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Program Iniciativy Společenství EQUAL – CZ.04.4.09
REHABILITACE – AKTIVACE – PRÁCE = RAP

• Zlepšování zaměstnatelnosti
• Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby 

obtížně integrovatelné v oblastech

• úřady práce - vzdělávání - pracovní rehabilitace – cílové
skupiny – zaměstnavatelé = PENTACOM

• Umístění – místo realizace: Jihozápad, Severozápad, 
Severovýchod, Moravksoslezsko

• TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN 
EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM 
ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY



Popis projektu
• Cílovou skupinu projektu tvoří osoby se zdravotním postižením, které

mají omezený přístup na trh práce. Hlavním cílem je podpora a 
zlepšování rovného přístupu na trh práce osob se zdravotním 
postižením v souladu se Zákonem o zaměstnanosti 435/2004 Sb. a 
vytvoření systémového řešení pracovní rehabilitace s ohledem na 
specifika regionálních trhů práce.

– V rámci Modulu I bude provedena kvantitativní a kvalitativní analýza 
zaměstnavatelských, rehabilitačních a poradenských organizací ve vybraných 
regionech 

– Na základě výsledků analýzy budou v Modulu II vytvořeny metodiky zaměřené
na zvýšení zaměstnatelnosti cílové skupiny 

• Modul III - zaměřen na vytváření a inovaci systému a metodik 
funkčního hodnocení pracovního potenciálu srovnatelných se 
standardy v EU. Metodiky vytvořené v Modulu II a III budou následně
propojeny tak, aby vytvořily podklad pro fungování systému pracovní
rehabilitace 

– V Modulu IV budou vytvořené metodiky pilotní ověřovány 
– Modul V zahrnuje aktivity zaměřené na efektivní a účinnou komunikaci se 

zaměstnavateli a dalšími zainteresovanými subjekty. Cílem těchto aktivit je 
rozšířit osobám se zdravotním postižením přístup na otevřený trh práce 



MODUL III. – 1.LF UK + VFN

3. Podpora organizačního, personálního, materiálového 
zabezpečení pro uplatnění metod a implementaci 
Zákona o zaměstnanosti

3.1 Metodika hodnocení funkčních činností a pracovních 
schopností

3.2 Tvorba metodických postupů pracovní rehabilitace

3.3 Použití metod a nástrojů pracovní rehabilitace



3D měření – má dva základní úkoly 
či funkční použití a požadavky

• porozumění a znázornění plochy 
• např. jako kvantifikace a znázornění tělního 

povrchu (n=3951) měření je přesnější než do 
současnosti používané metody, odchylka nečiní
více jak 1%

– Appl.Ergonom., Chi-Yuan Yu et all, vol. 34, 2003

• precisní určení pozice v prostoru
• např. znázornění používaná při kontrole letové

dráhy nebo pro vojenské účely
– Hum.Fact. and Ergonom. Soc., St.John Mark et all, vol. 

43, 2001



© ZG

3 infrakamery na rozkládacím „rameni“ s anténou pro WL přenos
externí baterie se 3 vstupy/výstupy (RJ11) 
kábel s markery
USB-USBmini kábel (propojení s počítačem)
Notebook se softwarovým vybavením
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Přístrojové vybavení a technické předpoklady

3D analýza
• prostorové znázornění
• jednoznačné určení polohy bodu v ose x, y, z
• viditelnost vyhodnocovaného bodu z minimálně 2 kamery –
úhel optických os blízko 90°

Značky pro identifikaci vybraných bodů – markery
• aktivní infračervené LED (1W), s frekvencí 1kHz
• pozor na působení odraženého světla – falešný marker
• umístění značek na vybraný segment – palpační fenomény (?) 
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Postup vyšetření
• Pohyb vždy vyšetřit klinicky, sledovat a zaznamenat do formuláře. 

Nejdříve bez použití přístrojů (bez modifikace pohybu)
• Pokud možno udělat DV záznam pohybu, pracovní operace apod.
• Použít objektivizační metodu a zhodnotit pohyb

Využití vyšetření
• Poruchy pohybu různé etiologie
• Analýza držení těla nebo jeho části
• Vyšetření komplexního pohybu
• Rozhodování o dalším směřování terapie 
• Objektivizace funkčního stavu při cílené činnosti
• Možnost měření v reálném prostředí, na pracovišti
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GAIT SOFTWARE
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Gait analysis
– gait software, přesné umístění značek 
– jako součást kinez. rozboru pohybových poruch a 

hodnocení vývoje změn 
– kvantifikace poruchy chůze (zejména u nejistých nebo 

hraničních změn)

Klinický výzkum, hodnocení terapie, terapeutická rozvaha…

- Zatížení klienta při reálné činnosti a následná
modifikace stereotypu chůze
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MOTION SOFTWARE
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Motion analysis
– jakýkoliv pohyb, předem nadefinovaný systém souřadnic 

a jejich vzájemné vztahy 
– analýza úchopu ruky při pracovní činnosti

Klinický výzkum, hodnocení terapie, terapeutická rozvaha…

-Rozsahy hybnosti a funkční hodnocení pohybu
-Zatížení např. horní končetiny a její pohyb v prostoru

nebo při pracovní činnosti
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Nastavení systému
- vytvoření nové konfigurace
- definice jednotlivých markeru
- zvolení vzorkovací frekvence
- videozáznam pohybu
- definování souřadnic systému
- definování 3D animace
- nastavení snímání kinematických parametrů –úhly, 

vzdálenosti, rychlosti, zrychlení
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Manuální
nebo 
automatické
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3D Videozáznamy
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Měření rychlosti změny pozice markeru na acromionu

Dráha acromionu během pohybu

[u1]
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Kontraindikace (zejm. pro Gait):

• Nemožnost samostatného stoje a chůze
• Poruchy vedoucí k nečekanému pádu pacienta
• Potíže při chůzi na treadmillu
• Obezita – problém s umístěním značek
• Lokální poškození kožního krytu v oblasti umístění značky
• Neschopnost spolupráce či neadekvátní reakce pacienta
• …
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Hlavní cíle měření:

• Určit pohybový potenciál v reálných činnostech, případně v 
reálném prostředí

• Objektivně zhodnotit chůzi či jiný zvolený pohyb a jejichy
odchylky
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DĚKUJI ZA POZORNOST
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http://www.lukotronic.com
http://www.equalcr.cz/
http://www.edost.cz/rap/
http://www.armscorbusiness.com/SubSites/ERGO/ERG02_06.asp
http://www.vicon.com/applications/ergonomics.html
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