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Kvalifikační kurz pro ergodiagnostická centra 
 
Jedním z cílů APRČR je udržování a rozvoj kvality u poskytovatelů pracovní rehabilitace. 
Ergodiagnostická centra, jako jeden z důležitých poskytovatelů služeb v pracovní rehabilitaci, 
projevila v závěru minulého roku zájem o absolvování kvalifikačního školení klíčové metody 
používáné v rámci ergodiagnostického vyšetření. Jedná se o Evaluaci funkční výkonnosti 
podle Susan Isernhagen (zkr. ISERNHAGEN WORK SYSTEM – IWS či v Německu používaná 
zkratka EFL).  
 
Metoda IWS hodnotí 29 standardizovanými funkčními výkonovými testy (např. zvedání, 
nošení, práce nad hlavou, stoupání po žebříku, koordinace ruky apod.) míru zatížitelnosti pro 
obvyklé pracovní činnosti především na manuálních pracovních pozicích. Tato velmi 
všestranná testová baterie trvá kolem 6 hodin rozdělených do dvou po sobě následujících 
dnech. Cílem vyšetření je realitě odpovídající posouzení aktuální úrovně pracovní 
schopnosti a limitů pro další pracovní uplatnění člověka se zdravotním postižením či 
plánování jeho pracovní rehabilitace.  
 
Licenční školení je v Evropě dostupné pouze v Německu u specializované vzdělávací 
organizace, která je současně orgánem pro udělování licencí k provozování testu. Asociace 
pracovní rehabilitace ČR se proto ve spolupráci s EFL Akademie Braunschweig ze SRN rozhodla 
kurz uspořádat v České republice. Organizačně se na školení podílela Vzdělávací společností 
EDOST s.r.o. ve spolupráci s Klinikou rehabilitačního lékařství 1. LF UK Praha, která pro 
kvalifikační kurz nabídla své prostory. 
 
Kvalifikačního kurzu, který proběhl ve dnech 21. 1. - 22. 1. 2017, se zúčastnilo 23 odborníků z 
Ergodiagnostických center a ze zařízení vlastnících licenci pro výkon EFL v České republice. 
Školení se účastnili především rehabilitační lékaři, ergoterapeuti a fyzioterapeuti.  
 
Výuka se zaměřila například na témata týkající se anamnézy pracovního místa, srovnání 
profesí, seznamu požadavků profese a pracovního místa, klasifikace pracovního zatížení a 
kritéria pro její pozorování, anamnézy bolesti, dotazníku celkového zdraví, zacházení s bolestí 
v rámci EFL  a jiné.  
 
Díky realizaci kvalifikačního kurzu jsou v tuto chvíli proškoleni všichni klíčoví pracovníci 
ergodiagnostických center a splňují tak závazné licenční a metodické podmínky pro práci 
s touto metodou. 

Mgr. Jitka Fricová, APR ČR 
 
 

 

 

 

Z činnosti Asociace 
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Počet klientů pracovní rehabilitace se zdvojnásobil 

 

Teorie a praxe pracovní rehabilitace 

Úřad práce České republiky věnuje problematice zaměstnávání 
osob se zdravotním postižením respektive pracovní rehabilitace 
v posledních letech zvýšenou pozornost. V posledních 2 letech 
došlo k výraznému zintenzivnění individuálního a skupinového 
poradenství pro osoby se zdravotním postižením. Tato opatření 
s sebou přinesla výrazné navýšení počtu uzavřených 
individuálních plánů pracovní rehabilitace (zkráceně „IPPR) – za 
rok 2016 bylo celkem uzavřeno 325 IPPR. Ve srovnání s rokem 
2015 a 2014 bylo uzavřeno o 166 IPPR, respektive o 251 IPPR 
více. Pro následující období připravuje Úřad práce České 
republiky realizaci systémového projektu zaměřeného na 
podporu poradenství pro osoby se zdravotním postižením a 
jejich stávající či potencionální zaměstnavatele. 
 
Cílem všech aktivit je zjednodušení vstupu na trh práce pro 
osoby se zdravotním postižením. 

Ing. Jan Buba, GŘ ÚP ČR 
 

Představujeme naše členy 

 
ARPIDA 
centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním  
postižením, z. ú.                            www.arpida.cz  

 
 
Centrum ARPIDA je nestátní nezisková organizace, která nabízí 
pomoc rodinám pečujícím o děti, mladistvé a mladé dospělé 
osoby s tělesným (motorickým) a kombinovaným postižením. 
Centrum ARPIDA od svého otevření v roce 1993 představuje 
unikátní spojení navzájem prostupných a na sebe navazujících 
léčebných, vzdělávacích, sociálních a pracovních prostředků 
ucelené a koordinované rehabilitace osob s tělesným                        
a kombinovaným zdravotním postižením od narození                     
až do dospělosti.  
 
Cílená podpora pod jednou střechou umožňuje dosahovat 
důležitých terapeutických pokroků a přizpůsobovat terapii, 
vzdělávání a sociální podporu rozdílným potřebám každého 
příchozího člověka s postižením. 
 
Veliký význam této podpory vidíme v její ucelenosti a 
komplexnosti. Cílem poskytované péče je dosažení pokud možno 
optimálního vývoje každého jednotlivého klienta (uživatele) ve 
smyslu jeho maximální možné soběstačnosti a integrace v jeho 
přirozeném sociálním prostředí, tedy především v rodině. 
 
Centrum ARPIDA provozuje školy a školská zařízení (mateřská, 
základní, speciální, střední škola praktická, speciálně pedagogické 
centrum), nestátní zdravotnické zařízení (fyzioterapie, 
ergoterapie, logopedie, dětský psycholog a neurolog), poskytuje 
sociální služby (denní stacionáře, osobní asistence, raná péče, 
sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny, odlehčovací 
služby) a nabízí další podpůrné programy a aktivity (volnočasové 
aktivity, pracovně rehabilitační programy). Důležitou součástí 
pracovní rehabilitace jsou pracovní příležitosti v partnerských 
firmách, nebo na cvičných partnerských pracovištích. Denně 
využívá služby centra ARPIDA cca 130 dětí, mladých lidí i 
dospělých osob s kombinovaným postižením. 

 

 

 
 
 
Liga vozíčkářů je neziskovou organizací, jejímž posláním je 
podporovat osoby se zdravotním postižením při 
zapojování se do většinové společnosti, v jejich 
každodenním životě, v práci, volném čase a při řešení 
obtížných situací tak, aby mohli žít podle svých představ a 
také informovat širokou veřejnost o životě lidí s 
postižením. Organizace průběžně rozvíjí činnost již od roku 
1990 a postupem času rozšířila svou působnost do celé 
České republiky.  
 
Liga vozíčkářů sídlí v Brně a v současné době nabízí 
klientům své služby i na 2 dalších pobočkách: Znojmo, 
Jihlava. 
 
Snahou organizace je dosáhnout toho, aby klient                
se zdravotním postižením byl aktivní a samostatný,                   
a to prostřednictvím širokého spektra služeb, které 
organizace nabízí. Jedním z jejích cílů je zvýšení 
informovanosti, vzdělanosti a celkového rozvoje klienta. 
 
Organizace usiluje o začlenění osob ze zdravotním 
postižením    do normálního života, aby aktivně trávili 
nejen volný čas, ale také se uplatnili na trhu práce. 
Součástí toho je vzdělávání zaměstnavatelů zdravotně 
postižených osob a pracovníků věnujících se péči o osoby 
se zdravotním postižením, na kterém se organizace podílí. 

 

http://www.arpida.cz/
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Dlouhodobým cílem Asociace pracovní rehabilitace 
je prostupný, včasně zahajovaný a ve vzájemné součinnosti 
všech poskytovatelů zabezpečený proces rehabilitace osob se 
zdravotním postižením, jehož vrcholným cílem je pracovní 
začlenění těchto osob. Pracovní rehabilitaci chápeme jako 
součást uceleného systému podpory pro OZP a proto neustále 
hledáme cesty, jak zlepšit podmínky při jejím využívání                  
a poskytování.   
Od 1. 9. 2016 realizuje APRČR grantový projekt s názvem ROZVOJ 
ASOCIACE PRACOVNÍ REHABILITACE ČR (reg. č. 
CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002246), jehož cílem je vytvářet 
podmínky pro vzájemnou výměnu poznatků a zkušeností             
na základě multidisciplinárního přístupu, rozvíjet kvalitu služeb 
poskytovatelů pracovní rehabilitace a šířit povědomí mezi 
odbornou i laickou veřejností o možnostech pracovní 
rehabilitace. APRČR dlouhodobě prosazuje myšlenku tzv. 
„regionálních sítí spolupráce“, neboť právě regionální spolupráce 
stakeholderů z různých oblastí rehabilitace může zajistit, aby byl 
rehabilitační proces realizován v souladu s jeho zásadami. Zveme 
proto všechny naše členy, ale i zájemce o problematiku 
začleňování osob se zdravotním postižením k účasti na 
projektových aktivitách, které proběhnou ve všech krajích ČR. 

Mgr. Petr Džambasov, APRČR 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Karle, víme o tobě, že jsi člověk z praxe a máš bohaté zkušenosti 
právě v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 
Současně patříš mezi úzkou skupinu lidí, kteří jsou v této oblasti 
vysoce erudovaní. Jaký je tvůj aktuální pohled na systém podpory 
zaměstnávání OZP formou pracovní rehabilitace. 
 
Co pro tebe znamená termín PR v praxi? 

 
Příležitost a komplikaci zároveň. Jeden z posledních dílků 
„puzzle“ do skládačky jménem koordinovaná rehabilitace, po 
jehož vložení se ukáže celý obraz. Problém je v tom, že státní 
správa sedí před hromadou dílků a neví, jak je začít skládat. 
Polehčující okolnost: na rozdíl od fungujících zahraničních 
systémů chybí „pevný bod“, kterým bývá pojistný systém 
nebo mimorozpočtový účelový fond nebo jejich kombinace. 
Vytvořit základ v podobě legislativního ukotvení koordinace 

rehabilitace je asi nejtěžší cesta.     
 

Rozvoj APRČR 

Rozhovor 

Konkrétně vám nabízíme bezplatnou účast na níže uvedených 
aktivitách ve vašem kraji: 

 

 

Kurz č. 2 - Využití výstupů ergodiagnostiky v 
praxi pro sociální pracovníky - vzdělávací 
program je rozdělen do 3 základních modulů:              
1. modul je zaměřen na kontext 
ergodiagnostiky v ostatních využívaných 
prostředcích (službách) pomoci lidem                
se zdravotním postižením. 2. modul podává 
informaci o procesu a obsahu 
ergodiagnostického vyšetření. 3. modul              
se zaměřuje na výstupy ergodiagnostiky,          
na strukturu, obsah a další uplatnění                
tzv. závěrečná zpráva z ergodiagnostiky.            
(8 hodin) 
 

Kurz č. 1 - Pracovní 
rehabilitace - základní kurz 
pro poradce a poskytovatele 
služeb v pracovní 
rehabilitaci. Legislativa           
a normativní úpravy, 
realizace a postupy                  
v pracovní rehabilitaci, formy 
pracovní rehabilitace, 
prostupnost pracovní              
a sociální rehabilitace            
(8 hodin)  
 

 

V čem vidíš výhody využití PR pro OZP? 
 

Komplexnost, individuální přístup, možnost využití 
přiměřené diagnostiky, kterou současný posudkový systém 
nenabízí ani náhodou. Musí ale být splněno několik 
podmínek, aby to fungovalo: včasnost, propojení 
předchozích fází rehabilitace, motivace žadatelů založená 
na důvěře v osobní přínos PR pro jejich profesní a pracovní 
začlenění. Spoluúčast potenciálních zaměstnavatelů již ve 
fázi přípravy PR. Odborná praktická pomoc motivovaným 
zaměstnavatelům, pro kterou dnes úřad práce nemá lidi ani 
kapacitu.  

 
Stále se setkáváme s diskuzí o formě uplatnění OZP na trhu 
práce. Pokud by se na tebe obrátil potenciální zaměstnavatel, 
co bys mu poradil? 
 

Především, aby si uvědomil, že cesta k přímému zaměstnání 
OZP bude vyžadovat čas a úsilí, určité odborné a 
administrativní nároky, a to nejen ze strany personalistů. 
Odměnou za takové rozhodnutí může být nejen trvalá 
úspora odvodů a daňové slevy (případně příspěvky úřadu 
práce), ale i změna vztahů uvnitř firmy. Obrazně: 
zaměstnanci firmy, kteří mezi sebe přijmou užitečné, 
zdravotně postižené spolupracovníky, chodí do práce se 
stejným pocitem, jako by denně poslali DMS. Mění se 
klima na pracovištích, motivace k práci. Firma získává 
navenek i dovnitř „sociální přidanou hodnotu“ své 
produkce. Šikovný marketing s tím umí pracovat.    
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Přestav si, že máš šanci rozhodovat o řešení, které výrazně 
pomůže zaměstnávání OZP?  Co by bylo prioritou? 
 

To je těžká otázka. Dvacet let se snažíme prosadit systémové 
řešení, vždy končíme u dílčích změn, které samy o sobě jen 
„udržují“ nevyhovující systém. Seznam nejdůležitějších změn,  
o kterém jednáme, má tři strany textu. 
  
Řešení je srovnatelné s evergreeny jako reforma školství, 
důchodového systému nebo zdravotnictví. Z hlediska 
politických priorit je stále na okraji, protože se týká jen 
„desetiny populace“ a přestože desítky tisíc OZP 
v produktivním věku (na rozdíl od imigrantů) žijí zde a 
zbytečně čerpají sociální výdaje státu. Stačí je motivovat, 
kvalifikovat a přizpůsobit jim pracovní podmínky. 

      
 

 
 
 

Naším cílem je pravidelně na tomto místě představovat 
zajímavé knižní tituly, které se vztahují k oblasti rehabilitace 
osob se zdravotním postižením.  
 
Švestková O.; Svěcená K.: ERGOTERAPIE 
 

Skripta vydala Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta v 
projektu  OPPA CZ.2.17/3.1.00/34141, Praha 2013 
Obsah: 
 

1.    Legislativa v rehabilitaci v České republice 

2.     Ergoterapeutický proces 

3. Funkční hodnocení a diagnostika v ergoterapii 

4. Anamnéza (rozhovor) 

5. Aspekce (pozorování) 

6. Ergoterapeutické hodnocení  a funkční 

diagnostika u různých typů funkčního postižení 

(disability) 

7. Stanovení ergoterapeutických cílů a plánů, 

terapie 

8. Ergoterapeutická intervence u pacientů s různým 

typem funkčního postižení 

9. Využití kompenzačních pomůcek a moderních 

technologií 

10. Ergoterapie v komunitě 

11. Volnočasové aktivity 

12. Evidence Based Practice (praxe založená na 

důkazech) v ergoterapii 

 
 
Kondziolková J.: TEORIE ERGOTERAPIE 
 
Studijní text vydala Ostravská univerzita v Ostravě v rámci 
projektu OP VK  Modernizace-Diverzifikce-Inovace 
CZ.1.07/2.2.00/28.0247, Ostrava 2014 
Obsah: 

1. Ergonomie v ergoterapii 

2. Ergoterapie v chirurgii, traumatologii a ortopedii 

3. Ergoterapie ve vnitřním lékařství 

4. Ergoterapie v revmatologii 

5. Ergoterapie v neurologii 

6. Ergoterapie v psychiatrii 

7. Gerontologie 

 

Nové knihy 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Co konkrétního by teď podle tebe nástroji PR pomohlo? 
 
 
Konkrétně by využití PR teď hned pomohlo vytvoření kapacit 
pro skutečnou praktickou a odbornou pomoc 
zaměstnavatelům, založenou na pravidelné spolupráci, 
znalosti skutečných potřeb trhu práce – nejen formálně a 
„úředně“. S opatrným optimismem čekáme na zahájení 
systémového projektu, zaměřeného na posílení aktivit úřadu 
práce v tomto směru. Vytvoření neformálních regionálních 
sítí spolupracujících organizací by mohlo dočasně nahradit 
chybějící systém koordinace a zesílit efekt.          
 
Děkujeme za rozhovor.  
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Inspirujeme se 

Setkání uživatelů IWS (EFL) v Německu 
 
EFL Akademie pořádá pravidelně, v posledních letech s 3-letým 
odstupem, setkání uživatelů metody IWS. Cílem setkání je 
výměna zkušeností z testování mezi uživateli metody IWS              
a informovat o obecných i konkrétních novinkách vztahujících        
se k předmětné problematice, tedy FCE – Funktion Capacity 
Evaluation.  Akci zaštituje EFL-BUNDESVERBAND e. V., organizace 
sdružující všechna IWS metodou licencovaná zařízení v Německu 
s cílem podporovat vhodné a správné využívání metody pro 
objednatele, testované i testující. Vzhledem k tomu, že metoda 
Isernhagen Work System (IWS) je jednou ze základních metod 
ergodiagnostiky v ČR, tak jsme nabídku k účasti na tomto setkání 
velmi rádi využili.  
 
Asociaci zastupoval Mgr. Patrik Rücker. Setkání se zúčastnilo přes 
60 zástupců rehabilitačních zařízeních z celého Německa. Akce 
byla rozdělena do dvou částí – „teoretické a praktické“. V první 
části nejprve vystoupil zástupce zařízení, kde se akce uskutečnila 
– ortopedicko-traumatologická klinika - Münsterlandklinik Bad 
Rothenfelde, aby představil základní koncept zařízení a nalákal 
účastníky na druhou část akce – prohlídku nově vybudovaného 
tzv. Centra pro zdravou práci. 
 
V první části dále vystoupili řečníci se 4 tématy:  
- zástupkyně zaměstnaneckých pojišťoven BKK představila 
projekt rozvíjející inovaci v sociálním zabezpečení 
zaměstnaneckých pojišťoven vztahující se ke konkrétním 
pracovním místům, pozicím (posouzení IWS hraje v posuzování 
významnou roli); 
 
 
 

www.aprcr.cz 
Asociace pracovní rehabilitace ČR 

Revoluční 22/20, Chomutov 430 01 

tel.: 474 333 104 

 

- představitel výzkumného týmu z lékařské vysoké školy 
v Hannoveru mluvil o výstupech výzkumu v příspěvku 
nazvaném  „Diagnostika EFL v k práci vztaženém kontextu“, 
o souvislosti a významu situace testovaného IWS ve vztahu 
invalidní důchod a konzistence výkonu při testování 
- členka výzkumného týmu dalšího výzkumu k tématu EFL 
představila jeho závěry zabývající se vzájemným vztahem 
mezi různými druhy testů využívaných při posouzení 
tělesné funkční schopnosti a jejich předpovědní hodnotě 
reálného návratu testovaných osob do zaměstnání.   
- teoretický blok zakončil představitel EFL Akademie 
s prezentací výsledků kontroly kvality uživatelů IWS 
v uplynulém období. Následovala diskuze s výměnou 
zkušeností z testování a podněty pro další zlepšování. 
 
Ve druhé části programu proběhla komentovaná prohlídka 
nově vybudovaného tzv. Centra pro zdravou práci, které 
vzniklo přestavnou tenisové haly. Toto jedinečné centrum 
rozvíjí v praxi koncept na pracovní místo orientované 
rehabilitace. Pod jednou střechou je možné testovat i 
trénovat rehabilitanty na konkrétní pracovní zatížení – 
např. řemeslné obory – zedník, pokrývač, truhlář apod., 
pečovatel, práce v kanceláři atd. (http://www.mbor-
zentrum.de/). 
 
Setkání bylo pro všechny zúčastněné velmi inspirativní. 
V mnohém může být jistě inspirací i pro naši práci… 
 

Mgr. Patrik Rücker, APRČR 
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