, kdy ke sluchovému postižení  jsou přidruženy projevy dalších onemocnění, 
které tyto osoby limitují v běžném životě a zapříčiňují jejich závislost na péči jiné 
fyzické osoby, případně omezují jejich mobilitu. 
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Kompenzační pomůcky 
Tyto osoby mohou čerpat z dávek určených pro osoby se zdravotním postižením 
příspěvek na zvláštní pomůcky. Vybrané kompenzační pomůcky minimalizují rozvoj 
handicapu u osob se sluchovým postižením. 

Asistivní technologie 
Zde jsou nejčastějšími pomůckami systémy, které přepisují mluvené slovo v text a 
zase psaný text čtou. Pro čtení jsou k dispozici aplikace do mobilního telefonu. Pro 
rozpoznávání je zatím vhodnější programové vybavení v PC pro jeho větší nároky na 
paměť počítače.  

 Příklady: MegaWord (převod mluveného slova na text) 
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8 Osoby s mentálním postižením 

 

 

8.1 Popis projevů mentálního postižení 
Mentální retardace je postižení jedinců, při kterém dochází k zaostávání 
vývoje rozumových schopností, k odlišnému vývoji některých psychických vlastností 
a k poruchám v adaptačním chování. Mentálním postižením nebo i mentální retardací 
je nazýváno trvalé snížení rozumových schopností, které vzniklo v důsledku 
organického poškození mozku. [32]  

Níže je uveden demonstrativní výčet znaků, které se u osob s tímto postižením 
objevují: 

• opožděný psychomotorický vývoj; 
• porušení poznávacích schopností; 
• poruchy vizuomotoriky a pohybové koordinace; 
• častější výskyt duševních poruch; 
• zvýšená závislost na rodičích a druhých lidech, infantilní osobnost; 
• zvýšená pohotovost k úzkosti, k neurotickým dětským reakcím a k pasivitě 

chování; 
• konformnost se skupinou (přizpůsobení se převažujícím či dominantním 

názorům, požadavkům, normám skupiny či společnosti, v níž člověk žije, 
potlačení projevů vlastních), sugestibilita a rigidita chování, impulzivnost, 
hyperaktivita nebo celková zpomalenost chování; 

• nerovnováha v aspiraci a výkonech; 
• zvýšená potřeba uspokojení a jistoty; 
• poruchy v meziosobních vztazích a komunikaci, snížená přizpůsobivost 

k sociálním požadavkům; 
• citová vzrušivost a labilita nálad; 
• primitivnost a konkrétnost úsudků, ulpívání na detailech, snížená mechanická a 

logická paměť, porušený barvocit. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Rozum
http://cs.wikipedia.org/wiki/Psychick%C3%A9_vlastnosti_osobnosti
http://cs.wikipedia.org/wiki/Adaptace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mozek
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Vzhledem k tomu, že se diferenciační znaky těchto osob významně odlišují, nelze 
uvést jejich úplný výčet. 

V průběhu svého života jsou tyto osoby s ohledem na svá omezení podporováni 
v získání a udržení patřičných dovedností a schopností potřebných ke každodennímu 
životu.   

8.2 Diagnostika mentálního postižení 
Důležitou roli v dětském věku u osob s mentálním postižením představuje včasná 
diagnostika, podpora rodinného systému a vhodně upravená výchova a vzdělávání. 
V dospělosti vystupuje do popředí potřeba seberealizace. Mentální postižení může 
být způsobeno vnitřními nebo vnějšími příčinami, přičemž obě složky mohou být 
vzájemně propojeny. Z toho pramení i role včasné diagnostiky živě narozeného 
dítěte, která spadá především do kojeneckého a raně batolecího období (většinou do 
2 let věku). Původní obraz mentálního postižení může být pozměněn pozitivně nebo 
negativně vlivem podnětného nebo nepodnětného sociálního prostředí a životních 
zkušeností. [8] 

Klíčovou roli zde sehrává i úroveň prenatální diagnostiky, která se stále zvyšuje – 
prvotrimestrální screeninig (v 11. – 12. týdnu těhotenství, ultrazvukové vyšetření). 
Druhotrimestrální screeninig (double test, triple test), odběr krve z placenty či 
aminocentéza (odběr plodové vody). [7] 

Osoby s mentálním postižením při potížích v oblasti zdravotní jsou hůře 
diagnostikovatelní (většinou nejsou schopny sdělit, že je něco bolí). Často nezvládají 
běžné lékařské prohlídky, bez dohledu nedodržují naordinovaný léčebný režim.  

8.3 Sociální služby 
Osoby s mentálním postižením v průběhu svého života využívají většinou všech 
forem nabízených sociálních služeb určených této cílové skupině osob, a to 
například: 

- ambulantní služby – denní stacionáře, centra denních služeb, sociálně 
aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (možnost i 
terénní formy), 

- terénní služby – raná péče (možnost i ambulantní formy), osobní asistence, 
sociální rehabilitace (možnost i ambulantní a pobytové formy),  

- pobytové služby – odlehčovací služby (možnost i ambulantní a terénní formy), 
týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením 

Vlivem získaných zkušeností z projektů transformace pobytových sociálních služeb 
dochází v dnešní době  k odklonu od pobytových forem, kdy osoby mají možnost žít 
svůj život v přirozeném prostředí za podpory ambulantních a terénních forem služeb 
doplněných dobrovolnickou činností nebo péčí od blízkých osob.   
Největší organizace, které se v této oblasti zajištění potřeb této cílové skupině 
nejvíce angažují: Společnost pro podporu osob s mentálním postižením, Společnost 
pro ranou péči, APLA apod.  
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8.4 Oblasti využívaných asistivních technologií 
Pro potřeby osob s mentálním postižením se využívají asistivní technologie 
především v oblastech: 

• diagnostiky změny zdravotního stavu; 
• monitoringu životních funkcí – měření základních parametrů a jejich 

vyhodnocování, automatické sledování zdravotního stavu (akutní i 
dlouhodobé); 

• celkového uvolnění svalového napětí; 
• dostupnosti odpovídající míry informovanosti těchto osob; 
• přizpůsobení vzdělávací metody potřebám těchto osob; 
• vedoucí osoby k sociálnímu začleňování; 
• seberealizace a zvládání základních životních úkonů; 
• orientace v prostoru a čase; 
• zapojení se do pracovního procesu; 
• decentralizace potřebné míry podpory této osoby s vazbou na rodinný systém 

či osoby blízké. 

8.5 Fyzické zdraví a úroveň samostatnosti 
8.5.1 Poruchy jemné i hrubé motoriky, mobility 

Osoby v lehčím stupni mentálního postižení mají zhoršené schopnosti v oblasti 
jemné motoriky. Osoby v těžším stupni mentálního postižení navíc trpí i poruchami 
hrubé motoriky (částečná či úplná imobilita) nebo jinými přidruženými tělesnými 
malformacemi (deformitami).  

Rehabilitace 
Souborem včasných diagnostických a terapeutických opatření léčebné rehabilitace je 
směřováno ke zdokonalování jemné i hrubé motoriky, která má vliv na pohybovou 
koordinaci organismu. 

Příklady: Bobath terapie, Vojtova metoda, Bazální stimulace, Kraniosakrální 
terapie, Synergická reflexní terapie 

Asistivní technologie 
Možnosti využití asistivních technologií, které snímají pohyb uživatele a promítají jej 
do virtuálního prostředí na obrazovce, což umožňuje procvičovat oblasti jemné i 
hrubé motoriky. 

Příklady: Rehabilitace pomocí NintendoWii a X–boxKinect 

8.5.2 Zhoršená pohybová koordinace 
Vývoj základních motorických schopností a dovedností osob s mentálním postižením 
v raném věku je vlivem postižení opožděn a závisí na hloubce postižení, tělesném 
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růstu a vnějších podmínkách. S těmito projevy souvisí i zhoršená pohybová 
koordinace. 

Rehabilitace 
Souborem včasných diagnostických a terapeutických opatření léčebné rehabilitace je 
směřováno ke zlepšení pohybové koordinace organismu. 

Příklady: Bobath terapie, Vojtova metoda, bazální stimulace, kraniosakrální 
terapie, synergická reflexní terapie 

Kompenzační pomůcky 
Využívání kompenzačních pomůcek umožňuje rozvoj pohybové koordinace osob 
s mentálním postižením. Na trhu je široký výběr těchto prostředků, které se liší 
funkčností i finanční náročností s tím, že některé jsou hrazeny ze systému sociálního 
(zvláštní pomůcky) a některé jsou hrazeny ze systému zdravotního (zdravotnické 
prostředky). Konkrétní využití kompenzačních pomůcek u daného jedince 
s mentálním postižením záleží na jeho zachovaných schopnostech. 

Příklady: mechanický či elektrický invalidní vozík, chodítko, rehabilitační míče 
a podložky, polohovací vaky 

Asistivní technologie 
Možnosti pro využití asistivních technologií, jsou směřovány do oblasti rehabilitace, 
kdy snímají pohyb uživatele a promítají jej do virtuálního prostředí na obrazovce, 
čímž se procvičují mechanismy, které vytváří paměťové stopy pro schopnosti mající 
vliv na pohybovou koordinaci 

Příklady: rehabilitace pomocí NintendoWii a X–boxKinect 

8.5.3 Změny ve svalovém napětí 
S omezenými možnostmi pohybu (mobility) je spojeno i odlišné svalové napětí 
(svalový tonus – kontraktury či ochablost), které působí na další procesy v těle – 
morfologii orgánů a fyziologii tělních systémů. Časté jsou doprovodné neurologické 
projevy, jako např. epilepsie, dále pak i poškození zraku a sluchu.  

Rehabilitace 
Souborem včasných diagnostických a terapeutických opatření léčebné rehabilitace je 
směřováno k usměrnění psychomotorického vývoje, který má vliv na pohybovou 
koordinaci organismu. 

Příklady: Bobath terapie, Vojtova metoda, bazální stimulace, kraniosakrální 
terapie, synergická reflexní terapie 

Asistivní technologie 
Možnosti pro využití asistivních technologií, jsou směřovány do oblasti rehabilitace, 
kdy snímají pohyb uživatele a promítají jej do virtuálního prostředí na obrazovce, čím 
umožní uživateli posilovat nebo naopak uvolňovat svalové kontraktury 

Příklady: rehabilitace pomocí NintendoWii a X–boxKinect 
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8.5.4 Zpomalený psychomotorický vývoj 
Zpomalený psychomotorický vývoj způsobuje pozdější nácvik dovedností a 
schopností, které jsou potřebné v každodenním životě, případně způsobují jejich 
částečnou či úplnou závislost v osobní péči (jídlo, mytí, oblékání, ovládání močového 
měchýře a střev) a v praktických domácích dovednostech. 

Preventivní zdravotní prohlídky 
Ve zdravotní péči je nastaven zvýšený kontrolní mechanismus umožňující  včasné 
odhalení nerovnoměrností v psychomotorickém vývoji spočívající v častějších, 
pravidelných lékařských prohlídkách (velmi intenzivní do 1 roku věku). 

Rehabilitace 
Souborem včasných diagnostických a terapeutických opatření léčebné rehabilitace je 
směřováno k usměrnění psychomotorického vývoje, který má vliv na pohybovou 
koordinaci organismu. 

Příklady: Bobath terapie, Vojtova metoda, Bazální stimulace, Kraniosakrální 
terapie, Synergická reflexní terapie 

Asistivní technologie 
Možnosti pro využití asistivních technologií, jsou směřovány do oblasti rehabilitace, 
kdy snímají pohyb uživatele a promítají jej do virtuálního prostředí na obrazovce, čím 
umožní uživateli posilovat nebo naopak uvolňovat svalové kontraktury 

Příklady: rehabilitace pomocí NintendoWii a X–boxKinect 

8.5.5 Změny v dynamice života 
Tyto osoby mají oproti běžné populaci pozměněnu dynamiku života - buď se 
vyznačují toporností, nebo naopak impulsivností. 

Speciální metody pro výchovu a vzdělávání 
U osob s mentálním postižením se reaguje na jejich povahové zvláštnosti a 
pozměněnou dynamiku života upraveným harmonogramem denních činností, 
vkládáním alternativních metod výchovy a vzdělávání, které se uplatňují v předškolní 
výchově i základním a středním vzdělávání. 

Asistivní technologie 
Tento klíčový problém není řešitelný pomocí možností daných asistivními 
technologiemi. 

8.5.6 Přidružené poruchy 
U mobilních osob s těžkou formou mentální retardace jsou přítomny i nejtěžší formy 
pervazivních vývojových poruch, zvláště atypický autismus.  

U osob s Downovým syndromem je významný výskyt srdečních vad, poruch sluchu, 
snížená činnost štítné žlázy, vrozených vad zažívacího traktu, zvýšené riziko vzniku 
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leukémie do 15 let, hypogenitalismus, epilepsie, celiakie, dislokace kyčlí, spánková 
apnoe, alergie a další. 

Včasná diagnostika 
Po narození dítěte, u kterého je diagnostikován Downův syndrom, se věnuje zvýšená 
zdravotní péče potvrzení primární diagnózy a rozpoznání výskytu přidružených vad 
vyšetřením cytogenetickým, kardiologickým, screeningem metabolických vad, 
screeningem na hypothyreózu, vyšetřením sluchu a zraku, vyšetřením zažívacího a 
močového ústrojí, neurologickým vyšetřením, rentgenovým vyšetřením apod. 

Kromě jiného je třeba si všímat u dětí s tímto postižením do 5 let jejich nemocnosti 
(především opakovaných zánětů středouší), u dětí mezi  5 – 13 rokem života věnovat 
pozornost stavu kůže (sklon v suchosti, zhrubění, ekzému) a u dívek v období 
puberty zavést gynekologické vyšetření. 

Zavedení odpovídající terapie 
Při výskytu přidružených poruch je dalším rozhodujícím faktorem zavedení terapie – 
medikamentózní či operační, která udrží zdravotní stav této osoby na odpovídající 
úrovni. 

Asistivní technologie 
Možnost využití telemedicínských řešení spadající do oblasti asistivních technologií, 
které pomáhají diagnostikovat poruchy a monitorovat biometrické údaje uživatele. 
Možnosti diagnostiky prvotních i přidružených poruch přesahují rámec tohoto 
projektového výstupu. 

Pro monitoring biometrických údajů slouží asisitivní technologie, které jsou dostupné 
u nás i v zahraničí. 

Příklady: SHL Telemedicine, EMOTIONAAL, SafetyMonitor, Cloudové služby 
pro monitoring stavu pacientů, MS Band, EVITO, Philips Telehealth Solution 
ZydacronTelehealthSolution, Numera Telehealth Solution, InspectLife, Gear 
FIT, Aphis Z, Cardicom 

8.5.7 Deficity v oblasti orientace v prostoru a čase 
U osob s mentálním postižením se projevují deficity spojené s orientací v prostoru – 
nemají odhad vzdáleností předmětů nacházejících se v prostoru (který předmět je 
blíž a který dál) i deficit orientací v čase. Značný deficit vykazuje také orientace v 
tělesném schématu (pravá a levá strana, přede mnou, za mnou, pode mnou, nahoře, 
vzadu), odhad rozměrů předmětů. 

Speciální metody pro výchovu a vzdělávání 
U osob s mentálním postižením se tyto deficity individuálně upravují soustavným 
nácvikem orientace v prostoru i čase, které se uplatňují v předškolní výchově i 
základním a středním vzdělávání. 
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Asistivní technologie 
Možnosti pro nácvik orientace v prostoru se dají zvýšit asistivními technologiemi 
zaměřenými na potřeby těchto osob. 

Příklady: GPS navigace 

Možnosti pro nácvik orientace v čase se dají zvýšit asistivními technologiemi 
zaměřenými na potřeby těchto osob. 

Příklady: digitální hodinky, digitální budíky a hodiny s doplňkovými funkcemi 

8.5.8 Potíže s polykacím reflexem 
U osob s mentálním postižením jsou běžné i potíže s polykacím reflexem, které je 
limitují při podávání stravy či při příjmu léčiv. 

Podpora při příjmu stravy 
Při příjmu stravy u osob s mentálním postižením, které trpí potížemi s polykacím 
reflexem je potřebný zvýšený dohled a poskytnutí podpory jiné fyzické osoby při 
zajištění úkonu polykání. 

Bazální stimulace 
Bazální stimulace vede ke zlepšení vnímání i u polykacího reflexu. Pomáhá rozvíjet 
pocity a smyslové vnímání především pomocí orálních, somatických, haptických a 
vibračních prvků.  

Asistivní technologie 
Tento klíčový problém není řešitelný pomocí možností daných asistivními 
technologiemi. 

8.5.9 Zvýšená sexuální potřeba 
Osoby s mentálním postižením si uvědomují svoji sexuální identitu – vyhledávají 
činnosti vedoucí k uspokojení sexuálních potřeb. Při jejich uspokojení se ne vždy 
ztotožňují s hodnotami a normami, jež jsou dodržovány v běžné populaci. 

Výchova k sexuální identitě 
Do výchovy a vzdělávání osob s mentálním postižením by mělo být zařazeno 
získávání vědomostí (základní informace o pohlavních orgánech, dospívání, početí, 
porodu, těhotenství, antikoncepci a ochraně před sexuálně přenosnými chorobami), 
rozvíjení dovedností a návyků, které mohou tyto osoby využít ke zkvalitnění 
sexuálního života. Důraz je kladen na rozvoj sociálních a komunikačních schopností 
a na vytváření praktických dovedností. Cílem je získání pozitivního postoje 
k vlastnímu tělu a pudovým potřebám.   

Asistivní technologie 
Tento problém je možno řešit pomocí webových stránek které přibližují poznatky z 
oblasti uspokojování sexuálních potřeb, případně demonstrují techniky nácviku 
základních sexuálních dovedností. 
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8.5.10 Deficity v dovednostech a schopnostech 
Zpomalený psychomotorický vývoj osoby s mentálním postižením způsobuje 
pozdější nácvik dovedností a schopností, které jsou potřebné v každodenním životě, 
případně způsobují těmto osobám jejich částečnou či úplnou závislost v péči o sebe 
sama a zajištění soběstačnosti v oblastech zajištění stravy, hygieny, oblékání, 
ovládání močového měchýře a střev, komunikace. 

Neformální zajištění péče 
Zajištění odpovídající míry podpory a pomoci prostřednictvím osob blízkých, které 
osobám s mentálním postižením poskytují potřebné úkony při zajištění základních 
životních potřeb a v oblasti soběstačnosti, což těmto osobám umožní setrvat v jejich 
přirozeném sociální prostředí. Poskytovaná podpora by proto měla vždy nabízet co 
nejvíce příležitostí tyto dovednosti získávat, upevňovat a dále rozvíjet. 

Služby rané péče 
Služby rané péče orientované na tuto cílovou skupinu osob podporují osoby a jejich 
blízké k vytváření dovedností a schopností, poskytují odbornou pomoc při nácviku 
odpovídajících dovedností potřebných ke každodennímu životu.  

Pečovatelské služba 
Zajištění odpovídající míry podpory a pomoci při zajištění úkonů péče o osobu 
s mentálním postižením. Pečovatelská služba poskytuje svoje činnosti na základě 
úkonově orientované zakázky této osoby (případně zakázky sdělené od osob 
blízkých), kdy je schopna plnit individuální potřeby této osoby spadající především do 
základních činností pečovatelské služby. 

Osobní asistence 
Služba osobní asistence je terénní forma služby, která vede osoby k udržení 
stávajících schopností a dovedností či podporu při jejich získání. Filozofie této služby 
je založena na tom, že osoba bude podporována v úkonech, které sama nezvládá, 
ale pouze do té míry, že služba zajistí provedení té části úkonu, který není potřebná 
osoba sama schopna zvládnout. 

Sociální rehabilitace 
Služba sociální rehabilitace zajišťuje postupný nácvik jednotlivých úkonů důležitých 
pro každodenní život. 

Asistivní technologie 
Tento klíčový problém není řešitelný pomocí možností daných asistivními 
technologiemi. 
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8.6 Psychické zdraví a duchovní stránka 
8.6.1 Ztráta představy narození zdravého jedince 

Ve chvíli, kdy rodina dítěte získává informaci o tom, že jejich dítěti bylo 
diagnostikováno mentální postižení, ztrácí představu o otevřené budoucnosti a je 
ohrožen jejich pocit bezpečí a jistoty. Tento stav se může nadále prohlubovat, až 
vyústí v krizi rodičovské identity. 

Rodiče si postupně procházejí jednotlivými fázemi šoku. Vyrovnávají se 
s traumatickou životní situací. 

Psychologická pomoc 
Zajištění psychologické pomoci je indikováno v případě, kdy rodina není schopna 
vlastními silami situaci zvládnout a dochází k prohlubování psychického traumatu. 
Cílem je, aby se rodiče dítěte s mentálním postižením dokázali se všemi změněnými 
okolnostmi vyrovnat a zaujali k dítěti pozitivní postoj. 

Služby rané péče 
Ošetřující lékaři odkazují rodiny s dětmi s mentálním postižením na služby rané péče, 
které jim poskytují potřebnou podporu a provázení i na úrovni psychické podpory 
v prvních 7 letech života dítěte.  

Asistivní technologie 
Tento klíčový problém není řešitelný pomocí možností daných asistivními 
technologiemi. 

8.6.2 Deficity v oblasti komunikace 
U osob s lehkou až středně těžkou formou mentální retardace dochází k pozdějšímu 
nástupu verbální komunikace. Vytvořená slovní zásoba je chudá (používají pouze 
konkrétní pojmy). Často se u nich objevují poruchy vývoje řeči (koktavost, breptavost 
aj.), poruchy artikulace a agramatismy, kterým osoby z běžné populace nerozumí. U 
osob s těžšími formami tohoto postižení se vývoj komunikace zastavuje a tyto osoby 
se vyjadřují jen pomocí neverbálních komunikačních stylů (využívají alternativní a 
augmentativní metody komunikace). Pokud se v období dětství a dospívání 
nenastaví komunikační styly, těžce se identifikují jejich přání a potřeby, jejichž 
nenaplnění vede k problémovému chování, které se vyznačuje projevy apatie až 
agresivity. 

Řeč tedy bývá postižena z hlediska formálního i obsahového, přičemž je patrná nižší 
schopnost porozumění běžnému verbálnímu projevu.  To je způsobeno omezenou 
slovní zásobou, ale i potížemi vyplývajícími z nepochopení celkového významu 
sděleného. 

Logopedická péče 
Zavedením intenzivní logopedické péče docílíme postupného nácviku komunikačních 
dovedností, přičemž rozumové schopnosti osoby nemusí umožnit celkový rozvoj 
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řečových dovedností. Poté je třeba udržet alespoň stávající řečové schopnosti osoby 
a postupně rozšiřovat slovní zásobu. 

Příklady: Znak do řeči, Makaton, Bliss, piktogramy 

Bazální stimulace 
Bazální stimulace vede ke zlepšení vnímání u postižených osob. Pomáhá rozvíjet 
vlastní identitu, umožňuje navázání komunikace se svým okolím, zvládnutí orientace 
v prostoru a čase, a tím zlepšuje funkce organizmu. Stimulující prvky jsou vybírány 
na základě autobiografické anamnézy. Pod tímto názvem se skrývá velmi podrobný 
popis dosavadních zvyků, oblíbených činností, jídel, nápojů, písní, hraček, kazet 
nebo filmů.  

Pomáhá rozvíjet vlastní identitu, umožňuje navázání komunikace se svým okolím, 
zvládnutí orientace v prostoru a čase, a tím zlepšuje funkce organizmu.  

Asistivní technologie 
Asistivní technologie, jež se využívají v této oblasti spadají do speciálního 
programového vybavení umožňující pochopení obsahu mluveného slova, případně 
umožňující nácvik vyslovování a slyšení jednotlivých hlásek, případně do speciálního 
programového vybavení pro nácvik alternativních či augmentativních forem 
komunikace. 

Příklady: Softwary MENTIO, FONO, Altíkův slovník 

8.6.3 Emoční a sociální nezralost 
V sociální oblasti osob s mentálním postižením se projevuje emoční a sociální 
nezralost, která jim zhoršuje zapojení do běžné společnosti. 

Děti s mentálním postižením bývají emočně nevyspělé, můžeme se u nich setkat 
s velkou citovou otevřeností a spontánním projevem emocí. 

Osoby s poruchou autistického spektra se projevují sociální plochostí – nejsou 
schopny sociálního kontaktu a posuzování emocí. 

Speciální metody pro výchovu a vzdělávání 
U osob s mentálním postižením se tyto deficity individuálně upravují soustavným 
nácvikem dovedností z oblasti sociální a komunikační, nácviky pro uvědomování si 
svých emocí metodami, které se uplatňují v předškolní výchově i základním 
vzdělávání. 

Snoezelen 
U osob s mentálním postižením se často využívá tato metoda, jejímž principem je 
vytvoření bezpečného stimulujícího prostředí, které nabízí příjemnou atmosféru a 
smyslové podněty. Prostředí plní funkci relaxační (cílem je celkové uvolnění 
navozené teplem, vůní, hudbou, tlumeným osvětlením atd.), poznávací (osobám 
umožňuje např. přemisťovat se, lézt, houpat se, schovávat se, objevovat), interakční 
(stimuluje a vybízí k aktivitě, např. spustit masážní stroj, zhasnout). Metodu 

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Anamn%C3%A9za
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snoezelen lze označit jako terapii, jež slouží pro podporu vnímání, relaxace, rozvíjí 
představivost, navazuje a upevňuje sociální vztahy a komunikaci.  

Prenatální terapie 
Praxe ukazuje, že prenatální období je vlastně malé zhuštění celého našeho života 
z pohledu psychiky a vztahů. Prožíváme tam mnohé interakce s rodiči a okolím. Což 
se později v životě může projevovat jako prožívání podobných modelů chování, a to 
až tak, že tyto modely - vzorce chování - doslova nevědomky opakujeme. V rámci 
prenatální terapie probíhá proces, který bychom mohli nazvat přijetím rodičů a 
pochopením sebe sama a svého života. Jakési uvědomění své vlastní podstaty.  

V terapii osoba prochází a poznává svoje zážitky z prenatálního období, emotivitu a 
modely chování svých rodičů a okolí, ve kterém oni žijí. Zároveň toto poznávání 
pomocí terapeuta spojuje s prožíváním v přítomnosti, a tím poznává mapu modelů 
chování, které mu nepatří.  

Bazální stimulace 
Bazální stimulace vede ke zlepšení vnímání u postižených osob. Pomáhá rozvíjet 
vlastní identitu, umožňuje navázání komunikace se svým okolím, zvládnutí orientace 
v prostoru a čase, a tím zlepšuje funkce organizmu. Stimulující prvky jsou vybírány 
na základě autobiografické anamnézy. Pod tímto názvem se skrývá velmi podrobný 
popis dosavadních zvyků, oblíbených činností, jídel, nápojů, písní, hraček, kazet 
nebo filmů.  

Asistivní technologie 
Tento klíčový problém je v určitých případech (odpovídající mentální úroveň) možno 
řešit pomocí aplikace do chytrého telefonu (Samsung) s připojením na internet, která 
je schopna rozpoznat gesta a mimiku osoby, se kterou je v sociální interakci. 

Příklad: aplikace Look at me do Samsungu 

8.6.4 Neschopnost abstraktního myšlení 
Osoby s lehkou formou mentální retardace respektují některá pravidla logiky, ale 
nejsou schopny uvažovat abstraktně, užívají jen konkrétní označení. Jsou tedy 
omezeni ve své schopnosti porozumět požadavkům nebo instrukcím nebo jim 
vyhovět. Vzdělávají se pouze s upraveným, strukturovaným výchovným a 
vzdělávacím plánem ve speciálně upraveném prostředí. 

Speciální metody pro výchovu a vzdělávání 
U osob s mentálním postižením představuje vnímání širokou základnu, která je 
spojena se zužující se a diferencující se nadstavbovou dimenzí představ a úrovně 
myšlení. Přistupuje-li se k této osobě v holistickém pojetí, je nezbytné propojit 
uchopování (hmatové vnímání), vnímání a jiné perceptivní možnosti s pocitovými a 
kognitivními strukturami, které prostřednictvím uchopování kontrolují realitu a 
zpětnou vazbu. Vycházíme tedy z tělesných (neuronálních), emocionálních a 
kognitivních integračních procesů, které propojují, slučují a diferencují už získané 
zkušenosti s aktuálními zážitky. 

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Anamn%C3%A9za
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Snoezelen 
U osob s mentálním postižením se často využívá tato metoda, jejímž principem je 
vytvoření bezpečného stimulujícího prostředí, které nabízí příjemnou atmosféru a 
smyslové podněty. Metodu snoezelen lze označit jako terapii; slouží pro podporu 
vnímání, relaxace, rozvíjí představivost, navazuje a upevňuje sociální vztahy a 
komunikaci. V edukačním procesu slouží také jako podpůrné pedagogické opatření, 
zprostředkovává základní zkušenosti těla, rozvíjí motoriku, podporuje rozvoj v oblasti 
vnímání, poznávání a emocionality.  

Asistivní technologie 
Využívají se speciální programová vybavení umožňující pochopení obsahu 
mluveného slova, případně umožňující nácvik vyslovování a slyšení jednotlivých 
hlásek, počítání, případně speciální programové vybavení pro nácvik alternativních či 
augmentativních forem komunikace. 

Příklady: Softwary MENTIO, FONO, Altíkův slovník, Méďa počítá 

8.6.5 Ztížené osvojování vybavování poznatků 
Děti s mentálním postižením si pomalejším tempem osvojují poznatky s tím, že 
nestálost s jejich uchováváním je spojená s nepřesností ve vybavování. Kvalitu 
paměti osob s mentálním postižením výrazně snižuje i nízká úroveň myšlení. Paměť 
těchto osob je převážně mechanická. 

Speciální metody pro výchovu a vzdělávání 
Míra a rozsah podpory při řešení úkolů (poznatků) závisí na individuálních potřebách 
dítěte. Vždy je třeba respektovat sníženou schopnost dítěte postihnout logické vztahy 
mezi věcmi a událostmi. Pro výchovu a vzdělání je třeba zařadit metody, které 
současně zapojují více smyslů (propojují kognici s emocemi). 

Asistivní technologie 
V této oblasti se využívají speciální programová vybavení umožňující pochopení 
obsahu mluveného slova, případně umožňující nácvik vyslovování a slyšení 
jednotlivých hlásek, počítání, případně speciální programová vybavení pro nácvik 
alternativních či augmentativních forem komunikace. 

Příklady: softwary MENTIO, FONO, Altíkův slovník, Méďa počítá 

8.6.6 Zvýšená potřeba zajištění bezpečí 
Stupňuje se potřeba zajištění bezpečí, případně naopak dochází ke ztížené 
identifikaci potřeby strachu. Čím těžší formou mentální retardace jsou osoby 
postiženy, tím hůře jsou schopny identifikovat rizika.  

Neformální zajištění péče 
Podpora od osob blízkých a vytvoření stabilního přirozeného sociálního prostředí 
uspokojuje potřebu bezpečí. 



 

 
 

TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU 
LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR 

  Strana 59 (celkem 148) 

 

Snoezelen 
U osob s mentálním postižením se využívá tato metoda i pro zajištění pocitu bezpečí, 
kdy umožňuje osobě vystoupit z běžného prostředí do bezpečných prostor, kde může 
dobrovolně využít nabízených smyslových podnětů a kde je „bezpečno“ a vše 
dovoleno, čímž osoba získává určitý pocit bezpečí, který si přenáší do života mimo 
tyto upravené prostory. 

Asistivní technologie 
Tento klíčový problém je řešitelný například v rámci dohledových systémů na dálku. 

 

8.7 Sociální vztahy 
8.7.1 Vyloučení z intaktní společnosti 

Jejich specifické zvláštnosti (problémové chování) a způsob komunikace zapříčiňují 
nedostatek sociálních vazeb, osamocení a vyloučení z běžné, intaktní společnosti. 

Speciální metody pro výchovu a vzdělávání 
Výchovu a vzdělávání těchto osob je třeba zaměřovat i na oblast vytváření a 
udržování prospěšných mezilidských vztahů s vrstevníky, jelikož problematické 
chování těchto osob může být výrazem neschopnosti vyjádřit svoje aktuální pocity 
standardnějším a srozumitelnějším způsobem. 

Asistivní technologie 
Tento klíčový problém je částečně řešitelný pomocí sociálních sítí. 

 

8.8 Prostředí 
8.8.1 Závislost na péči 

Zpomalený psychomotorický vývoj způsobuje pozdější nácvik dovedností a 
schopností, které jsou potřebné v každodenním životě, případně způsobují u těchto 
osob částečnou či úplnou závislost na jiných fyzických osobách. 

Neformální zajištění péče 
Osoby s mentálním postižením potřebují ke svému životu zajistit odpovídající úkony, 
které vedou k zajištění základních životních potřeb. Vzhledem k jejich omezení jim 
nejčastěji odpovídající podporu a pomoc zprostředkovávají jejich blízcí. 

Podpora státu formou dávek 
Stát svými regulačními mechanismy umožňuje zajistit osobám s mentálním 
postižením takové podmínky, aby byly schopny žít v přirozeném prostředí - například 
formou dávek pro osoby se zdravotním postižením, invalidními důchody, 
uplatňováním výhod v různých oblastech života, ve kterých tyto osoby potřebují 
zajistit zvýšenou ochranu a pomoc státu. 
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Podpora za pomocí sociálních služeb 
Stát ze svého rozpočtu vyčleňuje nemalé finanční prostředky na provoz sociálních 
služeb, ať už ambulantního, terénního nebo pobytového charakteru, které umožní 
osobám s mentálním postižením zajistit odpovídající podporu a péči buď 
v přírozeném prostředí, případně v prostředí pobytových sociálních služeb. 

Mezi nejčastěji využívané služby osobami s mentálním postižením patří: osobní 
asistence, sociálně terapeutická dílna, sociální rehabilitace, denní stacionáře, centra 
denních služeb, podpora samostatného bydlení, týdenní stacionáře, chráněná 
bydlení, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním 
režimem. 

Snahou vyvíjenou v posledních letech je odklonit se od pobytové formy sociálních 
služeb a nahradit ji  kombinací ambulantních a terénních forem služeb zajišťovaných 
v přirozeném sociálním prostředí osoby. 

Rehabilitace 
Souborem včasných diagnostických a terapeutických opatření léčebné rehabilitace je 
směřováno k usměrnění psychomotorického vývoje, který má vliv na pohybovou 
koordinaci organismu. 

Příklady: Bobath terapie, Vojtova metoda, kraniosakrální terapie, synergická 
reflexní terapie 

Asistivní technologie 
Jednou z možnosti řešení této oblasti jsou asistivní technologie, které snímají pohyb 
uživatele a promítají jej do virtuálního prostředí na obrazovce, čím umožní uživateli 
posilovat nebo naopak uvolňovat svalové kontraktury 

Příklady: rehabilitace pomocí NintendoWii a X–boxKinect 

8.8.2 Specifické problémy se čtením, psaním a počítáním 
U osob s lehkou formou mentální retardace se objevují specifické problémy se 
čtením, psaním a počítáním. Osoby s těžším stupněm mentálního postižení jsou 
prakticky nevzdělavatelní. 

Speciální metody pro výchovu a vzdělávání 
Osoby s mentálním postižením získávají dovednosti především mechanicky -  
praktickým nácvikem. Potřebují celoživotní vedení a podporu, časté opakování. Je-li 
dospělý jedinec ponechán bez dalšího vedení, své dovednosti a návyky rychle ztrácí 
a postupně dochází k celkovému úpadku. 

Asistivní technologie 
Řešením této oblasti jsou asistivní technologie z oblasti speciálního programového 
vybavení umožňující pochopení obsahu mluveného slova, případně umožňující 
nácvik vyslovování a slyšení jednotlivých hlásek, počítání, případně speciální 
programové vybavení pro nácvik alternativních či augmentativních forem 
komunikace. 
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Příklady: softwary Mentio, FONO, Altíkův slovník, Méďa počítá 

8.8.3 Nedostatečné pracovní uplatnění 
Nedostatečné vzdělání a specifika těchto osob způsobují neschopnost 
seberealizovat se v běžném pracovním prostředí – uplatnit se na chráněném či 
otevřeném trhu práce. Bez zvládnutelného pracovního začlenění není možno zajistit 
potřebnou životní úroveň a donutit je respektovat určitý denní režim. 

V dospělosti jsou tyto osoby schopny vykonávat jednoduchou manuální práci, jestliže 
jsou úkoly pečlivě strukturovány a jestliže je zajištěn odborný dohled. Bez 
zvládnutelného pracovního začlenění není možno zajistit těmto osobám potřebnou 
životní úroveň a donutit je respektovat určitý denní režim. 

Sociální rehabilitace 
Osoby s mentálním postižením mohou využít možností nácviku potřebných 
dovedností, které jsou nutné pro odpovídající pracovní uplatnění, případně 
zaškolování v novém pracovním místě s podporou služby sociální rehabilitace. 

Pracovní rehabilitace 
Pro osoby s mentálním postižením je důležitá motivace, která je nejčastěji spjata se 
získáním finančních prostředků. Krajské pobočky úřadu práce ČR poskytují zvýšenou 
podporu při hledání vhodného pracovního uplatnění pro osoby s mentálním 
postižením. Zajišťují jim možnosti rekvalifikace, zaškolení a podporují 
zaměstnavatele, kteří zaměstnávají osoby s mentálním postižením poskytnutím 
příspěvku na vznik chráněného pracovního místa a příspěvků na podporu mzdy pro 
osobu, kterou na toto místo přijmou. 

Poradenská střediska krajských poboček úřadů práce 
V rámci Krajské pobočky úřadu práce ČR zajistit dostupnost informačních a 
poradenských středisek pro volbu povolání, případně agentur práce, jejichž cílem je 
připravit a dopomoci osobám se zdravotním postižením najít vhodné uplatnění 
v pracovním prostředí. Zajištění odpovídající rekvalifikace umožňující nalézt vhodné 
pracovní místo. 

Asistivní technologie 
Tento klíčový problém není řešitelný prostřednictvím možností daných asistivními 
technologiemi. 

8.8.4 Nedostatečně zajištěné podmínky pro vzdělávání 
Nezajištění odpovídajících podmínek pro provázení rodin s dětmi s mentálním a 
kombinovaným postižením, a dále i v rámci jejich výchovy a vzdělávání. 

Služby rané péče 
Již od diagnostikování mentálního a kombinovaného postižení dítěte je potřeba 
zajistit rodině s dítětem odpovídající míru podpory a pomoci vedoucí k jejímu 
sociálnímu začlenění. Dětští i odborní lékaři spolupracují se službami rané péče, jež 
jsou zaměřeny na potřeby tohoto okruhu osob.  
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Speciálně pedagogická centra 
Rodiny s dítětem s mentálním a kombinovaným postižením mají možnost využití 
odborné podpory a pomoci, diagnostiky výchovně vzdělávacích potřeb 
prostřednictvím speciálních pedagogických center, jež reagují na specifické potřeby 
těchto osob. 

Vytvoření podmínek pro vzdělávání 
Vstup do základní školy je umožněn přes přípravný ročník. Ve škole je snížen počet 
žáků ve třídě, případně využití institutu dvou učitelů ve třídě (asistent pedagoga), 
vzdělávání probíhá podle upravených učebních osnov s tím, že výukové metody se 
přizpůsobují individuálním potřebám osob s mentálním a s kombinovaným 
postižením. 

V rámci středoškolské přípravy (praktické školy, učební obory) jsou určeny studijní 
obory pro osoby s těmito specifickými potřebami - např. kuchař).  

Asistivní technologie 
Využívají se speciální programová vybavení umožňující pochopení obsahu 
mluveného slova, případně umožňující nácvik vyslovování a slyšení jednotlivých 
hlásek, počítání, případně speciální programové vybavení pro nácvik alternativních či 
augmentativních forem komunikace. 

Příklady: softwary Mentio, FONO, Altíkův slovník, Méďa počítá 

8.8.5 Nedostatek finančních prostředků 
Osoby s mentálním a kombinovaným postižením většinou nenacházejí vhodné 
zaměstnání a jsou odkázáni na dávky, které jim zprostředkovává stát. Získané 
finanční prostředky nedosahují takové výše, která by jim umožňovala uspokojit 
základní životní potřeby, případně se plně zapojit do běžných společenských aktivit. 
Nadto tyto osoby potřebují k zajištění odpovídající kvality života i kompenzační 
pomůcky a technologie, které vedou k minimalizaci vzniklého handicapu. 

Pracovní uplatnění 
Pro osoby s mentálním postižením je třeba zajistit zvýšenou podporu při hledání 
vhodného zaměstnání, případně využít možností chráněných pracovních míst, které 
by vedly k zajištění dostatečného příjmu odpovídajícího potřebám těchto osob. 

Sociální dávky 
Podpořit tyto osoby sociálními dávkami vyplácenými ze sociálního systému – např. 
dávky důchodového pojištění (invalidní důchod pro invaliditu I. - III. stupně), dávky 
pro osoby se zdravotním postižením (příspěvek na mobilitu, příspěvky na zvláštní 
pomůcky), dávky vycházející ze zákona o sociálních službách (příspěvek na péči).  
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9 Osoby s tělesným postižením 

 

9.1 Popis projevů tělesného postižení 
Tělesným postižením rozumíme vady pohybového a nosného ústrojí, tj. kostí, kloubů, 
šlach a svalů a cévního zásobení, jakož i poškození nebo poruchy nervového ústrojí, 
jestliže se projevují porušenou hybností. Spadají sem i všechny odchylky od 
normálního tvaru těla a končetin, tedy deformity, též abnormity čili anomálie. 

Vrozená tělesná postižení mohou být různého stupně, a tím i závažnosti. Variace 
jsou menší odchylky od normy, anomálie jsou odchylky většího stupně, které mění 
tvar i funkci orgánů. Získaná tělesná postižení vznikají v průběhu života osoby buď 
jako následek úrazu kostí a kloubů, nebo jako následek nějakého onemocnění. 
Zvláštní typ tělesných vad vzniká po prodělání dětské infekční obrny (polyomyelitis), 
po poranění periferních nervů, při poruchách vnitřní sekrece, působením specifických 
i nespecifických zánětů nebo v důsledku revmatismu, případně z dalších blíže 
nespecifikovaných příčin. 

Člověk s tělesným postižením se vyznačuje snížením pohybové schopnosti s trvalým 
nebo podstatným působením na kognitivní, emocionální a sociální výkony.  

Společným znakem všech těchto jedinců je omezená mobilita až imobilita. Jedná se 
o primární poškození hybnosti, neboť příčinou je přímé poškození motorického a 
kinestetického analyzátoru ať části centrální, nebo periferní či výkonového 
pohybového ústrojí. 

Rozsah a míra vlivu těchto somatických a psychických zvláštností je proměnlivá 
v závislosti na typu postižení, stádiu nemoci a variabilitě celkového obrazu. 

Významné aspekty pro posuzování tělesného postižení: 

• lokalizace poruchy hybnosti; 
• proměnlivost tělesného postižení - charakter progrese či regrese; 
• možnost operability - reparace. 

Dle WHO se v praxi využívají pojmy: 
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 vada (poškození): je poškození pohybového, podpůrného či jiných orgánů, 
vedoucí k podstatným somatickým změnám; 

 omezení (snížení výkonu): jde o kvantitativní změny a snížení pohybového 
výkonu vzhledem k výkonnosti normální, běžné v závislosti na věku, konstituci 
a vzhledem k životnímu prostředí; 

 postižení: jedná se o trvalé podstatné působení na kognitivní, emocionální a 
sociální výkony, ztíženou sociální interakci, neúplně nebo úplně chybějící 
přebírání sociálních rolí v souladu s pohlavím a věkem. 

9.2 Diagnostika tělesného postižení 
Tělesné vady a omezení funkcí kosterního a svalového aparátu se diagnostikují při 
jejich vzniku či při podezření na funkční omezení v rámci zdravotní péče speciální – 
chirurgické, ortopedické, neurologické a fyziatrické. [20] 
 

9.3 Sociální služby 
Osoby s tělesným postižením v průběhu svého života využívají především 
nabízených sociálních služeb určených této cílové skupině osob, a to například: 

- ambulantní služby - odborné sociální poradenství; 
- terénní služby – raná péče (možnost i ambulantní formy), pečovatelská 

služba, osobní asistence, sociální rehabilitace (možnost i ambulantní a 
pobytové formy), sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi; 

- pobytové služby – odlehčovací služby (možnost i ambulantní a terénní formy). 

Největší organizace, které se v této oblasti zajištění potřeb této cílové skupině 
nejvíce angažují: Pražská organizace vozíčkářů, Spolek TREND vozíčkářů Olomouc 
apod. 

9.4 Oblasti využívaných asistivních technologií 
Pro potřeby osob  tělesným postižením se asistivní technologie využívají v oblastech: 

• diagnostiky změny zdravotního stavu; 
• celkového uvolnění svalového napětí; 
• automatické detekce krizové situace; 
• seberealizace a zvládání základních životních úkonů; 
• zapojení se do pracovního procesu; 
• decentralizace potřebné míry podpory této osoby s vazbou na rodinný systém 

či osoby blízké. 
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9.5 Fyzické zdraví a úroveň samostatnosti 
9.5.1 Omezení funkčních schopností pohybového aparátu 

Omezení motorického výkonu má nepříznivý vliv na tělesný, smyslový i rozumový 
vývoj člověka, zejména v dětském věku. Po stránce fyzické svaly slábnou, protože 
nejsou funkčně zatěžovány pohybem. 

Léčebná rehabilitace 
Cílem je odstranění nebo alespoň zmírnění orgánových a funkčních defektů, popř. 
rozvinutí činností a funkcí náhradních jako předpoklad společenského a pracovního 
začlenění. 

Léčebná rehabilitace se využívá ihned po odeznění akutního stádia choroby, úrazu 
nebo po operačním zákroku. Tím je organismus člověka ovlivněn ve stádiu, kdy je 
plně připraven na reparativní procesy a obranné procesy se dosud nemohly rozvinout 
(např. jizvení, tuhnutí a zkracování tkání, svaloviny a vaziva). Jejím cílem je obnovit 
či dosáhnout maximální možnou úpravu zdravotního stavu jednice s tělesným 
postižením. 

Ergoterapie 
Ergoterapie neboli léčba prací vychází z předpokladu, že člověk může zlepšit své 
zdraví a kvalitu života tím, že se aktivně zapojuje do zaměstnání, která pro něj 
mohou být významná a smysluplná. Aktivitu či zaměstnávání ergoterapie vnímá 
současně jako prostředek i cíl léčby. Tato aktivita podporuje tělesné i psychické 
funkce, napomáhá současně návratu funkčních schopností. [33] Prostřednictvím 
smysluplného zaměstnávání usiluje o zachování a využívání schopností jedince 
potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových a rekreačních 
činností u osob s tělesným postižením.  

Asistivní technologie 
Využití především v oblasti ergonomicky upravených elektronických pomůcek, které 
respektují omezené možnosti kosterního a svalového aparátu osob s tělesným 
postižením a umožňují jim práci s výpočetní a komunikační technikou. Jako 
hardwarové periferie slouží například různé druhy spínačů, reagující na pohyb, 
kterého je osoba schopna (pohyb víčka, fouknutí vzduchu do trubičky, ergonomicky 
upravené počítačové komponenty - myš, klávesnice, taktilní monitor, ochránce kláves 
atd.).  

Příklady: ErgoMice, trackball, Quillmouse, IntegraMouse 

Dále jsou asistivní technologie využívány jako softwarové prostředky například 
umožňující ovládání techniky pomocí expanze zkratek předvídáním slov (po zadání 
prvních písmen, či vybavení pro možnost hlasového ovládání počítače a 
zpracovávání mluveného slova do podoby textu, či jiným způsobem (oční pohyby 
apod.). 

Příklady:software JetMouse, software MyVoice, MegaWord  

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kvalita_%C5%BEivota&action=edit&redlink=1
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9.5.2 Neschopnost zvládnout běžné denní úkony 
Osoby s tělesným postižením nedokážou provést samostatně běžné denní činnosti 
nebo je provádí nedokonale, pomaleji a neobvyklým způsobem. Úspěšnost 
socializace, popřípadě resocializace člověka s fyzickým handicapem závisí na úrovni 
sociální a materiálně technické vybavenosti jeho prostředí. 

Kompenzační pomůcky 
Využívání kompenzačních pomůcek omezuje rozvoj handicapu u osob s tělesným 
postižením. Na trhu je široký výběr těchto prostředků, které se liší funkčností i 
finanční náročností s tím, že některé jsou hrazeny ze systému sociálního (zvláštní 
pomůcky) a některé jsou hrazeny ze systému zdravotního (zdravotnické prostředky). 
Konkrétní využití kompenzačních pomůcek u daného jedince s tělesným postižením 
záleží na průběhu onemocnění a zachovaných schopnostech. 

Příklady: speciální příbor, hrníčky s násoskou, dálkový podavač, pomůcka pro 
zapínání knoflíků, pomůcka pro navlékání ponožek, Aris sedačka 

Léčebná rehabilitace 
Souborem včasných diagnostických a terapeutických opatření léčebné rehabilitace je 
směřováno k optimální funkční zdatnosti organizmu. 

 Příklady: Vojtova metoda, Bobath terapie, Synergická reflexní terapie 

Péče jiné fyzické osoby 
Osoby s tělesným postižením jsou v určitých činnostech závislé na péči jiné fyzické 
osoby, která jim zajišťuje úkony, které nejsou schopni vzhledem ke svému postižení 
zvládnout vlastními silami. 

Pečovatelské služba 
Zajištění odpovídající míry podpory a pomoci při zajištění úkonů péče podporou 
pečovatelské služby, která na základě úkonově orientované zakázky je schopna 
sama plnit individuální potřeby uživatele, které spadají především do jejich 
základních činností. 

Osobní asistence 
Udržení stávajících schopností a dovedností či podporu při jejich zvládání je možno 
docílit využitím služby osobní asistence, jejíž filozofie je založena na tom, že osoba 
bude podporována v úkonech, které sama nezvládá, ale pouze do té míry, že služba 
zajistí provedené té části úkonu, kterého není potřebná osoba sama schopna 
zvládnout. 

Sociální rehabilitace 
Postupný nácvik jednotlivých úkonů důležitých pro každodenní život je možný 
prostřednictvím podpory služby sociální rehabilitace. 

Asistivní technologie 
Telemedicínské postupy léčby za využití asistivních technologií rámcově přesahují 
obsah této části projektového výstupu.  
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Příklady: bioruka- myoelektrickou protézou 

Asistivní technologie se využívají i v oblasti přemístění osob s tělesným postižením 
z místa na místo.  

Příklady: schodišťová plošina, schodolez, stropní zvedací systém, hydraulický 
zvedák 

 

9.6 Psychické zdraví a duchovní stránka 
9.6.1 Omezení poznávacích schopností 

Po stránce smyslové a rozumové je omezen rozsah poznání, neboť osoba 
s poruchou hybnosti nemůže prožívat situace a nemůže si sama ověřovat poznatky 
získané svými smysly. 

Rozsah a kvalita poznání a myšlení se omezuje i tím, že se při nedostatku 
motorických a kinestetických podnětů málo aktivizuje psychická činnost. Závislou 
proměnnou se v tomto vývoji stává míra tělesného postižení (osoba s těžkým typem 
tělesného postižení má ve svém vývoji omezené poznávací schopnosti).  

Neformální zajištění péče 
Zajištění odpovídající míry podpory a pomoci prostřednictvím osob blízkých, které 
osobám s tělesným postižením poskytují příležitosti pro získávání, upevňování 
vytváření dovedností a schopností odpovídající věku dítěte, případně již zajišťují 
vykonávání činností, které sami a s ohledem na své postižení nezvládnou. 

Služby rané péče 
Služby rané péče orientované na tuto cílovou skupinu osob podporují osoby a jejich 
blízké k vytváření dovedností a schopností, poskytují odbornou pomoc při nácviku 
odpovídajících dovedností potřebných ke každodennímu životu.  

Pro stimulaci pohybového vývoje osoby s tělesným postižením v raném věku je 
stěžejní nácvik rehabilitačních  prvků usnadňujících mobilizaci (lokomoci), jež 
rodičům těchto osob zprostředkovávají poradci rané péče  

Asistivní technologie 
Tento klíčový problém není řešitelný prostřednictvím konkrétních možností daných 
asistivními technologiemi. 

 

9.7 Sociální vztahy 
9.7.1 Dlouhodobá psychologická zátěž 

Negativní zkušenosti ze sociálních kontaktů z důvodu abnormalit tělesného stavu, 
který má v mnohých případech vliv i na funkčnost pohybových orgánů mohou vyvolat 
frustraci, která vychází z neuspokojených potřeb a nevhodně vybudovaného 
hodnotového systému. 
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Psychologická pomoc 
Nutnost celkového působení na osobnost tělesně postiženého člověka 
prostřednictvím reedukačních (soustavné rozvíjení veškerých narušených či 
oslabených orgánů a funkcí člověka), kompenzačních (rozvíjení náhradních činností) 
a psychorehabilitačních postupů. Snahou je pozitivní ocenění jedince. 

Asistivní technologie 
Tento klíčový problém je částečně možné vyřešit aktivitou na sociálních sítích. 

 

9.8 Prostředí 
9.8.1 Bariérovost prostředí 

Osoba s tělesným postižením je obklopena prostředím, které není přizpůsobeno jejím 
zvláštnostem a potřebám. Toto prostředí ji limituje v kvalitním prožívání jejího života 
a prohlubuje handicap vyvíjející se na základě tělesného postižení. 

Přístupnost staveb pro osoby s omezením schopností pohybu 
V dnešní době se kladou vysoké požadavky na zohlednění potřeb osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace, a to ve všech veřejných prostorách nově vznikajících 
budov. 

Prostředí, ve kterém se pohybují osoby s tělesným postižením, se přizpůsobuje jejich 
individuálním zvláštnostem. Využívané prostory jsou opatřeny rampami, 
schodišťovými plošinami, protiskluzovou dlažbou, přizpůsobeným vyšším nábytkem. 
Prostory jsou vybaveny madly. Jsou upravena i sociální a hygienická zařízení. 

Příklady: madla, upravené WC pro invalidy, upravené výtahy, chodníky, 
nájezdy, rampy, plošiny, samootevírací dvoukřídlé dveře 

Prostředí může být obohaceno různými technologiemi, které osobám s tělesným 
postižením nahrazují jejich nefunkční schopnosti, umožňují jim tyto prostory 
navštěvovat. 

Příklad: stropní zvedací systém, schodišťová plošina, samootevírací dveře. 

9.8.2 Neschopnost zajistit pomoc v krizové situaci 
Tělesné vady a omezení funkčnosti pohybového ústrojí limitují osoby s tělesným 
postižením v péči o sebe sama. Snižují jim možnost bydlet samostatně, jelikož 
vzhledem ke svému postižení potřebují pomoc jiné fyzické osoby. Ve chvílích, kdy 
nastává krizová situace (např. pád, nevolnost, úraz), osoba není schopna se o sebe 
postarat a zajistit si odpovídající pomoc. 

Kompenzační pomůcky 
Využívání kompenzačních pomůcek umožňuje nahradit omezenou funkčnost 
pohybového aparátu či zvýšit její nedostatečnou výkonnost.   

Příklady: mechanický a elektrický invalidní vozík dle potřeb osoby, dálkový 
podavač, Aris sedačka, chodítko 
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Tísňová péče 
Služba je určena osobám, které jsou v důsledku snížené soběstačnosti v oblasti 
osobní péče vystaveny stálému, vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života (i 
v případě náhlého zhoršení zdravotního stavu nebo schopností osoby). Jde 
o nepřetržitou distanční hlasovou a elektronickou komunikaci s těmito lidmi. Cílem 
služby je umožnit setrvání trvale nebo přechodně osamělých lidí ve vlastním 
domácím prostředí při maximálním snížení rizika poškození jejich zdraví nebo 
ohrožení života. 

Asistivní technologie 
Asistivní technologie řešící detekci krizové situace mohou výrazným způsobem 
přispět k samostatnosti osoby s tělesným postižením.  Jejich cílem je zajistit bezpečí 
této osoby v domácnosti či mimo ni. 

Je možno prostřednictvím asistivních technologií monitorovat i fyziologické funkce 
osoby, vyhodnocovat je a aktivně na ně reagovat prostřednictvím asistenční služby. 

Příklady: Tísňová péče Život 90, InspectLife 

9.8.3 Nedostatečně zajištěné podmínky pro vzdělávání 
Osoby s tělesným postižením vyžadují úpravy prostředí, které je bezpečné, otevřené 
a přizpůsobené speciálním potřebám dítěte s tělesným postižením.  

Didaktické pomůcky 
Existuje výběr speciálních didaktických pomůcek, které usnadňují osobám 
s tělesným postižením činnosti, které jsou důležité při získávání potřebných znalostí 
a dovedností v rámci školní přípravy, a to například trojhranný program (psací 
potřeby s přesným ergonomickým tvarem, které usnadňujíc rozvoj grafomotoriky a 
pomáhají překonat potíže při psaní, speciální psací deska s magnetickým pravítkem 
usnadňující přidržení pracovních listů, protiskluzové podložky, odlehčovací 
modelovací hmoty Fimo, speciálně upravené nůžky, podpůrné prostředky pro 
polohování Maxim, učebnicový systém Logico Primo a Piccolo apod.). 

Montessori pedagogická koncepce 
Základním smyslem této koncepce je vytvářet takové edukační prostředí, které 
umožňuje normální, přirozený vývoj dítěte s postižením. Vnitřní potřeba „něčemu se 
přiučit“ se vyvíjí v takzvaných senzitivních fázích. Jde o určitá období, v níž je dítě 
zvlášť citlivé pro vnímání a chápání určitých jevů vnější reality. Jsou to i senzitivní 
fáze pro rozvoj pohybových činností, řeči, morálního cítění . Jejím úkolem je 
připravovat podněty a prostředky pro tyto specifické fáze. 

Asistivní technologie 
Využívání počítačových technologií pomáhá tělesně postiženým osobám ke zvýšení 
sebedůvěry a pozitivně ovlivňuje i přístup spolužáků k tomuto jedinci. Široký rozsah 
technologií  - speciálních softwarů je vhodný k podpoře žáků zejména v oblastech 
komunikace, edukace (vzdělávání), mobility (pohyblivosti) a socializace (začlenění do 
společnosti).  
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Příklad: Méďa počítá, Altíkův slovník 

9.8.4 Nedostatečné pracovní uplatnění 
Specifika těchto osob způsobují sníženou schopnost seberealizovat se v běžném 
pracovním prostředí vzhledem k potřebě upravených pracovních podmínek a 
vybavení pracoviště odpovídajícími kompenzačními pomůckami a technologiemi 
umožňující osobě kompenzovat omezené pohybové a funkční schopnosti. 

Sociální rehabilitace 
Osoby s tělesným postižením mohou využít možností nácviku potřebných 
dovedností, které jsou nutné pro odpovídající pracovní uplatnění, případně 
zaškolování v novém pracovním místě s podporou služby sociální rehabilitace. 

Pracovní rehabilitace 
Pro osoby s tělesným postižením je důležitá je motivace, která je nejčastěji spjata se 
získáním finančních prostředků. Krajské pobočky úřadu práce ČR poskytují zvýšenou 
podporu při hledání vhodného pracovního uplatnění pro osoby s tělesným 
postižením. Zajišťují jim možnosti rekvalifikace, zaškolení a podporují 
zaměstnavatele, kteří zaměstnávají osoby s mentálním postižením poskytnutím 
příspěvku na vznik chráněného pracovního místa a příspěvků na podporu mzdy pro 
osobu, kterou na uvedené místo přijmou (způsoby podpory definuje zákon 
č.  435/2004 o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů)  

Poradenská střediska krajských poboček úřadů práce 
V rámci krajské pobočky úřadu práce ČR zajistit dostupnost informačních a 
poradenských středisek pro volbu povolání, případně agentur práce, jejichž cílem je 
připravit a dopomoci osobám se zdravotním postižením najít vhodné uplatnění 
v pracovním prostředí. Zajištění odpovídající rekvalifikace umožňující nalézt vhodné 
pracovní místo. 

Asistivní technologie 
Tento klíčový problém není řešitelný prostřednictvím možností daných asistivními 
technologiemi. 
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10 Senioři 

Seniorská skupina je v rámci provedené základní analýzy v poměrně specifické 
pozici. Díváme-li se na potřeby seniorů a základní principy správné podpory, je třeba 
vnímat několik výrazných odlišností od všech ostatních skupin handicapů: 

• stáří obecně představuje handicap, ale neznamená nutně přímo stav nemoci;  
• pokud dojde ke zhoršení zdravotního stavu, jedná se často o stav polymorbidní, 

což výrazně znesnadňuje možnost ovlivnění a naopak klade větší důraz na 
oddálení vstupu do této fáze; 

• správnou podporou realizovanou ve správný okamžik je možno udržet v řadě 
případů zcela zdravý stav; 

• procesem stárnutí projde většina běžné populace – jedná se o nejširší skupinu 
handicapu ; 

• stárnutí je jednosměrný proces, pouze velmi komplikovaně lze dosáhnout 
významnějších reversních zlepšení v procesu stárnutí; 

• základním nástrojem podpory seniorů je podpora vpodstatě běžného života a 
snaha o jeho co nejdelší udržení. 

Pro účely analýzy dostupných asistivních technologií pro tuto skupinu je možno 
předpokládat využití řady technologií a řešení uvedených v předcházející části 
analýzy, zároveň je ale nutno pracovat se specifickými podpůrnými nástroji.  
Ve všech předchozích skupinách je možné řadě komplikací předcházet vhodnými 
mechanizmy, avšak existuje i řada jevů a stavů, kterým předcházet nelze a je nutné 
je řešit až v okamžiku vzniku. V oblasti podpory seniorů je ale preventivní přístup 
k podpoře vpodstatě velmi vhodným přístupem (vnímáme-li fakt, že začít s podporou 
je možné v jakémkoliv stavu stárnutí a vpodstatě i celá řada řešení použitých 
v pokročilé fázi stárnutí je pouze prevencí proti posunu ke stavu s vyššími 
komplikacemi).  
Nevratnost procesu stárnutí je důležitým důvodem pro extrémní akcentaci 
preventivních řešení.  
Pro účely této práce jsme proto v této fázi provedli bližší analýzu procesu stárnutí 
s intenzivním zaměřením na stanovení klíčových mechanizmů použitelných pro 
specifikaci základních principů preventivních asistenčních řešení. 

10.1 Analýza potřeb preventivní podpory 
Abychom dokázali stanovit klíčové principy podpory, je třeba nějakým způsobem 
kvantifikovat míru stárnutí ( nebo naopak míru neopuštění běžného života).  

Pro výchozí popis dosažené fáze stárnutí seniora jsme zvolili obecnou 
veličinu dynamika života. Tato veličina popisuje (ať už relativně vůči průběhu 
jednoho konkrétního procesu stárnutí u jednoho seniora nebo jako srovnávací 
veličina pro porovnání různých procesů stárnutí) množství samostatných aktivit, které 
člověk vykonává.  
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Realizace samostatně vykonávaných aktivit je podmíněna existencí fyzických, 
psychických i sociálních schopností jedince. Tyto schopnosti jsou  v přímé souvislosti 
se subjektivní i objektivní kvalitou života. 

Jednotlivé časové i dynamické meze jsou pouze orientačn. Je třeba si uvědomit, že 
typický průběh křivky stárnutí se může v o konkrétních hodnotách lišit. Samotný 
princip následující analýzy procesu stárnutí a především princip zdravé podpory 
tohoto procesu jsou však na těchto konkrétních hodnotách jen velmi málo závislé. 

Na křivce dynamiky života lze pro každého jedince vyznačit dva extrémy: 

 

Obrázek 1 Křivka dynamiky života 

Prvním extrémem je plná životní dynamika, jejíž absolutní velikost je dána 
celkovým způsobem života v jeho aktivní části a pro účely analýzy představuje 
cílovou hodnotu, kterou se snažíme co nejdéle zachovat. Druhým extrémem je 
hodnota dynamiky, při které dochází k výraznému potlačení samostatných aktivit. 
Situace by se dala popsat jako limitní hodnota dynamiky, při jejímž snížení již 
nebude jedinec schopen samostatného fungování (většinou se jedná o stav, kdy 
jedinec již prakticky neopouští domácí  prostředí, a riziko krizových situací je již velmi 
významné a život omezující).  

10.2 Ideální popis průchodu stárnutím 
Z hlediska průchodu procesem stárnutí je ideální situace, kdy dynamika při 
průchodu procesem stárnutí neklesá, kdy její hodnota zůstává na hodnotě, která byla 
přirozená pro jedince v průběhu aktivní části života. Tento ideální průchod stárnutím 
je samozřejmě velmi těžké dosáhnout a zpravidla je to možné jen v minimálním počtu 
případů se zcela ojedinělou kombinací vhodných vnitřních i vnějších podmínek.  

Přirozené důvody omezování dynamiky života související s fyzickým stavem jedince 
v průběhu stárnutí je třeba vnímat jako zdravou míru poklesu dynamiky.  
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Cílem správné aktivní podpory zdravého stárnutí je nalezení a využití této limitní 
křivky pro každého jedince v konkrétních okamžicích a situacích. Základním 
principem je vyvážit možnosti  jedince, jeho vlastní vůli a představu stárnutí a 
správnou míru ovlivnění a podpoření bezpečnosti vlastních aktivit. 

 

Obrázek 2 Ideální křivka stárnutí 

 

10.3 Typický průchod stárnutím 
Velmi silným mechanizmem, který v průběhu procesu stárnutí lze zaznamenat ve 
velkém počtu případů, je nadměrné preventivní omezování dynamiky za účelem 
udržení bezpečnosti samostatného fungování. V průběhu stárnutí je možné (a tento 
mechanizmus lze zpětně vysledovat u celé řady rodin, jejichž senioři prošli celým 
procesem stárnutí) popsat následující kritické body průchodu stárnutím: 

Bod první významné komplikace. Zpravidla se jedná o nějakou v životě jedince 
významnou negativní událost (úmrtí životního partnera, náhlé zranění, silnější 
zdravotní komplikace apod.). Právě tento bod výrazným způsobem ovlivňuje průchod 
následnou fází  stárnutí. V tomto bodě totiž dochází na straně seniora ke snížení 
pocitu bezpečnosti, často i ke skutečnému objektivnímu navýšení rizika, drobnému 
přirozenému poklesu dynamiky atd. Přirozenou reakcí je snaha udržet bezpečnost 
života na stejné úrovni, a tudíž je velmi často využíván mechanizmus minimalizace 
rizikových činností a situací. Aby tento mechanizmus byl skutečně účinný, je třeba 
dynamiku omezit výrazně a v předstihu před skutečnými limity  jedince. Často je i 
podpořen sociální sítí seniora (především díky nezkušenosti rodin s aktivní 
podporou). 

Tím je ale nastartován proces postupného nadměrného preventivního omezování 
dynamiky života, který se v dalších iteracích opakuje se zvyšující se intenzitou po 
určité relativně krátké období (několik měsíců, maximálně let). V tomto období 
nastoupí druhý klíčový mechanizmus – aktivity s nízkou mírou využívání se 
stávají subjektivně a nakonec i objektivně rizikovějšími. Toto se děje díky snížení 
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pocitu bezpečnosti udržovaného jejich rutinním opakováním a jsou následně 
preventivně potlačeny. 

 

Obrázek 3 Standardní křivka stárnutí 

 

10.4 Standardní (současná) podpora 
V souvislosti s výše popsaným procesem opouštění aktivit dochází 
k akcelerovanému pádu hodnoty dynamiky života, až dojde k přiblížení ke spodnímu 
limitu dynamiky. V tomto okamžiku zpravidla jedinec i jeho rodina vyčerpají všechny 
vlastní nástroje pro zvyšování bezpečnosti, všechny rizikové situace jsou 
minimalizovány na absolutní minimum. Přichází okamžik, kdy začne být 
nezbytné doplnění bezpečnosti vnějšími nástroji.  Historicky přirozeným 
mechanizmem bylo soužití s rodinou a využití její aktivní podpory. Tento 
mechanizmus je ale dnes přetransformován do řady jen těžko akceptovatelných 
kroků (sestěhování více generací do jednoho obydlí, odchod z přirozeného prostředí 
do zařízení s podporou atd.) Tento krok je zpravidla vnímán velmi negativně a je 
často odkládán. V tomto okamžiku je využíván  mechanizmus vnější podpory 
tísňovou péčí (v lepším případě), v horším případě se jedinec i přes zvyšující se 
objektivní riziko pokouší setrvat v samostatném způsobu života.  

Základním rysem procesu stárnutí je fakt, že se jedná o proces v zásadě nevratný. 
Pokud dojde k omezení dynamiky, je její zpětné navýšení vpodstatě 
nerealizovatelné. Veškeré preventivní kroky tedy paradoxně vedou ke stále 
silnějšímu propadu, který je omezen až dosažením limitu možnosti samostatného 
fungování. 

Z popsaného průběhu stárnutí je zcela zřejmé, že podpora v této fázi je řešením, 
které významným pozitivním způsobem ovlivňuje možnosti podpory na konci 
samostného stárnutí, prodlužuje období se samostatným fungováním, ale celkový 
průběh křivky stárnutí v tomto okamžiku již v podstatě ovlivnit nelze.  
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Obrázek 4 Standardní podpora – 80´s – tísňová péče 

 

10.5 Typický průchod stárnutím – okamžik spuštění aktivní 
podpory 

Základním principem aktivní podpory stárnutí je neodkladné zahájení podpory 
v okamžiku, kdy dochází k prvním projevům potlačení dynamiky života. Cílem je 
po celou dobu stárnutí postupně nahrazovat sníženou bezpečnost při provádění 
aktivit externími nástroji / podporou, která umožní další provozování aktivit i s vyšší 
mírou reálných rizik, která jsou ovšem zřetelně eliminována vnější podporou. Tím je 
možné dosáhnout využití přirozeného limitu jedince, postupné omezování aktivit je 
realizováno na základě mnohem lepšího nalezení skutečných osobních limitů 
(zdravotních, sociálních, psychických). Pokud je podpora správně realizována, dojde 
ke zvolnění fáze poklesu dynamiky a k výraznému prodloužení fáze života s vyšší 
dynamikou (a svým způsobem i s vyšší kvalitou).  

Podporu akitvního stárnutí má smysl zahájit vpodstatě v libovolném okamžiku 
procesu stárnutí, míra efektivty ovšem výrazně stoupá s dřívějším okamžikem 
nasazení. 

Důležité je vždy zvážit, která část omezení je dána skutečnými limity jedince a která 
část omezení je realizována preventivně, v důsledku obav a tlaku sociální sítě i 
obecných konvencí.  
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Obrázek 5 Princip aktivní podpory 

 

10.6 Typický průchod stárnutím - princip aktivní podpory 
Aktivní podpora stárnutí umožňuje maximální využití možností každého jedince. Pro 
její kvalitu platí následující pravidla: 

• Podpora musí být nasazena co nejdříve po vzniku prvních obav (popřípadě po 
vzniku objektivních rizik). 

• Podpora musí být zřetelná a jednoduše a robustně použitelná i v krizových 
situacích. 

• Podpořený jedinec musí mít ve zvolený princip podpory důvěru ( mít možnost 
ověření). 

• Podpora musí respektovat individuální potřeby jedince, jeho sociální sítě, místní 
uspořádání apod. 

• Podpora musí být co nejvíce sofistikovaná, tak aby případný vznik krizové 
situace byl skutečně rozpoznám a podpořen. 

Pokud je takováto podpora realizována včas a s využitím výše uvedených principů, je 
možné proces stárnutí výrazným způsobem ovlivnit.  
 
Je možné hledat paralelu s historickými postupy, kdy i banální, dnes jednoduše 
léčitelná choroba představovala riziko a často i devastující proces pro lidský život. 
K jejímu potlačení bylo zapotřebí jen  aplikovat určitý postup na základě pochopení 
celého mechanizmu. Tento mechanizmus jsme dnes schopni aplikovat a průběh 
choroby dramaticky ovlivnit. Paralelu s touto situací lze spatřit v tom, že řada seniorů 
projde procesem stárnutí velmi intenzivním a devastujícím způsobem v podstatě 
zbytečně. K jeho značnému zlepšení by stačilo několik jednoduchých nenáročných 
mechanizmů či kroků aktivní podpory. 
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Obrázek 6 Dosažitelné zlepšení s využitím aktivní podpory 
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11 Etika využívání asistivních technologií 

V současné době existuje velký rozsah asitivních technologií a na nich založených 
řešení a službách, které mohou přinášet benefity všem, kteří potřebují specifický druh 
péče nebo podpory. Mohou poskytnout klientům i dalším osobám vyšší nezávislost, 
tedy i kvalitu života a rovněž šetřit čas a úsilí profesionálním pečovatelům i dalším 
pečujícím osobám. Stejně jako u dalších činností a služeb je však třeba zvažovat 
rizika, která mohou při využívání asistivních technologií nastat. Je třeba tak činit ve 
všech fázích procesu úvah a nasazování asistivních technologií, počínaje úvahami 
o možném nasazení asistivních technologií, přes výběr vhodné technologie, řešení či 
služby, plánování konkrétního způsobu nasazení asistivní technologie nebo řešení 
nebo druhu a provádění služby až po průběh instalace a využívání asistivní 
technologie a poskytování služby. 

Je třeba vnímat, že každá inovace může mít potenciál prospívat lidem, ale současně 
že s sebou může nést související rizika spojená s nevhodnou aplikací a nesprávným 
používáním nebo nepředpokládanými vedlejšími riziky. Tato rizika nemusejí být 
patrná při přípravě a zahájení inovačního procesu, mohou se objevit až v jeho 
průběhu.Svět kolem nás se je v permanentním pohybu, proto inovujeme procesy 
péče a podpory. Jaká mohou být konkrétní rizika a s nimi spojené hrozby: 

Některé typy monitorovacích zařízení sloužících pro zvýšení bezpečí uživatelů 
mohou v případě nesprávného používání dat mít negativní vliv na soukromí a 
paradoxně i bezpečí uživatelů. Zvýšené riziko přináší zejména používání 
informačních technologií založených na principu sdílení dat a přenosu 
prostřednictvím datových sítí. Takové informace se mohou dostat do nepovolaných 
rukou a/nebo být zneužity. Vztah mezi použitou technologií a soukromím nemusí být 
vždy zřejmý. 

Připomeňme zde Směrnici EU2002/58/ES ze dne12. 7.2002 o principech sběru, 
skladování a využití osobních údajů a náš zákon č.101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a dohledovou praxi Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

Tržní síly jako indukovaná nabídka, pokles cen, agresivní reklama a nekorektní 
chování poskytovatelů komerčních služeb, resp. jejich dealerů, mohou vést ke 
zbytečnému využití navíc neadekvátních asistivních technologií a služeb, k přecenění 
jejich role a v souvislosti k omezení skutečně potřebných služeb a ke snížení 
osobního lidského kontaktu pečovaných osob s osobami pečujícími. 

Asistivní technologie a obdobná zařízení, pokud jsou vyžívána k náhradě či podpoře 
činností, kterých je pečovaná osoba schopna sama, způsobují snížení samostatnosti 
a zvyšování závislosti na péči jiných osob, 

Nesprávná volba zařízení nebo služby, jejíž užívání je za hranicemi osobních 
schopností uživatele, může péči spíše komplikovat než usnadňovat, může být 
zdrojem stresu, zmatenosti i agresivity. 
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Jednostranné zaměření na jeden či více problémů pečovaného bez ohledu na jeho 
schopnosti nebo na souvislosti daných problémů. 

Užití asistivních technologií bez informovaného souhlasu pečované osoby. S každou 
pečovanou osobou je třeba projednat způsobem odpovídajícím jejím schopnostem 
výhody a nevýhody navrhovaného řešení. Je třeba vzít v potaz pocit stigmatizace 
používáním asistivní technologie, zvláště v případech, kdy je přítomnost asistivní 
technologie u uživatele na první pohled patrná a odlišuje ho od okolí. 

Nedostatečná funkce pro daný případ nebo diagnózu. Například senzorová podložka 
na lůžku by neměla pouze pomáhat monitorovat riziko pádu z lůžka a varovat 
samotného uživatele před rizikem, ale měla by nabídnout nebo zprostředkovat jiné 
řešení, například odbornou asistenci při manipulaci na lůžku nebo bezpečný 
doprovod při pohybu mimo lůžko. 

Čtyři zásady 

Vodítkem pro implementaci aditivních technologií jsou 4 zásady, které jsou převzaty 
z moderní medicíny: 

NEUŠKODIT. Protože nechceme způsobit uživateli žádnou škodu, musíme se 
nejprve ptát sami sebe, zda skutečně nezpůsobíme více škody než užitku. Například 
proto, že existuje riziko, že nějaké zařízení nebo jeho část nemůže vyvolat u osoby 
s demencí stres a zmatenost. 

PROSPÍVAT. Snažit se vědomě, aby užití technologií a všechny skutečnosti s tím 
spojené přinášely prospěch pečovaným osobám. Například umožňovaly přivolat 
pomoc, když pečovaný upadne nebo pomáhaly při správném užívání předepsané 
medikace. 

RESPEKTOVAT práva uživatelů, jako je právo na informace, na vyslovení souhlasu, 
na soukromí a na osobní svobodu. 

SPRAVEDLNOST, rovné zacházení, férovost a korektnost. Týká se rovného přístupu 
k asistivním technologiím, ale také zohlednění zvláštností a individuálních odlišností 
osob. 

11.1 PRO a Proti 
Následně je třeba, abychom si položili otázky na všechny PRO i PROTI využití 
konkrétních asistivních technologií: 

Zvažovali bychom využití asistivních technologií za jiných okolností a za jakých? 

Jaký je náš pohled na samotného člověka s tímto omezením? 

Neselháváme při hodnocení silných stránek osobnosti a v respektování vlastních 
přání? 

Co bychom zvolili pro sebe či nám blízké osoby, kdybychom byli ve stejné situaci? 
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Jaký by mohl být pohled někoho jiného (například nám známé autority) na námi 
navrhované řešení? 

Jaké mohou být důsledky zvoleného nebo neuskutečněného řešení? 

Přijímáme riziko, které zvolené řešení přináší? 

Jsou všem zúčastněným na tomto řešení zřejmé argumenty pro i proti? 

11.2 Bezpečnost 
Uvažování o asistivní technologii spíše než jako o riziku zdůrazňuje zjevný fakt, že 
pomáhá lidem dělat věci, které by jinak byly mimo jejich možnosti. To také zahrnuje 
takové záležitosti jako je udržování kontaktů a komunikace s lidmi, které mají rádi. 
Nebo pamatovat a připomínat si události a plnit úkoly každodenního života. Proto 
přemýšlejme, jak technologie mohou pomáhat lidem dosahovat věcí, které jsou pro 
ně za jiných podmínek obtížně dosažitelné. Jak mohou zvýšit kvalitu jejich života a 
kvalitu jejich vztahů. Bezpečnost je také velmi důležitá, ale uživatelé by možná rádi 
udělali kompromis mezi jejich bezpečím a naplněním jejich potřeb. Například, že by 
chtěli jít večer ven nebo přijímat návštěvu, protože hledají sociální kontakt nebo chtějí 
něco dělat nebo prožít. V takovém případě dveřní senzor může možná zajišťovat 
jejich bezpečnost, ale nedovolí jim dosáhnout jejich potřeb sociálního kontaktu, což 
z dlouhodobého hlediska může vést ke stresujícímu zvýšení naléhavosti takové 
neuspokojené potřeby spojené ke zvýšení rizikovosti chování. Proto má smysl hledat 
alternativní cestu, jak uspokojit jejich potřebu. 

11.3 Klient je osobnost 
Skutečně konkrétní situace volá po technologickém řešení? Jaké jsou jiné 
alternativy? Například umožnit doprovázení člověka do míst jeho sociálních kontaktů 
nebo naplnit jinak smysluplně jeho čas. Asistivní technologie by neměly být vnímány 
jako rychlé hotové řešení. Vždy, když se o nich uvažuje, měly by se zvažovat 
všechny možné alternativy. Jak jsou technologie užity a jakou roli v tom hraje etika, 
záleží na nás. Osobnost klienta musí být vždy v centru našeho snažení. Musíme se 
vyhnout jednostrannému uvažování o klientech jen jako o lidech vyžadujících pomoc. 
Jsou to lidé, kteří mají různé schopnosti, potřeby, přání. To nás vede k otázce nad 
způsoby, jak zahrnout osobnost klienta do procesu a jak pak získat jeho informovaný 
souhlas. Nemůžeme se spokojit s obecným předpokladem, že například osoba 
s demencí nemůže dát souhlas. Ve skutečnosti bychom měli implicitně vycházet 
z předpokladu, že takovou schopnost má a měli bychom ji hledat. 

Kapacita dát souhlas není něco, co člověk má nebo nemá. Často závisí na situaci a 
na způsobu, jakým je otázka prezentována. To bude vyžadovat hledání nejlepšího 
možného přístupu, užití verbální i neverbální komunikace, obrázků, videí či reálné 
demonstrace fungování zvažované technologie. 

11.4 Etické otázky 
Závěrem je třeba poznamenat, že etické otázky, které nám klade užití asitivních 
technologií, se neliší příliš od těch, které nám kladou nové objevy nebo sociální 
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změny. Etické otázky si klademe rovněž v souvislosti třeba s klonováním nebo 
s geneticky upravenými potravinami, stejně jako při hledání řešení společenských 
problémů. 

Současný technický pokrok (věda, výzkum, inovace aplikací) nám často nabízí velmi 
lákavá (často i velmi jednoduchá) řešení. Je však dobré si připomenout, že asistivní 
technologie jsou pouze nástroj, který nám může pomoci dosáhnout určitých cílů. 
Stejně jako každá nástroj může být i tento použit správně nebo špatně. A na vině 
není nástroj, ale ten, kdo ho používá.  
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12 Kvantitativní průzkum v sociálních službách 

V rámci projektu asistivních technologií proběhl kvantitativní průzkum u poskytovatelů 
sociálních služeb. K tomuto účelu jsme využili webový dotazník. 

V rámci tohoto průzkumu jsme oslovili 959 poskytovatelů sociálních služeb. Nazpět 
se nám vrátilo 64 vyplněných dotazníků. Tím jsme dosáhli téměř 7% návratnosti. 

12.1 Používání asistivních technologií 

 

Graf 1 Používání asistivních technologií 

Na naši otázku Slyšeli jste už o pojmu asistivní technologie? odpovědělo 65 % 
poskytovatelů kladně. 

12.2 Účel 
V další otázce jsme se zeptali, k jakému účelu používáte asistivní technologie. 
Výsledkem bylo: 

Účel používání Počet 
poskytovatelů 

pro podporu učení (kalkulačka, softwarové nástroje – spell 
checker, word processor) 15 

pro denní aktivity (jako jídlo, mytí, vaření, oblékání, úklid, 
apod.) 20 

pro podporu komunikace (od obrázků po syntetizátor řeči) 25 
pro ovládání zařízení v daném prostředí (vypínače, řídicí 
jednotky, speciální rozhraní) 17 

pro usnadnění, resp. umožnění pohybu (chodítka, 
manuální/elektrický vozík) 45 

65% 

35% 

Ano

Ne
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pro volnočasové aktivity (adaptované knihy, hračky, 
počítačové aplikace, apod.) 29 

pro vhodnější sezení a ležení (speciální židle, lůžka, 
antidekubitní matrace) 45 

a další 3 
Tabulka 1 Účel použití asistivních technologií 

12.3 Technologie 
Na poslední otázku Jaké technologie využíváte v rámci poskytování sociální služby? 
odpověděli poskytovatelé takto: 

 

Graf 2 Využívané technologie 

Z výše uvedeného grafu vyplývá, že 6 % poskytovatelů, kteří odpověděli na výzkum, 
používá technologii Aerion. Další technologie jsou využívány méně. Z  15 
dotazovaných technologií celé 4 nevyužívá nikdo. 

12.4 Shrnutí 
Z výše uvedených dat vyplývá, že asistivní technologie nejsou poskytovateli 
sociálních služeb ve větší míře využívané. Domníváme se, že je to především díky 
finanční nedostupnosti, ale také v nízké informovanosti o možnostech využití 
aditivních technologií.  

0 1 2 3 4 5 6

a jiné
SyfetyMonitor - Linet

Aerion - Život 90
sMonitor - Sospitas

EVITO - SHERLOG eVito
Philips Telehealth Solution

MS Band - Microsoft
netHalBook, zápisník s odečítačem HAL - Spectra

Trafika - služba pro čtení novin - Brailcom
Avisio - Kompone

InspectLife - Mediinspect
Laipac Lola

Aligator - Adart
SeniorInspect - CleverTech

Kinect - Microsoft
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13 Kvalitativní průzkum tísňové péče 

V rámci této části jsme na základě přání zadavatele provedli kvantitativní průzkum u 
služeb tísňové péče. 

Kvalitativní průzkum u služeb tísňové péče 
V rámci projektu asistivních technologií proběhl kvalitativní průzkum u všech 
registrovaných služeb tísňové péče. Průzkum prováděli dva odborníci pomocí 
osobního rozhovoru přímo v místě poskytování služby. Jak se v průběhu projektu 
ukázalo, byla osobní přítomnost velice důležitá. 

Abychom dosáhli co největší otevřenosti zaměstnanců v jednotlivých službách, 
přislíbili jsme naprostou anonymitu toho průzkumu. Cílem průzkumu není služby 
kontrolovat, ale zvýšit kvalitu jimi poskytovaných služeb.  

13.1 Anonymita 
Z důvodu větší otevřenosti ze strany jednotlivých poskytovatelů tísňové péče jsme 
kvalitativní průzkum prováděli s příslibem, že zjištěná data budeme prezentovat 
anonymně. Proto v jednotlivých grafech je pořadí jednotlivých služeb záměrně 
změněné.  

13.2 Legislativa 
Na začátku jsme si dovolili krátce připomenout legislativu, podle které jsou služby 
tísňové péče v rámci systému sociálních služeb poskytovány. 

13.2.1 Zákon 108/2006 Sb. - § 41 
(1) Tísňová péče je terénní služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová 
a elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení 
zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo 
schopností. 

(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: 

a) poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci, 
b) sociálně terapeutické činnosti, 
c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí. 

13.2.2 Vyhláška 505/2006 Sb. - § 7 
(1) Základní činnosti při poskytování tísňové péče se zajišťují v rozsahu těchto 
úkonů: 

a) poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci: 

1. poskytování nepřetržité distanční hlasové a elektronické komunikace, 
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2. v případě akutního ohrožení života nebo zdraví zprostředkování zákroku 
zdravotnické záchranné služby, policie nebo hasičů, 

b) sociálně terapeutické činnosti: 

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení 
osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální 
začleňování osob, 

c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 

podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních 
zdrojů, 

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí: 

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů. 

(2) Maximální výše úhrady za poskytování tísňové péče se rovná skutečným 
nákladům na provoz technických komunikačních prostředků. 

13.2.3 Metodika MPSV 
 

Posuzování žádostí 
Posouzení žádosti je věnována část VII metodiky. V návaznosti na metodiku MPSV 
je pro rok 2014 stanoveno následující: 

1. Minimální průměrné výše celkové úhrady ze strany uživatelů služby na 
financování příslušné služby sociální péče. Jedná se o průměrnou výši úhrady za 
sociální službu, a to za péči, stravu a pobyt s ohledem na příslušný druh služby 
sociální péče. 

Služby sociální péče § zákona 
č. 108/2006 Sb. 

Minimální průměrná 
výše úhrady 

Osobní asistence §39 90 Kč/hod. 
Pečovatelská služba §40 60 Kč/hod. 
Tísňová péče §41 1 500 Kč na 

1uživatele/měsíc 
Průvodcovské a předčitatelské 
služby 

§42 80 Kč/hod. 

Podpora samostatného bydlení §43 80 Kč/hod. 
Odlehčovací služby §44 90 Kč/hod. - terénní a 

ambulantní forma služby 
10 000,- pobytová forma 
služby 

Centra denních služeb §45 80 Kč/hod. 
Denní stacionáře §46 90 Kč/hod. 
Týdenní stacionáře §47 7 000 Kč na 

uživatele/měsíc 
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Domovy pro osoby se 
zdravotním postižením 

§48 13 000 Kč na 
uživatele/měsíc 

Domovy pro seniory §49 13 000 Kč na 
uživatele/měsíc  

Domovy se zvláštním režimem §50 13 000 Kč na 
uživatele/měsíc 

Chráněné bydlení §51 4 000 Kč na 
uživatele/měsíc 

Sociální služby poskytované ve 
zdravotnických zařízeních 
ústavní péče 

§52 10 000 Kč na 
uživatele/měsíc 

 

Tabulka 2 Výchozí hodnoty pro srovnání průměrné výše úhrady uživatelů za službu 
sociální péče 

 

Nejasnosti 
Porovnejme výši maximální úhrady dle vyhlášky a minimální úhradu v rámci 
posuzování žádostí o dotaci: 

 

Při prováděném průzkumu jsme narazili na různý výklad termínu provoz technických 
komunikačních prostředků1. Někteří poskytovatelé si tento termín vykládají tak, že 
v rámci služby mohou hradit pouze poplatky za telekomunikační služby. Pokud by 
tento výklad byl správný, nemohl by asi žádný z poskytovatelů na dotaci dosáhnout. I 
kdyby totiž hradil nejvyšší tarif od jakéhokoli poskytovatele, nedosáhl by na výši 
minimální úhrady.   

                                                            
1 Vyhláška 505/2006 Sb. - § 7, odst. 2 

Maximální výše úhrady za 
poskytování tísňové péče se 
rovná skutečným nákladům 

na provoz technických 
komunikačních prostředků. 

Minimální průměrné výše celkové 
úhrady ze strany uživatelů služby - 

1 500 Kč na 1 uživatele/měsíc 
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13.3 Jednotlivé služby 
13.3.1 Registr 

V rámci České republiky se k datu 31.12.2014 registrovalo 18 poskytovatelů služeb 
tísňové péče.  

Název služby Město
Agentura domácí péče Ladara o.p.s. Karlovy Vary
Anděl Strážný, z.ú. Česká Lípa
Domy s pečovatelskou službou o.p.s. Český Krumlov
DORKAS Ostrava, tísňová péče Ostrava
Eurocross Assistance Czech Republic, s.r.o. Praha
InspectLife - Senior Praha
Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou Zruč nad Sázavou
Oblastní charita Červený Kostelec Červený Kostelec
Pečovatelská služba města Mladá Boleslav - TP Mladá Boleslav
Pečovatelská služba S NÁMI DOMA o.p.s. Nejdek
Sociální služby Města Sušice, příspěvková organizace Sušice
Středisko sociálních služeb Praha
Terénní služba poskytována dle potřeb uživatelů                              Jihlava
Tísňová péče Plzeň
Tísňová Péče Boskovice
Tísňová péče Girasole Hustopeče
ŽIVOT 90 - tísňová péče AREÍON pro seniory a Praha
ŽIVOT Hradec Králové Hradec Králové  

Tabulka 3 Registrovaní poskytovatelé tísňové péče 

13.3.2 Působnost 
Někteří poskytovatelé zaregistrovali svoji službu jen v kraji, kde službu poskytují. 
Čtyři poskytovatelé mají službu registrovanou ve všech krajích. Připomínáme, že 
z důvodu anonymity je pořadí poskytovatelů změněné. Jak uvedeme níže, registrace 
nijak nekoresponduje s počty klientů v daných krajích. Křížek v následující tabulce 
znamená, že v daném kraji nemá poskytovatel službu registrovanou. 
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PHA STC JHC PLK KVK ULK LBK HKK PAK VYS JHM OLK MSK ZLK
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  

Tabulka 4 Registrovaná služba v daném kraji 

V následujícím grafu je patrné nízké zastoupení ve všech krajích. Pro větší 
přehlednost jsme v následujícím grafu vynechali celostátně registrované organizace. 

 

Graf 3 Počet poskytovatelů v daném kraji bez čtyř celostátně působících 

Dle skutečnosti 
Na základě informací od poskytovatelů jsme zjistili skutečné počty klientů tísňové 
péče v jednotlivých krajích.  
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PHA STC JHC PLK KVK ULK LBK HKK PAK VYS JHM OLK MSK ZLK

576 58 42 4 9 4 1 1 1
60

60 30 10
150 30 20
196

5 77
159

146
71

4 1 35 2
68

5
10 3 2 1 76 2 4 10

67
8 62 21 2 8 2

111 12 1 3 1  

Tabulka 5 Počet klientů v jednotlivých krajích - skutečnost 

Výše uvedená data nemusí být zcela přesná. Během průzkumu jsme dodatečně 
ověřovali, zda jsou uvedená data správná. Bohužel v době zpracování výsledků 
tohoto výzkumu nám poskytovatelé neodpověděli. Nicméně odchylku od skutečnosti 
odhadujeme v řádu jednotlivců.  

Dle statistických dat  
Na základě informací od MPSV jsme zjistili vykázané počty klientů tísňové péče 
v jednotlivých krajích. Rozdílnost dat může být způsobena různým obdobím – 
zatímco jsme zjišťovali skutečnost k 31.12.2014, MPSV má zatím data jen 
k 31.12.2013.  
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PHA JHC JHM KVK HKK LBK MSK PAK PLK STC VYS
61

23
28

72
1
1

21
81

58
121

71
17

5
100

147
860

98
156  

Tabulka 6 Počet klientů v jednotlivých krajích - MPSV 

Klienti  

 

Graf 4 Počet klientů v jednotlivých krajích – graf 

 

Počet klientů tísňové péče v celé republice je dle informací od poskytovatelů cca dva 
tisíce. Česká republika měla k 31. prosinci 2014 10 538 275 obyvatel.2 Služeb 
tísňové péče tedy využívá necelá pětina jednoho procenta občanů. Ve druhém 
červeném sloupci jsou data z databáze MPSV k 31.12.2013. Nesoulad dat může být 
způsobený již zmiňovaným různým referenčním obdobím. 
                                                            
2 https://www.czso.cz/csu/czso/obyvatelstvo_lide 
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V dalších grafech vycházíme z dat, která jsou aktuálnější, tzn. z těch, která jsme 
získali při našich návštěvách jednotlivých služeb.  

Město Praha má bezkonkurenčně nejvíce klientů. Klienti jsou většinou z větších 
měst: Praha, Mladá Boleslav, Ostrava, Hradec Králové apod. Tam, kde by tísňová 
péče byla asi nejvíce potřeba a to v méně dostupných lokalitách, nejsou většinou 
žádní klienti. Příčinou tohoto jevu, jak uvedeme níže, je především nedostatečná 
osvěta a finanční dostupnost služby.  
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Graf 5 Počet klientů dle jednotlivých poskytovatelů v jednotlivých krajích 
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Graf 6 Počet klientů dle jednotlivých poskytovatelů v jednotlivých krajích bez Prahy 

Jak je patrné z výše uvedeného grafu, jednotliví poskytovatelé jsou většinou majoritní 
v jednom kraji. Vždy to je kraj, ve kterém má poskytovatel své sídlo. Pro lepší 
přehlednost jsme graf zobrazili s vynecháním majoritně zastoupené Prahy. 
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Graf 7 Počet klientů dle jednotlivých poskytovatelů v jednotlivých krajích  

bez 3 největších poskytovatelů 
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Graf 8 Počet klientů dle jednotlivých poskytovatelů v jednotlivých krajích tří největších 
poskytovatelů 

V rámci výše uvedeného grafu je patrné, že i tři největší poskytovatelé mají majoritní 
zastoupení v kraji, kde mají sídlo své organizace. V dalších krajích mají již klienty jen 
v řádu jednotek. 

13.4 Způsob poskytování péče 
Jednotliví poskytovatelé se diametrálně liší v pojetí služeb tísňové péče. K porovnání 
jsme použili jednotlivé činnosti z výše uvedeného zákona o sociálních službách. 
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13.4.1 Z pohledu činností v zákoně 
neodkladná         
pomoc

soc.-terapeutické 
činnosti

zprostředkování 
kontaktu

uplatňování             
práv

1 1 1 1
1 0 0 1
1 1 0 1
1 1 0 1
1 1 0 1
1 1 0 0
1 0 0 0
1 1 0 1
1 1 0 1
1 0 0 1
1 0 0 1
1 0 0 1
1 0 0 1
1 1 0 1
1 1 0 1
1 1 0 1  

Tabulka 7 Tabulka poskytování jednotlivých činností 

Ve výše uvedené tabulce jsme poskytovatele, který poskytuje celkem 4 služby, 
z důvodu přehlednosti uvedli pouze jednou. V dalších podobných grafech budeme 
postupovat stejně.   

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím je činnost, kterou poskytuje 
ve větší míře pouze jeden poskytovatel tísňové péče. 

13.4.2 Z pohledu poskytovatele 

 

Jak jsme již popisovali výše, způsob poskytování jednotlivých služeb se diametrálně 
liší. V následujících grafech se zaměříme na to, zda poskytovatelé mají centrální pult, 
a jak zprostředkují pomoc.  

Pult 
Téměř 40 % poskytovatelů nemá centrální pult. Tísňovou péči poskytují 
prostřednictvím telefonu, který má u sebe pověřený zaměstnanec. V našem 
průzkumu jsme narazili na obdivuhodné nasazení, kdy jedna zaměstnankyně po 
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dobu 4 let poskytovala tísňovou péči sama. V praxi to vypadalo tak, že měla u sebe 
24 hodin zapnutý mobilní telefon, na který měla přesměrovaná tísňová volání.  

 

 

Graf 9 Centrální pult 

 

Pomoc  
Pokud přijmeme tísňové volání prostřednictvím pultu nebo telefonního přístroje je 
třeba poskytnout pomoc. I v tomto se jednotlivé organizace liší. 

zaměstnanec
servisní 
organizace rodina MP IZS

0 1 0 1 0
1 0 0 1 1
1 0 0 1 0
0 0 1 1 0
0 1 0 0 0
1 1 0 0 0
0 0 0 0 1
0 0 0 0 1
1 0 0 0 0
0 0 1 0 1
1 0 0 0 1
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 1
1 0 0 0 0  

Tabulka 8 Poskytovatel pomoci 

ANO 
61% 

NE 
39% 



 

 
 

TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU 
LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR 

  Strana 98 (celkem 148) 

 

 

Graf 10 Poskytovatel pomoci 

Ve většině případů je pomoc poskytována zaměstnancem dané služby. Z hlediska 
efektivity to ale většinou u větších poskytovatelů není možné. U organizací, které 
mají klienty ve více krajích, se poskytovatel pomoci mění v závislosti vzdálenosti od 
sídla organizace. 

13.5 Klienti 

 

Graf 11 Kapacita služby jednotlivých poskytovatelů dle registru a skutečný stav 
klientů 

Vzhledem ke skutečnému počtu klientů bychom mohli předpokládat, že kapacita 
většiny poskytovatelů několikanásobně převýší aktuální počet klientů. Nicméně na 
níže uvedeném grafu je zřejmé, že skutečnost je v mnoha případech jiná. 
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Graf 12 Procento využité kapacity služby jednotlivých poskytovatelů dle registru 

   

Jednu službu jsme ve výše uvedeném grafu museli vynechat: procento 8200 by totiž 
učinilo graf nepřehledným. 
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13.5.1 Cílová skupina 

Registr 
Dle typu postižení 
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0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1
0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1
0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1
0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1
0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1
0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1
0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1
0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1
0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1  

Tabulka 9 Zastoupení cílových skupin dle registru 
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Graf 13 Zastoupení cílových skupin dle registru 

Z výše uvedeného grafu je patrné zcela odlišné chápání cílové skupiny u jednotlivých 
poskytovatelů. Všichni poskytovatelé poskytují služby zdravotně postiženým. Avšak 
pouze jedna služba poskytuje své služby osobám v krizi, duševně-chronicky 
nemocným. Dle rozhovorů tomu ve skutečnosti je ale jinak. Téměř všechny služby se 
shodly, že poskytují pomoc všem cílovým skupinách, většinou s omezením na 
sluchově postižené. 
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Dle věku 
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Tabulka 10 Zastoupení věkových skupin dle registru 

 

Graf 14 Zastoupení věkových skupin dle registru 
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Dle výše uvedených údajů je zřejmé, že pouze jeden poskytovatel je připraven 
pomoci komukoli bez ohledu na jeho věk.  

Skutečnost 

 

Graf 15 Cílová skupina dle skutečnosti 

Dle námi zjištěných skutečností uvedli respondenti vždy maximálně dvě cílové 
skupiny, a to seniory (všichni poskytovatelé) a další skupinu zdravotně-postižených 
uvedla zhruba polovina. Z tohoto se můžeme domnívat, že poskytovatelé nerozlišují 
stav postižení.  

13.5.2 Technologie 
Jednotlivé služby používají různé technologie. Pro ilustraci uvádíme většinu z nich: 
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Běžná cena 970 Kč vč. DPH  

ASTV-GSM 

 

http://www.azelektronika.cz/produkt4-2.html 

Senior inspect 

 

Cena 4800 Kč 

MaxCom 
 

http://www.azelektronika.cz/produkt4-2.html
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://mobilni-telefony.heureka.cz/aligator-a360/galerie/?obrazek%3Da824aba538414fe8d8ed84dbe7f4846a&ei=zwM0Vc_bIIG0sAGIioSQAg&bvm=bv.91071109,d.bGg&psig=AFQjCNFk491wi98v3b0RgPU9jjS71Ahzvw&ust=1429558608023849
http://www.azelektronika.cz/gsm1.JPG
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Cena 3300 Kč 

Jablotron Granny 

 

Cena 5700 Kč 

APHIS GSM 
 

 

 

 

http://matilda.unas.cz/_obrazky/AphGSMsoupr.jpg
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Cena 1500 Kč 

http://matilda-elektonika.webnode.cz/products/produkt-2/ 

13.5.3 Využití technologií 
V následujícím grafu znázorňujeme četnost využívání výše uvedených technologií. 

 

Graf 16 Využívání technologií 
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13.5.4 Cena za službu 

 

Graf 17 Ceny služeb za měsíc za jednotlivé poskytovatele 

Hodnoty jsou ode všech služeb. Pokud je stejný poskytovatel, tak je zobrazena 
hodnota pouze jednou. 

Historie 

 

Graf 18 Vývoj cen 

Červené hodnoty jsou ceny v historii. I když bychom nečekali, že v rámci těchto 
služeb je možné zlevnění, přesto jsme na tuto skutečnost u jednoho poskytovatele 
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narazili. Ceny služeb se odvíjejí zejména od skutečnosti, zda má poskytovatel dotaci, 
popřípadě příspěvek na provoz od zřizovatele.  

Další poplatky 
 

 

Graf 19 Ceny za výjezd 

 

Velký rozdíl je i v dalších poplatcích. U většiny poskytovatelů klient za výjezd neplatí. 
U některých se však cena výjezdů pohybuje na hranici 1 000 Kč.  

13.5.5 Dotace 
V roce 2014 byla jednotlivým službám poskytnuta následující dotace: 
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Graf 20 Dotace MPSV v roce 2014 

Pro lepší představu jsme přepočítali dotaci na počet klientů. 

 

Graf 21 Dotace MPSV / klient / rok 

Z výše uvedeného grafu je patrné, že výše dotace se u jednotlivých služeb radikálně 
liší.   
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13.5.6 Počet výjezdů za rok 

 

Graf 22 Počet výjezdů za rok 

Výše uvedený graf zobrazuje, kolikrát tísňové služby vyjížděli ke klientovi, popř 
kolikrát zprostředkovali výjezd. 

13.5.7 Počet telefonních hovorů za měsíc 

 

Graf 23 Počet telefonních hovorů za měsíc 

675 

66 

0 0 17 
40 

13 

689 

75 

0 3 5 1 0 0 

72 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

800 

4 0 
100 

375 

60 3 

2757 

7 

540 

10 7 
150 

0 0 
120 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000



 

 
 

TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU 
LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR 

  Strana 111 (celkem 148) 

 

Ve výše uvedené tabulce uvádíme průměrný počet telefonních hovorů s klienty 
služby za měsíc. U jedné služby, která má nejvíce telefonních hovorů, data uvádíme, 
ale jejich validitu bohužel nemůžeme ověřit.  

13.5.8 Četnost spojení s klientem 

 

Graf 24 Četnost spojení s klientem 

Ve výše uvedeném grafu je vidět, že některé služby jsou s klientem ve spojení 
denně, některé týdně a některé „jen“ jednou do měsíce. 

13.5.9 Personální obsazení 
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Graf 25 Počet přepočtených úvazků 

Počet zaměstnanců u jednotlivých poskytovatelů se opět radikálně liší. Tato 
skutečnost je způsobena výší dotace a také rozdílným pojetím poskytované služby. 

 

Graf 26 Počet telefonů na jednoho zaměstnance za den 

Na uvedeném grafu vidíme počet telefonátů za den přepočtený na jednoho 
zaměstnance.  
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13.6 Zahájení služby 
13.6.1 Kde se dozvěděl 

V následujícím grafu uvádíme dle informací od jednotlivých poskytovatelů, odkud se 
klient o možnosti využití služby dozvěděl.  

 

Graf 27 Kde se klient dozvěděl o službě 

13.6.2 Situace 
Během našeho průzkumu jsme se snažili také zjistit, v jaké situaci klient oslovuje 
tísňovou péči. Všichni poskytovatelé shodně odpovídali, že valná většina klientů a 
jejich příbuzných kontaktuje službu až v případě, když klient už má zkušenost s tím, 
že potřeboval pomoc a neměl ji. Dovolíme uvést slova poskytovatelů: „osloví nás až 
po průšvihu.“ 

Již tady je patrné, že tísňová péče má velmi malou osvětu, které by se společnost 
měla věnovat.   

13.6.3 Kontakt  
Sociální šetření na začátku služby dle informací od poskytovatelů probíhá ve většině 
případů v místě bydliště. Mnohdy toto šetření probíhá prostřednictvím jiné služby, 
např. pečovatelské. 

8 

5 

2 

4 

5 

1 

2 

doporučení
známých

informační
leták

TV jiná sociální
služba

PR článek,
inzerát,

www

přes
prostředníka

u lékaře



 

 
 

TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU 
LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR 

  Strana 114 (celkem 148) 

 

 

Graf 28 Sociální šetření 

 

13.7 Činnosti služby 
13.7.1 Automatické testy 

Některá zařízení nemají automatické testy. Je zde velké riziko, že ve chvíli, kdy klient 
bude pomoc potřebovat, zařízení nemusí být funkční.  

 

Graf 29 Automatické testy zařízení 
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13.8 Technické zázemí 
13.8.1 Záložní zdroj  

Většina služeb nemá náhradní zdroj  

 

Graf 30 Záložní zdroj energie 

Většina služeb nemá náhradní zdroj energie.  

13.8.2 Nahrávání hovorů 

 

Graf 31 Nahrávání hovorů 

Většina poskytovatelů nenahrává hovory. 

ANO 
35% 

NE 
65% 

ANO 
35% 

NE 
65% 



 

 
 

TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU 
LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR 

  Strana 116 (celkem 148) 

 

13.8.3 Zálohování dat 

 

Graf 32 Záloha dat 

Většina poskytovatelů nezálohuje data. Skutečnost, že tři poslední grafy jsou stejné, 
není náhodná. Technické vybavení se odvíjí od možnosti financování jednotlivých 
služeb.  

13.8.4 Klíče od bytu klienta 

 

Graf 33 Klíče od bytu klientů 

Skutečnost, zda poskytovatelé mají klíče či nikoli se odvíjí od struktury a poskytování 
tísňové péče. Pokud nemají vlastní zaměstnance na výjezd, klíče od bytů většinou 
nemají. 
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13.9 Mystery calling 
V rámci průzkumu jsme použili kontrolní telemarketingový postup, kterým se 
monitoruje a hodnotí kvalita telefonické, e-mailové i dopisové komunikace firmy3. 
Touto cestou bychom se chtěli jednotlivým poskytovatelům omluvit, pokud by jim náš 
postup přišel nepatřičný.  

13.9.1 Postup 
Během jednoho dne jsme obvolali všech 18 poskytovatelů péče. Položili jsme 
jednoduchou otázku: Dobrý den, jmenuji se Eliška Novotná a pro svého známého z 
Vašeho okolí sháním tísňovou péči. Můžete mi nějak pomoci? 

Telefonní kontakt jsme použili přímo z registru poskytovatelů sociálních služeb4. 

 

Graf 34 Telefonní kontakt – zvednutí telefonu 

Zaskočilo nás velké množství poskytovatelů, kteří vůbec telefon nezvedají. Dva 
poskytovatelé přijali hovor na podruhé. Deset poskytovatelů zvedlo telefon okamžitě. 

13.9.2 Odpovědi 
Pro jasnější vhled uvádíme vybrané postřehy: 

• na dotaz jsme dostali odpověď: není tu sociální pracovnice. Bude v pondělí, 
volejte v pondělí, jinak si najděte vše na našich www stránkách. 

• já o této službě nevím nic, dělám tu 14 dní, dejte mi svůj telefon a během 
dneška se vám někdo od nás ozve 

• pasivita při rozhovoru 
• v jednom případě jsme byli zahrnuti perfektním výkladem. 

                                                            
3 http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/mystery-calling-angl 
4 http://iregistr.mpsv.cz/socreg/ 
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13.9.3 Dostupnost služby 
V rámci rozhovoru jsme zjišťovali, za jak dlouho je možné službu zavést. Tento údaj 
se nám podařilo zjistit pouze u 8 poskytovatelů. Na níže uvedeném grafu uvádíme 
lhůtu zavedení služby. 

 

Graf 35 Dostupnost služby  - informace z telefonního kontaktu 

Pouze jeden poskytovatel nám nabídl zavést službu ihned. Většinou je čekací doba 
týden, ve dvou případech měsíc.  

13.9.4 Zhodnocení 
Zaznamenali jsme celkově neprofesionalitu poskytovatelů (osob, které zvedly 
telefon). Služba nám nebyla nabízena, nikoho nezajímala situace osoby, pro kterou 
sháním službu, chyběla mi pružnost nabídky. Museli jsme se hlavně tázat my, 
abychom cokoliv zjistili. Neměli jsme pocit, že se jedná o hlavní službu, kterou 
organizace nabízejí, ve většině případů si nás předávali, než jsme se dostali k osobě, 
která informuje. Cítili jsme, že se jedná většinou o službu přidruženou. Co 
poskytovatel, to naprosto jiné podmínky. 

13.10 Mystery mailing  
V rámci úplnosti jsme na všechny poskytovatele poslali následující mail: 

Předmět:  Pomoc 

Od:   Josef Starší  
  
Komu:    

 ladara@ladara.eu  
 info@andelstrazn

y.eu  

 info@dpskrumlov.
cz  

 dorkas.ov@slezsk
adiakonie.cz  

1 

5 

2 

ihned týden měsíc
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 info@eurocross.c
z  

 renata.sucha@he
althinspect.cz  

 reditel@zivot90-
zrucns.cz  

 pecovatelky@hos
pic.cz  

 dps.pekarova@se
znam.cz  

 kdp@seznam.cz  
 kozlova@socialni-

susice.cz  
 info@socialnisluz

byp1.cz  
 info@zivot90-

jihlava.cz  
 tisnova.pece@mc

hp.cz  
 kolouchova@dee

p.cz  
 info@girasole.cz  
 sekretariat@zivot

90.cz 
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Datum:   20.5. 2015 08:15 

 

Dobrý den, chtěl bych co nejrychleji začít používat tísňovou péči. Prosím o 
informaci, do kdy mě můžete připojit a kolik mě to bude stát.  
Děkuji uctivě za odpověď. 
  
Josef Starší 

13.10.1 Rychlost odpovědi 
Prvním kritériem tohoto monitoringu jsme zvolili rychlost reakce. Někteří 

poskytovatelé reagovali během několika minut, někteří během dne. 

 

Graf 36 Rychlost odpovědi – mystery mailing 

Na výše uvedeném grafu jsou zobrazeny intervaly odpovědí jednotlivých 
poskytovatelů v minutách. 
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13.10.2 Termín realizace 

 

Graf 37 Dostupnost služby  - informace z emailového kontaktu 

Zajímavým zjištěním bylo, že ačkoli jsme se v telefonickém monitoringu setkali 
pouze s jednou organizací, která nabízí službu ihned, v mailové komunikaci toto 
garantují 4 poskytovatelé. 

13.10.3 Návratnost odpovědí  
Pět poskytovatelů nedopovědělo na mail vůbec. 

 

Graf 38 Návratnost odpovědí 

4 4 

1 

ihned týden měsíc

Odpověděl

Neodpověděl
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13.10.4 Úroveň odpovědí 
Pro představu úrovně uvádíme anonymizované odpovědi jednotlivých 
poskytovatelů. 

Dobrý den pane Starší,  

tísňovou péči můžeme u Vás nainstalovat během zítřka. Měsíční paušální částka 
za tísňovou péči je XXX Kč, výjezdy vykonané v rámci tísňové péče jsou 
zpoptlaněny částkou XXX Kč(časový úsek od 7:00 do 15:00 hodin) a XXX Kč (v 
čase od 15:00 do7:00 hodin, v sobotu a neděli a státních svátcích) 

Ohledně zavedení tísňové péče mě kontaktujte na tel.čísle XXX 

Dobrý den, 

 v současné době používáme domácí či mobilní tísňovou péči, dle toho, která se 
více hodí potřebám klientů.Veškeré info o cenách zařízení najdete na www.XXX. 

 Dle situace jsme schopni zajistit monitoraci ihned resp. v termínu, který si sami 
zvolíte. Pokud budete potřebovat detailnější informace, které nenaleznete na 
internetových stránkách či už rovnou zkonzultovat možnosti monitorace  

 Volejte prosím na koordinátorku tísňové péče p.XXX tel.:XXX nebo na našeho 
sociálního pracovníka p. XXX tel.:XXX. 

Dobrý den, obdržela jsem Váš email. Volné kapacity pro připojení na tísňovou 
službu máme. Připojení se snažíme zrealizovat co nejrychleji, vždy hledáme 
termín vyhovující klientovi a snažíme se ho sladit s možnostmi techniků. Já 
potřebuji vědět několik informací. Místo napojení, a zda máte pevnou telefonní 
linku. Od toho se odvozuje cena za poskytování služby. Platí se měsíční paušál: 
XXX v případě připojení na pevnou linku je to XXX a na mobilního operátora(SIM 
kartu dáváme do zařízení my) 250,-. Připojení v okolních obcích a městech 
můžeme realizovat ve spolupráci s městským nebo obecním úřadem a ti potom 
platí nám paušál a poplatek od klienta si určují oni. Tato varianta je zdlouhavá 
v případě, že již s daným městem nebo obcí nemáme uzavřenou smlouvu. Další 
možností je smlouva přímo mezi naším zařízením a klientem. Potom měsíční 
platba je v případě pevné linky XXX a mobilního operátora XXX. Pokud budete 
chtít podrobnější informace, tak mi zavolejte. XXX nebo XXX. XXX, sociální 
pracovnice XXX 

Dobrý den, 

 děkujeme za Váš zájem o naši službu. Stačí kontaktovat sociální pracovnici XXX 
(XXX) a domluvit si schůzku, kde si vše domluvíte a ona Vám také ukáže, jak 
služba funguje. Za službu se platí jednorázový poplatek XXX za montáž zařízení, 
kdy přijede technik z XXX. Dále se za službu platí měsíční poplatek ve výši XXX 
Kč.  

Vážený pane Starší, 
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cena základní tísňové služby je XXX Kč měsíčně a jsme schopni Vám tuto službu 
začít poskytovat cca do 2 hodin od zakoupení přístroje a podpisu smlouvy. Na 
stránkách http://www.XXX naleznete veškeré podrobnosti o naší službě. Rovněž 
je možné nás kontaktovat na tel. čísle XXX 

Dobrý den, službu jsme schopni nastavit do cca 10 dnů, záleží na způsobu 
připojení a dalších podmínkách u vás. Cena za připojení je XXX Kč, paušální 
poplatek za měsíc je XXX Kč.  

Dobrý den, 

 Služba Tísňové péče se poskytuje pouze ve městě XXX. Pro poskytování  této 
služby je potřeba pevná telefonní linka. Vzhledem k tomu, že zapojení této linky 
nám provádí firma z XXX, jsme schopni službu zajistit do týdne. Cena služby je 
XXX Kč měsíčně. " 

Potřebuji vědět, zda bydlíte v XXX, pokud ano, na péči se můžeme domluvit 
během příštího týdne. Poplatek je paušální na měsíc XXX Kč a dále za výjezd, 
pokud by nebyl ze zdravotního důvodu do XXX/výjezd. 

Dobrý den, 

 děkuji za váš zájem. V příloze vám posílám ceník tísňové péče, kde záleží, jaký 
přístroj si vyberete. Bude lepší, když vás v domácnosti navštívíme, přístroje 
ukážeme a domluvíme se na podmínkách poskytování služby.  

 Napište mi prosím svou adresu, telefon a domluvíme si návštěvu. 

Dobrý den ,  

Prosím obraťte se na pracovnice STP tel XXX a domluvte co nejrychlejší 
připojení  

Cena za poskytování služby tísňové péče je XXX Kč za měsíc. Napojení by bylo 
možné maximálně do měsíce od podání Žádosti o poskytování služby, kterou 
naleznete na internetových stránkách www.xxx sekci Sociální služby - Tísńová 
péče. Dole na stránce je ke stažení žádost, kterou stačí vyplnit a poslat buď 
mailem, poštou či přinést osobně. 

Dobrý den,  

   služba Tísňové péče XXX bude k 30.6.2015 ukončena. Můžete se ale obrátit 
na organizace (viz příloha), nesídlí v XXX, ale službu zde poskytují. 

Dobrý den, pane Starší 

Před připojením koncové stanice v bytě uživatele služby je nutné udělat sociální 
šetření (asi 1 h. jednání – údaje o zájemci služby, dostanete informace o tom, jak 
služba probíhá, jaká je cena, povinnosti naše, Vaše atd.). Po provedeném 
jednání jsme schopni cca do 7 dnů provést instalaci ve Vašem bytě a podepsat 
smlouvu o poskytování služby. Z vašeho mailu není znát odkud jste? Službu 
poskytujeme v XXX a okolní ch obcích, dále v XXX a okolních obcích, dále 

http://www.xxx/
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v Jičíně a okolních obcích, vše v dojezdovém čase max. do 35 minut. Za službu 
se platí při instalaci XXX Kč instalační poplatek, a dále XXX Kč měsíční paušální 
poplatek. Všechno bych Vám však řekl a vysvětlil při sociálním šetření v případě 
zájmu o službu. Pokud ji chcete poskytovat, sdělte mi, třeba telefonem, kdy by se 
Vám hodilo, abychom se u Vás setkali (navrhnout dva termíny, tj. den a hodina). 
Pak je potřeba uvést přesnou adresu, abych Vás našel. 

13.10.5 Zrušení služby 
Díky výše uvedenému monitoringu jsme zjistili, že jeden poskytovatel ukončí 
k 30.6.2015 poskytování služby tísňové péče. Oficiální vyjádření vedení služby 
k důvodu ukončení se nám podařilo získat: 

Dobrý den, 

důvodem je fakt, že služba TP je sice zařazena ve střednědobém plánu kraje, ale 
bez nároku na dotaci (a tedy na žádné veřejné finanční prostředky v rámci 
vyrovnávací platby). Služba je dle tohoto materiálu samofinancovatelná klientem 
při výběru 1 500,- Kč měsíčně dle částek doporučených v metodice MPSV. 
Takovou částku klient nezaplatí a ani neplatí u jiných poskytovatelů této sociální 
platby. Tito klienti dotace v programu A přímo od MPSV přitom pobírají. 
V Plzeňském kraji jsou zaregistrovány 4 organizace s celorepublikovou 
působností, tak jsme na ně naše klienty odkázali a služba by jim měla být tímto 
bez problémů poskytována. 

13.11 Závěry výzkumu 
Na základě provedeného výzkumu musíme konstatovat, že poskytování tísňové 
péče se u jednotlivých poskytovatelů někdy diametrálně odlišuje. Je třeba 
nastavit nějaké jednotné standardy? Určitě by to bylo vhodné. Nicméně pojďme 
se nejprve zastavit u skutečnosti velice nízkého počtu klientů této služby. 

Proč je v celé republice pouze 2 000 klientů? Při položení tohoto dotazu nám 
jednotliví poskytovatelé odpovídali takto: 

 Klienti nechtějí za službu platit. 
 Klienti o naší službě nevědí. 
 Klienti tvrdí, že tuto službu zatím nepotřebují. 

Před zahájením práce na standardech tísňové péče doporučujeme provést 
průzkum především u těch klientů, kteří by službu měli využívat.Je třeba zjistit, 
proč službu nevyužívají, proč o nic nemají zájem apod. Zavedení standardů 
v době, kdy není přesně vyjasněné financování tísňové péče, bude pro některé 
služby tísňové péče likvidační.  

Dále je třeba se zamyslet nad efektivitou této služby, zejména s ohledem na 
centrální pult. 

Závěrem tohoto výzkumu chceme vyzdvihnout práci všech zaměstnanců tísňové 
péče. Zejména malí poskytovatelé provádějí velice záslužnou činnost. V další 
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části 3a je provedeno porovnání nákladů na pobytovou službu, pobyt ve 
zdravotnickém zařízení a terénní službu s tísňovou péčí. Již v této chvíli víme, že 
pokud chceme jít cestou zefektivnění sociálních služeb, je rozvoj tísňové péče 
krok tím správným směrem.  

13.12 Doporučení 
Při tvorbě doporučení je třeba pamatovat na to, že tísňová péče je jedinou 
službou, která ve větší míře již využívá asistivní technologie. Důležitou 
skutečností je přínos dohledové péče jako takový. V každém případě ve valné 
většině případů jednotliví poskytovatelé šetří celkové náklady sociálních služeb. 
Tvůrce koncepce sociálních služeb by tyto služby měl podpořit a vytvořit lepší 
podmínky pro jejich poskytování. Zároveň by měl nastavit jasnější podmínky pro 
získání dotace jednotlivým poskytovatelům.  

Navrhujeme změnit tísňovou péči na dohledovou péči, případně monitoring. 
Vzhledem k tomu, že se vyskytují problémy s pojetím služby, navrhujeme zrušení 
této samostatného druhu sociální služby. Navrhujeme ji zařadit jako součást 
terénní služby.  

Druhým důležitějším krokem je podpora dohledové služby. Navrhujeme provést 
jednorázové příspěvky na klienta ve výši 300 – 500 Kč pro občany, kteří mají 
2. stupeň a vyšší, nebo jsou příjemci dávek starobního nebo invalidního 
důchodu.  

V další fázi je nutné vyřešit podmínky ze strany poskytovatele pro získání tohoto 
příspěvku. Příspěvek v této výši by nijak zásadně nezměnil výši finančních 
dotací, které MPSV každoročně vynakládá.  
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14 Vybrané dostupné technologie 

V rámci této části jsme popsali vybrané technologie. V rámci přehlednějšího 
výčtu jsme stanovili jednotlivé oblasti:  

• Název asistivní technologie a výrobce, odkazy na veřejné zdroje 
• Která omezení funkčnosti kompenzuje? Účelem je identifikace všech 

kompenzací, kdy je vhodné použití řešení pomocí konkrétní technologie, 
jejich podmínky a závislosti. Například kompenzace nevidomému nelze 
použít, pokud je zároveň hluchý. 

• Které vrstvy pokrývá (ve které vrstvě se pohybujeme) a které očekává 
pokrývat  

o Technologická vrstva 
o Přenosová lokální 
o Přenosová vnější 
o Aplikační vrstva 
o Analytická vrstva 

• Jaký je obchodně provozní model? 
o Obchodní 
o Provozní – kdo co provozuje 

• Zkušenosti s technologií 
V této kapitole je tedy vzorově popsáno pár vybraných technologií dle výše 
uvedených principů.  

 

14.1 Kinect 

KinectNázev Kinect 
Výrobce Microsoft 
Odkazy http://www.techhive.com/article/2010693/your-kinect-might-run-your-next-

physical-therapy-session.html 

https://www.youtube.com/watch?v=UPJkFVIdjWk 

http://www.neowin.net/news/kinect-to-be-used-in-physical-therapy-for-
injured-veterans 
https://www.youtube.com/watch?v=5sv3nKPeM9g 

https://www.youtube.com/watch?v=wmxhWhKmcUQ 

Kompenzace 
funkčností 

Rehabilitace - výuka a kontrola cvičení 
Motorika - schopnost rozvíjení  
sociální vyloučení - schopnost interaktivní komunikace, rozvíjení 
rozumových schopností formou hry 
Další oblasti rehabilitace: 

• stabilita stoje 
• rovnováha 

http://www.techhive.com/article/2010693/your-kinect-might-run-your-next-physical-therapy-session.html
http://www.techhive.com/article/2010693/your-kinect-might-run-your-next-physical-therapy-session.html
https://www.youtube.com/watch?v=UPJkFVIdjWk
https://www.youtube.com/watch?v=5sv3nKPeM9g
https://www.youtube.com/watch?v=wmxhWhKmcUQ


 

 
 

TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU 
LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR 

  Strana 127 (celkem 148) 

 

• aktivní zapojení horních končetin 
• aktivní zapojení dolních končetin 
• přenos váhy - zatížení paretické dolní končetiny (např. fotbal, 

bowling) 
• rychlost reakcí, postřeh 
• koordinace - oko - ruka 
• orientace v prostoru 

Výhody tohoto způsobu rehabilitace: 
• Větší motivace pro pravidelné cvičení  
• Objektivizace: Pacientovu počínání můžeme přiřadit skóre, to může 

kontrolovat jak terapeut tak pacient. 
• Pacient má okamžitou zpětnou vazbu. Může se sám částečně 

kontrolovat 

Dlouhodobá zpětná vazba. Po měsíčním cvičení může pacient porovnat 
své výsledky. Díky objektivizaci si uvědomuje, zda se zlepšuje. 

Technologická 
vrstva 

Zařízení, které snímá pohyb lidského těla, gest, které převádí do vektorů 
pro další zpracování. To provádí připojená jednotka XBOX, která obsahuje 
patřičný SW, který vede klienta, vyhodnocuje a komunikuje s ním 

Přenosová 
lokální 

Kinect senzor je možné připojit i k zařízení typu PC. Pro domácí využití „ne 
IT odborníky“ je ale vhodné zachovávat balíček zařízení jako celek. 

Přenosová 
vnější Jednotka XBOX je propojena přes síť (WIFI i LAN) internet k účtu 
Aplikační 
vrstva 

Jsou k dispozici nástroje pro terapeuta, který vytváří plán cvičení a 
vyhodnocuje úspěšnost 

Analytická 
vrstva 

Nejsou známy nadstavby, které by, v širším měřítku, prováděly rozsáhlejší 
analýzy než zpracování stavu jednoho klienta. Technicky to ale není žádný 
problém, vzhledem k otevřenosti rozhraní 

Obchodní 
model 

Zařízení si koupí klient či je dostává zapůjčeno od poskytovatele. Poplatky 
za přenos dat a provoz účtu jdou formou služby. K té je přičteno i případné 
zapůjčení zařízení 

Rozdělení 
úhrad 

Možná dotace na pořízení a i provoz v případě identifikace potřebnosti této 
pomůcky 

Zkušenosti  viz odkazy 

14.2 SafetyMonitor 

Název SafetyMonitor 
Výrobce Linet 
Odkazy http://www.linet.com/cz/ 
Kompenzace 
funkčností 

• Systém pro nepřetržité bezkontaktní snímání životních funkcí 
pacienta a sledování opuštění lůžka.  

• Určené pro monitoring pacientů se střední mírou rizika náhlého 
zhoršení zdravotního stavu v nemocniční péči, pečovatelství a v 
domácí péči. Zdravotnický prostředek třídy IIb. 
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Systém nepřetržitě informuje ošetřující personál o případném výskytu 
nežádoucích příhod (změny základních vitálních funkcí mimo 
akceptovatelné hranice, opuštění lůžka) u sledovaných pacientů/osob. 
Ošetřující personál je informován prostřednictvím stacionárních 
zobrazovačů na centrálním dohledovém pracovišti nebo prostřednictvím 
mobilního zařízení ("chytrý" telefon, tablet apod.) 

Hlavní oblasti využití 

• Pooperační stavy ve zdravotnických zařízeních mimo jednotky 
intenzivní péče. 

• Pooperační stavy a doléčení pacientů v domácí péči nebo 
pečovatelském zařízení. 

• Chronická onemocnění kardiovaskulární nebo dýchací soustavy. 
• Dlouhodobě nemocní v domácí péči nebo pečovatelských 

zařízeních. 

Technologická 
vrstva 

Bezkontaktní senzorická podložka umístěná pod matrací lůžka. Monitoruje 
vitální funkce pacienta (tep/dech) a přítomnost pacienta na lůžku. 

Přenosová 
lokální 

Senzorická podložka je buď připojena k řídící jednotce lůžka (platí pro 
lůžka Linet), nebo k ovladači zařízení (ostatní lůžka). Tato zařízení dále 
zprostředkují přenos dat do vnějšího prostředí. 

Přenosová 
vnější 

Řídící jednotka lůžka a ovladač zařízení slouží jako komunikační moduly 
pro přenos dat do místní počítačové sítě. Komunikační modul je vybaven 
rozhraním dle standardu IEEE802.11 b,g,n (Wifi) a IEEE802.3 (Ethernet). 

Aplikační 
vrstva 

Aplikace SafetyMonitor je zodpovědná za udržování přenosu dat z 
jednotlivých snímacích zařízení, vyhodnocení snímaných dat, alertování 
personálu dle individuálního nastavení, archivaci dat a administraci 
systému. 

Analytická 
vrstva 

SafetyMonitor exportuje data do nemocničního nebo pečovatelského 
informačního systému prostřednictvím standardu HL7. Analýza dat dle 
požadavků zákazníka se následně realizuje v jeho informačním systému. 
Analyzovat lze i archivovaná data. 

Obchodní 
model 

Zařízení nakupuje pro své klienty zdravotnické nebo pečovatelské 
zařízení, v omezené míře přímo koncoví klienti.  
Možno poskytovat i formou pronájmu (operativní leasing). 

Rozdělení 
úhrad 

Na některých trzích se na úhradě systému pro zdravotnická a 
pečovatelská zařízení podílejí zdravotní pojišťovny. 

Zkušenosti  Bude spuštěno ve 2Q/2015 

14.3 Cloudové služby pro monitoring stavu pacinetů 

Název Cloudové služby pro monitoring stavu pacinetů 
Výrobce Aditi.com 
odkazy https://www.youtube.com/watch?v=pZ5Zmi3Cppk 
Kompenzace 
funkčností 

Monitoring stavu pacientů, vyhodnocování dat z osobních senzorů 
pacientů. 

https://www.youtube.com/watch?v=pZ5Zmi3Cppk
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Technologická 
vrstva 

Využití cloudových služeb Microsoft Azure a Office365 případně MS CRM 
online pro správu dat o pacientech, jejich potřebách a vyhodnocování dat 
z osobních senzorů pacientů. 
 

Přenosová 
lokální 

Dostupnost platformy je prostřednictvím standardních protokolů v prostředí 
Internetu. 

Přenosová 
vnější Internet, GSM konektivity 

Aplikační 
vrstva 

Aplikace slouží pro komplexní správu dat o pacientech (klientech), jejich 
vyšetřeních a výstupech z laboratorních výsledků. Tato data jsou 
kombinována s daty z osobních senzorů pacientů a jsou vyhodnocována, 
lékař je upozorňován na kritické stavy s možností přednastavení kritických 
hodnot u ukazatelů. 

Analytická 
vrstva 

Vyhodnocuje s využitím MS SQL data. Je přístupná i pro mobilní klienty, 
lékař má vždy a všude přístup k datům pacienta. 

Obchodní 
model Prodáváno jako služba. 
Rozdělení 
úhrad V České republice zatím nevyužíváno. 
Zkušenosti  Pouze zahraniční. 

14.4 Tísňová péče Život 90 

Název Tísňová péče AREÍON Život 90, spolek 

Výrobce Život 90 

Odkazy http://www.zivot90.cz/201-tisnova-pece 

Kompenzace 
funkčností 

Nonstop pomoc v krizových situacích: 
* Pád * Nevolnost * Slabost * Přepadení * Strach ze samoty * Nenadálá udá  
(požár, únik plynu, vody atd.) 

Technologická 
vrstva 

Bezdrátové tísňové tlačítko umožňující uživateli jednoduše aktivovat 
tísňové volání, pohybové čidlo realizující nastavitelnou smyčku časového 
dohledu (kontrolu aktivity uživatele), řídící jednotka (centrála, ústředna) se 
zálohovaným napájením, případně další technický prostředek k datovému 
i hlasovému spojení objektu uživatele s dispečinkem tísňové péče.  

Přenosová 
lokální 

Bezdrátové prvky (tísňová tlačítka, případně pohybová čidla, opakovače 
signálu zajišťující větší dosah, atd.) komunikují s řídící jednotkou 
(centrálou, ústřednou) v kmitočtovém spektru používaném v evropské 
lokalitě a přiděleném Evropským úřadem pro radiokomunikace (ERO). 

Přenosová 
vnější 

Zařízení může komunikovat s dispečinkem tísňové péče buď rozhraním 
JTS (jednotné telefonní sítě) nebo rozhraním sítě GSM. Oba typy rozhraní 
jsou na straně dispečinku zálohované znásobením komunikačních kanálů 
(počtem linek u jednotlivých pultů). 

http://www.zivot90.cz/201-tisnova-pece
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Aplikační 
vrstva 

Dispečink tísňové péče s nepřetržitým provozem zajišťuje datové i hlasové 
spojení s uživateli tísňové péče v krizových situacích (tísňová volání 
aktivovaná tísňovým tlačítkem či absencí pohybu v objektu uživatele), 
monitoruje stavová hlášení od řídících jednotek umístěných v objektech 
uživatelů.  
Celé pracoviště dispečinku po technické stránce představované 
počítačovým hardwarem je zálohované pro případ výpadku elektrické 
energie záložním zdrojem a pro případ technické závady hardwaru 
zdvojením počítačového vybavení. 
 
Dispečink tísňové péče poskytuje i řadu dalších aditivních služeb, 
například uložení klíčů od bytů uživatelů, zajištění výjezdů smluvní 
službou, doplňkem služby je pravidelné obvolávání uživatelů 1x týdně. 

Analytická 
vrstva Není aplikována. 

Obchodní 
model 

Vše je zajišťováno formou služby tísňové péče, prostřednictvím koncových 
zařízení. Na pořízení zařízení nebo na měsíční úhrady za službu může 
zájemce o službu získat příspěvek od jednotlivých MČ Prahy 
(2,3,4,6,7,8,10,12,15,17, Praha Zličín) nebo obcí (České Budějovice, 
Příbram, Klecany). 

Rozdělení 
úhrad 

Příspěvek může uživatel i poskytovatel získat formou dotací a dle 
jednotlivých smluvních podmínek s městskými částmi a obcemi. 

Zkušenosti Řada referencí na webových stránkách. Například MČ Praha 
2,3,4,6,7,10,12, České Budějovice, Příbram. 

 

* Platí pro Prahu, Příbram, České Budějovice 

14.5 MS Band 

Název MS Band 
Výrobce Microsoft 
Odkazy http://www.microsoft.com/Microsoft-Band/en-us 

http://www.microsoft.com/en-us/showcase/details.aspx?uuid=b112da1c-
c918-41ee-bb45-d6a553496168 
 

Kompenzace 
funkčností 

Zdravotní dohled pacientů, kontrolní měření vitálních hodnot. 

MS Band je určen jak pro běžné uživatele, tak v kombinaci se sběrem dat 
a jejich předávání do databáze zdravotního zařízení i pro zdravotnické 
profesionály.  

Technologická 
vrstva Monitorovací zařízení hodnot pacienta (tep, krokoměr, teplota).  
Přenosová 
lokální Monitorovací zařízení s propojena s mobilním telefonem.  
Přenosová Chytrý mobilní telefon (iOS, Android, WindowsMobile).  

http://www.microsoft.com/Microsoft-Band/en-us
http://www.microsoft.com/en-us/showcase/details.aspx?uuid=b112da1c-c918-41ee-bb45-d6a553496168
http://www.microsoft.com/en-us/showcase/details.aspx?uuid=b112da1c-c918-41ee-bb45-d6a553496168
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vnější 
Aplikační 
vrstva Klasická BI řešení.  
Analytická 
vrstva 

Provádí kontinuální analytiku dat pacientů. Data je dále možné využít pro 
další statistická, vědecká vyhodnocování. 

Obchodní 
model Je možné koupit HW. 
Rozdělení 
úhrad Bez možnosti příspěvku na financování. 
Zkušenosti  Nový výrobek na trhu bez většího nasazení v České republice. 

14.6 sMonitor 

Název sMonitor 
Výrobce Sospitas, s.r.o./ Česká republika 
Odkazy www.sospitas.eu 

 
Kompenzace 
funkčností 

Akutní pooperační stavy ve zdravotním zařízení.  
Pooperační stavy ležících pacientů v domácím léčení, sociálním zařízení. 
Chronické nemoci: kardiovaskulární nemoci, CHOPN.  
Dlouhodobě ležící pacienti v domácím léčení, sociálním zařízení. 
 
Nepřetržitý monitoring a dohled pacienta v nemocničním/ sociálním/ 
domácím zařízení. 
Pacient je nepřetržitě monitorován.  
 
Systém aktivně informuje ošetřující zdravotníky o kritických změnách 
hodnot vitálních funkcí pacienta. Zdravotníci jsou informováni 
prostřednictvím mobilních zařízení (mobilní telefon, smartphone, tablet 
apod). 
 
Vhodné pro monitoring pacientů s  chorobami srdce, plic apod.  
 

Technologická 
vrstva 

Monitorovací zařízení vitálních hodnot pacienta (srdeční tep/ SPO2/ 
dýchání/ aj) certifikovaných (Continua)  výrobců.  

Přenosová 
lokální 

Monitorovací zařízení s propojena s hubem prostřednictvím Bluetooth/ 
Bluetooth low energy aj. 

Přenosová 
vnější 

HUB je spojen přes lokální wifi/GPRS s centrálním dohledovým 
systémem. 

Aplikační 
vrstva 

Aplikace umožňují evidenci pacientů, dohled a správu jejich dat. Dále 
umožňují vzdálenou správu monitorovacích zařízení, hubů a chytrých 
telefonů a tabletů.  

Analytická 
vrstva 

Provádí kontinuální analytiku dat pacientů s ohledem na překročení 
kritických hodnot . Soubory dat je dále možné využít pro další statistická, 
vědecká vyhodnocování. 

http://www.sospitas.eu/
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Obchodní 
model Je možné koupit řešení včetně HW, nebo využívat formou služby. 
Rozdělení 
úhrad 

Možná dotace na pořízení a i provoz v případě identifikace potřebnosti této 
pomůcky. 

Zkušenosti  Pilotní provoz v nemocnici Kolín. 

14.7 EVITO 

Název EVITO 
Výrobce SHERLOG eVito, a.s./ Česká republika 
Odkazy https://www.evito.cz/ 

 
Kompenzace 
funkčností 

Zdravotní dohled chronických pacientů, kontrolní měření vitálních hodnot. 

eVito je systém pro běžné uživatele, kteří chtějí zlepšit své zdraví a životní 
styl. Systém eVito byl vyvinut ve spolupráci s předními odborníky - nejen 
lékaři, ale i odborníky na výživu a sportovními trenéry. 
Umožňuje monitoring a analytiku hodnot tělesné aktivity, váhy, tlaku, 
krevního cukru. 

Technologická 
vrstva Monitorovací zařízení hodnot pacienta (váha, kr. tlak, krokoměr, kr. cukr).  
Přenosová 
lokální 

Monitorovací zařízení propojena s mobilním telefonem prostřednictvím 
protokolu ANT+ (low energy), Bluetooth. 

Přenosová 
vnější 

Chytrý mobilní telefon (iOS, Android) s aplikací Evito je propojen 
s centrálním dohledovým systémem. 

Aplikační 
vrstva Aplikace umožňují evidenci pacientů, dohled a správu jejich dat.  
Analytická 
vrstva 

Provádí kontinuální analytiku dat pacientů. Data je dále možné využít pro 
další statistická, vědecká vyhodnocování. 

Obchodní 
model Je možné koupit řešení včetně HW, nebo využívat formou služby. 
Rozdělení 
úhrad 

Možná dotace na pořízení a i provoz v případě identifikace potřebnosti této 
pomůcky. 

Zkušenosti  Pilotní provoz v nemocnici Kolín. 

14.8 Philips Telehealth Solution 

Název Philips Telehealth Solution 
Výrobce Philips, Nizozemsko 
odkazy http://www.telehealth.philips.com/ 

 
Kompenzace 
funkčností 

Zdravotní dohled chronických pacientů -  kontrolní měření vitálních hodnot 
Podpora sociálního zapojení – hlasová komunikace.  
 
Monitoring a dohled pacienta ve vzdáleném sociálním zařízení/ domácím 
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prostředí. 
Systém zajišťuje sběr vitálních dat pacientů a hlasovou konzultace se 
zdravotníkem.  
Robustní systém je vhodný pro nasazení ve zdravotnických zařízeních, 
sociálních zařízeních nebo v agenturách domácí péče.  
 

Technologická 
vrstva 

Monitorovací zařízení vitálních hodnot pacienta (srdeční tep/ SPO2/ 
dýchání/ váha/ glykemie aj) certifikovaných výrobců (např. Continua). 

Přenosová 
lokální 

Monitorovací zařízení propojena s Philips hubem prostřednictvím 
Bluetooth/ Bluetooth low energy aj. 

Přenosová 
vnější 

HUB je spojen přes lokální wifi/GPRS s centrálním dohledovým 
systémem. 

Aplikační 
vrstva 

Aplikace umožňují evidenci pacientů, dohled a správu jejich dat na úrovni 
EMR (Electronical Medical Record), které jsou využitelné pro integraci 
s dalšími systémy.  

Analytická 
vrstva 

Provádí kontinuální analytiku dat pacientů s ohledem na překročení 
kritických hodnot. Při překročení sledovaných hodnot jsou informováni 
zdravotníci. 

Obchodní 
model Je možné koupit řešení včetně HW, nebo využívat formou služby. 
Rozdělení 
úhrad 

Možná dotace na pořízení a i provoz v případě identifikace potřebnosti této 
pomůcky. 

Zkušenosti  Viz WEB 

14.9 Zydacron Telehealth Solution 

Název Zydacron Telehealth Solution 
Výrobce Zydacron, Rakousko 
odkazy http://www.zydacron.com 

 
Kompenzace 
funkčností 

Zdravotní dohled chronických pacientů, kontrolní měření vitálních hodnot 
Podpora sociálního zapojení – video/ hlasová komunikace.  
 
Monitoring a dohled pacienta ve vzdáleném sociálním zařízení/ domácím 
prostředí. 
Systém zajišťuje sběr vitálních dat pacientů a video konzultace se 
zdravotníkem.  
Robustní systém je vhodný pro nasazení ve zdravotnických zařízeních, 
sociálních zařízeních nebo v agenturách domácí péče.  
 

Technologická 
vrstva 

Monitorovací zařízení vitálních hodnot pacienta (srdeční tep/ SPO2/ 
dýchání/ váha/ glykemie aj) certifikovaných výrobců (např. Continua). 

Přenosová 
lokální 

Monitorovací zařízení s propojena s Philips hubem prostřednictvím 
Bluetooth/ Bluetooth low energy aj. 

Přenosová 
vnější 

HUB je spojen přes lokální wifi/GPRS s centrálním dohledovým 
systémem. 
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Aplikační 
vrstva Aplikace umožňují evidenci pacientů, dohled a správu jejich dat.  

Analytická 
vrstva 

Provádí kontinuální analytiku dat pacientů s ohledem na překročení 
kritických hodnot. Při překročení sledovaných hodnot jsou informováni 
zdravotníci. 

Obchodní 
model Je možné koupit řešení včetně HW, nebo využívat formou služby. 
Rozdělení 
úhrad 

Možná dotace na pořízení a i provoz v případě identifikace potřebnosti této 
pomůcky. 

Zkušenosti  
 14.10 Numera Telehealth Solution 

Název Numera Telehealth Solution 
Výrobce Numera, Velká Británie 
Odkazy http://www.numera.com 

http://www.numera.com/libris/ 
 

Kompenzace 
funkčností 

Zdravotní dohled chronických pacientů -  kontrolní měření vitálních hodnot 
Podpora sociálního zapojení – hlasová komunikace. 
 
Nonstop pomoc v krizových situacích. 
Pád * Nevolnost * Slabost*Ztráta vědomí. 
 
Pro pacienty as Alzheimerovou chorobou – lokalizace pacienta, kontrola 
polohy těla. 
 
Monitoring a dohled chronického pacienta ve vzdáleném sociálním 
zařízení/ domácím prostředí. 
Systém zajišťuje sběr vitálních dat pacientů a konzultace se zdravotníkem.  
Robustní komplexní systém pro vzdálenou péči je vhodný pro nasazení ve 
zdravotnických zařízeních, sociálních zařízeních nebo v agenturách 
domácí péče.  
 

Technologická 
vrstva 

Monitorovací zařízení vitálních hodnot pacienta (srdeční tep/ SPO2/ 
dýchání/ váha/ glykemie aj) certifikovaných výrobců (např. Continua). 

Přenosová 
lokální 

Monitorovací zařízení s propojena s Philips hubem prostřednictvím 
Bluetooth/ Bluetooth low energy aj. 

Přenosová 
vnější HUB je spojen přes GPRS s centrálním dohledovým systémem 
Aplikační 
vrstva 

Aplikace umožňují evidenci pacientů, dohled a správu jejich zdravotních 
záznamů.  

Analytická 
vrstva 

Provádí kontinuální analytiku dat pacientů s ohledem na překročení 
kritických hodnot. Při překročení sledovaných hodnot jsou informováni 
sociální pracovníci či  zdravotníci. 

Obchodní 
model Je možné koupit řešení včetně HW, nebo využívat formou služby. 

http://www.numera.com/
http://www.numera.com/libris/
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Rozdělení 
úhrad 

Možná dotace na pořízení a i provoz v případě identifikace potřebnosti této 
pomůcky. 

Zkušenosti  Nasazeno v UK viz internetový odkaz 

14.11 netHalBook, zápisník s odečítačem HAL 

Název netHalBook, zápisník s odečítačem HAL 
Výrobce Spectra 
odkazy http://www.spektra.eu 

 
Kompenzace 
funkčností 

Omezení zraku. 
Brailská klávesnice pro nevidomé se schopností ovládání mobilních 
zařízení. 
Programové vybavení systému EasyLink je určené pro kapesní počítače s 
operačním systémem Windows Mobile standardu iPAQ PDA. 
Ovladač pro odečítač MobileSpeak mobilních telefonů umožňuje úplné 
ovládání telefonu z brailské klávesnice EasyLink: poskytuje plný přístup k 
menu telefonu a dokáže navigovat pomocí odečítače MobileSpeak běžící 
aplikaci. Příkazy a data zadáváte z brailské klávesnice, odezvu pak 
dostáváte hlasem ze systému MobileSpeak. 
 

Technologická 
vrstva 

Systém EasyLink tvoří brailská klávesnice s bezdrátovým připojením 
(Bluetooth) ke kapesnímu počítači PDA nebo k mobilnímu telefonu nebo k 
PC. 

Přenosová 
lokální 

Pomocí Bluetooth spojení s daným přístrojem, který má instalovaný  
speciální SW. 

Přenosová 
vnější Není aplikována 
Aplikační 
vrstva Není aplikována 
Analytická 
vrstva Není aplikována 
Obchodní 
model Možnost získání dotace na pořízení. 
Rozdělení 
úhrad  
Zkušenosti  Nasazeno v UK viz internetový odkaz 

14.12 Trafika – služba pro čtení novin 

Název Trafika – služba pro čtení novin 
Výrobce Brailcom o.p.s. 
odkazy http://trafika.brailcom.cz 
Kompenzace 
funkčností 

Omezení Zraku 
Trafika umožňuje nevidomým a slabozrakým uživatelům číst noviny a 
časopisy. Webová aplikace je napojena na databázi agentury pro 
monitorování médií NEWTON Media, která obsahuje elektronické verze 

http://www.spektra.eu/
http://trafika.brailcom.cz/
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všech hlavních novin a časopisů tištěných v České republice. Noviny a 
časopisy jsou pomocí kvalitní řečové syntézy převedeny na zvuk, a tedy 
uživatelé mohou poslouchat čerstvé zprávy přímo z webového portálu a 
také si je mohou stáhnout. 
 

Technologická 
vrstva 

Není aplikována. Využívá zařízení schopného přístupu na web a 
multimediálních funkcí. 

Přenosová 
lokální Není aplikována  
Přenosová 
vnější Nutná konektivita na internet 
Aplikační 
vrstva Vše je  v podobě služby poskytovatele a součástí web aplikace 
Analytická 
vrstva Není aplikována. 
Obchodní 
model Poskytován bezúplatně. 
Rozdělení 
úhrad Bezplatná 
Zkušenosti  

 14.13 Avisio 

Název Avisio 
Výrobce Kompone 
Odkazy www.kompone.cz 

 
Kompenzace 
funkčností 

Kompenzace omezení sluchu 
převedením akustických signálů na různé světelné signály. 
 

Technologická 
vrstva Přijímače zvukových signálů a vysílač optických sítí 
Přenosová 
lokální Přenos pomocí elektrické sítě. 
Přenosová 
vnější Není aplikována. 
Aplikační 
vrstva Není aplikována. 
Analytická 
vrstva Není aplikována. 
Obchodní 
model Prodej a instalace zařízení. 
Rozdělení 
úhrad  
Zkušenosti  Viz reference výrobce na webu. 
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14.14 Aligator 

Název Aligator 
Výrobce Adart 
odkazy www.aligator.cz 

 
Kompenzace 
funkčností 

Seniorský mobilní telefon zahrnující nouzové tlačítko, volání a GSM 
lokalizaci. 

 
Technologická 
vrstva 

Certifikovaný HW. 

 
Přenosová 
lokální SMS 
Obchodní 
model Přístroj lze objednat v ČR. 
Rozdělení 
úhrad  
Zkušenosti  Viz reference výrobce na webu. 

14.15 InspectLife 

Název InspectLife 
Výrobce Mediinspect, s. r. o. ČR 
odkazy www.mediinspect.cz, www.inspectlife.cz 

 
Kompenzace 
funkčností 

IT řešení pro asistenční dohledovou službu a telemedicínu. Umožňuje 
dohled nad seniory/handikepovanými/chronickými pacienty v jejich 
přirozeném prostředí. Umožňuje monitoring fyziologických signálů a 
parametrů. 
 

Technologická 
vrstva 

Periferní dohledové (hlavně nouzové tlačítko, lokalizace, komunikace) a 
monitorovací přístroje (glykemie, krevní tlak, tělesná váha, EKG). 

Přenosová 
lokální 

Monitorovací zařízení jsou propojena s komunikačními zařízeními (chytrý 
telefon) pomocí bluetooth. 

Přenosová 
vnější 

Periferní dohledová zařízení komunikují se serverem pomocí SMS nebo 
internetu mobilní sítě. 

Aplikační 
vrstva 

Webová aplikace zahrnuje řešení nouzových situací klientů (seniorů) a 
správu a vizualizaci naměřených dat. Umožňuje také správu souvisejících 
informací o klientech a jejich objednávkách služby. 

Analytická 
vrstva 

Dohledový systém vyhodnocuje přijímaná data z přístrojů a generuje 
události pro operátory dohledového pultu. Zdravotní monitoring usnadňuje 
hodnocení naměřených dat lékaři vizualizací do grafů a tabulek a zasílá 
upozornění uživatelů. Některé služby zahrnují měřící funkce. 

http://www.inspectlife.cz/
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Obchodní 
model 

Řešení je pro koncové uživatele poskytováno jako softwarová služba 
placená měsíčním paušálem. Klient si může zakoupit nebo pronajmout 
dohledové nebo monitorační zařízení. Řešení je dále nabízeno 
poskytovatelům asistenčních dohledových služeb formou samostatné 
serverové instalace. 

 

Rozdělení 
úhrad 

Přímá platba od koncových uživatelů kombinovaná s  dotacemi na 
tísňovou péči. 

 

Zkušenosti  
Pilotní projekty (ČR, Brazílie, Austrálie). Komerční provoz asistenční 
dohledové služby v ČR. 

14.16 Smart TV 

Název Smart TV 
Výrobce Samsung 
odkazy http://www.samsung.com/cz/experience/tv/smarttv/ 

 
Kompenzace 
funkčností 

Omezení pohybu tím, že umožňuje ovládání televize, internetového 
prohlížeče, aplikací, rádia hlasem či gesty. 
Omezení mentálních schopností může kompenzovat zjednodušujícím 
ovládáním lokální aplikací na chytrém telefonu (ovládací tlačítka formou 
ikon). 
Zobrazovač integrovaného ovládání chytré domácnosti např. informace o 
stavu.  
 

Technologická 
vrstva 

Televize vybavená kamerou  a výkoným procesorem, kterým dokáže 
provádět analýzu řeči a pohybů v reálném čase, provoz aplikací a dalších 
funkcí. 

Přenosová 
lokální 

Možnost připojení pomocí WiFI a LAN s dalšími zařízeními např. chytrým 
telefonem. 

Přenosová 
vnější Pomocí internetového přípojení. 
Aplikační 
vrstva Na Samsung účtu je řada aplikací ke stažení. 
Analytická 
vrstva Není. 
Obchodní 
model 

Klient si plně hradí zařízení a účet Samsung je zdarma. Hradí však nákup 
aplikací. 

Rozdělení 
úhrad  
Zkušenosti  viz odkazy 
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14.17 Gear FIT 

Název Gear FIT 
Výrobce Samsung 
odkazy http://www.samsung.com/cz/consumer/mobile-phone/gear/gear/SM-

R3500ZWAXEZ 
http://navigovat.mobilmania.cz/clanky/samsung-s-health-osobni-trener-a-
dietolog-v-mobilu/hmotnost-tlak-glukoza-a-budoucnost-s-health/sc-3-a-
1326273-ch-1061695 
 

Kompenzace 
funkčností 

Zdravotní dohled chronických pacientů, kontrolní měření vitálních hodnot 
Umožňuje monitoring a analytiku hodnot tělesné aktivity, tlaku, krevního 
cukru, monitoring spánkové aktivity. 

Je určen jak pro běžné uživatele, tak v kombinaci se sběrem dat a jejich 
předávání do databáze zdravotního zařízení i pro zdravotnické 
profesionály. 

 
Technologická 
vrstva Náramek s čidly pro měření  hodnot pacienta (tep, krokoměr, teplota).  
Přenosová 
lokální Monitorovací zařízení propojena s mobilním telefonem.  
Přenosová 
vnější Chytrý mobilní telefon pomocí internetu. 
Aplikační 
vrstva Klasická BI řešení.  
Analytická 
vrstva 

Provádí kontinuální analytiku dat pacientů. Data je dále možné využít pro 
další statistická, vědecká vyhodnocování. 

Obchodní 
model Je možné koupit HW. 
Rozdělení 
úhrad Bez možnosti příspěvku na financování. 
Zkušenosti  Nový výrobek na trhu bez většího nasazení v České republice. 

14.18 Look at me 

Název Look at me 
Výrobce Samsung 
odkazy http://live.sec.samsung.net/content/forwardGlobalContentDetail.do?seqId=3

98846&contsKind=45&_userF=true 
http://samsungmagazine.eu/2014/12/23/aplikace-look-od-samsungu-ma-
pomoci-detem-trpicim-autismem/ 
 

Kompenzace 
funkčností 

Kompenzace autismu díky tomu, že aplikace snímá obličeje a gesta lidí 
v okolí klienta, analyzuje je a zobrazuje vyhodnocení. Díky tomu 
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kompenzuje absenci schopnosti, kterou způsobuje tato porucha. 

Kompenzuje sociální vylučování vlivem této poruchy. 

Provádí identifikaci osoby, identifikaci nálady dané osoby, hiercharizaci, 
poznávání sama sebe. 

 
Technologická 
vrstva Aplikace běžící na chytrém telefonu.  
Přenosová 
lokální Komunikuje jen přímo s internetem . 
Přenosová 
vnější Připojení na internet.  
Aplikační 
vrstva Jedná se jen o lokální aplikaci.  
Analytická 
vrstva Není. 
Obchodní 
model Je zdarma. 
Rozdělení 
úhrad Je zdarma. 
Zkušenosti  Zatím není v české jazykové mutaci. 

14.19 Aphis Z 

Název Aphis Z 
Výrobce Matilda 
odkazy http://matilda-elektonika.webnode.cz/products/produkt-2/ 
Kompenzace 
funkčností 

Zařízení Aphis Z je určeno všem klientům, jejichž zdravotní stav 
nevyžaduje trvalou lékařskou péči v nemocničních zařízeních, avšak pro 
menší pohyblivost, závratě, záchvaty nebo jiné zdravotní problémy 
požadují možnost dovolat se včasné lékařské pomoci při potížích. 
Nouzové volání probíhá po telefonní lince na dispečink, např. sociální 
služby, kde je zajištěna pomoc. Každá zpráva nouzového volání je 
automaticky zaznamenaná v deníku počítače. Tam potom obsluha může 
zaznamenat i další činnost provedenou po klientově volání. Tyto zprávy 
jsou uloženy na pevný disk počítače a nelze je později jakkoli měnit. 

 

Technologická 
vrstva 

Skříň s elektronikou a ovládacím přepínačem, čidlo PIR, reproduktor s 
mikrofonem, akumulátor 12V/1.2Ah, bezpečný síťový adaptér, radiové 
nouzové tlačítko. 

Přenosová 
lokální Pomocí 4 žílového kabelu. 
Přenosová 
vnější Pomocí klasické telefonní linky či GSM a radiového přenosu. 
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Aplikační 
vrstva Napojeno na jakékoliv PCO.  
Analytická 
vrstva Není. 
Obchodní 
model Zakoupení přístroje s možnou dotací a pak platba PCO. 
Rozdělení 
úhrad  
Zkušenosti  Zatím není v české jazykové mutaci. 

14.20 Cardicom 

Název Cardicom 
Výrobce Cardicom 
odkazy http://www.cardiocom.com/ 
Kompenzace 
funkčností 

Pro pacienty se srdečními potížemi a onemocněním oběhové soustavy. 
Systém pravidelně měří biometrická data, která buď přímo odesílá lékaři, 
nebo je zpracovává do podoby reportů ve formátu .pdf, které je možno 
odeslat elektronicky, nebo vytisknout. Systém je nabízen zdravotnickým 
zařízením a lékařům, kteří poté mohou systémem doplnit svoje služby. 

 
Technologická 
vrstva Sada zařízení pro snímání činnosti srdce. 
Přenosová 
lokální Lokální wifi síť. 
Přenosová 
vnější Pomocí internetu. 
Aplikační 
vrstva Webová aplikace, která zpracovává měřené výsledky . 
Analytická 
vrstva Je prováděna analýza hodnot a vývoje. 
Obchodní 
model Klient kupuje zařízení a platí si službu. 
Rozdělení 
úhrad  
Zkušenosti  Zatím není v ČR poskytováno. 
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15 Závěr 

Dilemata inovačního procesu v sociálních službách. 

Od tísňové péče ke službě asistovaného života. 

Od klíčové aktivity 13 projektu Podpora procesů v sociálních službách věnované 
podpoře asistivních technologií se očekává zásadní slovo ve věci kategorizace 
sociálních služeb, zejména co se týče tísňové péče. Je tomu tak právě proto, že 
tTísňová péče je jedinou sociální službou z výčtu obsaženého v zákoně o 
sociálních službách, kde využití asistivní technologie je jedním z předpokladů. 
Podíváme-li se na původní zaměření projektu Podpora procesů v sociálních 
službách (dále jen PPvSS), tento projekt vzbuzoval názor, že v době jeho 
skončení budeme mít k dispozici dost podkladů a argumentů k řadě zásadních 
změn v poskytování a regulaci sociálních služeb. Ke změně názoru na obsah 
novely zákona o sociálních službách ve věci kategorizace sociálních služeb 
došlo na základě výsledků studie Analýza vlivu nové typologie sociálních služeb 
na systém fungování sociálních služeb v ČR. Z výsledků studie vyplývá negativní 
názor poskytovatelů na změnu kategorizace (typologie) sociálních služeb. 

V rámci komunikace mezi klíčovými aktivitami projektu poskytlo vedení projektu 
PPvSS expertům v klíčové aktivitě 13 výsledný konzervativní návrh změny 
typologie sociálních služeb s dotazem na řešení zařazení stávající služby tísňové 
péče. 

Z kvantitativního i kvalitativního šetření, které bylo provedeno v rámci přípravy 
části 2a výstupu klíčové aktivity 13, vyplynulo, že služba tísňové péče je zcela 
marginální v nabídce sociálních služeb. O možnosti využití asistivních 
technologií, ať již v tísňové péči, nebo jinak orientované činnosti v rámci 
sociálních služeb nebo ve službách sociálního charakteru, ví jen malé procento 
poskytovatelů sociálních služeb. Je rovněž zřejmé, že služba tísňové péče je 
nedostatečně rozvinutá z hlediska dotčené klientely a že řada současných 
registrovaných poskytovatelů má problém s naplněním stávajících podmínek, 
které pro poskytování tísňové péče stanoví zákon o sociálních službách. Příčin je 
mnoho i mimo působnost rezortu sociálních věcí (míra digitální gramotnosti, 
pokrytí území internetem, nedostatečná dostupnost infrastruktury vhodné pro 
případné poskytovatele služeb, resp. investiční náročnost pro její budování 
apod.). Na druhé straně je zřejmé, že se ve prospěch využití asistivních 
technologií a ve prospěch jedinečné služby tísňové péče před schválením klíčové 
aktivity 13 v rámci projektu PPvSS udělalo málo. Opakované změny pravidel 
dotačního řízení ohrožovaly existenci služby a její stávající poskytovatele. 
Poslední změna ve prospěch poskytovatelů působících na území více krajů byla 
pozitivní. Z kvantitativního průzkumu vyplývá, že situace v informovanosti, 
znalosti a pochopení role asistivních technologií v sociálních službách je špatná, 
z kvalitativního šetření tísňové péče pak vyplývá, že stávající situace je 
dlouhodobě neudržitelná. 
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Co udělat, aby se „s vaničkou nevylilo i dítě“? Smyslem kritického hodnocení 
aktuálního stavu poskytování služby tísňové péče není tuto službu zrušit bez 
náhrady. Koncept tísňové péče jako samostatně registrované služby je zřejmě 
překonaný, ale řada poskytovatelů se nedostala ani na tu úroveň, že by tuto - de 
facto nejjednodušší službu s využitím asistivních technologií - zvládla nejen 
personálně a technologicky, ale zejména co se týče vkladu služby ve prospěch 
kvality života klientů. Tísňová péče se z pohledu laika týká pro zdraví a život 
zcela zásadních momentů lidského bytí. Odborníci vědí, že se za tímto pojmem 
skrývá služba trvalá a soustavná. Pro její kvalitu  tedy  nejsou podstatné pouze 
momenty tísně a ohrožení. Pro kvalitu služby a kvalitu života klientů je podstatná 
komunikace mezi klientem, osobami blízkými, poskytovatelem sociální služby a 
řadou dalších osob a institucí.  

Přitom je třeba vnímat, že komunikace je vícerozměrným prvkem s dopadem na 
kognitivní schopnosti klienta (paměť, pozornost, koncentraci, frekvenci a rychlost 
zpracování informací, pohotovost, exekutivní funkce včetně emocionální 
seberegulace, řeč, schopnost vyjadřování a porozumění, orientaci v času a 
prostoru). Pomáhá vytvářet z domácnosti uživatele bezpečné prostředí a přispívá 
k prevenci sociální izolace a podporuje zachování multifunkční sítě osob kolem 
jedince. Uživatelům umožňuje prodloužit období života ve vlastním domově, ve 
kterém mohou žit důstojně, a to prostřednictvím zvyšování svojí autonomie, 
sebedůvěry a mobility. Bez obav o bezpečí mohou být i pečující osoby (formální i 
neformální) a rodina (odlehčující funkce). 

Jistým mezistupněm od tísňové péče k u nás ještě ne jasně definovaným 
službám asistovaného života může být dohled nad klientem, resp. monitorování 
klienta s využitím asistivních technologií buď osobami blízkými bez účasti 
profesionálů, nebo profesionály v součinnosti nebo bez osob blízkých. Dohled či 
monitorování však zde nesmí být chápány jen jako jednosměrná činnost, protože 
obsahují aktivní účast klienta samotného. Každopádně zde ani v budoucích 
službách asistovaného života nejde o technicistní řešení obdobné výkonům 
zdravotní péče, ale o nastavení procesů, které v míře přijaté samotným klientem 
nebo v dohodě s ním poskytnou novou kvalitu jeho života. Ptáme-li se tedy, co 
dál s tísňovou péčí, odpověď zní – nalezněme cestu k postupné transformaci 
stávající tísňové péče přes službu dohledu a komunikace a službu distanční 
asistence až ke komplexně pojatým službám asistovaného života. 

Nalézání cesty na základě využití stávajících znalosti a zkušeností z registrované 
služby tísňové péče zapadá do rámce změny procesů v sociálních službách, 
zejména cestou inovací. Stávající právní úprava kategorizace či typologie 
sociálních služeb žádnou inovaci neumožňuje. Možná, že právě striktní vymezení 
registrovaných služeb a podmínek jejich poskytování a jejich přenesení do 
registračního procesu je důvodem „zmrtvění“ rozvoje, ale i transformace 
sociálních služeb, zejména pak prakticky nulového využití asistivních technologií 
v sociálních službách. Zevšeobecníme-li dilema do oblasti sociálních služeb, 
budeme se ptát, zda má být zcela legitimní inovační tlak podnětem pro změnu 
zákona, resp. zákon má být formulován tak, aby nebránil  inovačním tendencím 
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minimálně v té míře, že umožní legalizovat inovace formou alespoň pilotních 
projektů s dohledem státní správy?  

Obdobně aktuální způsob financování sociálních služeb brání poskytovatelům 
k rozšíření služeb pro více klientů a na nových územích, brání i inovacím ve 
stávajících službách i vzniku služeb nových, a stejně tak i vzniku nových 
poskytovatelů. 

Přehodnotíme-li dosavadní koncept tísňové péče, ruku v ruce s tím bychom měli 
přehodnotit i ne zcela šťastný pojem tísňová péče. Jak již jsme popsali výše, je 
třeba využívat asistivní technologie nejen v případě tísně, tzn. nějaké akutní 
situace. Musíme realizovat novou službu, která má preventivní a komplexní 
charakter na základě komunikace klienta se svým okolím. Službu, která bude 
klientovi, osobám pečujícím a blízkým i dalším odpovědným osobám zvyšovat 
jistotu a bezpečí a naopak odstraňovat rizika. Tato služba by měla být samotným 
základem zejména služeb terénních, což nevylučuje její uplatnění i v jiných 
oblastech sociálních služeb, například u odloučených pracovišť poskytovatele 
rezidenčních služeb. Je na zvážení, zda pro tyto služby nevyužít názvu „služby 
dohledové péče“.  Název vyjadřuje, že je služba vykonávána vzdáleným 
přístupem s využitím elektronických komunikací a že funguje mezi 
poskytovatelem a klientem formou podpory. Naše ambice by se však neměla 
v budoucnosti omezit na službu dohledu, ale směřovat  k službám asistovaného 
života přes mezipřistání na distanční asistenci. Znamená to, že tam, kde nejsme 
přítomni fyzicky, využiváme asistivní technologie na naši přítomnost "virtuální", 
na dohled nebo monitoring, ale nejen na něj, protože v to počítáme i 
oboustrannou komunikaci a schopnost komplexně posuzovat a kvalifikovaně 
reagovat na směs podnětů neosobních (zprávy ze senzorů a měřidel) i osobních 
(rozhovor, výzva od klienta  či osoby blízké apod.). 

Asistivní technologie by se postupně mohly a měly stát nedílnou součástí 
poskytování sociálních služeb v celé jejich diverzitě a být k užitku klientům, 
pečujícím, ať již formálním, či neformálním, a všem dalším účastníkům péče na 
zdravotně sociálním pomezí. Mimo jiné zcela jistě přispějí i ke snižování nákladů 
na řadu služeb s vyloučením rizika a důsledku na snižování kvality služby a 
kvality života klientů. 

Pokud chceme podpořit a nikoliv zastavit rozvoj asistivních technologií, musíme 
se zamyslet nad legislativním a procesním rámcem uplatnění těchto technologií a 
dalších možností zprostředkovaných technologiemi v sociálních službách a péči 
na zdravotně sociálním pomezí. Stávající vymezení služeb a způsobu jejich 
registrace omezuje inovační proces obecně a zcela patrně i u využití asistivních 
technologií. Je tedy třeba upravit, aby aplikace asistivních technologií mohly být 
atributem sociálních služeb obecně, aby existovala otevřenost novým technologií 
a efektivnějším postupům a aby nebyly definovány služby postavené výhradně 
na užití asistivních technologií. Zákon musí umožňovat procesy sociálních 
inovací i inovací jednotlivých sociálních služeb, musí obsahovat procesy 
zajišťující legalizaci inovací, a to včetně registračního řízení. 
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Důležitým a velmi diskutovaným tématem v této souvislosti jsou procesy 
certifikace. Doporučeními v tomto směru se zabývá část 3b výstupu.  
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