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MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE FUNKČNÍCH SCHOPNOSTÍ, DISABILITY A ZDRAVÍ 
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Abstrakt 
Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví - MKF (International 
Classification of Functioning, Disability and Health – ICF), schválená roku 2001 Světovým 
zdravotním shromáţděním, je základem k hodnocení funkčních schopností a 
psychosenzomotorického potenciálu osob s disabilitou. Státy Evropské unie přijaly tuto 
klasifikaci jako základní filosofii a politiku rehabilitace v EU a nástroj jejich inkluze. V ČR 
byla klasifikace publikována v českém překladu v roce 2008, ale není prozatím prakticky 
pouţívána. Článek seznamuje psychologickou obec s touto klasifikací, neboť se s ní 
setkají v multidisciplinární práci v kontextu somatických onemocnění a především při práci 
s duševně nemocnými.  
 
Klíčová slova: disabilita, biopsychosociální model, Mezinárodní klasifikace funkčních 
schopností, disability a zdraví, psychosociální intervence, rehabilitace 
 
 
 
NEW APPROACHES TO THE VIEW OF PEOPLE WITH HEALTH DISABILITY AND 
THE INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF FUNCTIONING, DISABILITY AND 
HEALTH  
 
Abstract 
The International Classification of Functioning, Disability and Health - ICF, endorsed by the 
World Health Assembly in 2001, is a base for evaluation of functional abilities and psycho-
senso-motoric potential among people with disabilities. The EU states accepted this 
classification as a basic philosophy and politics of rehabilitation in the EU and as an 
instrument of inclusion. The classification was published in the Czech translation in 2008 
but has not been much used in practice. The aim of the article is to inform colleagues from 
the field of psychology about the classification, for they may encounter it in a 
multidisciplinary work in the context of somatic diseases and especially in work with 
mentally ill people. 
 
Keywords: disability; bio-psycho-social model; International Classification of Functioning, 
Disability and Health; psychosocial intervention; rehabilitation  
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Úvod  
Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví - MKF (International 

Classification of Functioning, Disability and Health – ICF) vznikla z potřeby sjednotit pojmy 
pouţívané při definici toho, co člověk se somatickým nebo duševním onemocněním – 
jednoduše řečeno – můţe a nemůţe v ţivotě dělat. Záměr je podobný, jako stál u vzniku 
Mezinárodní klasifikace nemocí. Pouţití kódů MKN uţ nikoho nepřekvapuje, ale její 
uvedení do mezinárodní praxe se potýkalo se stejnou nedůvěrou, s jakou se dnes můţe 
setkávat MKF. První krok v jejím zavedení do praxe bude především na rehabilitačních a 
posudkových lékařích. Další kroky se ovšem budou týkat i psychologů – především 
klinických, kteří budou muset umět klasifikaci rozumět. Systém klasifikace je zajímavě 
postaven a dobře propracován a jistě stojí za to, aby se s ním psychologové seznámili.  

 
Občan s disabilitou (zdravotním postižením) 
Otázky definice disability a vyjádření jejího stupně není pouze odbornou, ale i politickou 

otázkou. Patří k těm, které se na evropské politické scéně objevují stále znovu a stále 
naléhavěji. 

Disabilita se týká všech občanů bez rozdílu. Kdokoli z nás se můţe sám stát osobou 
s disabilitou, ať uţ v důsledku nehody či nemoci, nebo se můţe stát tím, kdo postiţenému 
členu rodiny či jiné blízké osobě pomáhá. Práva občanů s disabilitou se ve stále větší míře 
stávají součástí legislativy. Dokládá to nejen legislativa evropská, zejména směrnice 
č. 78/2000 Sb., která se týká ochrany před diskriminací ve všech činnostech souvisejících 
se zaměstnáním, ale dokládá to také nová úmluva OSN o lidských právech osob 
s disabilitou. 

Velmi významnou se otázka disability stává v souvislosti s tím, ţe se doţíváme stále 
vyššího věku, coţ s sebou přináší i rostoucí výskyt zdravotních obtíţí ve stáří. Očekává 
se, ţe po roce 2020 bude třetina obyvatel Evropy starší 60 let (Kalvach a kol., 2004).  

Termín „zdravotně postižený“ prošel určitým historickým vývojem. Prof. Jedlička v roce 
1913 zaloţil dnešní Jedličkův ústav, v té době se běţně uţíval termín mrzák, který časem 
nabyl pejorativního významu. Invalida je termín z doby napoleonských válek, šlo o vojáka 
neschopného vojenské sluţby, který se jiţ v dnešní době v EU nepouţívá. Dále se 
pouţíval termín defektní (také negativní termín), handicapovaný (hand-ruka a cap-čepice, 
tzn. ţebrák). Odborníci spolu s organizacemi občanů s disabilitou se dohodli, ţe nebudou 
pouţívat negativní termíny. Jiţ v našich školských zákonech se pouţívá termín děti, dorost 
se speciálními potřebami, v zákoně o zaměstnanosti se pouţívá termín občan 
znevýhodněný na trhu práce. Slovo disability znamená různě schopný a z těchto důvodů 
se začíná pouţívat i v České republice. 

V oblasti lidských práv se postupně stává součástí obecného povědomí, ţe nejde 
zdaleka jen o občanská či politická práva „standardních“, „typických“ občanů, ale i 
o specifickou ochranu práv různých odlišných menšin, někdy i znevýhodněných skupin 
obyvatelstva.  

Z mezinárodního práva do národního a odtud do obecného povědomí se postupně 
dostává fakt, ţe základní práva, počínaje právem na ţivot, na lidskou důstojnost, náleţí 
skutečně všem, bez ohledu na rozdíly národnostní či etnické, na rozdíly pohlaví, sexuální 
orientace nebo zdravotního stavu. Dokonce (a to je mnohdy nejtěţší prosadit!) i bez 
ohledu na rozdíly v právním postavení a kognitivním statutu, tedy i osobám mentálně 
postiženým, trpícím duševní chorobou či nezpůsobilým k samostatným právním 
úkonům. Prosazuje se povědomí, ţe lidská důstojnost jedince není ţádným způsobem 
podmíněna jeho materiální či jinou produktivností nebo uţitečností, ţe na lidskou bytost 
nelze za ţádných podmínek nahlíţet úzce utilitárním, technokratickým způsobem. 
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Z pohledu sociologického uspořádání i etických pravidel fungování vztahů mezi 

lidmi v rodině i ve veřejných institucích se vyvíjí tento model od pojetí hierarchického a 
paternalistického k pojetí partnerskému, interaktivnímu a pojetí rovných příleţitostí. Rozdíl 
mezi paternalistickým přístupem a mezi rovnými příleţitostmi spočívá v tom, ţe se občané 
s disabilitou jako uţivatelé sluţeb stávají v co největší míře aktivními subjekty a ne jen 
objekty péče. 

V oblasti chápání lidských potřeb se odehrává významný posun od materialistického 
k postmaterialistickému pojetí. Je pochopitelné, ţe dokud evropské společnosti musely 
zápasit s chudobou či následky válek, byly lidské potřeby, včetně potřeb osob s disabilitou, 
velmi často redukovány na jídlo, hygienu a bydlení. V průběhu posledních desetiletí se 
však v závislosti na různé míře prosperity jednotlivých zemí klade stále větší důraz na 
mnohem širší pojetí lidských potřeb (Lippertová Grünerová, 2005). Jejich součástí je na 
jedné straně co největší svoboda volby, autonomie a moţnost seberealizace kaţdého 
jedince, na druhé straně pak jeho potřeba vstupovat do plnohodnotných sociálních 
interakcí s jinými lidmi. 

Pokud jde o disabilitu jako takovou, odehrává se posun od medicínského a sociálního 
modelu k biopsychosociálnímu modelu. Nevnímáme občana s disabilitou jako 
izolovaného jedince s tou či onou diagnózou, ale jako někoho, jehoţ postiţení je dáno 
dynamickou interakcí mezi ním a prostředím, v němţ ţije. 

 
 

 

POHLED MEDICÍNSKÝ 

 

etiologická diagnóza 
 
 

porucha funkce a struktury orgánu 
 
 

problémy vznikající u nemocného občana, tedy pacienta 
proto: je potřeba léčení, tedy zdravotnická intervence 

 
 
 
 

SOCIÁLNÍ POHLED 

ţivotní a sociální prostředí 
 
 

omezení v participaci v běţném ţivotě 
 
 
 

problémy vznikající u občana s disabilitou 
proto: je potřeba sociální intervence 

 
 

 



           2010, roč. 4, č. 4 

                                             Z praxe 

 
30 

 

 

U Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (World Health 
Organization, 2001) jde o biopsychosociální model: 

 

 

BIOPSYCHOSOCIÁLNÍ MODEL 
 
problém osobnosti    a   sociální problém 
léčení ve zdravotnictví   a   sociální integrace 
individuální léčení    a   sociální pomoc (akce) 
profesionální pomoc   a   skupinová zodpovědnost 
změny osobnosti    a   změny prostředí 
chování     a   zvyky, kultura 
péče      a   lidská práva 
zdravotní politika    a   politici 
přizpůsobivost jednotlivce   a   změny společnosti 
 
 

Dnes se hovoří ještě o dalším posunu k modelu občanskému. Ten ovšem neznamená 
zavrţení či nahrazení sociálního modelu, ale jeho rozšíření o akcent na aktivní participaci 
(začlenění) občanů s disabilitou, kterou by měla veřejná politika facilitovat. Jde o zaručení 
co nejvyšší dosaţitelné míry autonomie, tedy rozhodování o vlastním osudu, aby se tito 
občané mohli v co nejvyšší míře zapojit do ţivota společnosti ve smyslu ekonomickém, 
sociálním i kulturním (Švestková, 2002; Švestková a kol., 2006a).  

 
Rehabilitace 
Rehabilitace je včasné, plynulé a koordinované úsilí o co nejrychlejší a co nejširší 

zapojení občanů s disabilitou způsobenou úrazem, nemocí nebo vrozenou vadou do 
všech obvyklých aktivit společenského ţivota. V kontextu duševních onemocnění se 
setkáváme s pojmem rehabilitace v oblasti psychiatrie a neuropsychologie. Jedná se 
o občany s postiţením pohybovým, smyslovým, mentálním, psychickým, ale i s postiţením 
vzniklým na základě interních, onkologických, metabolických, alergických, imunitních a 
jiných onemocnění (Jakeš, 2007; Roska, 2007). Podle OSN je kvalita úrovně rehabilitace 
kritériem kulturní úrovně společnosti. 

Úkolem a cílem rehabilitace je aktivizace občanů, kteří jsou krátkodobě, dlouhodobě 
či trvale tělesně, smyslově nebo psychicky postiţeni. Nemohou sami toto zdravotní 
postiţení nebo jeho následky překonat, popřípadě jim takové postiţení hrozí a potřebují 
odbornou pomoc.  

Rehabilitace má čtyři základní prostředky 
1. Rehabilitace ve zdravotnictví 
2. Rehabilitace sociální 
3. Rehabilitace pedagogická 
4. Rehabilitace pracovní  

 

Mezinárodní klasifikace funkčních schopnosti, disability a zdraví MKF 
(International Classification of Functioning, Disability and Health, ICF) 

V květnu 2001 byla na světovém shromáţdění WHA (World Health Assembly) 
schválena Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (World Health 
Organization, 2001). Tímto aktem se stala závaznou pro členské státy WHO (World Health 
Organization), které zařazují klasifikaci do praktického pouţívání a posuzování funkčních 
schopností,  disability  a  zdraví (Česko, 2001). Kaţdodenní  pouţívání ICF se stává běţné  
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ve vyspělých zemích. Je důleţitým úhlem pohledu na jedince v moderním rehabilitačním 
systému a umoţňuje realizaci klinických rehabilitačních postupů v oblasti aktivit a 
participací (Schuntermann, 2005; World Health Organization,1994). Hlavním smyslem 
klasifikace je poskytnout vědecké podklady pro porozumění a výzkum zdraví a stavů 
souvisejících se zdravím. Klasifikace více než člověka hodnotí situace, ve kterých má 
problémy, které nemůže optimálně zvládat.  

Zdraví i nemoc nebo disabilita (postiţení) jsou pojmy relativní a velmi záleţí na tom, co 
chceme akcentovat. Dalším cílem je pouţívat ICF pro zlepšení komunikace mezi 
jednotlivými uţivateli, zdravotníky, vědci, politiky, veřejností, ale i osobami s disabilitou. 
Klasifikace umoţňuje pozorování a porovnávání dat z různých oblastí a zemí, různých 
sluţeb zdravotních, sociálních, pedagogických a sluţeb v oblasti zaměstnanosti. Tato 
klasifikace poskytuje moţnost systematického kódování pro zdravotnické informační 
sluţby. ICF je v podstatě klasifikace zdraví a stavů souvisejících se zdravím, ale vyuţívá 
se i v jiných oborech, jako jsou pojišťovnictví, sociální pojištění, trh práce, vzdělávání, 
hospodaření, sociální politika a při tvorbě všeobecné legislativy a modifikace ţivotního 
prostředí (Švestková, Pfeiffer, 2004). 

Cílem klasifikace je poskytnout jednotný, standardizovaný jazyk pro popis zdraví a 
stavů, které se ke zdraví vztahují. Klasifikace definuje sloţky zdraví a některé stavy, 
které souvisejí se stavem ţivotní pohody. ICF patří do skupiny klasifikací vyvinutých 
Světovou zdravotnickou organizací určených k aplikaci pro různá zdravotní hlediska.  

Obstarává rámec ke kódování širokého okruhu informací vztahujících se ke zdraví 
(tj. diagnózy, funkční schopnosti a disability, důvody ke kontaktu se zdravotními sluţbami) 
a pouţívá standardní společný jazyk, který umoţňuje komunikaci ve věcech zdraví a 
zdravotní péče po celém světě a v různých disciplínách (Schuntermann, 1996). 

ICF je především spjata s klasifikováním zdraví a zdravotních problémů. Je základním 
statistickým zdrojem informací o omezujících stavech způsobených poruchou funkcí nebo 
struktur, aktivit a participací jedinců při určité zdravotní kondici a v určitém společenském 
prostředí (Švestková, Angerová, 2006).  

Dle ICF „rehabilitace je obnova optimálního, nezávislého a plnohodnotného 
tělesného a duševního života osob po úrazu, nemoci nebo zmírnění trvalých 
následků v oblasti aktivit a participací pro život a práci člověka“ (Eldar, 2008; World 
Health Organization, 2001). 

MHADIE (Measurement Health and Disability in Europe) je projekt probíhající ve sféře 
6. rámcového programu EU (Leonardi, 2005). Realizace tohoto projektu se zúčastnilo 16 
států EU včetně České republiky se zastoupením Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK 
a VFN (viz obr. č.1).  
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Obrázek č. 1 
 
V tomto projektu, který podporuje WHO, Evropská komise i Rada Evropy, jde 

o klinickou aplikaci ICF. Projekt prokázal praktickou pouţitelnost ICF jak v oblasti 
hodnocení funkčních schopností pacientů, tak v oblasti školství, sociálních sluţeb 
i zaměstnanosti. Tuto klasifikaci lze pouţívat také v oblastech statistiky, pojišťovnictví, 
sociálního zabezpečení, výchovy a vzdělání, ekonomiky, sociální politiky a ve vývoji 
legislativy. 

V rámci tohoto projektu byla vytvořena definice disability „čistě podle Mezinárodní 
klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví – ICF“. 

Disabilita je snížení funkčních schopností na úrovni těla, jedince nebo 
společnosti, která vzniká, když se občan se svým zdravotním stavem (zdravotní 
kondicí) konfrontuje s bariérami prostředí. 

Projekt MHADIE poukázal na moţnost širokého pouţití ICF v oblasti klinické aplikace, 
statistiky v oblasti sociálních sluţeb, vzdělávání a zaměstnávání občanů s disabilitami. 
Vyuţití klasifikace pomůţe odborníkům vyčlenit koncepční nesrovnalosti, nekonzistence a 
dvojsmyslné hodnocení disability a poukazuje na vztah mezi stavem zdraví a faktory 
prostředí. Studie umoţní zavedení jednotného hodnocení zdraví a disability srovnatelného 
na národní i mezinárodní úrovni (Leonardi, 2005). 
 

Biopsychosociální model ICF 
ICF obsahuje 5 základních komponent 

 Člověk a tělesné struktury a funkce (vedle funkcí tělesných jsou zahrnuty i funkce 
psychické, mentální, kognitivní apod.). Tělesné funkce (body functions), které se 
označují malým písmenem „b“, jsou fyziologické funkce tělesných systémů, včetně 
funkcí psychických. Tělesné struktury (body structures), které se označují malým 
písmenem „s“, jsou anatomické části těla jako orgány, končetiny a jejich součásti. 
Pokud je tělesná funkce nebo struktura problémová, jeví se u ní signifikantní odchylka 
 

Unipolární deprese

Bipolární poruchy

Migréna

Parkinsonská nemoc

Svalová onemocnění

Ischemická choroba 
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nebo ztráta, pak pouţíváme pojmu porucha nebo porušení dané funkce nebo 
struktury (impairment). 

 Člověk jako takový a jeho aktivity. Aktivita je provádění úkolu (úkonu) nebo činu 
jedincem. 

 Člověk a jeho participace. Participace je výkon, který se provádí v prostředí, které 
můţe být bariérové nebo facilitující. 
Aktivity a Participace se označují společně stejně, malým písmenem „d“, kdyţ je 
aktivita limitována nebo participace restringována, jde o disabilitu. Aktivita je 
provádění úkolu (úkonu) nebo činu člověkem. Participace je zapojení dané aktivity do 
ţivotní, respektive společenské situace. Aktivita má své meze a je tedy limitována, 
mohou se jevit obtíţe, které člověk můţe mít při provádění dané aktivity. Tím se však 
člověk nestává disabilní, ale jeho zdraví (zdravotní stav) je limitován v dané doméně. 
Participace můţe být restringovaná, má překáţky, coţ jsou problémy, které člověk 
můţe proţívat při zapojení do ţivotních situací. Nepouţívá se však pojem 
handicapovaný, od kterého bylo zcela upuštěno.  
Pouţijeme-li jména hodnocené osoby X.Y., ta je restringována v určité doméně v dané 
situaci. Celá klasifikace nehodnotí člověka, ale různé situace v jeho zdravotním stavu. 
Klasifikace nechce vytvářet kategorie nějak označených a svým způsobem 
devalorizovaných osob. Zdraví kaţdého člověka můţe mít různé problémy v různých 
doménách, ale v jiných doménách můţe být bezproblémové nebo nadprůměrné. Nejde 
tedy o hodnocení nemoci, ale zdraví. 

 Prostředí (společnost), ve kterém člověk ţije. Faktory prostředí se označují malým 
písmenem „e“ (environmental factors) - jsou to fyzické a sociální faktory a postoje 
lidí, lokalita, kde lidé ţijí a uskutečňují své ţivoty. Faktory prostředí mohou být 
bariérové nebo facilitující. 

 Osobnost člověka, kterou by mělo kaţdé pracoviště samo zhodnotit (Eldar a kol., 2008;  
Pfeiffer, Švestková, 2008). 

  
Graf č. 1 
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Domény jsou praktické smysluplné celky, které se vztahují k fyziologickým funkcím, 

anatomickým strukturám, činům, úkonům, (tedy aktivitám a participacím) nebo oblastem 
ţivota. Domény vytvářejí rozličné celky a bloky uvnitř kaţdé komponenty i napříč 
jednotlivými komponentami. 

Např.: 
b 7 Funkce neuromuskuloskeletální 
s 7 Struktury vztahující se k pohybu 
d 4 Pohyblivost při aktivitách a participaci 
e 2 Přirozené prostředí a změny prostředí člověkem vytvořené  
 
Kvalifikátory jsou stejné pro všechny komponenty i domény a určují stupeň zdraví 

(nebo negativně vyjádřeno - závaţnost problému). Kaţdý uvedený kód klasifikace ICF má 
cenu jen tenkrát, kdyţ je kvalifikován. Bez kvalifikátorů kódy nemají smysl. Kvalifikátory 
jsou kódovány jako jedno nebo i více čísel za tečkou (nebo dělítkem) kaţdého kódu. 

Jde tedy o hodnotící pětistupňovou škálu, která však můţe být velmi zpřesněna, 
poněvadţ kaţdý stupeň je dále dělen percentuálně. 

 
První kvalifikátor 
Kód xxx. 0 Žádný problém (nepřítomen, zanedbatelný) 0-4 % 
    xxx 1 Lehký problém (malý, nepatrný, nízký)   5-24 % 
    xxx 2 Střední problém (mírný, snesitelný)   25-49 % 
    xxx 3 Těžký problém (vysoký, extrémní)   50-95 % 
    xxx 4 Úplný problém (totální)     96-100 % 

 
Výjimku tvoří kódování faktoru „e“  
Kód u faktoru „e“ je uspořádán stejně, je podobný stupnici teploměru směrem nahoru a 

dolů od 0, pokud je prostředí bezbariérové, dále až do stupně 4, kdy je prostředí úplně 
bariérové. Stupeň 0+ se uvádí, pokud není prostředí facilitující, dále až do stupně 4+, 
kdy prostředí je zcela facilitující (zbavené bariér). Na tuto hodnotu kódu je nutno dát 
pozor při vyhodnocování. Jde o situace, kde v přirozeném prostředí nejsou bariéry, a tedy 
není co odstraňovat nebo jde o zanedbatelné obtíţe. Naopak někde je nutno aktivně 
zasahovat a pak je míra odstranění uvedena číslem se znaménkem + (8). 

Ke kódování faktoru „e“ je přidruţen faktor osobnosti, který ale není samostatně 
v klasifikaci uveden. Např. kdyţ je někdo nadprůměrně inteligentní, bude to mít významný 
vliv na snazší participaci třeba při začlenění do zaměstnání, i kdyţ v doméně pohyblivosti 
bude kvalifikátor nebo kvalifikace 3 nebo 4. Doporučuje se, aby kvalifikátor osobnosti si 
v uvedené verzi klasifikace hodnotící pracoviště stanovilo samo. Jedná se totiţ o obrovské 
mnoţství osobních faktorů. 

K hodnocení rehabilitanta je moţno pouţít formulář ICF Checklist. „Checklist“ je 
rehabilitační záznam, který byl zpracován na Univerzitě Ludvíka Maxmiliána v Mnichově 
pod vedením prof. Dr. Gerolda Stuckiho (Stucki a kol., 2002). Jde o vybrané ukazatele 
(domény) jednotlivých komponent ICF, které se vztahují k rehabilitantovi s limitovanou 
aktivitou nebo participací. Jde vlastně o zjednodušení rozsáhlé klasifikace. Na úvodní 
straně formuláře se vyplňují osobní údaje jedince včetně medicínské diagnózy (kód MKN-
10).  

První část hodnotí tělesné funkce a struktury, poruchy funkcí a struktur (body 
functions – b a body structures – s). Druhá část sleduje aktivitu a participaci 
(soběstačnost a podílení se na ţivotě ve společnosti), jeho limity v ţivotních situacích 
(activity a participation – d). Do poslední části se zaznamenávají faktory prostředí 
(environmental factor – e). „Checklist“ vyplňují s rehabilitantem odborníci 
multidisciplinárního  rehabilitačního  týmu.  Zcela zásadní je spoluúčast rehabilitanta, popř. 
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i jeho rodiny. Na základě zjištěných poznatků lze sestavit krátkodobý a dlouhodobý 
rehabilitační plán k dosaţení co nejvyšší moţné funkční schopnosti (Roučková, 2004; 
Švestková a kol., 2010, Švestková a kol., 2006b). 

Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví umoţní další rozvoj 
evropského výzkumu oblasti disability. Umoţňuje rovněţ lépe definovat a vyhodnotit 
pozitivní nebo naopak negativní dopady různých aspektů sociálního prostředí na 
participaci osob s disabilitou – jak toto prostředí zmenšuje důsledky disability, anebo jak je 
naopak umocňuje vytvářením nových překáţek.  

Obecně by se dalo říci, ţe státy Evropské unie přijaly tuto klasifikaci jako základní 
filosofii a politiku rehabilitace osob s disabilitou a aplikují tuto klasifikaci do systému 
zdravotnictví, sociálního zabezpečení, pojištění, pomoci, školství, zaměstnanosti a tedy i 
do systémů legislativy, např. v Holandsku, Švédsku, Velké Británii, Německu apod. 

V základním dokumentu WHO pro Evropu pro 21. století „Health 21 - health for all in 
the 21st century” (Česko, 2001) vydané WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, 
v roce 1999 se rovněţ uvádí zásadní důleţitost rehabilitace. „Zdravotnictví, které je řízeno 
ministerstvem nebo úřadem zdravotnictví, má jako svůj hlavní cíl zlepšení zdraví: 
poskytuje zdravotnické sluţby, je odpovědné za zdravotní politiku a její řízení a realizuje 
aktivity, které jsou určeny jak jednotlivým občanům/pacientům, tak celému 
společenství/populaci. Zdravotnické služby zahrnují ty struktury a zaměstnance, které 
pracují v zájmu zdraví, v rámci prevence chorob, v oblasti léčby a rehabilitace, a 
vyuţívají zdroje specificky určené a alokované pro výše uvedené účely“ (Česko, 2001). 

 
Situace v zemích Evropské unie 
Evropská unie přináší v oblasti občana s disabilitou pozitivní trendy, protoţe komunitní 

(regionální, komunální) politiky mají často reálný dopad na rozvoj politiky členských zemí 
EU a mají i praktické důsledky pro ţivot osob s disabilitou. Přispívají k tomu nejen nástroje 
legislativní, například směrnice 78/2000/EC zakazující diskriminaci z důvodu mj. disability 
v zaměstnání, ale zejména nástroje finanční, např. Evropský sociální fond, komunitární 
iniciativa EQUAL či systémová podpora evropských nestátních organizací působících 
v této oblasti, např. Evropského fóra zdravotně postiţených. 

Brunelova univerzita ve Velké Británii vytvořila pro Evropskou komisi v roce 2003 studii 
nazvanou „Zdravotní postiţení v Evropě: srovnávací analýza“. Tato studie analyzovala 
nejrůznější definice zdravotního či funkčního postiţení, jeţ existují v sociální politice 
jednotlivých členských zemí a v jednotlivých antidiskriminačních legislativách.  

Ze studie je zřejmé, ţe existují významné rozdíly v hodnocení zdravotního postiţení 
podle toho, k jakému účelu je hodnocení pouţito. Definice pouţívané pro určení finanční 
kompenzace zůstávají zaloţeny na zdravotním stavu a bývají proto spíše restriktivní, 
neboť jde o alokaci zdrojů, jichţ je vţdy nedostatek. Naproti tomu definice týkající se 
zaměstnanosti bývají výrazněji flexibilní, zdravotní stav v nich bývá brán v potaz bok po 
boku s řadou jiných faktorů. 
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Graf č. 2 Headnet, Public Health and Disability Network, Eurostat, 2005  

 
 WHO demografická studie disability 

 

Významné rozdíly tedy existují i mezi jednotlivými členskými zeměmi jako takovými. 
Jedná se o nejednotnost pojmů, definic a klasifikací, která je velkou překáţkou pro sběr 
dat na evropské i světové úrovni, pro analýzu problémů a hodnocení jednotlivých politik. 
Těţko se například hodnotí, o čem vlastně vypovídají niţší nebo vyšší počty občanů 
s disabilitou v té či oné členské zemi a niţší nebo vyšší procento zaměstnaných mezi nimi, 
neboť je docela dobře moţné – a v některých případech docela jisté - ţe se lidé v různých 
sociálních systémech jednotlivých zemí ocitají v různých administrativních škatulkách.  

Evropská komise proto plně podporuje úsilí, aby se z Mezinárodní klasifikace funkčních 
schopností, disability a zdraví stal operativní a smysluplný nástroj, pouţitelný pro politické 
rozhodování.  

V Německu je praktické pouţití ICF upraveno směrnicí k výkonu rehabilitace vydanou 
16. 4. 2004. Jak jsme jiţ výše uvedli, v Německu vznikl a pouţívá se ICF Checklist, který 
je vhodný pro všechny oblasti disability. V projektu MHADIE (viz výše) se začal vytvářet 
ICF „Core set“, tedy rehabilitační protokol pro jednotlivé diagnózy. V oblasti psychologie 
jsou zpracovány „core set“ pro depresi a somatoformní bolestivou poruchu. V rámci 
projektu Eutopa IP se pracuje na vytvoření „core set“ pro posttraumatickou stresovou 
poruchu. 

V zemích EU, například v Německu, Itálii a Španělsku jsou pořádány vícedenní 
základní i pokročilé kurzy a semináře ICF, které mají seznámit odborníky ze zdravotně 
sociální oblasti, ze školství a zaměstnanosti s pouţíváním klasifikace a pomoci ji aplikovat 
do běţné praxe. Seznamuje účastníky s biopsychosociálním modelem. V ČR tyto kurzy 
pořádá Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK. Cílem kurzů je více porozumět schématu, 
dělení a systému ICF pro účely vědeckého výzkumu, společného jazyka v oblasti disability. 
Kurzy  jsou  pořádány  jak  pro  profesionály, tak  pro  politiky, úředníky, statistiky a občany 
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s disabilitou. Například v Itálii se vzdělávání, vědě a výzkumu ICF věnuje tým z Instituto 
Nazionale Neurologico „Carlo Besta“ v Miláně, pod vedením Dr. Matilde Leonardi. V Itálii 
je dané zákonem, ţe všichni pracovníci rehabilitačního týmu musí projít vzdělávacími 
kurzy v ICF, jinak nejsou jejich výkony hrazeny zdravotními pojišťovnami. Matilde Leonardi 
byla zároveň hlavním koordinátorem evropského projektu v rámci 6. rámcového programu: 
MHADIE (Measuring Health and Disability in Europe) (Leonardi, 2005). V tomto projektu 
16 evropských pracovišť vypracovalo pro jednotlivé diagnózy ICF Core sety a statisticky 
se nyní zpracovávají závěry v oblasti kapacity a výkonů, měření zdraví a disability u 1200 
pacientů v Evropě. Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN byla jedním 
z evropských pracovišť v tomto projektu. Koordinátorkou pro ČR byla přednostka kliniky 
doc. MUDr. Olga Švestková, Ph.D. Tento projekt poukazuje na uţitečnost a 
realizovatelnost modelu ICF (Švestková, Angerová, 2006; Švestková, 2002). 

 

Situace v České republice 
V České republice je Mezinárodní klasifikace ICF v plném znění přeloţena a byla v roce 

2008 vydána v nakladatelství Grada Publishing. Výše uvedená definice disability 
pouţívaná ICF vyhovuje jedné ze zásadních norem, která byla přijatá 28. října 2009 
Českou republikou, a to „Úmluva o právech se zdravotním postiţením OSN“ (Úmluva o 
právech osob se zdravotním postiţením, 2006). 

V praxi se u nás nyní hledá moţnost uplatňování zákona č. 108/2006 Sb. (Česko, 
2006), který je velice potřebný, ale ukázal se jako těţko aplikovatelný z důvodu absence 
zákona o rehabilitaci. V tomto zákoně, který by měl být zastřešující, se poukazuje na práva 
a povinnosti jak pracovišť, které budou zákon aplikovat, tak cílových skupin, tedy občanů 
s disabilitou. Zákon by měl systémově, organizačně a komplexně propojit prostředky 
rehabilitace jak ve zdravotnictví, tak v oblasti sociální, pedagogicko-výchovné i pracovní. 
V praktické aplikaci zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních sluţbách a zákona 
o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. se ukazuje zásadní nedostatečné provádění funkční 
diagnostiky multidisciplinárním týmem v rehabilitaci, tedy individuální odborné zhodnocení 
potřebné sociální sluţby nutné k určení psychosenzomotorického potenciálu 
k zaměstnávání, event. ke vzdělání. 

Nezbytným řešením k určení funkčního potenciálu člověka s disabilitou je přijetí zákona 
o rehabilitaci. Důleţitá je také kontrola finančních prostředků pro sociální sluţby 
i zaměstnanost osob s disabilitou, coţ se jiţ nyní začíná aplikovat. Teze zákona 
o rehabilitaci byly připraveny mezirezortní pracovní skupinou pod gescí Ministerstva práce 
a sociálních věcí. Je potřeba připravit politicky průchodné znění věcného záměru zákona 
o rehabilitaci a jeho paragrafové znění. Teze zákona o rehabilitaci byly připraveny v duchu 
filozofie a koncepce ICF. 

Český statistický úřad ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví zavádí s účinností 
od 1. července 2010 Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností, disability a zdraví (dále 
jen "klasifikace MKF"), jak uvádí ve sdělení Českého statistického úřadu ze dne 18. 
listopadu 2009 číslo 431/2009: „Klasifikaci MKF je povinen pouţívat kaţdý ošetřující lékař 
(zdravotnické zařízení), pokud u pacienta zjistí zdravotní stav (diagnózu) s určitým 
stupněm disability, která bude dlouhodobého nebo trvalého charakteru. Příslušné 
klasifikační kódy dle klasifikace MKF musí být uvedeny ve zdravotnické dokumentaci 
pacienta a zároveň musí být součástí propouštěcí zprávy ze zdravotnického zařízení 
u všech pacientů, kteří jsou disabilní.“ 

Od 1. 1. 2010 vstoupila v platnost vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí 
359/2009 Sb. ze dne 9. října 2009, kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní 
schopnosti a náleţitosti posudku o invaliditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti 
pro účely invalidity (vyhláška o posuzování invalidity). Tato vyhláška doporučuje vyuţití 
MKF při posuzování pracovní schopnosti a týká se jak posudkových tak i revizních lékařů. 

http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb09431&cd=76&typ=r
http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb09359&cd=76&typ=r
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Na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze byly v roce 2010 zahájeny kurzy 

pouţití klasifikace MKF. Tyto kurzy zahrnují 2 dny přímé výuky, na které navazuje e-
learningová forma. Na tento kurz navazují 2 dny pro pokročilé vyuţití MKF. Vzdělání 
garantuje Klinika rehabilitačního lékařství, která má EU akreditace na postgraduální kurzy.   

Na stejném pracovišti bude realizován pilotní projekt ve spolupráci s Všeobecnou 
zdravotní pojišťovnou pro kalkulaci nákladů na rehabilitaci při pouţití 5 stupňů disability 
z MKF.  

 
Závěr 
Velký filosofický posun je v tom, ţe Mezinárodní klasifikace neklasifikuje osoby, ale 

popisuje a klasifikuje situaci kaţdého člověka v řadě okolností vztahujících se ke zdraví. 
Zjednodušeně řečeno, kaţdý občan má určitý zdravotní stav, který ho konfrontuje 
s různými situacemi a díky němuţ se dostává do různých znevýhodňujících situací. Tedy 
nevytváří kategorie „méněcenných“ osob označených devalorizujícím názvem. Lidská 
společnost se skládá z několika miliard osob, které mají nejrůznější zdravotní stav, a 
protoţe ţijeme v kolektivu lidské společnosti, jsou zdravotní stavy (health condition) různě 
vyuţívané a technicky nebo organizačně řešené.  

Diskuze mezi občany s disabilitou a odborníky z oblasti rehabilitace je i podnětem 
k zamyšlení nad naší rozpornou terminologií. Jde o sloţitý proces, nelze náhle měnit 
všechna vţitá slova s různým emočním podtextem. Ale na druhé straně bychom postupně 
měli směřovat k terminologií doporučované EU, která je ve shodě s terminologií WHO. 
Podle této terminologie se například rozhodně nedoporučuje pouţívat termín „zdravotně 
postiţený“, ale termín lidé s disabilitami (people with disabilities). 

Cílem rehabilitace, tedy politiky ve prospěch občanů s disabilitou, je obnova funkčních 
schopností osob po onemocnění, úrazech nebo s vrozenými vadami, a úsilí o zmírnění 
dlouhotrvajících nebo trvalých následků onemocnění, úrazů nebo vrozených vad a 
o důstojný život občanů s velmi těžkou disabilitou. Cílem této politiky je zaručit 
optimální a aktivní účast občanů s disabilitou na ţivotě společnosti a pomoci jim vést 
pokud moţno samostatný ţivot s ohledem na jejich vlastní přání a moţnosti. Nejnovější 
koncepce ICF uvádí tzv. „disabiling situations“, to znamená, ţe občan můţe vyuţívat své 
„zdraví“, jestliţe má vyřešené disabilní situace a ve společnosti fungují v jeho případě 
facilitátory. Dvě osoby se stejnou nemocí mohou mít různý stupeň funkční schopnosti a 
dvě osoby se stejným stupněm funkčních schopností nemusí mít stejné onemocnění. ICF 
je pouţitelná pro široké spektrum různých aplikací, např. statistiky, sociálního 
zabezpečení, vyhodnocování a organizace zdravotnictví, populační přehledy na místní, 
národní a mezinárodní úrovni. Nabízí koncepční rámec pro informace, které lze aplikovat 
na zdravotnictví, včetně prevence, na zlepšování zdraví a na zlepšování participace 
odstraňováním nebo zmírňováním společenských překáţek, tedy facilitačních faktorů 
prostředí (18). 

Cílem ICF je dosaţení maximální moţné kvality ţivota občana s disabilitou, který má 
disabilní situaci. Za pomoci facilitátorů prostředí je moţno je řešit tak, aby tento občan 
mohl maximálně vyuţívat svoje „zdraví“. Facilitátory prostředí pro občany s disabilitou 
můţe vytvářet stát ve své legislativě, region v praktickém provádění a občan ve svém 
kaţdodenním ţivotě. Členské státy EU přijaly tuto klasifikaci jako základní filozofii a 
politiku rehabilitace osob s disabilitou a aplikují ji do systému zdravotnictví, sociálního 
zabezpečení, statistiky, zdravotního i sociálního pojištění, školství, zaměstnanosti, a do 
některých systémů legislativy. 
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