Instrukce k vyplňování objektivní části
Cílem dotazníku objektivního hodnocení je systematicky identifikovat a vyhodnotit
existující bariéry na základě závažnosti dané bariéry a četnosti potřeby tuto
bariéru překonávat. Výsledek této části metodiky je z pohledu celého procesu
bezbariérových úprav stěžejní. Objektivně vyplněný dotazník poskytne kvalitní
informaci o existujících bariérách, což může výrazně zefektivnit celý proces
bezbariérových úprav.
Dotazník vyplňuje hodnotitel s klientem v hodnoceném prostředí, tedy
v domácnosti klienta. Hodnotitel hodnotí závažnost existujících bariér na škále 03 s ohledem na aktuální zdravotní stav klienta a rozsah jeho omezení a četnost
potřeby bariéru překonávat na škále 0-5 dle konkrétní potřeby klienta. Nulou jsou
ohodnoceny všechny z nějakého důvodu nerelevantní situace. Hodnocení
závažnosti by nemělo být ovlivněno nízkou motivací či nezájmem klienta danou
bariéru překonávat. To může (ale nemusí – s ohledem na konkrétní situaci a
názor hodnotitele, který by měl mít na paměti základní cíl hodnocení) být
zohledněno v číselném ohodnocení četnosti (pokud klient danou bariéru nemá
zájem a/nebo potřebu překonávat, četnost ohodnotíme nulou).
Číselné hodnocení:
Závažnosti bariéry:
0 = není relevantní (v daném prostředí se nevyskytuje a/nebo nepředstavuje pro
klienta problém)
1 = bariéra, kterou je klient se zvýšeným úsilím schopen překonat vlastními silami
nebo s pomůckami, které již doma má a umí s nimi zacházet
2 = bariéra, kterou je klient schopen překonat pouze s adekvátní dopomocí druhé
osoby
3 = bariéra, kterou není klient schopen překonat ani s adekvátní dopomocí druhé
osoby

Četnost potřeby bariéru překonávat:
0 = není relevantní (v daném prostředí se nevyskytuje nebo ji klient nemá potřebu
a/nebo zájem překonávat)
1 = Maximálně 1x měsíčně
2 = Maximálně 1x týdně
3 = Více než 1x týdně
4 = Alespoň 1x denně
5 = Více než 1x denně
Poznámky, upřesnění, doporučení, možná řešení:
Do této kolonky uveďte veškeré doplňující informace
Instrukce k hodnocení:
•

Vždy hodnoťte jen tu bariéru, které se týká otázka dotazníku

•

Každou bariéru hodnoťte pouze jednou

•

Pokud je v jedné otázce více problémů, hodnoťte vždy ten nejzávažnější

•

Závažnost bariér hodnoťte objektivně s ohledem na zdravotní stav a
rozsah omezení klienta

•

Četnost potřeby překonávat bariéru hodnoťte s ohledem na aktuální
potřebu klienta, která může být ovlivněna i nízkou motivací či nezájmem
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VSTUP DO OBYDLÍ:
1. Přístupová cesta neumožňuje
vstup (povrch, šířka, sklon,
charakter, vstupní branka)
2. Schody/výškové rozdíly
neumožňují vstup
3. Manipulační prostor v okolí
dveří neumožňuje vstup
4. Sklon v okolí dveří neumožňuje
vstup
5. Šířka dveří neumožňuje
průchod
6. Výška prahu neumožňuje
průchod
7. Způsob otvírání/zavírání dveří
neumožňuje průchod (úchop
kliky, typ zámku, těžké nebo
rychle se zavírající dveře)
8. Výtah neumožňuje jeho užívání
(velikost, manipulační prostor
v jeho okolí, zavírání/otevírání
dveří, umístění tlačítek)
VSTUP DO DOMÁCNOSTI:
9. Schody/výškové rozdíly
neumožňují vstup
10. Manipulační prostor v okolí
dveří neumožňuje vstup
11. Šířka dveří neumožňuje
průchod
12. Výška prahu neumožňuje
průchod
13. Způsob otvírání/zavírání dveří
neumožňuje průchod (úchop
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Poznámky, upřesnění,
doporučení, možná řešení
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kliky, typ zámku, těžké nebo
rychle se zavírající dveře)
14. Umístění/typ nebo absence
kukátka ve dveřích
neumožňuje jeho použití
15. Umístění/typ nebo absence
domácího telefonu
neumožňuje jeho použití
16. Umístění (kde a jak) a/nebo
způsob ovládání poštovní
schránky neumožňuje její
užívání
SPOLEČNÉ PRVKY DOMÁCNOSTI:
17. Výškové rozdíly (netýká se
prahů) v rámci jednoho podlaží
neumožňují přístup do
některých částí domácnosti
18. Schodiště mezi podlažími
neumožňuje přístup do
některých částí domácnosti
19. Úzké prostory neumožňují
pohyb mezi jednotlivými
částmi domácnosti
20. Umístění a/nebo způsob
ovládání úložných prostor
neumožňuje jejich užívání
21. Umístění oken a/nebo způsob
jejich ovládání neumožňuje
manipulaci
(otvírání/zavírání/zatemňování
)
22. Umístění ovládacích prvků
domácnosti (vypínače,
zásuvky, alarm, topení,
klimatizace) neumožňuje jejich
užívání
23. Konstrukce ovládacích prvků
domácnosti (vypínače,
zásuvky, alarm, topení,
klimatizace) neumožňuje jejich
užívání
24. Absence vhodného prostoru
neumožňuje ukládání
kompenzačních pomůcek
(vozík, skútr, elektrický vozík,
čtyřkolka, zvedák) - pokud je

absence vnímána jako bariéra,
ohodnoťte závažnost 3 a
četnost dle potřeby, v ostatních
případech ohodnoťte jako
nerelevantní
KOUPELNA:
25. Manipulační prostor v okolí
dveří do koupelny neumožňuje
průchod
26. Šířka/typ dveří do koupelny
neumožňuje průchod
27. Výška prahu ve dveřích do
koupelny neumožňuje průchod
28. Povrch podlahové krytiny v
koupelně neumožňuje
bezpečný pohyb
29. Manipulační prostor
v koupelně neumožňuje
potřebný pohyb
30. Konstrukce/velikost vany
neumožňuje její užívání
31. Konstrukce/velikost
sprchového koutu neumožňuje
jeho užívání
32. Umístění doplňků a
hygienických potřeb ve
sprše/vaně neumožňuje jejich
užívání
33. Umístění a/nebo konstrukce
baterie/zátky ve
vaně/sprchovém koutě
neumožňuje manipulaci s
vodou
34. Umístění a/nebo konstrukce
držáku na sprchu neumožňuje
její užívání
35. Sklon podlahy s vodovodním
odpadem/vjezdný sprchový
kout neumožňuje
potřebný odtok vody
36. Umístění a/nebo konstrukce
umyvadla neumožňuje jeho
užívání
37. Zaplněný prostor pod
umyvadlem neumožňuje jeho
užívání

38. Umístění a/nebo konstrukce
baterie/zátky v umyvadle
neumožňuje manipulaci s
vodou
WC (pokud je součástí koupelny, otázky 38-42 označte jako nerelevantní):
39. Manipulační prostor v okolí
dveří na WC neumožňuje
průchod
40. Šířka/typ dveří na WC
neumožňuje průchod
41. Výška prahu ve dveřích na WC
neumožňuje průchod
42. Povrch podlahové krytiny na
WC neumožňuje bezpečný
pohyb
43. Manipulační prostor na WC
neumožňuje potřebný pohyb
44. Umístění toalety neumožňuje
její užívání
45. Typ splachovacího zařízení
neumožňuje jeho užívání
46. Umístění toaletního papíru
neumožňuje jeho užívání
KUCHYŇ A PROSTOR PRO STRAVOVÁNÍ:
47. Manipulační prostor v okolí
dveří neumožňuje průchod
48. Šířka/typ dveří neumožňuje
průchod
49. Výška prahu neumožňuje
průchod
50. Nevhodná podlahová krytina
neumožnuje pohyb
51. Manipulační prostor
v místnosti neumožňuje
potřebný pohyb
52. Umístění pracovní desky
neumožňuje její užívání
53. Zaplněný prostor pod pracovní
deskou pro práci vsedě
neumožňuje její užívání
54. Umístění a/nebo konstrukce
dřezu neumožňuje jeho užívání
55. Zaplněný prostor pod dřezem
neumožňuje jeho užívání

56. Umístění a/nebo konstrukce
baterie/zátky ve dřezu
neumožňuje manipulaci s
vodou
57. Umístění a/nebo konstrukce
odpadkového koše
neumožňuje jeho užívání
58. Umístění kuchyňských
spotřebičů (lednice, varná
deska, trouba, malé domácí
spotřebiče, pračka)
neumožňuje jejich užívání
59. Konstrukce kuchyňských
spotřebičů neumožňuje jejich
užívání
60. Umístění a/nebo konstrukce
kuchyňských úložných prostor
neumožňuje jejich užívání
61. Absence jídelního stolu
neumožňuje stravování pokud je absence vnímána jako
bariéra, ohodnoťte závažnost
3, četnost dle potřeby a otázku
61 označte jako nerelevantní;
pokud není absence vnímána
jako bariéra, označte obě jako
nerelevantní; pokud nejde o
absenci, ohodnoťte jako
nerelevantní a věnujte
pozornost otázce 61
62. Ergonomie jídelního stolu
neumožňuje jeho užívání
LOŽNICE:
63. Manipulační prostor v okolí
dveří neumožňuje průchod
64. Šířka/typ dveří neumožňuje
průchod
65. Výška prahu neumožňuje
průchod
66. Nevhodná podlahová krytina
neumožnuje pohyb
67. Manipulační prostor
v místnosti neumožňuje
potřebný pohyb

68. Umístění a/nebo konstrukce
postele neumožňuje její
užívání
69. Umístění a/nebo způsob
ovládání osvětlení u postele
neumožňuje jeho užívání
70. Umístění a/nebo konstrukce
ostatního nábytku neumožňuje
jeho užívání
OBÝVACÍ POKOJ (pokud je součástí kuchyně, otázky 70-74 označte jako nerelevantní):
71. Manipulační prostor v okolí
dveří neumožňuje průchod
72. Šířka a/nebo typ dveří
neumožňuje průchod
73. Výška prahu neumožňuje
průchod
74. Nevhodná podlahová krytina
neumožnuje potřebný pohyb
75. Manipulační prostor
v místnosti neumožňuje
potřebný pohyb
76. Umístění a/nebo konstrukce
nábytku neumožňuje jeho
užívání
77. Umístění a/nebo způsob
ovládání audiovizuálních
zařízení neumožňuje jejich
užívání
DOMÁCÍ PRACOVNÍ PROSTOR:
78. Absence pracovního místa
neumožňuje vykonávat
pracovní/vzdělávací/volnočaso
vé aktivity - pokud je absence
vnímána jako bariéra,
ohodnoťte závažnost 3, četnost
dle potřeby a otázku 78 a 79
označte jako nerelevantní;
pokud není absence vnímána
jako bariéra, označte vše v této
oblasti jako nerelevantní;
pokud nejde o absenci,
ohodnoťte jako nerelevantní a
věnujte pozornost otázkám 78
a 79

79. Ergonomie pracovního místa
(stůl, úložné prostory, pracovní
deska, židle/místo na vozík)
neumožňuje jeho užívání
80. Umístění a/nebo způsob
ovládání
pracovních/vzdělávacích/volno
ča-sových pomůcek a nástrojů
neumožňuje jejich užívání
DOMÁCÍ PROSTOR PRO REHABILITACI:
81. Absence rehabilitačního místa
neumožňuje vykonávat
rehabilitační aktivity - pokud je
absence vnímána jako bariéra,
ohodnoťte závažnost 3, četnost
dle potřeby a otázky 81 a 82
označte jako nerelevantní;
pokud není absence vnímána
jako bariéra, označte vše v této
oblasti jako nerelevantní;
pokud nejde o absenci,
ohodnoťte jako nerelevantní a
věnujte pozornost otázkám 81
a 82
82. Ergonomie rehabilitačního
místa neumožňuje jeho užívání
83. Umístění rehabilitačních
pomůcek neumožňuje jejich
užívání
TECHNICKÉ PROSTORY (garáž, sklep, půda, prádelna, skladovací prostory):
84. Charakter vstupu neumožňuje
užívání daných prostor
85. Velikost a charakter místnosti
neumožňuje užívání daného
prostoru
VENKOVNÍ PROSTOR (zahrada, terasa, balkón, lodžie):
86. Manipulační prostor v okolí
dveří neumožňuje průchod
87. Šířka/typ dveří neumožňuje
průchod
88. Výška prahu neumožňuje
průchod

89. Venkovní prostor neumožňuje
jeho užívání (velikost, povrch,
charakter)

