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9  METODICKÉ POKYNY – AD HOC MODUL 2011:  
Zaměstnávání zdravotně postižených osob 
 
 

Ad hoc modul 2011 bude šet řen na 1. vln ě (resp. podle čtvrtletí za řazení 
sčítacího obvodu) v domácnosti ve všech čtvrtletích roku 2011. Cílovou skupinou ad 
hoc modulu jsou osoby ve v ěku 15-64 let. 

Cílem AHM  2011 je především zjistit informace ohledně situace zdravotně 
postižených osob na trhu práce ve vztahu k osobám bez zdravotního postižení. Výsledky 
AHM 2011 by měly upozornit na problematiku zdravotně postižených osob na trhu práce 
v těchto oblastech: 

o zjistit současný stav 

o získat poznatky, které by mohly vést ke zlepšení situace osob se zdravotním 
postižením na trhu práce 

o řešit danou problematiku ve vztahu k politickým, legislativním opatřením 

 

Cílem tohoto AHM není zjistit celkový počet zdravotně postižených osob, ani rozsah 
zdravotního postižení. Tato problematika je již řešena ve standardní části dotazníku VŠPS, 
nebo v příslušných statistikách (Ústav zdravotních informací a statistiky). 

AHM 2011 se skládá ze čtyř základních témat: 
o informace o zdravotních  problémech (onemocněních) a omezeních 

základních pohybových aktivit či smyslových vjemů  respondentů 

o omezení v práci (počet odpracovaných hodin, druh vykonávané práce, 
dojíždění do práce) 

o využití asistence (osobní, úprava pracovního prostředí, úprava pracovní doby) 
při práci 

o omezení v práci vyjma zdravotních problémů (onemocnění) 

Dotazník pro AHM 2011 je součástí programového vybavení VŠPS. Výběr osob je 
řízen programem. Vyšetření části dotazníku na AHM 2011 nařízené Eurostatem je vsunuto 
na konec dotazníku. 

 

ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY (ONEMOCNĚNÍ)  A OMEZENÍ POHYBOVÉ AKTIVITY ČI 
SMYSLOVÝCH VJEMŮ 

 

F1101 -– F1103  Dlouhotrvající zdravotní problémy (onemocn ění) 

Seznam s kódy onemocn ění 

Otázky zjišťují základní informaci o stavu a počtu dlouhotrvajících zdravotních 
problémů (onemocnění), které nemusí být ale zjištěny při zdravotních prohlídkách. Cílem je 
zjistit dva hlavní zdravotní problémy. Kritériem pro posouzení, že se jedná o hlavní zdravotní 
problém nebo nemoc je vliv tohoto problému na každodenní život respondenta. Pokud 
respondent v otázce F1101 (zahrnující seznam s kódy  onemocn ění) uvede, že má 
zdravotní problém, je nutné otázku F1102 (První typ  zdravotního problému 
(onemocn ění)) vyplnit.  Respondent v otázce F1102 určí jeden hlavní zdravotní problém, 
přičemž na vedlejší zdravotní dopady/důsledky jednotlivých nemocí se nepřihlíží.  
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V případě, že respondent uvede pouze jeden zdravotní problém , je nutné nechat 
polí čko pro kód druhého zdravotního problému prázdné (ot ázka F1103 – Druhý typ 
zdravotního problému (onemocn ění). 

Seznam zdravotních problémů (onemocnění) je pomůckou během dotazování, není 
nutné se proto respondenta ptát na každý typ zdravotních problémů uvedených v dotazníku. 
V případě, že respondent uvede dlouhotrvající zdravotní problém lze postupovat tak, že 
respondent konkrétně popíše tento zdravotní problém a tazatel doplní příslušný kód.  Při 
relativní složitosti zařazení, může být kód zdravotního problému doplněn až na pracovišti 
(podobně jako u klasifikací CZ-NACE či CZ-ISCO). 

Dlouhotrvající zdravotní problémy jsou takové, které trvají nebo je pravděpodobné, že 
budou trvat minimálně šest měsíců a déle. Pokud respondent neumí odhadnout dobu trvání 
zdravotního problému (onemocnění), tazatel nesmí rozhodnout za něj a konečnou odpověď 
nechá vždy na respondentovi.    

Příklad: Při zdravotní prohlídce, která proběhla před dvěma měsíci, byla osobě zjištěna 
cukrovka. Ačkoliv v době šetření činí délka této nemoci pouze dva měsíce,  je zřejmé, že tato 
nemoc bude mít dlouhotrvající následky (déle než 6 měsíců).  V otázce F1102 nebo  F1103 
bude proto uveden kód 09. 

Hlavními znaky dlouhotrvajících problémů (onemocnění) jsou ty, které jsou permanentní a 
lze očekávat potřebu dlouhodobé péče nebo pozorování.  jsou zaměřené na osoby, jež péči 
poskytují, ne na osoby, kterým je péče poskytována.  

V případě opakujících se nebo častých problémů (střídající se období zhoršení 
zdravotního stavu s obdobím bez potíží, např. bolesti zad, epilepsie, migrény aj.) lze tyto 
situace považovat za dlouhotrvající.   

Je možné, že respondent v otázkách F1101 – F1103 označí svůj zdravotní stav a 
v dalších otázkách F1104 – F1106 týkajících se omezení pohybové aktivity či smyslových 
vjemů uvede důsledky tohoto stavu (např. osoba s dýchacími potížemi (F1102 - kód 07) 
může mít problémy při chůzi (F1105 - kód 03)).   

Mezi dlouhodobé zdravotní problémy je třeba počítat i sezónní záležitosti jako senná 
rýma či různé alergie. Pokud onemocnění způsobují kožní problémy, měly by být tyto případy 
zahrnuty v rámci kódu 5 - Kožní problémy (včetně alergií).  Pokud onemocnění nezpůsobuje 
kožní problémy, měl by být využit kód 17 (Ostatní). 

Obezita, alkoholová a drogová závislost by měly být považovány za ostatní zdravotní 
problémy nebo nemoci – kód 17. 

 

F1104 – F1106  Omezením pohybové aktivity či smyslových vjem ů 

Seznam s kódy omezení  
Otázky jsou zaměřeny na identifikaci základních aktivit, ve kterých může být osoba 

omezena při plnění běžných každodenních úkolů. Cílem je zjistit dva hlavní typy omezení. 
Předmětem zájmu jsou pouze dlouhotrvající omezení, tj. omezení, která trvají nebo je 
pravděpodobnost že budou trvat nejméně 6 měsíců.   

Pokud respondent v otázce F1104 (zahrnující seznam s typem omezení) uvede, 
že trpí omezením pohybové aktivity či smyslových vjem ů, je nutné otázku F1105 (První 
typ omezení) vyplnit. V p řípadě, že respondent uvede pouze jeden typ omezení, je 
nutné nechat polí čko pro kód druhého typu omezení prázdné (otázka F11 06 – Druhý 
typ omezení). 

Seznam omezení je pomůckou během dotazování, není nutné se proto respondenta 
ptát na každý typ omezení uvedený v dotazníku. V případě, že respondent uvede omezení 
pohybové aktivity či smyslových vjemů lze postupovat tak, že respondent konkrétně popíše 
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toto omezení a tazatel doplní příslušný kód.  Při relativní složitosti zařazení, může být kód 
omezení doplněn až na pracovišti (podobně jako u předchozí otázky). 

Problémy se zrakem či sluchem nelze posuzovat jako omezení smyslových vjemů, 
pokud osoba nosí brýle (kontaktní čočky) nebo naslouchací zařízení, který tento typ omezení 
zcela eliminuje .  

Kód 06 - Problémy v komunikaci (špatná srozumitelnost, nebo neschopnost 
porozumět) se uvede pouze pokud se jedná o problémy v komunikaci v rodném jazyce.  

 

 

OMEZENÍ PRACOVNÍ ČINNOSTI 

 

Cílem následujících proměnných je zjistit, zda-li zdravotní omezení mají vliv na 
pracovní činnost.  Pro tuto oblast není podstatný pracovní status respondenta. Cílovou 
skupinou těchto otázek jsou osoby zaměstnané, nezaměstnané i ekonomicky neaktivní, 
které předtím uvedly, že mají dlouhotrvající zdravotní problémy či trpí omezením pohybové 
aktivity či smyslových vjemů.  Může se tedy jednat o reálný problém v současném 
zaměstnání (zaměstnané osoby), tak i o omezení, které v budoucnu může ovlivnit pracovní 
aktivitu respondenta  (nezaměstnané osoby, osoby ekonomicky neaktivní). 

 

F1107 – F1108  Vliv zdravotních problém ů (onemocn ění) či omezení na po čet hodin, 
které m ůže respondent týdn ě odpracovat 

Otázky zjišťují, zda-li je respondent omezen v počtu hodin, které může odpracovat 
kvůli dlouhotrvajícím zdravotním problémům či omezením. Proměnné předchází základní 
filtrační otázka, která obecně zjišťuje, jestli mají či mohou mít zdravotní problémy či omezení  
vliv na počet hodin, které respondent odpracuje. Teprve v následující otázce  jsou zdravotní 
důvody konkretizovány.  Pokud respondent odpoví Ano, následující otázka je pokládána 
pouze v případě, že osoba má jak dlouhodobé zdravotní problémy, tak i trpí omezením 
pohybové aktivity či smyslových vjemů. V opačném případě je otázka předvyplněna 
příslušným kódem a není možné ji již upravovat.  

V této otázce je důležitější osobní pohled respondenta, než vycházet z reálného 
počtu odpracovaných hodin respondenta v práci. 

 

F1109 – F1110  Vliv zdravotních problém ů (onemocn ění) či omezení na druh práce, 
kterou m ůže respondent vykonávat 

Otázky zjišťují, zda-li respondent může vykonávat jen určitý druh práce právě kvůli 
dlouhotrvajícím zdravotním problémům či omezením.  Mezi tyto omezení může patřit 
například problémy s nošením těžkých předmětů, nebýt schopen pracovat venku či naopak 
vevnitř, nebýt schopen sedět delší čas atd.  

Podobně jako v předchozí otázce je nejdříve zjišťováno, zda-li zdravotní důvody mají 
vliv na druh práce, kterou může respondent vykonávat.  Pokud respondent odpoví Ano, 
následující otázka je pokládána pouze v případě, že respondent má jak dlouhodobé 
zdravotní problémy, tak i trpí omezením pohybové aktivity či smyslových vjemů. V opačném 
případě je otázka předvyplněna příslušným kódem a není možné ji již upravovat. 

 

F1111 – F1112  Vliv zdravotních problém ů (onemocn ění) či omezení na dojížd ění 
z práce a do práce  

Otázky zjišťují, zda-li zdravotní problémy či omezení znesnadňují respondentovi 
dojíždění do práce.  Tyto problémy jsou širšího charakteru, zahrnují jednak právě 
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nastupování a vystupování do či z dopravního prostředku, ale  můžou souviset i s přístupem 
do budovy. Například osoba na vozíčku může  být omezena tím, že nemůže sehnat vhodné 
zaměstnání, kde by byl bezbariérový přístup.  

Pokud respondent odpoví Ano v první otázce, pak následující otázka je pokládána 
pouze v případě, že respondent má jak dlouhodobé zdravotní problémy, tak i trpí omezením 
pohybové aktivity či smyslových vjemů. V opačném případě je otázka předvyplněna 
příslušným kódem a není možné ji již upravovat. 

 

 

 

 

 

SPECIÁLNÍ ASISTENCE,  ZAŘÍZENÍ ČI ÚPRAVA PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ 

 

Účelem následujících třech otázek je identifikovat osoby, které využívají nebo 
potřebují speciální asistenci,  zařízení či úpravu prostředí v práci ze zdravotních důvodů. 
Otázky se zjišťují za osoby, které uvedly, že mají dlouhodobé zdravotní problémy nebo  trpí 
omezením pohybové aktivity či smyslových vjemů. Otázky jsou dynamické, to znamená, že 
je odlišná textace pro zaměstnané osoby a osoby bez zaměstnání. 

 

F1113  Poskytování osobní asistence 

Otázka zjišťuje, zda-li osoba potřebuje (bez zaměstnání) nebo využívá (zaměstnané 
osoby) osobní asistenci pro výkon svého povolání.  

Osobní asistencí se rozumí pomoc rodinných příslušníku, příbuzných, přátel nebo 
kolegů. 

 

F1114 Využívání speciálního za řízení či úprava pracovního prost ředí 

Cílem otázky je zachytit počet případů, kdy osoba potřebuje (bez zaměstnání) nebo 
využívá (zaměstnané osoby) speciální zařízení či úpravu pracovního prostředí pro výkon 
svého povolání.  

Speciální zařízení jsou předměty/technické pomůcky, které zvyšují, udržují nebo 
zlepšují fungování jednotlivce. Patří mezi ně například: 

o odečítače obrazovky pro nevidomé 

o upravený telefon nebo osobní počítač 

o hlasový syntetizátor 

o braillovo písmo 

Úprava pracovního prostředí je stavební přizpůsobení pracovního místa. Úprava 
pracovního prostředí může být: 

o bezbariérový vstup do budovy, na toalety apod. 

o vhodné parkování 

o nakloněné plošiny a zábradlí 
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F1115 Potřeba uspo řádání pracovní činnosti (flexibilní pracovní doba, mén ě náročná 
práce) 

Otázka se zaměřuje na situace, kdy osoba potřebuje (bez zaměstnání) nebo je jí 
umožněno (zaměstnané osoby) uspořádat pracovní činnost pro potřeby výkonu povolání. 

 

F1116  - F1117 Jiné d ůvody vyjma zdravotních problém ů (onemocn ění), které omezují 
pracovní aktivitu (nap ř. počet odpracovaných hodin)? 

Důvod omezující pracovní aktivitu 

Otázka je položena všem osobám, zaměstnaným i osobám bez zaměstnání, ve věku 
15-64 let. Cílem otázky je identifikovat jiné důvody, které omezují pracovní aktivitu vyjma 
dlouhotrvajících zdravotních problémů nebo omezení pohybové aktivity či smyslových vjemů. 
Omezení pracovní aktivity zahrnuje počet odpracovaných hodin, typ vykonávané práce a 
cestování z a do práce.   

Kód 3 - Dopravní problémy (nevhodné dopravní spojení) související pouze s dopravní 
dostupností nezahrnuje náklady na dopravu při cestování z a do práce. Ty je možné označit 
jako ostatní důvody – Kód 8. 


