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b) Předběžný název připravované DP  

Zdravotní prevence v azylových domech v ČR 

 

c) Formulace a vstupní diskuse problému. Popis výchozí a předpokládané cílové situace 

nebo otázky, popř. hypotézy, na které by měla práce odpovědět. Co autor o tématu ví, 

proč ho považuje za relevantní – na základě studia odborné literatury, vlastních zkuše-

ností. 

Základní myšlenkou této DP je zdravotní prevence jako součást práce s klientkami popř. kli-

enty sociálních služeb. V řadě registrovaných sociálních služeb chybí poskytování zdravotních 

služeb, především právě preventivního charakteru. Např. domov pro seniory je sociální službou, 

ale současně je klientům poskytována i služba zdravotní (léky podává zdravotní sestra, lékař 

dochází do zařízení a spousta dalších zdravotních úkonů je klientům poskytována přímo v do-

mově. Příkladem jedné takové služby, kde zdravotní prevence chybí, je azylový dům. 

Cílem sociální služby pro ženy v azylových domech je převážně poskytnout bydlení, sociální 

poradenství a najít práci případně zajistit finanční prostředky pro běžný život viz § 57 zákona 

108/2006 Sb. O sociálních službách, kde azylové domy poskytují tyto služby: pobytové služby 

na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba 

obsahuje tyto činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, 

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Každý 

azylový dům pak má své činnosti individuálně zpracované. 

Např. Azylový dům Mělník: Sociální práce v procesu individuálního plánování dané služby je 

chápána zejména jako úkolově orientovaná, ale významnou úlohu tvoří také terapeutické půso-

bení na uživatele/ky služby. V rámci dané služby jsou dětským i dospělým klientům/kám nabí-

zeny externími specialisty/kami aktivity v rámci arteterapie, ergoterapie, a terapie domácích 



    

aktivit. Cílem těchto aktivit je zejména u dětských klientů/tek rozvoj hrubé a jemné motoriky, 

podpora verbální i neverbální komunikace, rozvoj sociálního cítění, u všech věkových kategorií 

uživatel/ek pak snížení frustrace z dané sociální situace a bydlení v kolektivním zařízení, zlep-

šování interpersonálních vztahů a podobně (Služby prevence města Mělníka, online).  

Nebo např. azylový dům v Praze – Dům Gloria: 

• zajišťujeme dočasný pobyt v bezpečném prostředí 

• poskytujeme zázemí, odbornou pomoc a podporu při řešení tíživé sociální situace 

• umožňujeme ženám, aby mohly sobě a svým dětem zajišťovat základní životní potřeby 

• s využitím odborných metod podporujeme kompetence klientky k samostatnému a odpověd-

nému rozhodování o sobě a svých dětech, a také o způsobu života, jaký chce vést (vedení do-

mácnosti, zvládání rodičovské role, výběr a získání zaměstnání, hospodaření s penězi, smyslu-

plné využívání volného času a dalších) 

• zajištění základních potřeb pro matku a její děti, které má v péči 

• řešení závazků, které uživatelka má 

• orientace v samostatném využívání veřejných zdrojů 

• zlepšení dovedností v rámci běžného dne (denní režim, vaření, péče o  

domácnost, hospodaření s financemi, příprava s dětmi do školy apod.)  

• odchod do dalšího bydlení (Charita Praha, online). 

V DP porovnám systém sociální a zdravotní péče v sociálních službách se zahraniční praxí. 

V té se však nejčastěji setkáme s lidmi bez domova, já se však zaměřím na ženy a matky 

s dětmi, které žijí v azylovém domě a nejčastěji řeší bydlení, práci, finance a péči o děti, což 

mohu potvrdit i ze své vlastní zkušenosti, kdy jsem pracovala na pozici sociální pracovnice 

v AD.  

V této práci bych chtěla současně poukázat na důležitost prevence v oblasti zdraví a DP po-

jmout prakticky, především proto, že součástí je reálný výzkum. Nejprve navštívíme 3 azylové 

domy – na Mělníku, v Berouně a v České Lípě, kde vyškolené pacientky budou edukovat ženy 

– ukáží jim na prsním fantomu správné samovyšetření prsu, podají jim odborné informace a bu-

dou odpovídat na jejich dotazy. Potom edukované ženy vyplní dotazník na téma zdravotní pre-

vence v AD, kde se budu chtít ujistit, že edukace byla úspěšná a projekt má smysl, jak uskuteč-

něný projekt ženy vnímají, a zda získané informace dokáží využít (např. jestli dokáží poradit 

někomu s podezřením na onemocnění, na koho se může obrátit).  

Již více jak rok spolupracuji s Aliancí žen s rakovinou prsu o.p.s. a naším cílem je zrealizovat 

projekt edukace žen v azylových domech v ČR v oblasti zdravotní prevence se zaměřením na 

prevenci rakoviny prsu. Aliance sdružuje pacientské organizace a spolupracuje s dalšími, které 

se nějakým způsobem pomáhají v oblasti zdraví. Takovou organizací je i AVON, který kromě 

distribuce kosmetiky pořádá i známý AVON pochod, prodej charitativních předmětů atd. Jed-

ním takovým projektem je kampaň Ostře sledovaná prsa, která podpoří realizaci edukace v AD. 



    

Výtěžek z prodeje prsních hrnečků půjde na podkampaň „Ostře sledovaná prsa hledají azyl“, 

kde se finančně podpoří pacientky, pro které je takováto možnost často jediným příjmem.  

Problematika prevence je celosvětovým fenoménem nejen rakoviny prsu, ale zdravotní 

prevence obecně. Ráda bych v této práci poukázala na fakt, že prevence není strašák.  

 

d) Teoreticko-metodologické východisko, pracovní postupy, resp. výzkumné metody a 

techniky. 

Vztah k dané problematice:  

Na jaře 2017 jsem v rámci volitelného předmětu Budování kapacity neziskové organizace 

vstoupila jako nezkušená do Aliance žen s rakovinou prsu za účelem spolupráce na Preven-

tivně-zdravotním projektu, který jsme s paní ředitelkou Evou Knnapovou vymyslely (na zá-

kladě jejích představách o dalším působení Aliance a mých zkušenostech na pracovní pozici 

sociální pracovnice v azylovém domě pro rodiny s dětmi). 

Po domluvě na projektu jsem vytvořila adresář azylových domů a mapu pro lepší představivost 

rozmístění. Celkem jsem našla 186 azylových domů pro ženy nebo ženy s dětmi nebo rodiny s 

dětmi. Některé azylové domy mají více budov, ale jednoho vedoucího, kontaktů bylo celkem 

167. Následně jsem odeslala e-maily všem zařízením, pro lepší orientaci podle krajů.  

Na konci dubna jsem shromáždila pouze 4 dotazníky od azylových domů, které mají zájem se 

zapojit do projektu. Proto jsme náš projekt pojaly jako pilotní. Letos jsem oslovila 4 azylové 

domy, které měly o projekt v minulém roce zájem. O praktickou realizaci mají zájem právě 3 

AD. Z časových důvodů jsem znovu nekontaktovala ostatní AD, jak jsem již zmiňovala, letos 

pojmeme projekt jako pilotní a 3 AD budou názorným příkladem, zda je možné preventivní 

programy do AD zavést.   

 

Metodologie: 

1) Analýza dokumentů 

Prostuduji rámcové vzdělávací programy základních škol a středních škol v oblasti zdravotní 

gramotnosti. Jak jsou RVP nastaveny, jaký je obsah a v jaké oblasti jsou děti a mládež kon-

krétně vzdělávány v oblasti zdraví a zdravotní prevence. Z toho vychází zdravotní gramotnost 

obyvatelstva v ČR.  

2) Kvantitativní výzkum 

Po realizaci edukačního programu v konkrétním AD rozdám absolventkám dotazníky, kde 

budu zkoumat, zda díky edukačnímu setkání získaly nové poznatky a zaměřím se na praktické 

využití – např. zda vědí, kam se obrátit, v případě, že budou o někom vědět, že potřebuje od-

bornou pomoc, zda ví, jak často preventivní samovyšetření prsu provádět nebo zda ví o preven-

tivních programech, které mohou využít.  

 

 



    

3) Kvalitativní výzkum 

Po realizaci edukačního programu v konkrétním AD provedu polostukturovaný rozhovor s pra-

covnicemi AD na téma, zda je podle nich preventivní projekt přínosem a zda si dokáží předsta-

vit, že takový projekt by byl uskutečněn každoročně.  

 

Na jaké otázky budete hledat odpovědi a k čemu odpovědi pomohou? 

Chtěla bych najít odpovědi na otázky – jaká je zdravotní gramotnost v ČR, jestli a jak se pracuje 

s klientelou v oblasti prevence péče o své zdraví, jaké k tomu má/nemá zařízení podmínky. Vše 

s příkladem prevence rakoviny prsu v sociálních službách, konkrétně v azylových domech 

v České Lípě, Berouně a na Mělníku. 

Tento průzkum by mohl přispět k zavedení prevence do sociálních služeb, ukotvené v legisla-

tivě a popsané ve standardech kvality. Tím, že by prevence byla nějakým způsobem povinná 

pro všechny sociální služby, by se dalo předejít pozdnímu diagnostikování rakoviny, snížení 

nákladů na případnou léčbu a možná také ke snížení úmrtnosti na toto záludné onemocnění. 

(Popř. nejen této konkrétní nemoci.)  
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Příloha č. 1 – Vyhláška MZČR o preventivních prohlídkách 

č. 70/2012 

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách 

a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), k provedení § 5 odst. 3 písm. 

a) zákona o zdravotních službách:  

§ 1 Druhy preventivních prohlídek a poskytovatelé, kteří je provádějí  

 (1) Druhy preventivních prohlídek jsou preventivní prohlídka v oboru a) všeobecné praktické 

lékařství (dále jen „všeobecná preventivní prohlídka“), b) praktické lékařství pro děti a dorost 

(dále jen „všeobecná preventivní prohlídka dětí“), c) zubní lékařství (dále jen „zubní 

preventivní prohlídka“), d) gynekologie a porodnictví (dále jen „gynekologická preventivní 

prohlídka“).    (2) Poskytovatelem provádějícím preventivní prohlídku podle a) odstavce 1 písm. 

a) je registrující poskytovatel ambulantní péče v oboru všeobecné praktické lékařství, b) 

odstavce 1 písm. b) je registrující poskytovatel ambulantní péče v oboru praktické lékařství pro 

děti a dorost, c) odstavce 1 písm. c) je registrující poskytovatel ambulantní péče v oboru zubní 

lékařství, d) odstavce 1 písm. d) je registrující poskytovatel ambulantní péče v oboru 

gynekologie a porodnictví.   § 2 Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky  

 Všeobecná preventivní prohlídka se provádí vždy jednou za 2 roky, zpravidla po uplynutí 23 

měsíců po provedení poslední všeobecné preventivní prohlídky. Obsahem všeobecné 

preventivní prohlídky je a) doplnění anamnézy včetně sociální, se zaměřením na její změny, 

rizikové faktory a profesní rizika; v rodinné anamnéze je zvláštní důraz kladen na výskyt 

kardiovaskulárních onemocnění, výskyt hypertenze, diabetes mellitus, poruchy metabolizmu 

tuků a nádorových onemocnění, a na výskyt závislostí, b) kontrola očkování, c) kompletní 

fyzikální vyšetření včetně změření krevního tlaku, zjištění indexu tělesné hmotnosti a 

orientačního vyšetření zraku a sluchu; součástí všeobecné preventivní prohlídky je v rámci 

onkologické prevence zhodnocení rizik z hlediska anamnézy rodinné, osobní a pracovní, 

vyšetření kůže a u zjištěného podezření na riziko vyšetření per rectum, u mužů při pozitivní 

rodinné anamnéze nebo při přítomnosti jiných rizikových faktorů klinické vyšetření varlat, u 

žen od 25 let věku při pozitivní rodinné anamnéze na dědičný nebo familiární výskyt zhoubného 

nádoru prsu nebo přítomnosti jiných rizikových faktorů klinické vyšetření prsů, a to spolu s 

poučením o samovyšetřování, d) vyšetření moči diagnostickým papírkem,    

e) kontrola a zhodnocení výsledků dalších předepsaných preventivních vyšetření, a pokud 

nebyly v předepsaných termínech provedeny, jejich zajištění; preventivními vyšetřeními jsou: 



    

1. laboratorní vyšetření koncentrace celkového cholesterolu, HDL-cholesterolu, 

LDLcholesterolu a triacylglycerolů, a to při první všeobecné preventivní prohlídce po ukončení 

péče u poskytovatele v oboru praktický lékař pro děti a dorost a dále ve 30, 40, 50 a 60 letech 

věku, 2. laboratorní vyšetření glykemie při první všeobecné preventivní prohlídce po ukončení 

péče u poskytovatele v oboru praktický lékař pro děti a dorost a od 40 let věku ve dvouletých 

intervalech od posledního vyšetření, 3. vyšetření EKG ve 40 letech věku, dále pak ve čtyřletých 

intervalech, 4. stanovení okultního krvácení ve stolici speciálním testem u osob od 50 let věku; 

od 55 let věku je toto vyšetření možné nahradit doporučením k provedení screeningové 

kolonoskopie jednou za 10 let; jestliže žena absolvovala vyšetření podle § 7 písm. k) v období 

kratším než uvedené intervaly a je k dispozici jeho výsledek, vyšetření se nezajišťuje, 5. u žen 

od 45 let věku ověření, zda je k dispozici výsledek screeningového mamografického vyšetření 

z posledních 2 let; není-li výsledek tohoto vyšetření k dispozici, lékař doporučí provedení 

tohoto vyšetření a nezbytných doplňujících vyšetření.    

§ 3 Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí  

 (1) Obsahem všeobecných preventivních prohlídek dětí od narození do 18 měsíců věku je a) 

založení zdravotnické dokumentace při přijetí dítěte do péče, b) anamnéza a zjištění změn 

zdravotního stavu od poslední kontroly, kontrola očkování dítěte, popřípadě doplnění 

chybějícího očkování, v rozsahu stanoveném právními předpisy upravujícími očkování proti 

infekčním nemocem1), c) fyzikální vyšetření, jehož součástí je 1. zjištění hmotnosti, délky 

dítěte a obvodu jeho hlavy, zhodnocení těchto parametrů podle růstových grafů, 2. interní 

vyšetření, 3. vyšetření psychomotorického vývoje, 4. cílené vyšetření specifické pro daný věk 

a zjištění zdravotního rizika včetně rizika týrání, zanedbávání a zneužívání dítěte, d) 

diagnostická rozvaha, e) závěr a poučení rodiče o výživě a režimu dítěte včetně úrazové 

prevence podle specifik pro daný věk, f) psychoterapeutický rozhovor s rodičem, jde-li o dítě s 

poruchami zdravotního stavu nebo o dítě ohrožené poruchami zdravotního stavu včetně poruch 

zdravotního stavu v důsledku vlivu nepříznivého rodinného nebo jiného společenského 

prostředí.    (2) Dále je obsahem všeobecné preventivní prohlídky a) novorozence, která se jako 

první provádí zpravidla do 2 dnů po propuštění ze zdravotnického zařízení, ve kterém byly 

poskytnuty zdravotní služby v souvislosti s porodem, a to pokud je to možné v jeho vlastním 

sociálním prostředí, 1. posouzení sociálního prostředí dítěte, rodinná anamnéza, osobní a 

těhotenská anamnéza matky, prenatální, perinatální a postnatální anamnéza a zhodnocení 

lékařské zprávy o novorozenci,  



    

2. vyšetření spočívající v posouzení celkového stavu dítěte, vyšetření kůže a podkožní vrstvy, 

vlasů a nehtů, vyšetření mízních uzlin, svalstva a kostry, hlavy včetně tvaru, velikosti fontanel 

a změření obvodu hlavy, dále vyšetření očí a jejich okolí včetně postavení bulbů a spojivek, 

vyšetření uší, nosu, dutiny ústní, krku, hrudníku, jeho obvodu a tvaru a stavu klíčních kostí, 

fyzikální nález na srdci a plicích, vyšetření břicha včetně jeho velikosti, palpačního vyšetření 

nitrobřišních orgánů a pupeční jizvy, dále vyšetření třísel včetně palpačního vyšetření a pulzu 

na stehenních tepnách, vyšetření genitálu, končetin včetně jejich symetrie, deformity a hybnosti 

v kyčelních kloubech a vyšetření psychomotorického vývoje včetně novorozeneckých reflexů, 

3. orientační vyšetření sluchu, 4. kontrola preventivního podání vitaminu K, b) dětí ve 14 dnech 

věku, kromě vyšetření uvedených v písmenu a) bodě 2, zjištění výživy dítěte, zahájení 

preventivního podávání vitaminu D proti křivici, potřebná poučení rodiče dítěte a doporučení 

odborného ortopedického vyšetření kyčlí mezi třetím až šestým týdnem věku, c) dětí v 6 

týdnech věku, kromě vyšetření uvedených v písmenu a) bodě 2, kontrola výsledku 

ortopedického vyšetření a kontrola preventivního podávání vitaminu D, orientační vyšetření 

zraku, zahájení očkování a plán dalšího očkování, d) dětí ve 3 měsících věku, kromě vyšetření 

uvedených v písmenu a) bodě 2, kontrola preventivního podávání vitaminu D, kontrola 

očkování a plán dalšího očkování, e) dětí ve 4 až 5 měsících věku, kromě vyšetření uvedených 

v písmenu a) bodě 2, orientační vyšetření zraku a sluchu, kontrola očkování a plán dalšího 

očkování, f) dětí v 6 měsících věku, kromě vyšetření uvedených v písmenu a) bodě 2, kontrola 

preventivního podávání vitaminu D, kontrola vývoje chrupu a poučení rodiče o nutnosti 

registrace dítěte u zubního lékaře v druhém půlroce života dítěte a jeho zapojení do 

pravidelných zubních prohlídek, g) dětí v 8 měsících věku, kromě vyšetření uvedených v 

písmenu a) bodě 2, orientační vyšetření zraku a sluchu, h) dětí v 10 až 11 měsících věku, kromě 

vyšetření uvedených v písmenu a) bodě 2, kontrola preventivního podávání vitaminu D, i) dětí 

ve 12 měsících věku, kromě vyšetření uvedených v písmenu a) bodě 2, zjištění základních 

antropometrických ukazatelů a jejich zhodnocení, kontrola preventivního podávání vitaminu D, 

zjištění velikosti velké fontanely, vyšetření zraku a sluchu, vývoje řeči a chrupu a potřebná 

poučení rodiče dítěte, informace o hygieně dutiny ústní, individuální zvážení celkového příjmu 

fluoridů, doporučení stomatologického vyšetření, kontrola očkování a plán dalšího očkování 

dítěte, j) dětí v 18 měsících věku, kromě vyšetření uvedených v písmenu a) bodě 2, kontrola 

stavu velké fontanely, vývoje a stavu chrupu včetně doporučení stomatologického vyšetření, 

vyšetření zraku a sluchu, posouzení psychomotorického vývoje se zaměřením na hrubou a 

jemnou motoriku, rozvoj řeči a sociální chování dítěte, kontrola očkování a plán dalšího 

očkování dítěte.   § 4 (1) Obsahem všeobecných preventivních prohlídek dětí ve 3 letech věku 



    

je   a) rozhovor s rodičem zaměřený na nová anamnestická fakta, kontrola a plán očkování 

dítěte, popřípadě doplnění chybějícího očkování, v rozsahu stanoveném právními předpisy 

upravujícími očkování proti infekčním nemocem1),    

b) zhodnocení psychosomatického vývoje, jemné a hrubé motoriky, sociálního chování a 

hygienických návyků dítěte, c) zjištění hmotnosti a výšky, zhodnocení těchto parametrů podle 

růstových grafů z důvodu odhalení případné podvýživy, nadváhy nebo obezity, d) kompletní 

fyzikální vyšetření včetně prohlídky kůže a vyloučení známek týrání, zanedbávání a zneužívání 

dítěte, e) vyšetření očí a zraku, f) vyšetření řeči, hlasu a sluchu, g) orientační vyšetření laterality 

a znalosti barev, h) vyšetření moči diagnostickým papírkem, i) vyšetření krevního tlaku a pulzu, 

j) vyšetření dutiny ústní, popřípadě doporučení stomatologického vyšetření, k) vyšetření 

genitálu, a to uložení varlat u chlapců a zjištění případného výtoku u dívek, l) závěrečný 

rozhovor lékaře s rodičem zaměřený k získání aktivní spolupráce, poučení rodiče o výživě a 

režimu dítěte včetně úrazové prevence podle specifik pro daný věk, popřípadě podpůrný 

psychoterapeutický rozhovor, zejména jde-li o vážně nemocné dítě, ohrožené dítě a 

problematiku funkčnosti rodiny.  (2) Obsahem všeobecných preventivních prohlídek dětí v 5 

letech věku je kromě úkonů uvedených v odstavci 1 a) zjištění hmotnosti a výšky, zjištění 

hmotnostně-výškového poměru a posouzení růstu dítěte podle růstových grafů z důvodu 

odhalení případné podvýživy, nadváhy nebo obezity, zhodnocení psychomotorického vývoje k 

předběžnému posouzení školní zralosti, b) vyšetření znalosti barev s požadavkem jejich 

samostatného slovního označení, c) kontrola hygienických návyků dítěte se zaměřením na 

pomočování, d) vyšetření koncentrace celkového cholesterolu, HDL-cholesterolu, LDL-

cholesterolu a triacylglycerolů, vyskytuje-li se v rodinné anamnéze ischemická choroba 

srdeční, infarkt myokardu, angina pectoris, náhlé cévní mozkové příhody nebo 

hyperlipoproteinemie do 55 let věku a další rizikové faktory.   § 5 (1) Obsahem všeobecných 

preventivních prohlídek dětí v 7, 9, 11 a 13 letech věku je   a) rozhovor s rodičem zaměřený na 

nová anamnestická fakta včetně cílených dotazů směřujících k včasnému odhalení nemocí a 

stavů, které se v počátku projevují nejasnými příznaky; vyloučení známek týrání, zanedbávání 

a zneužívání dítěte, počátků různých závislostí a rizikového chování dítěte; poučení o zdravém 

životním stylu včetně úrazové prevence podle specifik pro daný věk, posouzení funkčnosti 

rodiny, b) kontrola a plán dalšího očkování dítěte v 11 a 13 letech, popřípadě doplnění 

chybějícího očkování v rozsahu stanoveném vyhláškou upravující očkování proti infekčním 

nemocem, u dívek ve 13 letech věku poučení o možnosti očkování proti karcinomu děložního 

čípku, c) zjištění hmotnosti a výšky dítěte, zjištění indexu tělesné hmotnosti a posouzení růstu 



    

dítěte podle růstových grafů z důvodu odhalení případné podvýživy, nadváhy nebo obezity, d) 

kompletní fyzikální vyšetření včetně pohybového aparátu, prohlídka kůže, mízních uzlin, štítné 

žlázy a sekundárních pohlavních znaků, e) vyšetření moči diagnostickým papírkem, f) vyšetření 

krevního tlaku a pulzu, g) vyšetření zraku včetně barvocitu, h) vyšetření sluchu, řeči a hlasu, i) 

vyšetření dutiny ústní, stavu chrupu, popřípadě doporučení stomatologického vyšetření,  

j) zhodnocení psychosociálního vývoje a motorických dovedností u dětí ve 13 letech věku; 

poučení vztahující se ke zdravotním rizikům a důsledkům souvisejících se sexuálním životem 

včetně poučení o chráněném sexu, u dívek dotaz na menstruační cyklus, k) zhodnocení rizik do 

dalšího života vyplývajících z rodinné i osobní anamnézy a vyjádření k pracovnímu, případně 

studijnímu zaměření v souvislosti s ukončením povinné školní docházky u dětí ve 13 letech 

věku; u osob se zdravotním postižením vyjádření k omezení přípravy na pracovní uplatnění a k 

pracovní schopnosti.  (2) Obsahem všeobecných preventivních prohlídek dětí v 15 letech věku 

je a) celkové vyšetření a aktualizace anamnestických údajů podle odstavce 1 písm. a), kontrola, 

popřípadě doplnění chybějícího očkování v rozsahu stanoveném právními předpisy 

upravujícími očkování proti infekčním nemocem1), b) zjištění hmotnosti a výšky dítěte, zjištění 

indexu tělesné hmotnosti a posouzení růstu dítěte podle růstových grafů z důvodu odhalení 

případné podvýživy, nadváhy nebo obezity, c) kompletní fyzikální vyšetření včetně prohlídky 

kůže a sekundárních pohlavních znaků, d) vyšetření moči diagnostickým papírkem, e) vyšetření 

krevního tlaku a pulzu, f) vyšetření zraku, g) vyšetření sluchu, řeči a hlasu, h) vyšetření dutiny 

ústní, stavu chrupu, popřípadě doporučení stomatologického vyšetření, i) celkové zhodnocení 

stavu a vývoje dítěte, poučení vztahující se ke zdravotním rizikům a důsledkům souvisejících 

se sexuálním životem včetně poučení o chráněném sexu, u dívek případně doporučení 

gynekologického vyšetření, zejména pokud ještě není menstruace, a poučení o možnosti 

očkování proti karcinomu děložního čípku, j) zhodnocení rizik do dalšího života vyplývajících 

z rodinné i osobní anamnézy a vyjádření k pracovnímu, případně studijnímu zaměření; u osob 

se zdravotním postižením vyjádření k omezení přípravy na pracovní uplatnění a k pracovní 

schopnosti.  (3) Obsahem všeobecných preventivních prohlídek dětí v 17 letech věku je a) 

doplnění sociální, rodinné a osobní anamnézy podle odstavce 1 písm. a), kontrola, popřípadě 

doplnění chybějícího očkování dítěte, v rozsahu stanoveném právními předpisy upravujícími 

očkování proti infekčním nemocem1), b) zjištění hmotnosti a výšky dítěte, zjištění indexu 

tělesné hmotnosti a posouzení růstu dítěte podle růstových grafů z důvodu odhalení případné 

podvýživy, nadváhy nebo obezity, c) kompletní fyzikální vyšetření včetně prohlídky kůže, d) 

vyšetření moči diagnostickým papírkem, e) vyšetření krevního tlaku a pulzu, f) vyšetření zraku, 



    

g) vyšetření sluchu, řeči a hlasu, h) vyšetření dutiny ústní a stavu chrupu včetně doporučení 

stomatologického vyšetření, i) poučení o chráněném sexu, u dívek podle anamnézy případně 

doporučení gynekologického vyšetření, j) zhodnocení rizik do dalšího života vyplývajících z 

rodinné i osobní anamnézy a vyjádření k pracovnímu, případně studijnímu zaměření; u osob se 

zdravotním postižením vyjádření k omezení přípravy na pracovní uplatnění a k pracovní 

schopnosti.  (4) Poslední všeobecná preventivní prohlídka dětí se provádí před ukončením péče 

u poskytovatele v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, nejpozději přede dnem dovršení 

19 let věku. Obsahem poslední všeobecné preventivní prohlídky dětí jsou úkony uvedené v 

odstavci 3 a dále závěrečné zhodnocení zdravotního stavu před ukončením péče.   § 6 Obsah a 

časové rozmezí zubní preventivní prohlídky  

 (1) Obsahem zubní preventivní prohlídky, která se provádí jedenkrát ročně u dětí v prvním 

roce života mezi šestým až dvanáctým měsícem a dvakrát ročně u dětí a dorostu od 1 roku 

života do 18 let věku, zpravidla po uplynutí 5 měsíců po provedení poslední zubní preventivní 

prohlídky, je a) založení zdravotnické dokumentace při přijetí do péče, b) anamnéza se 

zvláštním zřetelem na vývoj orofaciální soustavy ve věku 3, 6, 12 a 15 let, c) vyšetření stavu 

chrupu, parodontu, stavu sliznice a měkkých tkání dutiny ústní, anomálií v postavení zubů a 

čelistí, d) prevence onkologická zaměřená na pátrání po přednádorových změnách i nádorových 

projevech na chrupu, parodontu, čelistech a měkkých tkáních obličeje a krku, e) poučení o 

významu prevence stomatologických onemocnění, o udržování správné hygieny dutiny ústní, 

o správných stravovacích návycích, o významu fluoridové prevence ve vztahu k riziku vzniku 

zubního kazu a o riziku přenosu kariogenních mikroorganismů.  (2) Obsahem zubních 

preventivních prohlídek u dospělých, které se provádějí jedenkrát ročně, zpravidla po uplynutí 

11 měsíců po provedení poslední zubní preventivní prohlídky, je a) vyšetření stavu chrupu, 

parodontu, stavu sliznice a měkkých tkání dutiny ústní, b) prevence onkologická zaměřená na 

pátrání po přednádorových změnách i nádorových projevech na chrupu, parodontu, čelistech a 

měkkých tkáních obličeje a krku, c) poučení o správné hygieně dutiny ústní.   (3) Obsahem 

zubních preventivních prohlídek u těhotných žen, které se provádějí dvakrát v průběhu 

těhotenství, je a) vyšetření stavu chrupu, parodontu, stavu sliznice a měkkých tkání dutiny ústní, 

b) prevence onkologická zaměřená na pátrání po přednádorových změnách a nádorových 

projevech na chrupu, parodontu, čelistech a měkkých tkáních obličeje a krku, c) poučení o 

významu prevence stomatologických onemocnění v průběhu těhotenství u ženy i budoucího 

dítěte včetně poučení o správné hygieně jejich dutiny ústní, o fluoridové prevenci a nutnosti 

sanace chrupu před porodem k zamezení přenosu kariogenních mikroorganismů z dutiny ústní 



    

matky do dutiny ústní dítěte, d) poučení budoucí matky o nutnosti zajistit zubní preventivní 

prohlídky svého dítěte, a to první mezi šestým až dvanáctým měsícem jeho věku.   § 7 Obsah a 

časové rozmezí gynekologické preventivní prohlídky  

 Obsahem gynekologické preventivní prohlídky, která se provádí v 15 letech věku a dále 

jedenkrát ročně, zpravidla po uplynutí 11 měsíců po provedení poslední gynekologické 

preventivní prohlídky, je a) založení zdravotnické dokumentace při přijetí do péče, b) rodinná, 

osobní a pracovní anamnéza a aktualizace této anamnézy se zřetelem na známé rizikové faktory, 

c) klinické vyšetření prsů od 25 let věku při pozitivní rodinné anamnéze na dědičný nebo 

familiární výskyt zhoubného nádoru prsu nebo při přítomnosti jiných rizikových faktorů, d) 

prohlídka kůže a palpační vyšetření mízních uzlin v oblasti pohlavních orgánů, e) vyšetření v 

zrcadlech a kolposkopické vyšetření; neprovádí se u virgo žen, f) odběr materiálu z děložního 

čípku k cytologickému, případně bakteriologickému nebo virologickému vyšetření; neprovádí 

se u virgo žen, g) palpační bimanuální vyšetření; při nejasném výsledku doplnění vyšetření 

vaginální ultrazvukovou sondou, h) poučení o významu preventivní protirakovinné prohlídky,  

i) nácvik samovyšetřování prsů při první prohlídce u registrujícího poskytovatele, j) u žen od 

45 let věku doporučení k provedení screeningového mamografického vyšetření a nezbytných 

doplňujících vyšetření ve dvouletých intervalech; jestliže žena již absolvovala vyšetření podle 

§ 2 písm. e) bodu 5 v posledních 2 letech a je k dispozici jeho výsledek, vyšetření se nezajišťuje, 

k) stanovení okultního krvácení ve stolici speciálním testem u žen od 50 let do 54 let věku, od 

55 let věku se toto vyšetření provádí ve dvouletých intervalech a toto vyšetření je možné 

nahradit doporučením k provedení screeningové kolonoskopie jednou za 10 let; jestliže žena 

absolvovala vyšetření podle § 2 písm. e) bodu 4 v uvedených intervalech a je k dispozici jeho 

výsledek, vyšetření se nezajišťuje.   § 8 Zrušovací ustanovení  

 Vyhláška č. 3/2010 Sb., o stanovení obsahu a časového rozmezí preventivních prohlídek, se 

zrušuje.   § 9 Účinnost    Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2012.  

Ministr: doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.  

Zdroj: MZCR, online 

____________________     

1) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním 

nemocem, ve znění pozdějších předpisů. 70/2012 Sb.  



    

Příloha č. 2 - Péče o životní a pracovní podmínky upravené dle zá-

kona č. 258/2000 Sb.  

Díl 1 Péče o životní a pracovní podmínky 

§ 3 Hygienické požadavky na vodu 

§ 4 Povinnosti osob při kontrole pitné vody, podmínky dodávky pitné vody 

§ 5 Výrobky přicházející do přímého styku s pitnou, teplou a surovou vodou, chemické látky 

a chemické směsi, úprava vody a vodárenské technologie 

§ 6 Přírodní a umělá koupaliště a sauny 

 

Díl 2 Podmínky pro výchovu, vzdělávání a zotavení dětí a mladistvých, podmínky vnitřního 

prostředí stavby a hygienické požadavky na venkovní hrací plochy pro hry dětí 

§ 7 Hygienické požadavky na prostory a provoz škol a školských zařízení, zařízení sociálně 

výchovné činnosti, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, služby péče o dítě v dětské 

skupině a živností, jejichž předmětem je péče o děti 

§ 8 Zotavovací akce 

§ 9 Podmínky účasti dětí ve škole v přírodě a na zotavovací akci 

§ 10 Podmínky účasti fyzických osob činných při škole v přírodě a zotavovací akci 

§ 11 Povinnost školy, která vysílá děti na školu v přírodě, a pořádající osoby 

§ 12 Jiné podobné akce pro děti 

§ 13-14 Vnitřní prostředí staveb a hygienické požadavky na venkovní hrací plochy 

 

Díl 3 Hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a některých zařízení sociál-

ních služeb 

§ 15-18  

 

Díl 4 Hygienické požadavky na výkon činností epidemiologicky závažných a ubytovací 

služby 

§ 19 Předpoklady pro výkon činností epidemiologicky závažných 

§ 20 Povinnosti fyzické osoby vykonávající činnosti epidemiologicky závažné 

§ 21 Podmínky provozování činností epidemiologicky závažných 

§ 22 Zákaz výkonů 

§ 23-24 Hygienické požadavky na předměty běžného užívání 



    

 

Díl 5 Hygienické požadavky na předměty běžného užívání 

§ 25 Vymezení předmětů běžného užívání 

§ 2 Povinnosti výrobce, dovozce, prodávajícího a distributora předmětů běžného užívání 

§ 27 Kosmetické přípravky 

§ 28-29 zrušen 

 

Díl 6 Ochrana před hlukem, vibracemi a neionizujícím zářením 

§ 30 Hluk a vibrace 

§ 35 Neionizující záření 

 

Díl 7 Ochrana zdraví při práci 

§ 37 Kategorizace prací 

§ 39 Rizikové práce 

§ 40 Evidence rizikových prací 

§ 41 Používání biologických činitelů a azbestu 

 

Zdroj: www.zakonyprolidi.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

Příloha č. 3 – očkovací kalendář MZČR 2018 

Podle věku 

1. 

mě-

síc 

tuberkulóza*  

 

2. 

mě-

síc 

 
pneumokokové nákazy 

gastroenteritidy s průjmy 

vyvolané rotaviry  

3. 

mě-

síc 

záškrt (difterie) dávivý/černý kašel (pertusse) onemocnění 

vyvolané původcem Haemophilus influenzae b dětská obrna 

(poliomyelitida) žloutenka typu B (hepatitida B) tetanus  

 

4. 

mě-

síc 

  

5. 

mě-

síc 

záškrt (difterie) dávivý/černý kašel (pertusse) onemocnění 

vyvolané původcem Haemophilus influenzae b dětská obrna 

(poliomyelitida) žloutenka typu B (hepatitida B) tetanus  

 

6. 

mě-

síc 

  

7. 

mě-

síc 

  

8. 

mě-

síc 

  

9. 

mě-

síc 

  

10. 

mě-

síc 

  

11. 

mě-

síc 

záškrt (difterie) dávivý/černý kašel (pertusse) onemocnění 

vyvolané původcem Haemophilus influenzae b dětská obrna 

(poliomyelitida) žloutenka typu B (hepatitida B) tetanus  

 

12. 

mě-

síc 

  

 

od 1 

roku 

spalničky (morbilli) zarděnky (rubeola) příušnice (paroti-

tida)  

 

od 2 

let 
  

od 3 

let 
  

od 4 

let 
  

http://www.olecich.cz/modules/vaccine/detail.php?id=8
http://www.olecich.cz/modules/vaccine/detail.php?id=104
http://www.olecich.cz/modules/vaccine/detail.php?id=104
http://www.olecich.cz/modules/vaccine/detail.php?id=79
http://www.olecich.cz/modules/vaccine/detail.php?id=79
http://www.olecich.cz/modules/vaccine/detail.php?id=5
http://www.olecich.cz/modules/vaccine/detail.php?id=5
http://www.olecich.cz/modules/vaccine/detail.php?id=5
http://www.olecich.cz/modules/vaccine/detail.php?id=6
http://www.olecich.cz/modules/vaccine/detail.php?id=6
http://www.olecich.cz/modules/vaccine/detail.php?id=6
http://www.olecich.cz/modules/vaccine/detail.php?id=7
http://www.olecich.cz/modules/vaccine/detail.php?id=7
http://www.olecich.cz/modules/vaccine/detail.php?id=7
http://www.olecich.cz/modules/vaccine/detail.php?id=12
http://www.olecich.cz/modules/vaccine/detail.php?id=12


    

od 5 

let 

spalničky (morbilli) zarděnky (rubeola) příušnice (paroti-

tida) záškrt (difterie) dávivý/černý kašel (pertusse) tetanus  

 

od 6 

let 
  

od 7 

let 
  

od 8 

let 
  

od 9 

let 
 prevence karcinomu 

spojené s papilomavirem  

od 10 

let 

záškrt (difterie) dávivý/černý kašel (pertusse) dětská obrna 

(poliomyelitida) tetanus  

 

od 11 

let 
  

od 12 

let 
žloutenka typu B (hepatitida B)*  

 

od 13 

let 
 prevence karcinomu spojené s papilomavirem  

od 14 

let 
  

od 15 

let 
  

od 16 

let 
  

od 17 

let 
  

od 18 let tetanus  

 

 

Nevázáno na věk  

pneumokokové nákazy* 

žloutenka typu B (hepati-

tida B)* 

žloutenka typu A (hepati-

tida typu A)* vzteklina (ra-

bies)*  

pneumokokové nákazy chřipka (influenza) prevence karcinomu 

spojené s papilomavirem žloutenka typu B (hepatitida B) 

žloutenka typu A (hepatitida typu A) klíšťová meningoencefali-

tida meningokoková meningitida vzteklina (rabies) plané nešto-

vice (varicella) tetanus  

 

Očkování označené * je povinné pouze pro určité skupiny obyvatel. 

Červený text Vás informuje o povinném očkování dle vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování 

proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů. 

Očkovací kalendář vznikl ve spolupráci s úřadem hlavního hygienika ČR. 

V kalendáři jsou uvedeny pouze vakcíny s aktivním výskytem na českém trhu (dle pravidel-

ného hlášení dodávek distributorů v předchozím čtvrtletí). 

Zdroj: MZCR, online 
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http://www.olecich.cz/modules/vaccine/detail.php?id=76
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Příloha č. 4 - Systém zdravotní prevence hrazené zdravotní pojiš-

ťovnou v ČR 

Ženy/muži 

Preventivní prohlídky 

Dle VZP má žena nárok na tento systém preventivních prohlídek: 

Ženy 18-35 let 

Harmonogram péče 

každé 2 roky    preventivní prohlídka u praktického lékaře 

dvakrát ročně    stomatologické vyšetření 

jedenkrát ročně    preventivní gynekologická prohlídka 

každé 2 roky    orientační vyšetření moči * 

v 18 a ve 30 letech   vyšetření koncentrace tuků (cholesterolu a   

     triacylglycerolů) v krvi * 

v 18 a ve 30 letech   kontrola glykémie (hladiny cukru v krvi) * 

od 25 let    klinické vyšetření prsů * (při pozitivní rodinné anamnéze 

     nebo při jiných rizikových faktorech) 

* takto označená vyšetření jsou součástí preventivní prohlídky 

 

Ženy 35-50 let 

Harmonogram péče 

každé 2 roky    preventivní prohlídka u praktického lékaře 

dvakrát ročně    stomatologické vyšetření 

jedenkrát ročně   preventivní gynekologická prohlídka 

každé 2 roky    orientační vyšetření moči * 

ve 40 letech    vyšetření koncentrace tuků (cholesterolu a   

     triacylglycerolů) v krvi * 

ve 40 letech a dále každé 2 roky kontrola glykémie (hladiny cukru v krvi) * 

ve 40 letech a dále každé čtyři roky vyšetření EKG * 

od 45 let každé 2 roky  preventivní mamografické vyšetření 



    

* takto označená vyšetření jsou součástí preventivní prohlídky 

 

Ženy 50let a více 

Harmonogram péče 

každé 2 roky    preventivní prohlídka u praktického lékaře 

dvakrát ročně    stomatologické vyšetření 

jedenkrát ročně   preventivní gynekologická prohlídka (včetně stěru z 

     děložního čípku a následného provedení cytologického 

     vyšetření) 

každé 2 roky    orientační vyšetření moči * 

v 50 a 60 letech   vyšetření koncentrace tuků (cholesterolu a   

     triacylglycerolů) v krvi * 

každé 2 roky    kontrola glykémie (hladiny cukru v krvi) * 

každé 4 roky    vyšetření EKG * 

každé 2 roky    preventivní mamografické vyšetření 

od 50 do 55 let    jednou za rok test okultního krvácení ve stolici – TOKS 

od 55 let jednou za 2 roky  test okultního krvácení ve stolici – TOKS 

od 55 let jednou za 10 let  endoskopické vyšetření střev (jako druhá varianta k 

     TOKS) 

od 50 let každé 4 roky  vyšetření funkce ledvin u pacientek trpících diabetem, 

     hypertenzí nebo kardiovaskulárními komplikacemi 

* takto označená vyšetření jsou součástí preventivní prohlídky 

 

Nesmíme však zapomenout ani na muže, je důležité, aby i muži věděli a chodili na pravidelné 

preventivní prohlídky. VZP zveřejňuje tento systém:  

Muži 18-35 let 

Harmonogram péče 

každé 2 roky    preventivní prohlídka u praktického lékaře 

dvakrát ročně    stomatologické vyšetření 

každé 2 roky    orientační vyšetření moči * 

v 18 a ve 30 letech   vyšetření koncentrace tuků (cholesterolu a   

     triacylglycerolů) v krvi * 

v 18 a ve 30 letech   kontrola glykémie (hladiny cukru v krvi) * 



    

* takto označená vyšetření jsou součástí preventivní prohlídky 

 

Muži 35-50 let 

Harmonogram péče 

každé 2 roky    preventivní prohlídka u praktického lékaře 

dvakrát ročně    stomatologické vyšetření 

každé 2 roky    orientační vyšetření moči * 

ve 40 letech    vyšetření koncentrace tuků (cholesterolu a   

     triacylglycerolů) v krvi * 

ve 40 letech a dále každé 2 roky kontrola glykémie (hladiny cukru v krvi) * 

ve 40 letech a dále každé čtyři roky vyšetření EKG * 

* takto označená vyšetření jsou součástí preventivní prohlídky 

 

Muži 50 let a více 

Harmonogram péče 

každé 2 roky    preventivní prohlídka u praktického lékaře 

dvakrát ročně    stomatologické vyšetření 

každé 2 roky    orientační vyšetření moči * 

v 50 a 60 letech    vyšetření koncentrace tuků (cholesterolu a  

      triacylglycerolů) v krvi * 

každé 2 roky    kontrola glykémie (hladiny cukru v krvi) * 

každé 4 roky    vyšetření EKG * 

od 50 do 55 let    jednou za rok test okultního krvácení ve stolici – 

      TOKS 

od 55 let jednou za 2 roky  test okultního krvácení ve stolici – TOKS 

od 55 let jednou za 10 let   endoskopické vyšetření střev (jako druhá varianta 

      k TOKS) 

od 50 let každé 4 roky  vyšetření funkce ledvin u pacientů trpících diabetem, 

     hypertenzí nebo kardiovaskulárními komplikacemi 

* takto označená vyšetření jsou součástí preventivní prohlídky 

Zdroj: VZP ČR, online 

 



    

 

 

Příloha č. 5 – Správný postup při samovyšetřování prsu 

Samovyšetřování provádějte po osprchování teplou vodou, kdy je pokožka uvolněná a vláčná. 

Vysvlečte se do půli těla a postavte se před zrcadlo. Oběma rukama volně 

připažte a při dostatečném osvětlení zjistěte, zda nepozorujete změny tvaru 

svých prsou a jejich okolí, či zda se někde nevyskytují zduřeniny, pokožka 

není svraštělá, případně není některá z bradavek vtažená dovnitř. Pokud ale 

nemáte obě prsa stejně velká, není důvod ke zbytečným obavám – to je na-

prosto přirozený jev.  

 

Zdvihněte obě dvě ramena a pokračujte v předchozím pozorování tak, že se 

před zrcadlem budete pomalu otáčet zprava doleva a zleva doprava.  

 

 

 

 

Uchopte prsa jedno po druhém dlaněmi a nejprve vodorovným a poté svis-

lým klouzavým pohybem je prohmatejte. Pozorujte, zda neucítíte ztvrdlé 

místo anebo hrčku.  

 

 

 

Levé rameno spusťte dolů, pravou rukou dokola prohmatejte levou bradavku 

uprostřed dvorce, potom ji jemně stlačte, jestli z ní nevyteče mléčný či kr-

vavý výtok. Tím stejným způsobem si vyšetřete i pravé prso.  

 

 

 

Lehněte si na záda, podložte si hlavu malým polštářkem a pod levou lopatku 

si položte přeložený ručník tak, abyste měli prso ve vyvýšené poloze. Pravou 

rukou si prohmatejte prso a jeho okolí. Stejným způsobem si vyšetřete i 

pravé prso.  

 

 

Jemným tlakem vnitřní strany třech prostředních prstů (ne jejich konečky) si 

prohmatejte levé prso. Začněte zvenčí zespodu, krouživými pohyby kolem, 

vždy blíže k střední bradavce. To udělejte dvakrát. Jednou mějte ruku zalo-

ženou pod hlavou a jednou volně připaženou. Stejně postupujte při prohma-

távání pravého prsa.  

 



    

Levou ruku si založte pod hlavu a pravou rukou (podobnými pohyby jako v 

předcházejícím případě) si prohmatejte podpaží, zda v něm není hrčka. Stej-

ným způsobem si vyšetřete i pravé podpaží.  

 

Levou rukou volně připažte. Pravou rukou prohmatejte jamku nad kliční 

kostí. Stejným způsobem si vyšetřete i pravou stranu.  

 

 

 

Nevynechávejte žádnou polohu. Některé změny mohou být objeveny ve svých počátcích právě 

jen v jedné z nich. Při jakémkoliv nálezu nebo jen pochybnosti navštivte svého lékaře. Jakákoliv 

nalezená změna neznamená, že jste nemocná, ale je třeba mít jistotu. Samovyšetřování je velmi 

důležitým návykem a mnoha ženám již zachránilo prs a život. Mělo by být zcela běžnou sou-

částí osobní hygieny každé moderní ženy (AVON, zdravá prsa, online). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

Příloha č. 6 – RVP-ZŠ 

 



    

 

 



    

 

 

Zdroj: MŠMT, online 

 

 

 

 

 

 

 



    

Příloha č. 7 – RVP- ZŠ speciální 

 

 

Zdroj: MŠMT, online 

 

 

 

 

 



    

Příloha č. 8 – RVP – GYMNÁZIA 

 

 



    

 

 

 

 

 

 



    

 

 

Zdroj: MŠMT, online 

 

 

 

 


