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ABSTRAKT 
 

Diplomová práce je zaměřena na problematiku zavádění informačních systémů slouţících 

k elektronické dokumentaci ve zdravotnictví, konkrétně v rehabilitaci.  

V teoretické části je popsána samotná podstata a význam změn v systému managementu, 

rozdělení změn, co změny ovlivňuje a jak změny ovlivňují okolí, klíčové kroky i modely řízení 

změny. V druhé části je nastíněna problematika elektronické dokumentace a informačních 

systémů v ČR. 

Praktická část je zaměřena na zavádění informačního systému v Rehabilitačním ústavu 

Kladruby. Pouţitím kvalitativní metody výzkumu byly provedeny rozhovory se zaměstnanci 

rehabilitačního oddělení. Výstupem výzkumu je zjištění výhod a nevýhod zavedení informačního 

systému, postojů respondentů k samotné implementaci a dále doporučení na změny 

(zefektivnění, optimalizaci, apod.) informačního systému. V druhé části diplomové práce je 

popsána zpětná vazba čtyř rehabilitačních zařízení v USA, které jiţ mají dlouhodobé zkušenosti 

s implementací informačních systémů, a porovnání zkušeností respondentů z USA a ČR. 

 

Klíčová slova: řízení změny, informační systém, rehabilitace, elektronická dokumentace 

  



 

 

ABSTRACT 

 

This diploma thesis focuses on the problem of implementation of information systems for 

electronic documentation in health care, especially in rehabilitation. 

The theoretical part describes the nature and meaning of managerial changes in general, reviews 

various types of changes, discusses what causes these changes and how they affect their 

surroundings, and describes the key steps and models for effective handling of these managerial 

changes. The second part deals with problems of introducing electronic documentation and 

information systems in a special case of the Czech Republic. 

The empirical part focuses on implementation of information system in the rehabilitation 

institute Kladruby. Using qualitative research methods a sequence of interviews was carried out 

with the staff of the rehabilitation department. The result of the research presented in this thesis 

is a summary of advantages and disadvantages of the information system, attitudes 

of respondents to the implementation of the information system, and recommendations how to 

further optimize the information system. The second part describes the feedback of four 

rehabilitation centers in the USA with a long-term experience with the implementation 

of information systems and a simple comparison of respondents´ experience in the USA and the 

Czech Republic. 
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1 ÚVOD 
Říká se „změna je ţivot“. Ţivot se nám mění kaţdou vteřinou. Pro někoho je změna 

výzvou a radostí, pro jiného traumatem nebo problémem. Je moţné, ţe někteří změnu výrazně 

nepocítí, protoţe se neustále přizpůsobují. Kaţdý vnímá změnu v jiné intenzitě, v jiném časovém 

ohraničení. Pro kaţdého má jiný význam a důsledek.  

Neustále vznikají nové, lepší a výkonnější zařízení a technologie. Kdo se v současné době 

alespoň trochu nepřizpůsobí, není v naší společnosti schopen fungovat dále. Postupem času se 

dosavadní systém mění na počítačově řízené procesy a elektronické systémy.  

Také ve zdravotnictví se čím dál více pouţívají informační systémy slouţící k elektronické 

dokumentaci. Například ve Spojených státech amerických s nimi mají jiţ několikaleté 

zkušenosti. V nemocnicích a ambulantních zařízeních se běţně pouţívají. V posledních letech se 

tvoří i speciální moduly informačních systémů pro rehabilitaci. Česká republika je v této oblasti 

stále nováčkem. Informační systémy se pouţívají pouze v některých nemocnicích a 

zdravotnických zařízeních. Tato oblast však doposud není příliš monitorována a tudíţ je velmi 

nepřehledná. 

Vzhledem k tomu, ţe pracuji jako ergoterapeutka v rehabilitačním ústavu, rozhodla jsem se 

zaměřit na problematiku implementace informačních systémů v rehabilitaci. Cílem mé práce je 

zaměřit se nejprve na samotnou teorii řízení změny a na obecný pohled na informační systémy. 

V empirické části popíši Rehabilitační ústav Kladruby, a jak probíhala implementace 

informačního systému. V průběhu sběru dat jsem se rozhodla odklonit se od původního plánu 

empirické části (dotazníkové šetření s pacienty a rozhovory se zaměstnanci rehabilitačního 

oddělení) a zaměřit celou diplomovou práci na informační systémy pouze z pohledu uţivatelů, 

tedy fyzioterapeutů a ergoterapeutů. Důvodem proč jsem neuskutečnila dotazníkové šetření 

s pacienty, bylo především opoţdění implementace informačních panelů neboli „kiosků“ pro 

pacienty o 8 měsíců. Pokusím se v této práci podat zpětnou vazbu, jak zaměstnanci 

rehabilitačního oddělení hodnotí zavedení elektronické dokumentace, jaké vidí výhody, 

nevýhody, jaká podávají doporučení a jaké jsou jejich postoje k samotnému procesu změny. 

Druhým důvodem zaměření diplomové práce pouze na uţivatele informačních systémů je, ţe se 

mi podařilo navázat kontakt s několika terapeuty z rehabilitačních zařízení v USA, kteří mají 

zkušenosti s elektronickou dokumentací v praxi. Popíši jejich názory a zkušenosti 



 

 

s informačními systémy, které vidí s odstupem času několika let od implementace informačního 

systému. 

  



 

 

2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 ŘÍZENÍ ZMĚNY 

2.1.1 Definice změny 

Na samotnou změnu se kaţdý dívá trochu z jiného pohledu. Dle toho pak existuje i řada 

rozlišných definic. Dle Russel-Jonese (1: 8) je změna: „Přeměna v něco jiného, odlišnost od 

předchozího stavu, náhrada jednoho druhým či obměna.“  

Tománek (2: 87) uvádí, ţe „Změna je jen jiné slovo pro pokrok nebo existenční zánik, 

změna je vţdy nová příleţitost. “ Samotná Wikipedie popisuje změnu jako „obecné označení pro 

pozorovatelný, měřitelný nebo kvantifikovatelný rozdíl ve stavu nebo vlastnosti nějaké entity v 

určité vztaţné soustavě.“ 

Veber (3) pohlíţí na změnu jako na „pozitivní, ale i negativní kvantitativní či kvalitativní 

posun prvků ekonomického organismu nebo vztahů mezi nimi. Podle objektu, jehoţ se změny 

týkají, rozlišujeme změny věcné, které se orientují buď na výrobky (sluţby), nebo na technologie 

(prvky a postupy výroby), a změny řízení, které se týkají přístupů managementu, např. 

organizování, motivování, komunikování apod.“ Veber (3: 464)  

S pojmem změna souvisí pojmy jako restrukturalizace, revitalizace, reengineering apod. 

Restrukturalizace představuje změnu na úrovni struktury. Existuje restrukturalizace majetková, 

finanční nebo kombinace majetkové-finanční. (2: 60) Restrukturalizace a revitalizace přináší 

změnu, „která ale nezvyšuje výkon, produktivitu a konkurence schopnost – lepší provoz podniku 

a jeho organizaci.“ (2: 60) Trochu odlišný, přesto související pojem, je reengineering, coţ „je 

metoda, která mění stávající funkční vztahy a činnosti na nové. Tato metoda výrazně zvyšuje 

výkon a práci podniku.“(2: 60) 

2.1.2 Druhy změn 

Změny mohou být rozděleny dle určitých charakteristik na různé druhy. Kaţdý autor má 

na rozdělení jiný pohled. Například Vodáček (4) uvádí: „Procesy, respektive činnosti, které se 

v organizaci uskutečňují, často probíhají v natolik se měnících podmínkách, ţe tyto změny nelze 

z hlediska manaţerské práce ignorovat.“ Můţe jít o  

 Změny vnějších podmínek organizace, resp. vnější změny (např. změny v předpokladech 

na zajištění materiálů, energií apod.), 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Entita
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vzta%C5%BEn%C3%A1_soustava


 

 

 Změny vnitřních podmínek organizace, resp. vnitřní změny (např. předpoklady 

v podmínkách chodu technologických procesů). 

 

Veber (3: 475) rozděluje změny na dvě základní oblasti podle velikosti, na změny „malé“ 

a „velké“.   

Malé změny (incremental change) se váţou spíše k malým přínosům. Nejčastěji jde o 

změny iniciované ,zdola‘ na popud řadových zaměstnanců. Často se jedná o drobné problémy 

obyčejně z jejich pracoviště. Díky tomu, ţe se zaměstnanci sami přičiní o změnu, můţe to mít 

vliv na dlouhodobý přínos v dané oblasti. Zároveň se tak zvyšuje zájem o chod pracoviště a 

zaměstnanci mají větší chuť spolupracovat a realizovat se. 

 „Velké změny (transitional change) představují změny, jejichţ přínosy jsou výraznější, 

někdy se v této souvislosti uţívá výrazu "změna skokem". Jde o změny obvykle iniciované 

"shora", tzn. vrcholovým managementem v podobě výzkumných, vývojových, projekčních 

programů. Obvykle jsou připravovány odbornými týmy výzkumníků, projektantů, konstruktérů, 

technologů atd.“ (3: 475)  

Přínosy jsou určovány především finančními prostředky, kterými firma nebo zařízení 

disponuje a dále také odborností zaměstnanců v potřebných oborech souvisejících se změnou. (3) 

 Vodáček (4) hovoří naopak o změnách ve smyslu odchylek od předpokládaného stavu 

nebo vývoji procesu.  Dělí odchylky na (4: 27) 

 pozitivní (vedou ke zlepšení očekávaných výsledků, příznivé změny, podnikatelské 

příleţitosti); 

 negativní (vedou ke zhoršení očekávaných výsledků, nepříznivé změny, podnikatelské 

hrozby). 

Dále dělí změny na (4: 28) 

 záměrné změny (neboli zamýšlené změny, či intentional changes, které manaţeři sami 

iniciují, vyvolávají; 

 nezáměrné změny (nezamýšlené změny, non-intentional changes, kterým musí manaţeři 

často neplánovaně čelit).  

 

Častorál (5: 132) uvádí ještě další dělení změn, tentokrát podle časového průběhu: 

 pomalé (postupné); 



 

 

 rychlé (skokovité, zlomové); 

 mnohonásobné (více změn v časové následnosti); 

 cyklické (opakující se v cyklech).“ 

 

A podle charakteru změny: 

 neplánované (např. havárie, úpadek dodavatele nebo odběratele), 

 plánované (např. inovace, nové technologie, strategie, taktika).“ (5: 133) 

2.1.3 Příčiny změny 

Kaţdá změna má nějakou příčinu, proč nastala nebo z jakého důvodu byla naplánována, aby se 

uskutečnila. Veber (3) uvádí dva druhy zájmu managementu o změnu – v důsledku vize nebo 

krize. V důsledku vize, neboli z vlastní iniciativy, má management zájem o změnu, která bude 

mít pozitivní vliv na organizaci. Můţe mít dvojí charakter: 

a) Spontánní změny jsou vyvolány jednotlivými zaměstnanci nebo skupinami jako následek 

na vzniklé problémy na pracovišti. „Mohou mít povahu zlepšení pracovních či 

technologických postupů, zlepšení kvality dané operace, úspor materiálu, energie, 

zvýšení bezpečnosti práce, omezení environmentálních dopadů apod.“ (3: 474) 

b) Programové změny jsou iniciovány vrcholovým managementem a „mohou mít charakter 

výzkumných, vývojových projektů, inovačních či reengineeringových programů, popř. 

vyhlášení tematických (obvykle průlomových) zlepšovacích úkolů.“ (3: 474) 

Druhým druhem je iniciace změny v důsledku krize, neboli na základě vzniklých nedostatků, 

problémů a organizace musí na tyto situace a signály reagovat. 

 

Naopak Častorál (5: 134) uvádí faktory, které mohou vyzývat ke změně: 

 potřeba rozvoje funkcí managementu (rozvoj forem naplňování druhů a fází funkcí 

managementu, podíl pracovníků na managementu, podíl na vlastnictví, autonomní týmy 

apod.); 

 strukturální (nová nebo modifikovaná pracovní místa, redukce organizační struktury, 

moderní technické a technologické vybavení atd.); 

 provozní a výrobní (zlepšení kvality a jakosti, sníţení nákladů, reakce na trh 

a konkurenci, zvýšení produkce, lepší vyuţití znalostí, zvýšení kvalifikace apod.); 



 

 

 personální (zlepšení pracovních podmínek, rozvoj personálního managementu, sociální 

podmínky a vztahy aj.). 

2.1.4 Reakce na změnu 

Na změnu mohou lidé reagovat různě. V případě, ţe známe základní způsoby moţných reakcí, 

můţeme pak lépe komunikovat s ostatními a lépe se na reakce předem připravit. Russel-Jones (1) 

uvádí, jak vypadají v praxi pozitivní a negativní reakce na změnu. 

 

Pozitivní reakce na změnu – reakce budou v kaţdé fázi různé (1: 61) 

 Neinformovaný optimismus: Lidé jsou plni sebedůvěry a jsou pozitivně naladěni na 

změnu. 

 Informovaný pesimismus: Lidé začínají projevovat negativní reakce na změnu; ztrácejí 

sebedůvěru. 

 Optimistický realismus: Lidé začínají vidět dosaţitelnost změny; sebedůvěra roste. 

 Informovaný optimismus: Návrat sebedůvěry; lidé se projektu začínají věnovat naplno. 

 Dokončení: Lidé pomáhají zbytku společnosti; vyzařují sebedůvěru. 

 

Proč lidé reagují negativně? (1: 57) 

 Nevidí smysl změny- zejména pracovníci, kteří jsou ve firmě dlouho. 

 Jsou příliš zaneprázdněni. 

 Jsou změnou ohroţeni (přímo/nepřímo). 

 Myslí si, ţe jsou změnou ohroţeni. 

 Jsou bytostnými odpůrci změny. 

 Existují kulturní problémy. 

 

Russel –Jones (1) přirovnává fáze negativní reakce na změnu k fázím, kterými procházejí osoby 

po ztrátě milované osoby nebo po těţkých úrazech apod.  Emocionální pojetí je stejné, jiné je 

však časové pojetí. Jde o fáze: „imobilizace, popření, vztek, vyjednávání, sklíčenost, testování, 

přijetí“ (1: 59) 

 



 

 

K tomuto tématu Tománek (2) rozdělil pracovníky na 4 skupiny, podle toho, jak se staví ke 

změně (2: 151) 

 Aktivně pro změnu (25% z celkového počtu pracovníků) – jsou nespokojeni s dnešním 

stavem, chápou potřebu změny, pro změny se velmi aktivně angaţují, obvykle 

mimořádným úsilím. 

 Pasivně pro změnu (20% z celkového počtu pracovníků) – jistým způsobem chápou 

nutnost změny, ale pro její realizaci mnoho neudělají. Se změnami souhlasí, neţ aktivně 

jednají. 

 Pasivně proti změně (25%) změny nechtějí. Formálně někdy souhlasí, ale při kladné 

realizaci změn s nimi nemůţete počítat. 

 Aktivně proti změně (cca 30%) – jsou především všichni špatní a mizerní pracovníci, 

protoţe vědí, ţe po realizaci změn budou ihned z podniku vyhozeni. Jsou velmi 

arogantní a hlasití. 

 

Jiţ víme, jak mohou lidé na změnu reagovat a na co je tedy potřeba dávat pozor především 

z pohledu vedení a managementu změny. Pro změnu v organizaci je ale důleţité také určit, zda 

ona samotná je na změnu připravena, či zda by neměla ještě vykonat některé nezbytné kroky, neţ 

začne cokoliv měnit. 

2.1.5 Připravenost podniku na změnu 

Před samotnou změnou je důleţité zjistit, zda je podnik nebo organizace na změnu připravena a 

je schopna ji podstoupit. Russel –Jones (1) rozdělil podniky do skupin podle toho, jak jsou 

připraveny na změnu a jaký je jejich přístup: 

 Proaktivní: Tyto společnosti se snaţí být stále vepředu oproti ostatním. Prakticky dochází 

k neustálým změnám. Jak uvádí Russel-Jones (1), „změna je pro ně způsobem ţivota.“ 

(1: 66) 

 Reaktivní: V těchto podnicích dochází ke změně jen v případě, pokud je to 

bezpodmínečně nutné, například v případě konkurence. Reagují na změnu velmi pozdě, 

programy změn proto nejsou realizovány vhodným způsobem. 

 Průměrný: Sem patří většina organizací. Snaţí se měnit dostatečně rychle tak, aby 

s ostatními drţely stále stejné tempo, kromě vedoucích firem. 



 

 

 Statický: Dosáhnout změny ve statické firmě je velmi náročné. Firma má většinou 

nepruţný, hierarchický styl vedení, coţ můţe komplikovat stav v případě náhlé změny. 

 

Kromě druhů přístupu je především důleţité vědět to, jak v dané organizaci určit, ţe je 

změna nutná či potřebná. Například Veber (3) představuje jednu z moţných variant, 4 základní 

podmínky k určení potřeby změny: vědět, chtít, moci a věřit. 

Vědět: Nutností je vědět všechny potřebné informace a údaje, které souvisí se změnou, 

dále jaké mohou být výzvy, příleţitosti, či rizika pro danou organizaci. Jde tedy především o 

práci s informacemi a zdroji. Bez nich nemá smysl se změnou zabývat. 

Chtít: Zde se jedná především o postoj managementu, který by si měl být jistý realizací 

dané změny a neměl by pochybovat. Tento jednoznačný postoj je však důsledkem krize, která 

můţe ohrozit firmu, nebo naopak vize z prosperity organizace, která by mohla díky změně 

nastat. 

Moci: K tomu, aby mohla být změna prosazena, je potřeba mít určitou moc. Ta spadá do 

patřičné úrovně řízení. Čím niţší je tato úroveň, tím menší je pravděpodobnost jejího dosaţení a 

uskutečnění. 

Věřit: Existuje důvěra ve správnost realizace změny i přesto, ţe se můţe vyskytnout 

částečný neúspěch. 

 

 Jiţ víme, jaké mohou být druhy změn a jejich příčiny, jak mohou lidé na změnu reagovat 

– pozitivně i negativně a jak zjistit, ţe je organizace na změnu připravená. Nyní můţeme přejít 

k samotné realizaci změny. 

2.1.6 Řízení změn 

Jak říká Vodáček (4: 39): „V moderní literatuře bývá obecný pojem "management změn" dále 

upřesňován, a to ve vazbě na dominující charakter změn, k nimţ se vztahuje. Zpravidla se 

rozlišuje: 

 Management interních změn (Management of Internal Changes). 

 Management v podmínkách stálých změn (Management in Conditions of Permanent 

Changes – orientuje se především na příleţitosti a hrozby vnějšího podnikatelského 

prostředí. 



 

 

 Management v podmínkách kritických změn.  (Management in Conditions of Critical 

Changes).“ 

 

Vodáček dále poukazuje na rozdílné přístupy: (4: 29)„Z hlediska manaţerského myšlení 

a jednání management změny zahrnuje: 

 Přístupy proaktivního manaţerského myšlení a jednání, jak potřebné vnitřní a vnější 

"záměrné" změny vytvářet. 

 Přístupy ekonomicky účelné redukce "nezáměrných" vnitřních a vnějších změn, které 

mají pro organizaci negativní důsledky. 

 Přístupy identifikace a proaktivního vyuţití (zhodnocení) podnikatelských příleţitostí, 

které "nezáměrné" vnitřní a vnější změny v sobě nejednou skrývají.“  

 

K přístupům v managementu změn Vodáček (4) zdůrazňuje nezbytnost holistického 

pohledu, kde mohou působit různé druhy změn, například vnitřní i vnější, záměrné či nezáměrné. 

Vaculík (6) ještě upozorňuje na samotný management, jehoţ úkolem je správně vytušit potřebu 

změny a správně a rychle se na ní připravit. Zde jde především o reakce na nově nebo nečekaně 

vzniklé problémy, například finanční nedostatky, technologickou zaostalost apod. 

 Na změnu působí řada sil a faktorů. Přesto máme dvě základní síly, které působí opačně. 

Jedná se o síly, které změnu iniciují a posilují a na druhé straně jde o síly, které jsou proti změně 

a vyvolávají určitou rezistenci vůči ní. 

 

Faktory iniciující změnu 

„Faktory, které mohou iniciovat změnu, pravděpodobně nelze spočítat, je však moţné 

specifikovat některé skupiny faktorů, které mají dominantní význam. Proti silám podporujícím 

změnu však působí síly tuto změnu zpomalující.“ (6: 72) 

Vaculík (6) dále popisuje situaci, kdy v případě, ţe začnou působit síly podporující 

změnu, nebo i síly odporující změně, můţe dojít k zahájení samotného procesu změny, ale i 

nemusí. Je to však velmi důleţité období. Změna by měla být správně načasovaná, jinak můţe 

způsobit více problémů neţ uţitku. Proto je vhodné definovat a vnímat faktory, které podporují 

změnu, tzv. akcelerátory a změny, které jsou proti dané změně, tzv. retardéry. Důleţité je 

posoudit jejich závaţnost v procesu jak z hlediska kvalitativního, tak i kvantitativního.  



 

 

 

Příklady faktorů iniciujících změny (6: 73) 

 změna cíle organizace; 

 nákup nové technologie, nového strojního vybavení; 

 nedostatek (přebytek) pracovní sily; 

 kompletace technologických systému - tzv. doba záběhu; 

 legislativní změny; 

 zvyšující se poţadavky zákazníků především v činnostech marketingu; 

 fůze a akvizice společnosti; 

 změna cen vstupních surovin, případně změny v jejich dostupnosti. 

 

Dále sem mohou patřit faktory: „akce a útoky konkurence, výrazný pokles morálky a kultury 

společnosti, nekontrolovaný pokles (růst) obratu, nekontrolovaný růst obchodních aktivit, 

nedostatek řídících pracovníků (nedostatečné schopnosti a zkušenosti), náhlý pokles zisku, 

politické a společenské změny, cyklické ekonomické výkyvy apod.“ (6: 73) 

 

Faktory vyvolávající rezistenci vůči změnám: 

Vaculík (6: 73) popisuje také faktory, které vyvolávají rezistenci: „Jedná se o protiváhu faktorů 

podporujících změnu. Pro výsledný stav je důleţitá jejich vzájemná interakce i z hlediska 

intenzity i z hlediska orientace: 

 pokles morálky; 

 rozdílnost názoru ve skupině; 

 ztráta produktivity; 

 ztráta kvalitativních standardů; 

 odmítání spolupráce; 

 problémy v rámci odvětví; 

 rostoucí fluktuace a častá změna pracovníků; 

 rostoucí agresivita uvnitř organizace.“  

 



 

 

Kromě faktorů působících na změnu ovlivní řízení změny do značné míry také rozličný přístup, 

který jedinec či management organizace zaujme. Thurley (7) popsal následujících pět přístupů k 

řízení změny: 

První přístup – „direktivní“, je volen především v krizových situacích, kdy se vedení 

změny ujme management.  

Druhý přístup – „dohodnutý“, představuje před samotnou změnou jistou dohodu 

a vyjednávání v rozdělení moci mezi zaměstnavatelem a pracovníky.  

Třetím přístupem je tzv. přístup „srdcem a hlavou“, jehoţ snahou je oslovit a přesvědčit 

ke změně všechny pracovníky, kteří budou sdílet společnou vizi, ale i odpovědnost.  

Čtvrtý přístup je „analytický“, který postupuje od analýzy přes všechny potřebné fáze. 

Jde o přístup racionální a logický, přesto ne vţdy probíhá jednoduše a hladce.  

A pátý, je tzv. přístup „zaloţený na akci“ nejvhodněji vystihuje povel: „Ke střelbě 

připravit, namířit, pal!“. Jde o zjištění problému stylem pokus-omyl a na základě výsledků 

hledání vhodného řešení. 

 

S přístupem ke změně také velmi souvisí mechanismy, jak můţe být při řízení změny 

postupováno. Lewin (7: 292) stanovil základní mechanismy pro řízení změny: 

 Rozmrazení – demontáţ současné stabilní rovnováhy, která podporuje existující chování 

a postoje. Tento proces musí vzít v úvahu moţná ohroţení, která změna pro lidi předsta-

vuje, a potřebu motivovat ty, jichţ se změna dotkne, aby akceptováním změny dosáhli 

přirozeného stavu rovnováhy. 

 Změna - vytváření nových reakcí zaloţených na nových informacích. 

 Zmrazení - stabilizování změny pomocí zavedení a fixace nových reakcí do profilu 

osobnosti těch, jichţ se to týká. 

 

Rámec managementu změny  

Lewin naznačil základní mechanismy jak postupovat v procesu změny, podobně Russel – Jones 

(1) předkládá podrobnější popis celkového procesu změny, který rozdělil do 4 fází.   

1. analýza 

2. příprava 

3. plánování 



 

 

4. realizace 

 

Analýza 

Nejdůleţitějším krokem v procesu řízené změny je samotné rozhodnutí, zda uskutečnit změnu. 

Toto rozhodnutí je potřeba provést na základě analýz: „analýzu vnějšího okolí (například 

analýzou SLEPT, při níţ analyzujeme sociální (S), legislativní (L), ekonomické (E), politické (P) 

a technologické (T) faktory okolí firmy.), analýzu oborového okolí (například PORTERovým 

modelem), dále obvykle provedeme analýzu interních faktorů firmy, můţeme provést finanční 

analýzu firmy a další dílčí analýzy.“ (6: 74) Někteří autoři kladou důraz ještě na environmentální 

(E) analýzu jako součást SLEEPT analýzy, která se týká ţivotního prostředí. „Role finanční 

analýzy a rozboru jednotlivých ekonomických ukazatelů je zde obvykle nezastupitelná. Na 

základě analýzy současného stavu finančních toků ve firmě a jejich výhledu, jakoţ i dalších 

ukazatelů, vypovídajících o finančním zdraví, rentabilitě a dalších vlastnostech podniku, lze 

odhadnout, zda je nutné provést plánovanou změnu ihned, nebo ji lze odsunout na pozdější 

dobu.“ (6: 75)  

 

Na základě výsledů analýz se pak dospěje k rozhodnutí (6: 75) 

a) Současný stav je vyhovující, není nutné se pouštět do zásadních změn či dílčích 

            restrukturalizací sledovaného firemního procesu. 

b) Současný stav je uspokojivý, není nutné iniciovat proces změny sledovaného 

            firemního procesu, dílčí problémy lze řešit drobnými operativními zásahy. 

c) Současný stav je nevyhovující, současné slabiny firmy a budoucí hrozby jsou natolik 

významné, ţe je nutné iniciovat změny zásadního charakteru s cílem tato negativa 

eliminovat.  

 

Russel-Jones (1) k této fázi zdůrazňuje důleţitost samotného pochopení podstaty změny, ale i 

podnikové kultury. Kdy je potřeba zjistit postoje zaměstnanců a zhodnotit způsoby vedení a 

strategie v rámci předešlých projektů, ale i obecně v rámci organizační struktury.  

 

Příprava 



 

 

V této fázi dochází k přípravám celého projektu změny. Velmi důleţité je stanovení a přijetí 

konkrétní vize, dále sestavení týmu, který bude změnu řídit a realizovat a dostatečně motivovat 

zaměstnance a získat v nich oporu. Russel – Jones (1) dále upozorňuje, ţe „před podrobným 

plánováním by měl být určen také sponzor projektu změny. Komunikace, semináře, workshopy a 

diskuse jsou v této fázi zcela nezbytné.“ 

Výstup: „Sdílená vize, formování týmu a určené a přijaté odpovědnosti.“ (1: 79) 

 

Plánování 

Cílem třetí fáze je naplánování realizace změny. Zaměřením se na budoucnost, na zhodnocení a 

zváţení případných rizik, moţných komplikací a nepředpokládaných situací. 

„Plán bude zahrnovat alokaci zdrojů, časový harmonogram, analýzu důsledků, získávání 

podpory těch, které změny ovlivní. Tito lidé budou průběţně informováni a bude pokračovat 

snaha o jejich zapojení do procesu.“  

Výstup: „Plány, analýza rizik, schéma závislých faktorů a přehled zdrojů a jejich alokace“ (1: 

80) 

 

 

Realizace 

Nastává realizace naplánovaného projektu. Důleţité je dohlédnout na dodrţování postupu dle 

stanoveného plánu, na flexibilnost úprav plánu důsledkem aktuálních vlivů nebo okolností, které 

vznikly a nedaly se dopředu předvídat. „Kritickou oblastí je schopnost řídit projekt a schopnost 

vyjednávat. Pokud byly předchozí fáze vhodně řízeny, bude tato etapa daleko jednodušší.“ 

Výstup: „Vhodně řízený a úspěšný program změny.“ (1: 81) 

 

K procesu změny ještě Nadler a Tushman (7) podávají postřehy a jednoduché instrukce. 

Aby se dosáhlo změn v chování jednotlivců, je potřeba je dobře motivovat. Přechod na změnu 

doporučují řídit tak, aby byly věci pod kontrolou a byla všem jasná vize budoucnosti organizace. 

Dalším důleţitým bodem je zvolit takové vedení, které bude mít proaktivní přístup ke změnám. 

Posledním bodem, který zmiňují, je určit pevné základy a postupně měnit okrajové oblasti tak, 

aby byl rozvoj stabilní.  

 



 

 

Proces změny podrobně popisuje John Kotter (8), který vytvořil tzv. Osmibodový proces 

změny. Ve svém modelu klade důraz na dodrţení všech osmi bodů, bez nichţ nemůţe změna 

úspěšně proběhnout.  

Kotter (8) – osmibodový proces změny 

1. Vyvolání vědomí naléhavosti 

„Pro zvýšení této naléhavosti potřebujete odstranit zdroje přehnaného uspokojení, 

nebo alespoň omezit jejich působení, stanovit náročnější kritéria jak ve formálním 

plánovacím procesu, tak i v dennodenním osobním kontaktu s pracovníky, změnit interní 

hodnotící systém postavený na chybných ukazatelích, výrazně zvýšit mnoţství zpětných 

vazeb z vnějšího prostředí, které se dostávají ke kaţdému pracovníkovi, oceňovat lidi, 

kteří na poradách mluví otevřeně a jsou ochotni čelit problémům a zastavit nepodloţené 

optimistické projevy z nejvyšších míst.“ (8: 48). „Vytváření silného vědomí naléhavosti 

obvykle vyţaduje rázná nebo dokonce riskantní opatření, která si většinou spojujeme se 

schopným vedením.“ (8: 49) 

Badura (7: 294) uvádí, pokud chceme změnit lidské chování, dává Bandura tři rady: 

a) Musíme změnit prostředí, v němţ lidé pracují, 

b) Přesvědčit je, ţe nové chování je něco, co je v jejich silách (důleţitý je výcvik 

a vzdělávání),  

c) Přesvědčit je, ţe to povede k výsledku, který bude pro ně stát za to. 

 

Veber (3: 481) k tomuto tématu zmiňuje: „Empiricky je prokázáno, ţe lidé podstatně 

lépe přijímají změnu, pokud se na ní od počátku podílejí, neţ kdyţ jsou ke změně vedeni 

příkazem.“ 

 

2. Sestavení koalice schopné prosadit a realizovat změny 

Kotter (8) zdůrazňuje potřebu mít v čele při řízení změn silnou koalici. Měla by se 

skládat ze správných a důvěryhodných lidí, kteří jsou spolu schopni komunikovat 

a shodnout se na jednoznačném cíli. Pokud bude tato koalice dobře sehraná, můţe to 

značně urychlit či zjednodušit proces změn a nových postupů. 

Kotter zmiňuje čtyři základní znaky, kterými se vyznačuje efektivní koalice: (8: 63) 

a) dostatečné znalosti; 



 

 

b) zkušenosti; 

c) důvěryhodnost; 

d) vůdcovství. 

 

Kotter ještě upozorňuje na důleţité pravidlo, kdy by koalici měl tvořit tým lidí 

různých profesí, ne jen manaţerů. Autor také varuje před dvěma typy lidí, kteří by neměli 

být součástí koalice. První jsou ti, kteří díky jejich velkému egu nedají nikomu prostor se 

prosadit a druzí - tzv. "hadi" vytváří přílišné mnoţství nedůvěry.  

Vaculík podobně jako Kotter zdůrazňuje potřebu „tzv. agenta změny, který bude 

nositelem a realizátorem celého procesu.“ (6: 75) Agentem změny můţe být jednotlivec 

(ať jiţ z organizace nebo mimo ni) nebo skupina zaměstnanců. 

„Jedním ze základních úkolů agenta změny (často je to manaţer, který plánuje a následně 

řídí proces změny) je však hlubší poznání všech důleţitých skupin a jednotlivců, jejichţ 

role můţe být v procesu změny nějak významná, a to jak v pozitivním, tak i negativním 

slova smyslu.“ (6: 75-76) 

 

3. Vytvoření vize a strategie 

Vize je nezbytná dle Kottera hned z třech hlavních důvodů: slouţí k obecnému 

nasměrování, motivaci a koordinaci lidí v organizaci. Jednotná vize ulehčuje 

rozhodování, prosazování změn a pomáhá sjednocovat pracovníky. Jak píše autor: „Bez 

dobré vize se i chytré strategii nebo logickému plánu jen málokdy povede vyvolat 

nezbytnou atmosféru a vyprovokovat aktivity potřebné k uskutečnění zásadních změn.“ 

(8: 77) Vize má tři základní funkce – popisnou (jak bude organizace či činnost vypadat 

v budoucnu), shrnující (soubor příleţitostí, které jsou v zájmu většiny účastníků) a 

realistickou. „Dobré vize jsou dostatečně jasné, aby podporovaly konkrétní akce, a 

zároveň flexibilní, aby nebránily iniciativě. Účinné vize jsou snadno vysvětlitelné.“(8: 

78) 

Šmída (9) popisuje důleţitost vize v organizaci a upozorňuje na zaměňování vize 

organizace s vizí změny v organizaci. „Vize říká, kam se chceme dostat. Vize změny 

říká, jak chceme vypadat a jak se chceme chovat, abychom mohli naplnit obecnou vizi.“ 

(9: 111) „Vize musí být dostatečně obecná, odváţná a musí vytvářet tlak na dosaţení 



 

 

vysokých cílů. Zároveň však musí být realistická a dosaţitelná. Musí vytvářet pocit 

energičnosti, odhodlání, a vzbuzovat touhu angaţovat se pro dosaţení výsledků. Dobrá a 

účinná vize slouţí jako maják, který ukazuje směr a určuje, které aktivity jsou ţádoucí a 

které nikoli.“ (9: 111) 

 

4. Komunikace transformační vize 

Kotter (8) popisuje prvky nezbytné pro efektivní komunikaci vize. Základem je 

vyhnout se v komunikaci veškerému ţargonu a odborné terminologii a dodrţovat 

jednoduchost, jasnost a přímost. Velmi dobře mohou poslouţit metafory nebo příklady. 

Důleţité je také opakování, myšlenky se tak snadněji zapamatují, kdyţ je člověk slyší na 

různých schůzkách, poradách, čte o nich v časopisech apod. Chování a jednání lidí 

především na důleţitých pozicích by mělo být v souladu s vizí, nikoliv naopak. Účinná je 

také obousměrná forma komunikace. 

Veber (3: 186) uvádí: „V kaţdé organizaci musí být vytvořen základní komunikační 

rámec, systém pravidel, komunikačních kanálů jakoţto mantinelů, nástrojů a forem 

vlastní interpersonální komunikace. Nezbytné je i technické zabezpečení moderními 

komunikačními prostředky.“ 

„Čím věrohodněji budou podřízení pracovníci seznamováni se záměry organizace, 

s důvody různých opatření (vţdy předem), tím ochotněji budou odstraňovat překáţky a 

usilovat o dosaţení cílů organizace.“ (3: 187-188) 

 

5. Delegování v širokém měřítku 

S tímto tématem souvisí „delegace překáţek, změna systémů nebo struktur bránících 

transformaci, podpora riskantních rozhodnutí a netradičních myšlenek, aktivit a postupů.“ 

(8: 29) Dále autor předkládá rady k posílení pravomocí k prosazení změn: Sdílet se 

zaměstnanci smysluplnou vizi a podle ní upravit i další strukturu v organizaci, personální 

a informační systémy. Podporovat zaměstnance ve vzdělávání a v získání dostatku 

potřebných znalostí. 

Vaculík (6) popisuje problematiku akceptace změny u skupin zaměstnanců a způsob, 

jak s těmito lidmi pracovat. „Často musíme nejprve přesunout pracovníky z oblasti nízké 

akceptace do oblastí jiných (například formou jejich motivace, delegováním pravomocí 



 

 

atd.) a pak teprve můţeme přikročit k provádění vlastní změny. Těmito postupy můţeme 

podstatně sníţit ve firmě riziko neúspěchu prováděné změny.“ (6: 76) 

 

6. Vytváření krátkodobých vítězství 

V této fázi je potřeba jednoznačných a viditelných výsledků. Kotter (8) charakterizuje 

správné krátkodobé vítězství znaky jako je například viditelnost, jednoznačnost a jasná 

souvislost s procesem změn. Krátkodobá vítězství mají velký význam, protoţe poukazují 

na vynaloţené úsilí a náklady, které mají smysl. Pomáhají upřesnit a doplnit vizi a 

strategie. Oslabují ty, kteří jsou proti změnám. Jde také o určitý signál pro vedení, díky 

němuţ je moţné získat větší podporu do dalších kroků, a posilují také motivaci všech 

účastníků k dalšímu pokračování. 

 

7. Využití výsledků a podpora dalších změn 

Kotter uvádí jedno důleţité pravidlo transformačních projektů: „Kdykoli polevíte 

dříve, neţ je práce dokončena, můţe dojít ke ztrátě nezbytné energie a motivace a 

k postupnému návratu do původního stavu.“ (8: 137) 

Díky krátkodobému vítězství se můţe vyuţít vzniklá důvěra k zahájení rozsáhlejších 

transformačních projektů. Okruh účastníků procesu se rozšiřuje o nové pracovníky. Část 

projektů je řízena shora, kdy nejvyšší šéfové se snaţí především o posilování vědomí 

naléhavosti a část zdola, kde jsou vedeny konkrétní projekty. (8) 

 

8. Zakotvení nových přístupů do firemní kultury 

Kotter (8) uvádí, ţe se změna v podnikové kultuře zakotví aţ na konci procesu, na 

základě pozitivních výsledků. Přesto jde o nové přístupy, které musí být dobře 

vysvětlovány a podporovány lidmi v organizaci, protoţe lidé se obvykle novým věcem 

brání. Někdy změna můţe mít také vliv na výměnu zaměstnanců, coţ do jisté míry 

ovlivní i podnikovou kulturu. Autor však klade velký důraz na to, ţe stará kultura se 

můţe vrátit, pokud se nezmění systém povyšování a postupu v kariéře v daném podniku. 

Šmída (9) popisuje, ţe při zakotvení nových přístupů do firemní kultury je potřeba (9: 

225): „neustále zdůrazňovat, ţe dosaţené výsledky mají jasnou souvislost s programem 



 

 

změn. Musíte věnovat velmi mnoho času vysvětlování, odkud se vzala původní kultura, 

jak dobře firmě v minulosti poslouţila a proč nadále nemůţe pomoci.“ 

 

Jak Kotter říká (8: 28): „První čtyři kroky pomáhají "rozmrazit" zakotvený status quo. Kdyby 

realizace změn byla snadná, nepotřebovali bychom vynakládat takovou námahu. Pátá, šestá a 

sedmá fáze zavádějí mnoho nových postupů. Poslední krok začleňuje změny do firemní kultury a 

napomáhá jejich trvalému prosazení.“ 

Jak dále popisuje, většina organizací se snaţí projít změnou jen pomocí kroků 5, 6 a 7. To však 

nese rizika a nepodaří se vytvořit dostatečně pevné základy, na kterých by se mohlo dále stavět. 

(8) 

 Při řízení změny je nezbytné dodrţovat jiţ zmíněné body, které mohou značně napomoci 

úspěšnému procesu. Kromě těchto bodů je ale důleţitá i správná komunikace v průběhu procesu 

a kontrola, která můţe včas odhalit nesrovnalosti a napravit je dříve, neţ by mohlo dojít k větším 

komplikacím. 

2.1.7 Komunikace  

Důleţitost správné komunikace v řízení změny zmiňuje jiţ Kotter (8) ve svém 4. bodu 

jeho modelu. Jak uvádí Hospodářová (10: 63): „Řízení změny je řízení komunikace.“ „Bez 

komunikace je kaţdá změna předem odsouzena k zániku. Díky neustálé vzájemné komunikaci 

děláme z „postiţených“ aktivní účastníky procesu změn, kteří vědí a chápou, proč je změna 

nezbytná a co přinese na úrovni organizace, skupiny i jednotlivce.“  

Podobně jako Hospodářová (10), také Donnely a kol. (11) uvádějí, ţe prakticky není 

moţné najít oblast manaţerské práce, kde by neexistovala moţnost určité poruchy komunikace. 

Za problém nepovaţují to, zda manaţeři komunikují, ale spíše zda je komunikace efektivní. 

Kladou důraz na klíčové prvky komunikace, kterými jsou: „komunikátor, vnímání/interpretace, 

zakódování, sdělení, kanál (médium), dekódování, příjemce, zpětná vazba a šum.“ (11: 507). 

Kromě těchto prvků zmiňují také velký význam neverbální komunikace, jejíţ špatná interpretace 

můţe způsobit zbytečné problémy. 

 Russel-Jones (1) podporuje nezbytnost a důleţitost správné komunikace v případě řízení 

změny. Představuje pět otázek, které jsou v tomto procesu klíčem k úspěchu. V případě špatné 

komunikace můţe dojít k nedorozumění, která se mohou stupňovat a ohrozit projekt. 



 

 

 

Těchto 5 základních otázek zní (1: 98): 

1. Kdo by měl být informován? 

2. Kdy by měl být informován? 

3. Co by mělo být předmětem sdělení? 

4. Kde by měl být informován? 

5. Kdo by měl řídit proces komunikace?  

 

Na otázku „Kdo by měl být informován?“ Russel-Jones (1) jednoznačně uvádí všechny, 

kteří to potřebují. Kloní se k názoru, ţe i přestoţe ne všechny informace jsou pro kaţdého, 

rozhodujícím faktorem úspěchu je otevřenost.  

Pod otázkou „Kdy by měl být informován?“ se skrývá správné načasování předání 

vhodných informací. Základem je informovat členy týmu dříve, neţ do něj budou zapojeni. 

Dalším krokem je sdělit informace, ideálně všem zainteresovaným osobám najednou, aby 

nemohlo dojít k šíření mylných zpráv. Aţ poté je vhodné oznámit novinky a plánované změny 

okolí dalším potřebným subjektům, případně médiím. (1) 

 K otázce „Co by mělo být předmětem sdělení?“ zmiňuje Russel-Jones (1) čtyři pravidla 

komunikace, kterých je vhodné se drţet (1: 101): 

 Mluvte, kdyţ máte co říct. 

 Říkejte, co máte v plánu udělat. 

 Říkejte, co právě děláte. 

 Říkejte, co budete dělat.  

Ve správné komunikaci nejde pouze o to, jaké informace se sdělují a komu, ale 

nezbytným faktorem je také místo, kde se účastníci dovědí vše potřebné. Proto je třeba vybrat 

nejprve ideální způsob, jak bude probíhat předávání informací, aby se zprávy dostaly ke 

správným lidem a nedošlo k roznášení fám. Samotné předání pak závisí na tom, co komu přijde 

vhodné. Můţe to být na poradách, seminářích, nebo formou dopisů či tiskových zpráv apod. (1) 

Procesu komunikace by se měl ujmout vedoucí pracovník, můţe jít i o výkonného 

ředitele. Důleţité je, aby byl tento člověk zkušený v oblasti komunikace, spolupracoval 

a konzultoval s ostatními zaměstnanci, kteří komunikaci běţně v organizaci zajišťují. Russel–



 

 

Jones (1) na komunikaci v projektu klade velký důraz a je potřeba, aby ji prováděl zkušený 

pracovník. (1) 

 

2.1.8 Kontrola 

S řízením změny souvisí také kontrola toho, zda probíhá vše správným způsobem. 

Kontrola (managerial control, resp. controlling) je důleţitým procesem v rámci řízení změny. 

„Kontrola je jednou z manaţerských funkcí. Jejím posláním je včasné a hospodárné zjištění, 

rozbor a přijetí závěrů k odchylkám, které v řízení procesu charakterizují rozdíl mezi záměrem 

(např. plánem) a jeho realizací.“ (4: 140) 

V průběhu kontrolního procesu, mohou být zjištěny odchylky, které svou povahou mohou 

být (4: 141)  

 Pozitivní (např. dosaţení lepších výsledků, neţ předpokládá plán) nebo 

 Negativní (např. narušení zákonů, norem, pravidel). 

Odchylkám je pak věnována určitá intenzita pozornosti, na základě jejich významnosti 

a důleţitosti v kontextu celého procesu. Tuto hranici významnosti je příhodné vymezit předem, 

aby nedošlo ke zbytečným nedorozuměním (4: 142): 

 Významné, tj. vyţadující přijetí opatření a jejich následnou realizaci a novou kontrolu 

nebo 

 Nevýznamné, tj. natolik nepodstatné, ţe nevyţadují manaţerskou reakci.  

Kontrolní procesy mají řadu různých dělení, podle kterých se mohou dělit do určitých skupin. 

Vodáček (4) uvádí obvyklé rozdělení těchto procesů podle: 

a) Obsahové náplně – zde dochází k hodnocení kvality různých aktivit v organizaci, zda 

například probíhá správným způsobem, dle dané vize a zda směřuje ke správným cílům. 

b) Úrovně řízení – řízení můţe probíhat na vrcholové (označováno jako tzv. strategický 

kontrolní proces) nebo niţší úrovni (tzv. operativní kontrolní proces) 

c) Charakteru provádění se mohou kontrolní procesy klasifikovat jako (4: 143) 

 pravidelné a nepravidelné (regular and irregular control);  

 interní a externí (internal or external control);  

 preventivní (feedforward or preliminary control); 

 průběţné (concurrent or yes/no control); 



 

 

 následné. (feedback or post-action control).  

Pravidelné kontrolní procesy probíhají z důvodu kontroly správného plnění plánu v dané 

organizaci, nepravidelné naopak nastávají v případě potřeby ověření určitých aktivit v rámci 

daného projektu. Interní probíhají v rámci organizace, kontrolní procesy zajišťují vlastní 

zaměstnanci, u externí jde o tým lidí k tomu určených a vyškolených, který se zabývá například 

dodrţováním norem, právních předpisů apod. Cílem preventivního kontrolního procesu je spíše 

předejít komplikacím v budoucnu, patří sem například dodrţování hygieny, bezpečnost práce 

atd. Průběţné kontrolní procesy se zaměřují na monitorování odchylek v průběhu procesu a 

následné kontrolní procesy se orientují na výstupy z daných procesů. (4) 

Donnelly a kol. (11) uvádějí významnost účinného kontrolního systému, který jde ruku 

v ruce s plánováním. Na hodnocení efektivnosti změny volí tzv. kontrolu zpětnou vazbou, která 

je zaměřena na konečné výsledky, kdy tzv. „historické výsledky jsou návodem pro budoucí 

akce.“ (11: 328) 

Podmínkou účinné a účelné kontroly je stanovení cíle a konkrétních postupů. Výhodné je 

také věnovat dostatek času a prostoru samotné přípravě plánovaného kontrolního procesu, coţ 

zaručuje efektivní a správný průběh a zaručuje pozitivní výsledky. Přesto ne vţdy jsou přípravy 

nutné. V praxi se můţe jednat například jen o náhodnou návštěvu manaţera určitého úseku 

pracoviště. Důleţité je, aby závěry z kontroly neztratily smysl a mohly být dále vyuţity. (4) 

Významné je také dbát na taktnost při provádění některých kontrol. Kontroly pro 

zaměstnance nejsou obvykle příliš příjemné, můţou cítit nedůvěru či formu diskriminace. Proto 

je vhodné se na to připravit a přistupovat k zaměstnancům s úctou a zájmem. (4) 

Vodáček (4) také dává konkrétní doporučení k provádění kontrolní činnosti, například: 

 Správná koncepce a plán postupu kontrolního procesu, dbát na účelnost. 

 Zaručit vhodnou kvalitu kontroly a správné načasování. 

 Věnovat dostatečnou pozornost významným odchylkám co nejdříve. 

 Respektovat různorodost organizací. 

 Dbát na dodrţování legálních a etických postupů v rámci kontrolního procesu. 

 Představit takové cíle řešení odchylek, které budou reálné a zároveň šetrné.  

 Postarat se o efektivitu a účinnost výsledků kontroly. 

 Volit jednoduché postupy srozumitelné pro všechny zainteresované osoby. 

 



 

 

Kromě kontrol, které by se v průběhu procesu měly provádět, je ještě důleţité znát rizika 

manaţerské práce. Ta mohou celý proces ohrozit, a proto je dobré mít je při kontrole na paměti, 

případně se na ně cíleně zaměřit. 

2.1.9 Rizika 

S jakoukoli změnou jsou vţdy spojená určitá rizika, která se pak mohou, ale i nemusí v praxi 

naplnit. Podle Vodáčka (4: 36): „Rizika podnikatelské aktivity – a tedy i manaţerské práce – 

mohou mít široké spektrum příčin. Podle toho se také rozlišují, např.: 

 Rizika sociálně – politická (např. nestabilita politické situace doma či v zahraničí, 

sociální konflikty). 

 Rizika ekonomická (např. výrazná změna ekonomické situace doma či v zahraničí, 

změny finanční a úvěrové politiky bank, fiskální politika, změny kursů). 

 Rizika trţních podmínek (např. změněné chování konkurence, protekcionalistická 

opatření států či nadnárodních monopolů). 

 Rizika inovační politiky (např. opoţdění výzkumu a vývoje, neúspěch projektových 

záměrů ve srovnání s důleţitou konkurencí). 

 Rizika výroby a dodání (např. výrobní poruchy a havárie, nedodrţení potřebné kvality, 

nesprávná instalace a montáţ na místě dodávky).“  

 

Manaţer by měl vyhodnotit moţná rizika a rozdělit je dle jejich významnosti. Dále by 

měl sledovat, jak se vyvíjejí změny v podnikatelském prostředí, jak ovlivňují pracovníci daná 

rizika nebo naopak, jak mohou být pracovníci danými riziky ovlivňováni. Rizika pak mohou být 

dělena na tzv. ovlivnitelná, která jsou například způsobena manaţerem nebo pracovníky v dané 

organizaci. Druhým typem jsou tzv. rizika neovlivnitelná, která vznikla důsledkem změn 

v podnikatelském prostředí, například konkurencí, změnou trhu, nebo „vyšší mocí“, například 

přírodní katastrofou. (4) 

V současné době dochází v českém zdravotnictví k významným změnám, kdy se 

v nemocnicích a některých ambulantních zařízeních začínají vyuţívat informační systémy, které 

slouţí především k elektronické formě dokumentace. Jde o proces, který se rozvíjí a postupně 

rozšiřuje a je jen otázkou času a finanční situace ČR, kdy budou informační systémy běţně 

vyuţívány všemi zdravotnickými zařízeními. 



 

 

2.2 INFORMAČNÍ SYSTÉM  

Informační systém můţeme definovat jako „soubor technických a programových 

prostředků umoţňující více uţivatelům současně sběr, zpracování a zobrazení (tisk) informací 

relevantních činnosti organizace, zařízení či skupině uţivatelů.“ (12: 308)  

„Zdravotnický informační systém je informační systém aplikovaný ve zdravotnictví v 

oblasti poskytování, materiálním a technickém zabezpečení, financování a řízení zdravotní péče 

včetně kontrolních a statistických mechanizmů.“ (12: 308) 

„Během posledního desetiletí ovlivnily sociální, politické a ekonomické změny v řadě 

zemí Evropy vývoj tradičních modelů sociální a zdravotní péče. Povaha těchto změn 

(demografické změny, zvýšené náklady na zdravotnictví, důraz na kvalitu poskytované péče, 

otevření nových trhů) vyţaduje přehodnocení současných prostředků uţívaných při poskytování 

péče o zdraví a větší vyuţití nových informačních a komunikačních technologií.“ (13: 95) 

„Zdravotnictví je oblast velmi náročná na výměnu informací.“ (13: 96) Informační 

technologie se vyvíjejí a čím dál více bývají vyuţívány také ve zdravotnictví, například v rámci 

nemocničního informačního systému. Základem v České republice je ale stále papírová 

dokumentace. Přestoţe se informační systémy začínají více pouţívat nejen v nemocnicích, ale i 

v ambulancích, lékárnách, laboratořích apod., nemají strukturovaný tvar a jsou stále velmi 

náročné na čas, který je potřeba pro zadání dat do systému. (13) 

2.2.1 Zdravotní záznam 

Zdravotní záznam pacienta je základem zdravotní dokumentace. Záznamy zpracovávané jiţ 

počítačově mají toto rozdělení (13):  

 Automatický zdravotní záznam – Tento záznam je pořizován paralelně s papírovou 

dokumentací. Část informací je zpracovávána počítačově, přesto jsou nakonec veškeré 

dokumenty vytištěny a zaloţeny do papírové dokumentace. 

 Počítačový zdravotní záznam – Vzniká pomocí skenování a indexování papírové 

dokumentace a převedení do počítačové formy. Informace se ale nedají jiţ více 

zpracovávat. 



 

 

 Elektronický zdravotní záznam – Zde nalezneme veškeré potřebné informace o daném 

pacientovi v počítačové formě. Informace jsou zde uspořádány tak, aby mohly být dále 

pouţity pro další počítačové zpracování. 

„Elektronický zdravotní záznam by měl mít ve srovnání s papírovým záznamem řadu nových 

vlastností, například strukturovaný způsob uloţení informací spolu s nástroji pro jejich 

vyhodnocení, moţnost dynamické rozšiřitelnosti či moţnost pracovat se záznamem v různých 

jazycích. Strukturovaná informace má řadu předností před volným textem, protoţe ji lze více 

vyuţívat pro podporu rozhodování a výzkum. (...) Důleţitá je standardizace terminologie a 

kódování.“ (13: 97) 

K situaci v ČR Zvárová (13: 97) uvádí: „Elektronické zdravotní záznamy by tak měly přispět 

ke zlepšení péče o pacienta, ke snadnému odvození potřebných administrativních informací, ke 

zkvalitnění procesů řízení a rozhodování ve zdravotnictví a poslouţit rovněţ k vědeckým 

účelům. To stávající papírová forma záznamů neumoţňuje v dostatečné míře.“  

2.2.2 Zdravotnická dokumentace a elektronický podpis 

Zvárová (13) uvádí šest hlavních hledisek, které je důleţité brát v úvahu při zavádění 

elektronické zdravotní dokumentace. Jako první hledisko uvádí hodnotu a přijatelnost z hlediska 

uživatele. Přestoţe stále řada lékařů a zdravotníků nemá zkušenosti s elektronickým zdravotním 

záznamem, těţko hledají výhody a nevýhody.  

Druhým hlediskem je integrace záznamu. K elektronické komunikaci mezi jednotlivými 

poskytovateli zdravotní péče a přenosu informací je potřeba pouţít techniku, například pomocí 

on line přístupu (pomocí internetu) nebo díky elektronickému přenosu dat EDI (Electronic Data 

Interchange). Tyto informace však musí být pro přenášení zakódovány, aby byla data dobře 

zabezpečena.  

Jako třetí hledisko autorka zmiňuje podporu rozhodování. Systémy elektronických 

zdravotních záznamů by měly být propojeny s ostatními databázemi a systémy, které jsou 

důleţité pro klinické rozhodování. Pro rychlé vyhledávání by měly být vyhledávací metody 

standardizované. 

Čtvrtým hlediskem je struktura záznamu. Zdravotní záznamy mohou být organizovány 

z různých hledisek – například orientované časově, zdrojově či problémově. První dvě hlediska 

se vyuţívají především v papírové formě dokumentace. Elektronická forma zvládá kombinaci 



 

 

všech tří hledisek. Dále je důleţité, v jakém formátu jsou data ukládána, zda se můţe pouţít 

volný text nebo je třeba standardizovaného slovníku. 

Do pátého hlediska řadí architekturu záznamového systému. Systémy elektronických 

zdravotních záznamů musí být schopny pracovat nejen s textem, ale také s multimediální 

informací, například: grafické informace, signály, RTG snímky apod. 

A konečně šestým hlediskem Zvárová popisuje bezpečnostní aspekty. Důleţité je zajistit 

integritu, bezpečnost a důvěryhodnost dat. Tedy od koho data jsou, kdo je přijal, jaký je jejich 

původ apod. Do systému má přístup pouze tzv. autorizovaný uţivatel, který má své přihlašovací 

jméno a heslo. Další oblastí je archivace elektronických zdravotních záznamů. Existuje 

stanovená doba, po kterou musí být data archivována. Rozdíl je pak v papírové formě, kde je 

v některých případech doba archivace aţ třicet let, a v elektronických formách jako jsou 

magnetická média (pásky, disky), optická média (CD-ROM) apod., kde je naopak jiná úloţná 

ţivotnost a je potřeba data obnovovat častěji. Rizikem toho je to, ţe obnova takovýchto dat můţe 

způsobit ztrátu samotných dat. Dalším rizikem je ztráta klíče u kódovaných zpráv. Proto je 

důleţité, aby tvůrci informačních systémů byli pod kontrolou, aby systémy vyhovovaly normě 

ISO 9001:2000. Přesto pro zabezpečení zůstávají největší hrozbou samotní uţivatelé, kteří často 

o systémy nepečují a pouţívají nevyhovující postupy. (13) 

Novela zákona 206/2001 Sb. O péči o zdraví lidu (14) upřesňuje pravidla vedení 

zdravotnické dokumentace, její uchovávání, nakládání s ní a její likvidaci. Specifikuje také 

formu vedení zdravotnické dokumentace: 

a) Dokumentace můţe mít textovou grafickou nebo audiovizuální formu. 

b) Dokumentace můţe být vedena v listinné nebo elektronické formě (v počítači ovšem jen 

za dále specifikovaných podmínek). 

c) Údaje pořízené v listinné formě nesmí být převedeny do elektronické formy bez 

archivace listinného originálu. 

d) Zápis v elektronické formě bez zaručeného elektronického podpisu je nutno vytisknout 

na papír, který se opatří datem a podpisem osoby, která zápis provedla a zařadí se do 

dokumentace pacienta; kaţdá část (list, sestava, výtisk) se povaţuje za samostatnou část 

dokumentace a musí být nejen všechny podepsány, ale také opatřeny dostatečnou 

identifikací pacienta. 



 

 

e) Zápisy v elektronické formě obsahující zaručený elektronický podpis pořizovatele a musí 

splňovat tyto podmínky: 

 Být podepsány tímto podpisem v kaţdé jednotlivé části dokumentace. 

 Být zálohovány minimálně jednou denně na záloţní médium. 

 Jsou z nich nejméně jedenkrát ročně pořízeny archivní kopie, které není moţné 

dodatečně upravovat (např. na CD-ROM). 

 Jejich archivní kopie musí umoţnit čitelnost a přístupnost informací po celou 

předepsanou dobu archivace. 

Protoţe v současnosti je zaručený elektronický podpis sice jiţ legislativně kodifikován, ale 

prakticky dosud nepouţíván, znamenají výše uvedená ustanovení, ţe je vedení dokumentace 

výhradně v elektronické formě (bez papírových kopií) nelegální. Mimo jiné novela předepisuje, 

ţe zdravotnická dokumentace musí být opatřena datem zápisu, identifikací a podpisem osoby, 

která zápis provedla. (14) 

Zákon  227/2000 Sb. O elektronickém podpisu (15) definuje poţadavky na elektronický 

podpis: 

1. Je jednoznačně spojen s podepisující osobou. 

2. Umoţňuje identifikaci podepisující osoby ve vztahu k datové zprávě. 

3. Byl vytvořen a připojen k datové zprávě pomocí prostředků, které podepisující osoba 

můţe udrţet pod svou výhradní kontrolou. 

4. Je k datové zprávě, ke které se vztahuje, připojen takovým způsobem, ţe je moţno zjistit 

jakoukoliv následnou změnu dat. 

„Zaručený elektronický podpis je digitální podpis, který zajišťuje pomocí 

kryptografických metod a dohledu nezávislé třetí strany (certifikační autority -) identifikaci 

a nepopiratelnost původu dokumentů a digitálních dat v prostředí internetu.“
 
(16) „Elektronický 

podpis také můţe obsahovat časové razítko, které prokazuje datum a čas podepsání dokumentu 

srovnatelným s rozdílem mezi klasickým podpisem a notářsky ověřeným vlastnoručním 

podpisem. Rozlišuje se mezi elektronickým podpisem a elektronickou značkou. Zatímco podpis 



 

 

odznačuje fyzickou osobu, která jedná svým jménem, elektronická značka můţe označovat i 

právnickou osobu nebo organizační sloţku státu.“
 
(16) 

Jak uvádí Zvárová, zákon o elektronickém podpisu také řeší otázku, zda můţe osoba 

důvěřovat aplikaci třetí strany. „Zákon zaručuje důvěryhodnost elektronického podpisu při 

pouţití bezpečného prostředku pro realizaci a ověření zaručeného elektronického podpisu. 

Pouţití tohoto institutu v lékařské aplikaci je však finančně náročné a obtíţně realizovatelné na 

kaţdém místě, kde se zaručený elektronický podpis vytváří či ověřuje.“ (13: 113) 

Pro realizaci zaručeného elektronického podpisu zdravotnické dokumentace mohou 

zařízení vyuţít sluţeb poskytovatele certifikačních sluţeb nebo sluţeb akreditovaného 

poskytovatele certifikačních sluţeb. „Obě tyto skupiny jsou kontrolovány státem, zda plní 

poţadavky na ně kladené v Zákoně o elektronickém podpisu. Poskytovatel se řídí certifikační 

prováděcí směrnicí, certifikační politikou a dalšími dokumenty, popisujícími například 

bezpečnostní opatření a zvládání krizových situací.“ (13: 114) 

2.2.3 Právní aspekty 

Údaje zdravotnické dokumentace jsou v porovnání s ostatními obory velmi citlivé na 

ochranu. „Informace o nemocném se úzce dotýká kaţdého individua a speciální zákony 

zabezpečují závazné postupy při ochraně soukromí nemocného. Jako příklad můţe slouţit 

Evropská směrnice o ochraně občanů, týkající se zpracování a přenosu jejich osobních dat, která 

byla přijata 24. července 1995. Právní status elektronických záznamů je stále v řadě evropských 

zemí nedostatečně definován.“ (13: 120) Jedním z problémů počítačového softwaru je například 

přiznání autorských práv, kdy nemá fyzickou podobu, tedy není jednoduché ho přijmout jako 

důkaz u soudu. 

Zvárová také uvádí direktivy Evropského parlamentu a doporučení Rady Evropy, které 

souvisejí s touto problematikou. Patří sem například (13: 121)  

 95/46/EC: Zpracování osobních dat a volný pohyb takových dat (implementace 24/10/98) 

 96/9/EC: Právní ochrana databází 

 97/66/EC: Zpracování osobních dat a ochrana soukromí v telekomunikačním sektoru. 

 Doporučení Rady Evropy o ochraně medicínských dat (NoR. (97)5), přijato 13. února 

1997. 



 

 

Dále klade důraz na dva nové zákony a to na zákon č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a 

zákon č. 260/2001 Sb. O elektronickém podpisu. Z právního hlediska je stále problém 

s důvěryhodností dokumentů pouze v elektronické podobě. Stejně je tomu i s elektronickým 

podpisem. Z etického hlediska mohou nastat situace, kdy dojde v důsledku chyby nebo úpravy 

systému ke zmizení či pozměnění údajů o pacientovi, coţ můţe narušit lékařskou péči. 

V důsledku toho můţe nastat váţné poranění i smrt, pokud by se tato chyba nezjistila včas. Proto 

je velmi důleţitá odpovědnost za zapsaná data, především lékařem a dále dbát na správné 

vytvoření elektronických záznamů. (13) 

2.2.4 Výhody elektronické zdravotnické dokumentace 

Špidlen ve své práci popisuje výhody elektronické dokumentace (17: 10): „Existuje 

mnoho výhod elektronické zdravotnické dokumentace oproti klasické papírové  

dokumentaci. Ty hlavní lze shrnout přibliţně v těchto bodech:  

 dostupnost dokumentace (archivní dokumentace, mezioborová, regionální);  

 více moţných zaznamenaných formátů včetně formátů multimediálních; 

 moţnost efektivnějšího vyuţití dat pro podporu rozhodování; 

 usnadnění komunikace, moţnost vyuţití vzdálené konzultace;  

 snadnější strukturalizace záznamu; 

 vyuţití komunikačního protokolu pro předávání dat ve zdravotnictví a snadnější spojení 

zdravotní dokumentace pacienta s navazujícími systémy (registry, statistika, účetnictví, 

atd.); 

 zavedení standardů zdravotnické informatiky (číselník laboratorních poloţek, 

mezinárodní klasifikace nemocí a podobně); 

 snadnější spojení s podpůrnými systémy jako jsou rozhodovací procesy, expertní systémy 

nebo elektronická lékařská doporučení; 

 obecně moţnost zlepšení ochrany dat při vhodné implementaci elektronické zdravotní 

dokumentace.“  



 

 

2.2.5 Informační systémy v ČR 

V současné době existuje v České republice řada informačních systémů různě specifikovaných a 

zaměřených na cílové oblasti, ve kterých mají plnit svou funkci. Systém pro rehabilitaci je 

součástí některých nemocničních informačních systémů (NIS). 

Nemocniční informační systém (NIS) 

Tento systém obsahuje rozsáhlý systém modulů, které jsou potřebné pro jednotlivé oblasti 

a nutné k propojení všech částí nemocnice. Jde o moduly (18: 88) 

 Centrální evidence (obsahuje moduly jako je centrální registr, evidence 

hospitalizovaných, statistika NZIS, informační kancelář – vrátnice/recepce, ambulantní 

recepce určená pro správu více ambulantních čekáren a kartoték). 

 Klinické moduly (např. lůţkové oddělení, ambulance, operační sály, intenzivní péče, 

konzilia, neonatologie, porodnice, rehabilitace, stomatologický modul). 

 Výkaznictví (sada modulů je určená pro sběr a zpracování dat pro vyúčtování poskytnuté 

péče). 

 Radiodiagnostika. 

 Stravovací provoz. 

 Lékárna (Modul zabezpečuje komplexní podporu provozu lékáren. Dále řeší sledování 

spotřeby léčiv ve zdravotnickém zařízení. Je napojen na systém ordinace medikací 

v klinických modulech.) 

 Obrazová informace (Modul integruje ukládání, zpracovávání a prohlíţení obrazové 

informace v rámci celého NIS). 

 PACS (Picture Archiving and Communications Systém – jedná se o počítačově zaloţené 

zpracování obrazové informace). 

 Laboratorní informační systém.  

 Správa aplikace. 

 

Tyto moduly musí řešit problematiku jako je (18) 

 Příjem: centrální registr pacientů. 

 Ambulance: systém vedení ambulance, termínový plán, evidence výkonů, atd. 



 

 

 Lůţková oddělení: objednávání pacientů, organizace sluţeb, evidence pacientů, lůţek, 

medikace, chorobopisy, příjem, propouštěcí zprávy, výsledkové listy, kumulativní nálezy, 

konzultace, interpretace, modifikace JIP a ARO, výstup do zdravotního pojištění. 

 

V České republice existuje řada firem, které poskytují nemocniční informační systémy, jsou 

to například: PCS, AMIS, STAPRO, INEQ, SMS, MEDICON, STEINER, SAS, SIEMENS, 

ComSyD apod. Forma a uspořádání NIS pak záleţí na úpravě dle firmy, která systém tvoří a 

upravuje pro danou nemocnici. 

Mezi další informační systémy v ČR patří například: 

 Národní zdravotnický informační systém (NZIS) je systém určený „a) ke sběru 

a zpracování informací o zdravotním stavu obyvatelstva, o zdravotnických zařízeních, 

jejich činnosti a ekonomice za účelem usměrňování poskytování zdravotní péče, 

stanovení koncepce státní zdravotní politiky, k vyuţití informací v rámci zdravotnického 

výzkumu, pro řízení zdravotnictví a pro státní statistiku; b) k vedení národních 

zdravotních registrů.“ (19) NZIS je provozován Ústavem zdravotnických informací a 

statistiky České republiky (ÚZIS). 

 Klinický informační systém (data z pacientských monitorů, které dohlíţejí na vitální 

funkce, infuzní techniky, ventilační techniky apod., jsou importována na zařízení u lůţka 

pacienta). 

 Informační systémy samostatných ordinací praktických a odborných lékařů. 

 Informační systémy pro sběr a zpracování statistických dat (ÚZIS). 

 Informační systémy jednotlivých zdravotních registrů a agend. 

 Informační systémy zdravotních pojišťoven. 

 Informační systémy hygieny a epidemiologie. 

 Informační systémy knihoven a vědecké informatiky včetně expertních systémů. 

 Informační systémy pro kraje – v této oblasti poskytují informační systém tři hlavní firmy 

– Triada, Keo a Helios Fenix. Nabízejí řadu modulů, které si mohou obce dle potřeby 

zakoupit. Do těchto modulů patří například: elektronická podatelna, elektronický podpis, 

evidence obyvatel, evidence nemovitostí, matrika, apod. (20) 

 



 

 

V případě, ţe informační systémy jednotlivých zdravotnických zařízení mezi sebou 

potřebují komunikovat, vyměňovat si data, vyuţívají standardy. „Standardy mohou být 

průmyslové, které vyuţívají výrobci zdravotnické techniky. Další standardy vznikají 

v odborných společnostech a jsou vydávány Ministerstvem zdravotnictví jakoţto datové 

standardy pro komunikaci zdravotnických informačních systémů.“ (18: 92) 

2.2.6 Normy a standardy 

V oblasti zdravotnické informatiky také vznikají normy a standardy, aby se zlepšila 

kvalita a spolehlivost výrobků a sluţeb při dostupné ceně, aby došlo ke zlepšení ochrany zdraví a 

bezpečnosti, dále aby vznikla lepší kompatibilita a spolupráce výrobků a sluţeb a došlo ke 

zmenšení počtu variant stejného výrobku a tím i sníţení ceny. (21) „Zdravotnický informační 

systém je jeden z odvětvových informačních systémů vybudovaný pro potřeby řízení 

zdravotnictví. Metodicky je v ČR řízen Ústavem zdravotnických informací a statistiky ÚZIS při 

Ministerstvu zdravotnictví ČR.“ (22)
 

ISO (International Organization for Standardization) je celosvětová federace národních 

center s přibliţně 140 členskými zeměmi a 224 technickými komisemi. Pro zdravotnickou 

informatiku je důleţitá především komise TC215, která je rozdělená na 5 hlavních skupin: 

• WG 1 – Zdravotní záznamy a koordinace modelování 

• WG 2 – Přenos zpráv a komunikace 

• WG 3 – Reprezentace zdravotních konceptů 

• WG 4 – Bezpečnost 

• WG 5 – Zdravotní karty 

Norem pro zdravotnickou informatiku je mnoho. Například s archivováním 

elektronických zdravotních záznamů souvisí tyto normy: 

 ISO/TS 21547:2010 Bezpečnostní poţadavky pro archivování elektronických 

zdravotních záznamů – Principy 

 ISO/TR 21548:2010 Bezpečnostní poţadavky pro archivování elektronických 

zdravotních záznamů – Směrnice 



 

 

 ČSN EN ISO 27799 Zdravotnická informatika - Systémy řízení bezpečnosti informací ve 

zdravotnictví vyuţívající ISO/IEC 27002 

 ČSN ISO/IEC 13888 Bezpečnostní techniky IT - Nepopiratelnost - Část 1: Všeobecně 

(21, 17)
 

 

Organizace CEN je zaměřená na tvorbu evropských norem (EN). Tato organizace má 19 

členských zemí EU a EFTA, včetně ČR. Zde je pro zdravotnickou skupinu důleţitá technická 

skupina TC215, která má 4 skupiny: 

• WG I – Informační modely 

• WG II – Terminologie 

• WG III – Bezpečnost a kvalita 

• WG IV – Technologie pro interoperabilitu (21, 17) 

Datový standard 

Prvním standardem nezbytným pro informační systémy je tzv. datový standard. Je to 

„datová struktura pro přenos dat mezi informačními systémy zdravotnických zařízení, která je 

vytvořena pro zajištění automatizovaného přenosu dat o pacientech a dat souvisejících mezi 

informačními systémy  zdravotnických zařízení a je určena pro tvorbu komunikačních rozhraní 

v nemocničních informačních systémech, v laboratorních informačních systémech, 

v informačních systémech praktických lékařů i v dalších zdravotnických informačních 

systémech.“(23)  

 „V datovém bloku pacienta jsou údaje týkající se identifikace pacienta, základních 

informací o pacientovi, adres vázaných k pacientovi, informací o aktuálních platebních vztazích 

pacienta a o jeho zdravotním pojištění, údajů pro národní zdravotnický informační systém, 

urgentních údajů, údajů o očkování, údajů o diagnózách trvalých a aktuálních, údaje o 

podávaných lécích, údaje o pracovních neschopnostech, anamnestické údaje, různé formy 

textových zpráv, formalizované údaje o vyšetřeních, formalizované i neformalizované 

objednávky vyšetření, konzilií, sestav aj., informace o výkonech vykazovaných pojišťovnám 

nebo fakturovaných a řada dalších údajů. V mnoha datových blocích jsou odkazy na různé 



 

 

interní číselníky, některé datové bloky pracují s Národním číselníkem laboratorních poloţek.“ 

(23) 

 

Health Level Seven (HL7) 

 

Druhým nezbytným standardem je HL7, který nese stejný název jako jeho organizace. 

Health Level Seven (HL7) je nezisková organizace zaloţená v USA v roce 1987. Tato společnost 

je „akreditovaná Americkým normalizačním a standardizačním institutem (ANSI) pro 

standardizaci klinických a administrativních údajů ve zdravotnictví. Jejím úkolem je „poskytovat 

standardy pro výměnu, správu a integraci dat slouţící péči o pacienta, související administrativě, 

poskytování a hodnocení zdravotnických sluţeb. Konkrétně jde o vytvoření pruţných a cenově 

efektivních přístupů, standardů, doporučení, metodologií a souvisejících sluţeb pro spolupráci 

informačních systémů ve zdravotnictví“. (24) 

„Standardem HL7, který je v současné době nejvíce vyuţíván, je HL7 verze 2.5. Jde o 

relativně jednoduchý model zasílání zpráv mezi informačními systémy ve zdravotnictví a 

jednotlivými zařízeními. HL7 verze 2.5 byla schválena ANSI v červnu 2003.“ (24) 

Na konci roku 2001 vzniklo v České republice občanské sdruţení HL7 Česká republika, 

jako mezinárodní přidruţená společnost. Cíle HL7 Česká republika jsou: Akceptace standardů 

HL7, implementace standardů HL7, zajištění zohlednění národních potřeb, sdílení zkušeností 

s ostatními. (24)
 

 

Mezi další potřebné standardy patří: Národní číselník laboratorních poloţek (NČLP), 

Metodika a číselníky NZIS včetně rozhraní pro zdravotnická zařízení, Standardy statistického 

SIS, Ochrana dat ve zdravotnictví (pokyn MZ ČR), Jednotné pouţití účtové osnovy pro 

zdravotnická zařízení včetně ukazatelů hospodaření ZZ (pokyn MZ ČR), Pokyny pro zavedení a 

provoz Národních zdravotních registrů (Věstníky MZ ČR). Číselníky a rozhraní zdravotních 

pojišťoven a finančních úřadů (MKN10, Seznam výkonů, Číselník hromadně vyráběných 

hrazených léčiv). (25)
 

2.2.7 Současná situace v ČR v oblasti rehabilitace 

Dle registru zdravotnických zařízení je v současné době v České republice registrováno 6 

rehabilitačních ústavů: Ve Středočeském kraji je to Rehabilitační ústav Kladruby a Vojenská 

http://www.ansi.org/


 

 

rehabilitační léčebna na Slapech, v Královéhradeckém kraji Rehabilitační ústav Hostinné, v 

Pardubickém kraji Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí, na Vysočině: Rehabilitační ústav pro 

cévní choroby, s.r.o. Chotěboř a v Moravskoslezském kraji funguje Rehabilitační ústav Hrabyně 

s detašovaným pracovištěm Chuchelná.  

Český statistický úřad (dále jen ČSÚ) a Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 

(dále jen ÚZIS) u těchto zařízení evidují vybavenost, zda pouţívají počítače a internet a k čemu 

jej vyuţívají, tedy s kým díky němu mohou komunikovat (viz Tabulka 1). Všechny rehabilitační 

ústavy pouţívají počítače i internet. Všichni vyuţívají internet ke komunikaci se zdravotními 

pojišťovnami a obchodními partnery a k administrativě. Jen čtyři zařízení z šesti vyuţívají 

internet ke komunikaci s lékárnami a s pacienty. On-line objednávání pacienta je moţné díky 

internetu u poloviny zařízení a pouze u jednoho zařízení je moţná konzultace via web. 

Legenda k Tabulce 1: 

 Internet: bez ohledu na typ připojení a rychlost přenosu dat. 

 Vysokorychlostní internet: připojení umoţňující vyšší přenosovou rychlost dat – alespoň 

256 kb/s (xDSL, kabel, WIFI, mobilní CDMA). 

 Komunikace s lékárnami – objednávání léků, zasílání lékařských předpisů lékárnám 

elektronicky (eRecept). 

 Komunikace s ostatními zdravotnickými zařízeními – se všemi ZZ, včetně laboratorních 

sloţek. 

 Komunikace s pacienty: konzultace léčby apod. 

 Komunikace s pojišťovnami: účtování, číselníky. 

 Komunikace s ostatní administrativou: finanční úřady, CZSO, CSU, ÚZIS, lékařské 

komory, asociace apod. 

 On-line objednávání: objednání na vyšetření/zákrok přímo z webové stránky, 

prostřednictvím online formuláře, ne emailem. 

 On-line konzultace: zasílání dotazů týkajících se zdraví, na které ZZ odpoví emailem 

nebo zveřejní odpověď na webu. 

 

Tabulka 1: Využívání PC v rehabilitačních ústavech za rok 2010. Zdroj: ÚZIS 2010. Procenta jsou 

z celkového počtu rehabilitačních ústavů, které se zúčastnily šetření. 

VYBAVENOST ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ  Celkem  % 

počítač 6 100% 



 

 

internet s jakýmkoli připojením 6 100% 

z toho s vysokorychlostním připojením  5 83% 

webové stránky  5 83% 

VYUŢÍVÁNÍ INTERNETU PRO KOMUNIKACI 

(PROSTŘEDNICTVÍ ELEKTRONICKÉ POŠTY)     

s lékárnami  4 66% 

s obchodními partnery 6 100% 

se zdravotnickými zařízeními  6 100% 

s pacienty 4 66% 

se zdravotními pojišťovnami 6 100% 

s ostatní administrativou 6 100% 

ON-LINE SLUŢBY     

on-line objednávání pacienta na vyšetření via web 3 50% 

on-line konzultace via web 1 16% 

 

   

ČSÚ a ÚZIS evidují informační systémy pouze v případě samostatných ordinací lékaře 

(všeobecný lékař pro dospělé, všeobecný lékař pro dorost, zubaři, gynekologové a specialisté) a 

u lékáren. U nich se zjišťuje: pouţívání počítače pro vedení zdravotnické dokumentace v počítači 

lékaře a pouţívání počítače pro vedení zdravotnické dokumentace na internetu.  

Tabulka 2 ukazuje procentuelní rozdělení dle specializace lékařů, jak pouţívají 

elektronickou dokumentaci. Nejvíce počítač v ordinaci k dokumentaci vyuţívají lékaři 

specialisté, dále praktičtí lékaři pro dospělé a zubní lékaři. Stejně je tomu i s pouţitím internetu 

pro účel dokumentace. 

 

 

Tabulka 2: Využití PC lékaři. Zdroj ÚZIS a ČSÚ. Procenta jsou z počtu zdravotnických zařízení, která se 

zúčastnila šetření. 

  2008 2009 2010 

  počet % počet % počet % 

NA POČÍTAČI U LÉKAŘE             

Celkem 13 226  76,5  13 794  78,5  14 016  78,7  

Praktický lékař pro dospělé 2 957  76,9  3 020  77,8  3 096  79,5  

Praktický lékař pro děti a dorost 1 244  68,0  1 266  68,1  1 308  69,9  

Zubní lékař 3 498  74,0  3 832  79,5  3 718  75,1  

Gynekolog 902  82,4  914  83,5  948  85,6  

Lékař specialista 4 625  79,8  4 762  80,5  4 946  82,6  



 

 

          

 
  

NA INTERNETU             

Celkem 1 409  8,1  1 461  8,3  1 699  9,5  

Praktický lékař pro dospělé 509  13,2  533  13,7  660  16,9  

Praktický lékař pro děti a dorost 204  11,2  231  12,4  254  13,6  

Zubní lékař 172  3,6  178  3,7  218  4,4  

Gynekolog 101  9,2  89  8,1  110  9,9  

Lékař specialista 423  7,3  430  7,3  457  7,6  

 

Níţe nalezneme příklad Prahy a okolí a podrobněji rozpracované tři tabulky ordinací 

lékařů za období 2008-2010. Kolik ordinací lékařů pouţívá počítač celkově a dále kolik z nich 

pouţívání počítače pro vedení zdravotnické dokumentace v počítači lékaře a pouţívání počítače 

pro vedení zdravotnické dokumentace na internetu. Z tabulek je evidentní nárůst ordinací lékařů, 

které vyuţívají k dokumentaci počítač a internet především v hlavním městě Praze, dále v Mladé 

Boleslavi, Nymburce a Příbrami. Naopak v ostatních městech počty velmi kolísají, někdy 

dokonce klesají. 

 

Tabulka 3: Využití PC ve Středočeském kraji - celkový počet ordinací. 

 
  Celkový počet ordinací 

  
2008 2009 2010 

  

Hl. m. Praha 2 513  2 522  2 578  

Benešov 149  142  137  

Beroun 125  128  128  

Kladno 217  218  215  

Kolín 134  132  132  

Kutná Hora 117  113  110  

Mělník 138  131  132  

Mladá Boleslav 155  155  153  

Nymburk 130  128  132  

Praha-východ 145  146  147  

Praha-západ 116  121  121  

Příbram 170  163  168  

Rakovník 81  82  77  

  

 

 
Tabulka 4: Využití PC ve Středočeském kraji - dokumentace prováděná na PC u lékaře. Procenta jsou ze 

zdravotnických zařízení daného typu, která se zúčastnila šetření. Zdroj ÚZIS a ČSÚ. 

      Na počítači u lékaře     

  2008 2009 2010 

  počet % počet % počet % 

Hl. m. Praha 1 745  69,4  1 795  71,2  1 883  73,0  

Benešov 120  80,5  118  83,1  97  70,8  

Beroun 97  77,6  101  78,9  102  79,7  

Kladno 151  69,6  161  73,9  152  70,7  



 

 

Kolín 107  79,9  107  81,1  101  76,5  

Kutná Hora 90  76,9  92  81,4  87  79,1  

Mělník 92  66,7  94  71,8  86  65,2  

Mladá Boleslav 121  78,1  121  78,1  126  82,4  

Nymburk 101  77,7  108  84,4  106  80,3  

Praha-východ 116  80,0  125  85,6  121  82,3  

Praha-západ 91  78,4  100  82,6  98  81,0  

Příbram 123  72,4  133  81,6  124  73,8  

Rakovník 63  77,8  68  82,9  64  83,1  

 

 

Tabulka 5: Využití PC ve Středočeském kraji - dokumentace prováděná na internetu. Procenta jsou ze 

zdravotnických zařízení daného typu, která se zúčastnila šetření. Zdroj ÚZIS a ČSÚ. 

      
Na 
internetu       

  2008 2009 2010 

  počet %* počet %* počet %* 

Hl. m. Praha 128  5,1  158  6,3  202  7,8  

Benešov 9  6,0  6  4,2  5  3,6  

Beroun 12  9,6  10  7,8  9  7,0  

Kladno 16  7,4  16  7,3  15  7,0  

Kolín 20  14,9  8  6,1  10  7,6  

Kutná Hora 10  8,5  10  8,8  10  9,1  

Mělník 10  7,2  9  6,9  17  12,9  

Mladá Boleslav 12  7,7  7  4,5  17  11,1  

Nymburk 11  8,5  13  10,2  11  8,3  

Praha-východ 11  7,6  10  6,8  8  5,4  

Praha-západ 1  0,9  7  5,8  8  6,6  

Příbram 9  5,3  15  9,2  14  8,3  

Rakovník 11  13,6  9  11,0  9  11,7  

 

Bezpečnost pacienta – identifikační náramky 

 

Kaţdý člověk neustále poskytuje osobní data při nejrůznějších aktivitách. Ve zdravotnictví 

je tomu rovněţ. Osobní údaje jsou vyţadovány pro provedení vyšetření apod. Přesto můţe dojít 

ke zneuţitím těchto osobních údajů, coţ můţe jedince přímo poškodit. Podvod s identitou, neboli 

„Krádeţ identity nastává, kdyţ někdo získá, přenáší, uchovává nebo pouţívá osobní informace 

týkající se fyzické nebo právnické osoby neoprávněným způsobem, se záměrem páchat nebo se 

napojit na podvod nebo jinou trestnou činnost.“ (26: 60) „Krádeţ identity ve zdravotnictví 

postihla v USA jiţ 1,5 milionů pacientů a způsobila škody za více neţ 28 miliard dolarů. Jako 

jedny z hlavních příčin jsou uváděny problémy s identifikací a autentizací pacientů při pouţívání 

elektronických zdravotních záznamů a pouţívání výpočetní techniky vůbec.“ (26: 61) 

Světová zdravotnická organizace se od roku 2004 zabývá problematikou bezpečnosti 

poskytované zdravotní péče. „Vznikla Světová aliance na bezpečí pacientů, jejímţ hlavním 



 

 

úkolem je  rozšiřovat informace o moţnostech prevence poškození pacientů působením 

zdravotní péče. Součástí těchto aktivit je pravidelné zveřejňování tzv. Řešení bezpečí péče o 

pacienty (Patient Safety Solutions). Jedná se o odborná doporučení v oblasti péče o pacienty 

zpracovávaná skupinami mezinárodních expertů a publikovaná Centrem WHO pro bezpečí 

pacientů při Joint Commission v USA. Cílem "řešení" je minimalizovat riziko ve zdravotnických 

zařízeních – v některých případech mohou tudíţ jít nad rámec příslušné národní legislativy.“  

(27) Jedním z „řešení“ je identifikace pacienta.  

„V celém sektoru zdravotní péče mají neustálá pochybení při identifikaci pacienta za 

následek omyly při podávání léků, transfúzích, testování, provádění výkonu u jiné neţ určené 

osoby a vydání kojenců při jejich propuštění do jiných rodin. V období od listopadu 2003 do 

července 2005 bylo Národní agentuře pro bezpečnost pacientů ve Spojeném království hlášeno 

236 dokonaných nebo nedokonaných pochybení souvisejících s chybějícím identifikačním 

náramkem nebo náramkem s nesprávnými informacemi.“ (27) 

2.3 ZÁVĚR TEORETICKÉ ČÁSTI 

V teoretické části jsou představena dvě hlavní témata - řízení změny a informační 

systémy. Zdánlivě naprosto odlišné oblasti spolu přesto v této práci velmi úzce souvisí. Oblasti 

byly zvoleny z toho důvodu, aby byl poskytnut potřebný základ pro uvedení do problematiky 

empirické části, a to do řízení změny v Rehabilitačním ústavu Kladruby, kde byl implementován 

informační systém slouţící pro elektronickou dokumentaci. 

Oblast řízení změny má v literatuře managementu značné zastoupení. Není problém 

k tomuto tématu sehnat informace, ať jiţ obecné o náleţitostech, druzích a rozděleních změny, 

nebo také o správném řízení změny, o technikách a modelech, které s řízením změny souvisí, a 

faktory, které ji ovlivňují. Nalezneme i rady autorů, kterým klíčovým krokům je potřeba věnovat 

více pozornosti a na které se při řízení změny rozhodně nesmí zapomenout. Při komplexním 

hledání můţeme nalézt také témata, která se řízením nepřímo, i kdyţ velmi úzce souvisí. Jde 

například o témata komunikace, kontroly či vnímání moţných rizik. Lze tedy podat potřebný 

teoretický podklad jako základ empirické části. Přesto v oblasti řízení změny ve zdravotnictví je 

literatura či dokumenty obtíţně dostupná. Publikace o tomto tématu nemají prakticky na českém 

trhu zastoupení. 



 

 

Ve druhé části je představena problematika informačních systémů v České republice, 

především zavádění elektronické dokumentace ve zdravotnictví. Přestoţe je téma elektronizace 

zdravotnictví v ČR čím dál více aktuální, literatura k tomuto tématu se obtíţně hledá a shání. 

Zdroje a publikace související s tímto tématem jsou na trhu zatím novinkami, stále se měnící a 

vyvíjející se. Většinou je dostupná přes technické obory vysokých škol biomedicínské 

informatiky, například ČVUT.  Základní informace o zdravotní dokumentaci nalezneme 

v zákoně (např. zákon č. 206/2001 Sb.). Konkrétní postupy se zaváděním elektronické 

dokumentace a informačních systémů v ČR jsou však stále velkým nedostatkem, proto v práci 

nalezneme jen nástin tématiky informačních systémů v ČR.  

Zajímavé jsou dostupné statistiky od ČSÚ a ÚZIS, které monitorují, kolik rehabilitačních 

ústavů pouţívá počítač a k jakým účelům (viz Tabulka 1). Přestoţe všech šest rehabilitačních 

ústavů uvedlo, ţe má počítač, není jiţ zmíněno, kolik jich vlastní a kdo s nimi pracuje. To, ţe 

čtyři zařízení pouţívají počítač ke komunikaci s pacientem ke konzultaci léčby, opět nevíme, kdo 

na dotazy odpovídá. Jde o odborníka nebo o zaměstnance nezdravotnického vzdělání? On-line 

konzultace via web však uvádí pouze jedno zařízení. Obecně se k této statistice nabízí otázka, 

k čemu a komu tato data slouţí? Z této statistiky se evidentně nedá vyvodit, jak kvalitní jsou 

rehabilitační zařízení, případně v jaké jsou pozici ve smyslu k elektronizaci. 

Je známo, ţe jiţ v řadě zdravotnických zařízení informační systémy fungují. Nepodařilo 

se mi však získat přehled zdravotnických zařízení, ve kterých jiţ byl implementován informační 

systém. Dle zaměstnankyně ČSÚ z oddělení výzkumu, vývoje a informační společnosti Ing. 

Markéty Arce takový přehled v ČR neexistuje. ÚZIS monitoruje pouze to, jak probíhá 

elektronizace u lékařů (viz Tabulky 2 - 5). Z tabulek je evidentní, ţe narůstá uţívání 

dokumentace na počítači i přes internet například v Praze. Zajímavé naopak je, ţe v některých 

městech se počty sniţují. Proč tomu tak je, není jiţ zmíněno. Stěhují se lékaři do jiných měst 

v ČR nebo zahraničí nebo odcházejí do důchodu a není za ně náhrada?  

Situaci v oblasti elektronizace zdravotnictví v ČR komplikuje kromě nedostatku peněz 

také potřeba kvalitní ochrany dat a elektronický podpis, coţ ztěţuje podmínky rozvoje. Česká 

republika je stále na počátku elektronizace ve zdravotnictví. Přestoţe se jiţ v řadě 

zdravotnických zařízení implementují informační systémy, neexistují shrnující informace o 

aktuálním stavu. Díky sdílení informací v této oblasti můţe dojít ke zlepšení současné situace. Je 

to velká výzva pro české zdravotnictví do budoucna. 



 

 

  



 

 

3 EMPIRICKÁ ČÁST I 

3.1 POPIS ZAŘÍZENÍ: REHABILITAČNÍ ÚSTAV KLADRUBY 

3.1.1 Historie a současnost Rehabilitačního ústavu Kladruby 

Historie rehabilitačního ústavu se píše od roku 1934, kdy bylo rozhodnuto postavit pod 

vrchem, místně nazývaném „Kostelík“, sanatorium pro léčbu tuberkulózy kostní dřeně. 

Příchodem války však došlo ke změně plánů výstavby ústavu.  

V době války slouţil ústav jako lazaret. Provoz rehabilitačního ústavu jako takového se 

datuje na 1. prosinec 1947. Tehdejší „ Státní ústav doléčovací“ měl kapacitu 160 lůţek. Zpočátku 

ústav slouţil pro doléčení válečných invalidů, postupně byla zařazována i léčebná péče o 

pacienty s poruchami pohybového ústrojí po operacích a úrazech. V průběhu let dochází 

k dalším změnám.  

V listopadu roku 1955 byla slavnostně otevřena nová léčebná budova, která umoţnila 

rozšíření kapacity lůţek celkem na 210. Rozšiřuje se i zázemí rehabilitačního ústavu a v roce 

1975 je uveden do provozu sportovní areál, dále areál minigolfu a posléze i velice rozsáhlá 

výstavba lesoparku, to vše vybudováno s ohledem na vyuţívání tělesně postiţenými.  

Rok 1989 přinesl pro rehabilitační ústav řadu změn. V letech 1991 – 1995 bylo 

vybudováno nové komunikační jádro, došlo k rozšíření lůţkového oddělení a protetického 

oddělení. Kapacita lůţek byla zvýšena na 220.  V říjnu v roce 1995 bylo slavnostně otevřeno 

rehabilitační oddělení, které bylo moderně vybaveno a dále zvýšilo úroveň poskytované 

rehabilitační péče. V roce 2003 byla dokončena rekonstrukce staré budovy rehabilitace. 

V dnešní době je Rehabilitační ústav Kladruby (dále jen RÚ) státní zdravotnické zařízení 

(příspěvková organizace v přímé působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR) zaměřené na 

poskytování komplexní rehabilitační péče o pacienty s postiţením pohybového a nervového 

ústrojí zejména po úrazech a operacích a s postiţením po cévních mozkových příhodách.  

Hlavním úkolem je zabezpečit těmto osobám potřebnou rehabilitační péči včetně protetického 

vybavení a zajistit resocializaci, zejména pro osoby ţijící v ČR nebo EU, ale na rehabilitaci sem 

jezdí pacienti i z dalších zemí světa (např. Saúdská Arábie, Lybie, atd).  

Areál RÚ se rozkládá na cca 16ha. Ústav je tvořen bezbariérovým komplexem 

čtyř hlavních budov navzájem propojených podzemními koridory. Kapacita je 250 lůţek. 



 

 

Pacienti jsou ubytováni na šesti lůţkových odděleních (LO), která jsou organizačně rozdělena na 

čtyři primariáty.  

Rehabilitační ústav Kladruby je zapsán v Registru poskytovatelů sociálních sluţeb a 

poskytuje pobytové sociální sluţby, uvedené v § 52 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních 

sluţbách, na základě oznámení podaného na Krajský úřad Středočeského kraje. Tyto sluţby jsou 

poskytovány osobám, které jiţ nevyţadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému 

zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto 

propuštěny ze zdravotnického zařízení ústavní péče do doby, neţ jim je zabezpečena pomoc 

osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěno poskytování terénních nebo 

ambulantních sociálních sluţeb anebo pobytových sociálních sluţeb v zařízeních sociálních 

sluţeb. Do těchto sluţeb patří: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při osobní 

hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běţných úkonů péče 

o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické 

činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záleţitostí. 

Poskytovaná péče se dělí do dvou základních skupin dle způsobu úhrady, jsou to pobyty 

hrazené zdravotní pojišťovnou nebo tzv. samoplátecké pobyty (sem patří pobyty regenerační, 

standardní, pokračovací a preventivní). 

Rehabilitační ústav Kladruby shrnuje svůj postoj k rehabilitační péči následovně: 

 Mottem rehabilitačního ústavu je: „Naším cílem je pomáhat, vaším bojovat.“ 

 Vize: „Ekonomicky zdatní, odborně výjimeční, v systému zdravotní péče 

neopominutelní.“ 

 Poslání: „Poskytovat rehabilitační a sociální sluţby tak, aby naši klienti dosáhli co 

největší nezávislosti a soběstačnosti a osvojili si zdravý ţivotní styl.“ 

 Hodnoty: „Bezpečnost klienta, respekt k právům klienta, týmová práce.“ (37) 

3.1.2 Základní organizační struktura  

Ředitel ústavu je jmenován a odvoláván ministrem zdravotnictví ČR. V čele 

organizačních sloţek jsou ředitel a náměstci. Náměstci ředitele jsou jmenováni a odvoláváni 

z funkce ředitelem dle platných zákonů na základě výběrového řízení. V čele úseků/oddělení 



 

 

jsou vedoucí. Veškerá ostatní funkční místa jsou obsazována jmenováním do funkce. K tomuto 

je oprávněn pouze ředitel či jeho statutární zástupce v době nepřítomnosti ředitele. 

V současné době je v RÚ zaměstnáno 187 zaměstnanců, z toho 144 zdravotnických 

pracovníků. Základní organizační struktura má celkem 4 sloţky (28) 

1. Organizační sloţka ředitele 

 Sekretariát  

 Interní audit 

2. Organizační sloţka náměstka/náměstkyně pro správu a provoz 

 Oddělení finanční účtárny 

 Oddělení PAM 

 Oddělení zdravotních pojišťoven 

 Oddělení provozní 

 Údrţba 

 Kotelna, zásobování 

 Oddělení informatiky 

 Protetické oddělení – obchod 

 Projektová manaţerka 

3. Organizační sloţka náměstka/náměstkyně pro léčebně preventivní péči 

 I. primariát LO1 (lůţkového oddělení) 

 II. primariát LO2 a LO6 

 III.primariát LO3 a LO4 

 IV. primariát LO5 

 Rehabilitační oddělení – dále RO (vedoucí RO, metodolog/ţka RO, 

metodolog/ţka ergoterapie, asistentka vedoucí RO – dokumentátor/ka, 

administrativní pracovník/ce – dokumentátor/ka, fyzioterapeut/ka, 

ergoterapeut/ka, všeobecná sestra/všeobecný ošetřovatel, instruktor/ka, sanitář/ka, 

masér/ka) 

 Oddělení logopedie a psychologie 

4. Organizační sloţka náměstka/náměstkyně pro kvalitu a ošetřovatelskou péči 

 Lůţková oddělení – vrchní sestry 



 

 

 Sociální oddělení 

 Rentgen 

 Nutriční terapeutka a asistentka 

 Stravovací oddělení 

3.1.3 Činnost rehabilitačního oddělení 

Na rehabilitačním oddělení se realizuje vlastní cvičební rehabilitační program. Léčebný 

tým je tvořen lékaři, fyzioterapeuty, sesterským a ošetřovatelským personálem, ergoterapeuty a 

instruktory léčby prací, logopedy, psychology a sociálními pracovnicemi. 

Důraz je kladen především na pohybovou terapii, jejíţ vlastní náplň je dána výsledky 

důkladného kineziologického vyšetření. Na základě tohoto vyšetření a lékařem doporučeného 

programu volí fyzioterapeut některou z celé řady fyzioterapeutických metod a postupů 

(neurofacilitační metody, manuální techniky, nácvik mobility, vertikalizace a chůze, včetně 

výběru vhodných kompenzačních a opěrných pomůcek).  

Kromě individuální pohybové terapie probíhají i skupinová cvičení v některé 

z tělocvičen. Pacienti můţou vyuţít bazény, fitness, individuální cvičebny a tělocvičnu, vše je 

vybaveno tím nejmodernějším vybavením. Nedílnou součástí terapie je také celá škála 

prostředků fyzikální terapie (hydroterapie, termoterapie, elektroterapie, magnetoterapie, laser).  

Léčebný program pacientů je doplněn o ergoterapii - nácvik nezávislosti a soběstačnosti 

ve všedních denních činnostech, psaní a uchopování, dílny (keramická, tkalcovská, výtvarná, 

truhlářská, kovodílna) a logopedickou terapii. Nad rámec ordinovaných procedur mají pacienti 

moţnost vyuţívat infrasaunu, masáţe, vířivé vany a fitness. (28) 

Nejčastější typy diagnóz v rámci rehabilitačního zařízení (28): 

1. Ortopedické poruchy  

a) poúrazové – měkké tkáně (kolena – operace čéšky, přetrhané vazy, kontuze, 

luxace = vykloubení ramena, kolene, kyčle, distorze = vymknutí kotníku, 

zápěstí), zlomeniny kostí, amputace apod.  

b) jiné – bolesti zad, vertebrogenní alogický syndrom, endoprotézy, amputace (s 

etiologií embolie, diabetes apod.), infekční onemocnění s následkem sníţení 

hybnosti apod. 

2. Neurologické 



 

 

a) Poúrazové – postiţení nervové soustavy (poškození hlavy, páteře, nervových 

pletení i jednotlivých nervů a nervových zakončení apod.) 

b) Jiné – cévní mozkové příhody, nádory, následné operace, degenerativní 

onemocnění, vliv parazitů (klíšťová encefalitida) apod. 

 

3.1.4 Kvalita péče v RÚ Kladruby 

RÚ Kladruby prošel šetřením Spojené akreditační komise ČR a splnil kritéria pro řízení a 

kontinuální zvyšování kvality dle národních akreditačních standardů ve dnech 21. 10. 2008 - 22. 

10. 2008. Certifikát byl platný od 22. 10. 2008 do 21. 10. 2011. V říjnu 2011 RÚ obhájil a splnil 

nová kritéria a získal Certifikát o udělení akreditace, který je platný do 13. 10. 2014. 

Od ledna 2009 byly rozšířeny původní indikátory kvality – Sledování spokojenosti 

pacientů, FIM test, Kontrola zdravotnické dokumentace, Amputáři, Nozokomiální nákazy o další 

dva, kterými jsou Sledování bolesti a  Hodnocení rizika dekubitů. 

Z kompletních výsledků výzkumu Kvalita očima pacientů vyplynulo, ţe nejspokojenějšími 

pacienty léčícími se v rehabilitačních ústavech v České republice, jsou pacienti RÚ Kladruby. Ti 

deklarovali nejvyšší spokojenost (87%) právě s Rehabilitačním ústavem Kladruby. Ten získal za 

rok 2009 v tomto výzkumu všechna ze tří moţných ocenění – certifikát Spokojený pacient 

v kategorii Lůţková zdravotnická zařízení, v kategorii Sestry lůţkového zařízení, v kategorii 

Lékaři lůţkových oddělení. (28)  

S kvalitou péče a jejím řízením budou dále uvedeny skupiny a projekty, které s tímto 

souvisí. Jde o komisi kvality péče, tým pro odborné projekty, projekty ROP a IOP a bude popsán 

jeden z indikátorů kvality péče – Identifikace pacientů pomocí identifikačních náramků. 

 

Komise kvality péče 

Za koordinační a koncepční činnost v procesu kontinuálního zvyšování kvality péče 

odpovídá Komise kvality péče (KKP), která je poradním orgánem ředitele. KKP tvoří ředitel, 

náměstkyně pro kvalitu a ošetřovatelskou péči, náměstkyně pro léčebně preventivní péči, 

náměstek pro správu a provoz, primářka LO 1, lékař, vrchní sestry, vedoucí rehabilitačního 

oddělení, metodolog rehabilitačního oddělení. KKP se schází minimálně 1 x měsíčně. 

Hlavní úkoly komise kvality péče: 



 

 

1. Stanoví nejdůleţitější činnosti v oblasti řízení kvality péče a zpracuje jejich 

harmonogram na základě pokynů ředitele RÚ. 

2. V pravidelných intervalech se seznamuje s výstupy hodnocení spokojenosti pacientů a 

vyuţívá je v procesu zvyšování kvality péče. 

3. Analyzuje stíţnosti na kvalitu zdravotní péče v rámci RÚ a na jejím základě navrhuje 

opatření ke zvýšení kvality péče. 

4. Spolupracuje na přípravě k akreditaci RÚ. 

5. Koordinuje edukační činnost v oblasti zvyšování kvality péče v RÚ. 

6. Plní další úkoly v oblasti kontinuálního zvyšování kvality péče RÚ dle pokynů ředitele 

RÚ. (28) 

 

Tým pro odborné projekty (TOP) 

V lednu 2010 vznikl tzv. Tým pro odborné projekty (zkr. TOP), který má v současné 

době 9 členů (5 fyzioterapeutů/tek, 2 ergoterapeutky, 1 logopedku a 1 lékařku). Cílem je řešit 

otázky zlepšení chodu oddělení, problémových situací vyplývajících z provozu, moţnosti 

nasměrování celého kolektivu k nastolení nových trendů a vyuţití těchto trendů v praxi, 

vzdělávací činnosti, mezioborové spolupráce, změny standardů vzhledem k měnící se situaci 

(akreditaci), převzetí nových přístrojů a zaučení týmu, atd. Dále se zabývá přednáškovou 

činností, studiem literatury nových trendů v rehabilitaci (časopisy, knihy) apod.  

 

Projekt ROP 

S řízením kvality v RÚ souvisí také projekt ROP. Rehabilitační ústav je řešitelem 

projektu „Zkvalitnění lékařské péče v Rehabilitačním ústavu Kladruby – zavedení efektivnějších 

metod léčby“ v rámci Regionálního operačního programu NUTS II. Střední Čechy. Projekt v 

celkové hodnotě 16 426 750,00 Kč probíhal od 15. 11. 2008 do 30. 1. 2010 a byl 

spolufinancován Evropskou unií a Středočeským krajem. Výše dotace činila 92,5 %. Cílem 

projektu bylo zkvalitnění rehabilitační péče prostřednictvím pořízení vybraných přístrojů 

a dalšího vybavení a zavedení nových metod rehabilitační péče. (28) 

 

Projekt IOP 

 



 

 

Integrovaný operační program (IOP) je jedním z hlavních operačních programů pro 

čerpání strukturálních fondů v období let 2007 – 2013. „Integrovaný operační program (IOP) je 

zaměřený na řešení společných regionálních problémů v oblastech infrastruktury pro veřejnou 

správu, veřejné sluţby a územní rozvoj: rozvoj informačních technologií ve veřejné správě, 

zlepšování infrastruktury pro oblast sociálních sluţeb, veřejného zdraví, sluţeb zaměstnanosti a 

sluţeb v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, podporu cestovního ruchu, kulturního 

dědictví, zlepšování prostředí na sídlištích a rozvoj systémů tvorby územních politik.“ (29) 

Integrační operační systém je rozdělen do 6 prioritních oblastí (os) představujících 

ucelené tematické celky. Řídícím orgánem IOP je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR -odbor 

řízení operačních programů.  Ministerstva zdravotnictví se týká prioritní osa 3 - Zvýšení kvality 

dostupnosti sluţeb, oblast intervence 3.2 - Sluţby v oblasti veřejného zdraví. „Cílem oblasti 

intervence 3.2 IOP je dosaţení odpovídající úrovně modernizace a kvality technického zázemí a 

přístrojového vybavení (zdravotnické prostředky) pro udrţení a zvyšování standardů kvality 

poskytované zdravotní péče, standardů bezpečnosti provozu a ochranu zdraví osob v systému 

zdravotní péče a to pro oblasti s nejhoršími hodnotami ukazatelů kvality a úspěšnosti péče v ČR 

ve srovnání s EU 25.“ (27) 

 

Aktivity projektu v RÚ Kladruby jsou rozděleny do 3 kategorií: 

1. Zkvalitnění léčebné péče - pořízení nových přístrojů a zařízení (včetně softwaru) pro: 

 diagnostiku poruch nervového a pohybového aparátu, diagnostiku funkčního stavu 

(přístroj pro holterovské měření EKG, EMG, posturografické systémy, laboratoř 

chůze, SW diagnostiku kognitivních a logopedických funkcí a další); 

 léčebnou rehabilitaci s důrazem na neurorehabilitaci (posturografické a vertikalizační 

systémy, přístroje pro repetitivní magnetickou stimulaci, SW pro trénink kognitivních 

a logopedických funkcí, rehabilitační lehátka, vybavení kardiozóny, vibrační cvičební 

plošiny a další); 

 neurorehabilitační lůţkové oddělení (vozíky mechanické a elektrické, odsávačky, 

počítače a notebooky pro pacienty včetně speciálního SW a HW umoţňujícího 

ovládání počítače alternativními způsoby bez pomoci rukou aj.).        



 

 

2. Zajištění bezpečnosti pacientů 

 pořízení kamerového systému umoţňujícího stálou monitoraci lůţek 

 pořízení signalizačního zařízení k lůţkům pacientů 

 zavedení systému identifikace pacientů pomocí čárových kódů 

 

3. Zajištění informovanosti pacientů 

 pořízení informačních terminálů a jejich instalaci na lůţkových odděleních a ve 

vstupní hale RÚ. 

 pořízení terminálů na rehabilitační cvičebny fyzioterapeutů. (28) 

3.2 METODOLOGIE 

3.2.1 Cíl výzkumu 

Cílem výzkumu je provést analýzu stavu Rehabilitačního ústavu Kladruby po nastolení 

změny a především získat hodnocení a zpětnou vazbu na tento proces od jednotlivých skupin 

respondentů. Zjistit postoj zaměstnanců k probíhající změně – k zavedení informačního systému 

slouţícího k dokumentaci, jaké vidí výhody a nevýhody systému, co by na systému změnili. 

3.2.2 Metodika výzkumu 

Kvalitativní výzkum byl proveden metodou polostrukturovaných rozhovorů s předem 

připravenými otázkami (viz Příloha č. 2). Rozhovory probíhaly v období červen – červenec 

2011v Rehabilitačním ústavu Kladruby. Kaţdý rozhovor byl dokumentován na diktafon a 

následně přepsán a analyzován metodou otevřeného kódování. Všichni respondenti byli předem 

informováni o cíli rozhovoru a o zachování dat pouze pro účely této diplomové práce. Jeden 

rozhovor trval v průměru 25 minut.  

V průběhu roku 2011 probíhaly neformální rozhovory se zaměstnanci rehabilitačního 

oddělení o názorech na původní systém papírové formy dokumentace, dále s náměstkyní pro 

kvalitu péče v RÚ Kladruby, s vedením rehabilitace a s projektovým manaţerem o chodu 

rehabilitačního oddělení a zavádění informačního systému. Převáţně elektronickou formou 



 

 

probíhala také konzultace s IT techniky. Dále byla pouţita analýza interních dokumentů 

v souvislosti se zaváděním informačního systému a chodu RÚ Kladruby. 

3.2.3 Výběr a charakteristika souboru 

Soubor tvořilo 10 zaměstnanců rehabilitačního oddělení v Rehabilitačním ústavu Kladruby. 

Z oddělení rehabilitace byli do souboru zařazeni fyzioterapeuti a ergoterapeuti, protoţe jsou 

podřízení stejným vedoucím metodologům ergoterapie a fyzioterapie a vedoucí rehabilitace. 

Z profesního hlediska mají také stejný přístup do informačního systému a školení o uţívání 

informačního systému absolvovali společně. (Naopak například logopedi mají jinou formu 

zápisů v informačním systému a v organizační struktuře spadají přímo pod náměstkyni pro 

léčebně preventivní péči. Proto i školení o systému absolvovali jiným způsobem.) 

Náhodně bylo vybráno 6 fyzioterapeutů (z celkového počtu 40) a 4 ergoterapeuti 

(z celkového počtu 12) s ohledem na rozlišný věk a rozlišnou dobu praxe v RÚ Kladruby. Jedna 

fyzioterapeutka odmítla být natáčena na diktafon, a proto byla nahrazena jinou ve stejné věkové 

kategorii. Výzkumu se zúčastnili 2 muţi a 8 ţen. Podrobnější charakteristika respondentů je 

uvedena v tabulkách 6 a 7. 

 

Tabulka 6: Věk respondentů 

věk fyzioterapeut ergoterapeut 

Do 30 let 2 1 

31 – 40 let 2 1 

41 a výš let 2 2 

                                               

Tabulka 7: Doba praxe respondentů 

Doba praxe v RÚ fyzioterapeut ergoterapeut 

Do 2 let 2 1 

2 – 10 let 1 1 

10 let a výš 3 2 

                                         



 

 

3.3 POPIS IMPLEMENTACE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU V RÚ 

3.3.1 Stav před zavedením elektronické dokumentace v RÚ Kladruby 

V RÚ Kladruby do prosince roku 2010 fungoval systém pouze papírové formy 

dokumentace. Veškeré formuláře se pouţívaly v papírové verzi. Konkrétně – fyzioterapeut nebo 

ergoterapeut měl několik druhů formulářů, které pouţíval na určené případy. Tzn. Formulář pro 

vstupní a výstupní vyšetření, pro stanovení rehabilitačního plánu, formulář pro zapisování 

týdenního programu při terapiích, formuláře standardizovaných testů a formulář pro hodnocení 

ke konferenci (vizitě). Terapeut měl tyto materiály svých pacientů u sebe, v případě vizity je 

odevzdal k nahlédnutí lékařům. Po vizitě získal materiály zpět. Kaţdý zápis musel být podepsán 

a potvrzen razítkem terapeuta.  

Soupis nových pacientů se terapeuti dozvídali na dispečinku v 2. patře rehabilitačního 

oddělení, kde byl sešit určený k novým příjmům. Jakékoliv změny za chybějící terapeuty byly 

vţdy vyvěšeny na nástěnce u dispečinku. Přístup k veškerým informacím o pacientech měla 

administrativní sestra na dispečinku, která změny a nové informace zapisovala do sešitu nebo na 

nástěnku. 

Omluvení pacienti byli hlášeni na dispečink, kde byli zapsáni do sešitu. Terapeuti se 

museli přijít podívat, kteří pacienti jsou omluveni ze cvičení. 

Terapeuti neměli přístup k příjmovým vyšetřením pacienta, neměli na cvičebnách počítače.  

3.3.2 Zavedení elektronické dokumentace 

Rehabilitační ústav Kladruby získal díky Integrovanému operačnímu systému v roce 

2010 finance na projekt nazvaný Modernizace infrastruktury RÚ Kladruby – zvýšení kvality a 

efektivity léčebné rehabilitační péče. 

Celkové náklady projektu Modernizace infrastruktury RÚ Kladruby – zvýšení kvality a 

efektivity léčebné rehabilitační péče jsou 30 mil. Kč, z Integrovaného operačního programu RÚ 

obdrţel dotaci ve výši 85 %. (Realizace 15. 12. 2009 – 30. 10. 2010).   

Systém příprav a zavádění - realizace projektu: časové hledisko 



 

 

Od ledna do dubna 2010 probíhal dobrovolný kurz pro zaměstnance zaměřený na práci 

s počítačem, jeho fungování a vyuţívání základních funkcí a aplikací. Tohoto semináře vyuţilo 

15 zaměstnanců rehabilitace.  

V průběhu podzimu – zimy 2010-2011 došlo ke koupi a instalaci počítačů ve většině 

potřebných míst RÚ Kladruby. Ve všech budovách RÚ ústavu – ve všech cvičebnách, 

vyšetřovnách apod. Rozvod sítě po celém rehabilitačním ústavu měla na starosti externí firma. 

Současně IT technici RÚ sestavovali software pro informační systém celého rehabilitačního 

ústavu, zapojili veškeré počítače a propojili síť. Začali systémem určeným lůţkovým oddělením 

a rehabilitaci, poté přidávali další oblasti – pro logopedy, psychology apod. 

Od prosince 2010 probíhal jiţ zkušební provoz docházkového systému na rehabilitačním 

oddělení. Zaměstnanci se naučili pouţívat svá hesla a probíhalo snímání čárového kódu po 

kaţdé, kdyţ přišel pacient na proceduru nebo cvičení. Papírová forma dokumentace ale stále 

fungovala paralelně. Zaměstnanci tedy museli sejmout čárový kód  a zároveň se i podepsat do 

karty pacienta (oba způsoby znamenaly potvrzení účasti pacienta na cvičení daný den). 

Od února 2011 začala probíhat školení o informačním systému. Na rehabilitaci bylo 

určeno 7 zaměstnanců, kteří byli nejprve proškoleni IT techniky RÚ a poté školili ostatní 

zaměstnance rehabilitace – vţdy v několika členných skupinkách. Zaměstnanci rehabilitace poté 

měli za úkol si funkce informačního systému zkoušet a napsat jednoho pacienta od příjmového 

vyšetření, průběh rehabilitace po konferenci k vizitě. Dále měli moţnost konzultace 

s nadřízenými. Byl vytvořen sešit, který byl umístěn na dispečinku rehabilitačního oddělení, kam 

mohli zaměstnanci psát připomínky, co jim na systému nevyhovuje, co nefunguje, co je potřeba 

změnit apod. 

Od března 2011 se začal na rehabilitaci plně pouţívat informační systém – papírová 

forma dokumentace zůstala pouze u dlouhodobých pacientů, kteří zde byli více neţ měsíc. 

V průběhu celého období zavádění systému probíhaly schůzky s IT – za rehabilitaci na 

schůzky docházela vedoucí rehabilitace a metodolog fyzioterapeutů. Řešili se především otázky 

šablon dokumentů, seznam omluvených pacientů, docházkový systém, seznamy pacientů dle 

dané potřeby (např. dle data propuštění). 

V průběhu zavádění informačního systému došlo v souvislosti s ním také ke změně 

vnitřního dokumentu, jde o: Standard – propuštění pacienta a dále vznikl metodický pokyn 

Dokumentace na RO a Identifikační náramky. Došlo také ke změně formy rehabilitační karty, 



 

 

kterou vlastní pacient. Jsou zde uvedeny jeho diagnózy, doporučení lékaře, rozpis procedur a 

data konferencí, případná jiná důleţitá upozornění. Karta je menšího formátu a jiţ neobsahuje 

docházkovou část. 

3.3.3 Informační systém pro rehabilitační oddělení 

Kaţdý terapeut má na pracovišti/cvičebně počítač, ve kterém je nainstalovaný systém pro 

dokumentaci v RÚ Kladruby. Terapeut se do tohoto systému přihlásí pomocí uţivatelského 

jména a hesla nebo pomocí vlastního čárového kódu.  

Terapeut má k dispozici seznam všech pacientů RÚ Kladruby, jejich seznam procedur a 

dokumentaci, dále seznam omluvených pacientů, který je neustále aktualizován. Fyzioterapeuti a 

ergoterapeuti mají přístup k dokumentaci provedenou lékařem, fyzioterapeutem, ergoterapeutem 

a logopedem. Nemají přístup k psychologickému vyšetření. 

Sanitáři a instruktoři léčby prací mohou pouze potvrdit do systému příchod pacienta. 

Nemohou psát dokumentaci. 

Co vše ergo/fyzio terapeut provádí v systému: 

 Potvrzení příchodu pacienta na proceduru (kaţdý den) 

 Zápis vstupního vyšetření pacienta (zápis do 3 dnů od přijetí pacienta) 

 Zápis rehabilitačního plánu terapie pacienta (zápis do 3 dnů od přijetí pacienta) 

 Zápis průběhu terapií s pacientem – týdenní náplň (kaţdý týden) 

 Hodnocení pacienta ke konferenci (zápis dle termínu vizity, cca 1krát za 4 týdny) 

 Zápis závěrečného vyšetření pacienta (zápis 3 dny před propuštěním pacienta) 

 Vyhledávání omluvených pacientů na daný den  

 Čtení příjmového lékařského vyšetření pacienta  

Testy terapeut zatím píše ještě do papírového formuláře. Elektronická verze se ale jiţ 

připravuje. Terapeut nemůţe měnit pacientův rozvrh procedur, jen po domluvě 

s administrátorkou, která má oprávnění systém sestavovat a upravovat co se časových rozpisů 

týče. Tyto aktivity musí terapeut provádět dle stanovených časových pravidel. Musí umět 

správně ovládat textový editor, tedy práci s textem a jeho případnou úpravu.  Dále musí být 

schopen orientace v celém systému, tedy např. zjistit program pacienta, najít potřebnou 



 

 

dokumentaci, seznam omluvených pacientů. O všech těchto aktivitách byli terapeuti školeni. 

V případě nových moţností v systému, jsou terapeuti průběţně informováni. 

Poté, co je dokumentace daného pacienta kompletní, je vytištěna a podepsána vedoucí 

rehabilitace nebo metodologem fyzioterapeutů. Tím je dokumentace právně platná.  

 

Informační systém pro dokumentaci v Rehabilitačním ústavu Kladruby 

ČSÚ ÚZIS evidují pouze informační systémy v ordinacích lékařů. V Rehabilitačním 

ústavu Kladruby byl v lednu 2010 implementován informační systém slouţící k elektronické 

dokumentaci.  

Struktura dokumentů je zobrazena v přehledném stromu. Dokumenty pacienta mají mezi 

sebou návaznosti a přebírají mezi sebou texty. Jak přesně se má dokument chovat, je popsané v 

šabloně dokumentu, kterou si uţivatel, který má právo na úpravu šablon, můţe pozměnit. 

Manipulace s dokumenty se rozděluje do několika typů, 

 Textový editor (typu Word) 

 Tabulkový procesor (typu Excel) 

 Zobrazení formulářů 

 Tiskové sestavy 

Zápis dokumentů se dá pouţít v principu jako SingleText nebo MultiText. SingleText je 

určen ke zprávám, které pacient za svůj pobyt můţe mít pouze jednou (například Příjmové 

vyšetření), naproti tomu MultiText je určen ke zprávám, které se za pobytu pacienta doplňují 

(vznikají nové, například Dekurz). 

Třetí typ ve struktuře dokumentace (Zobrazení formulářů) reprezentuje moţnost 

speciálního zadávání dat (například Ordinace procedur). Po zvolení této poloţky se zobrazí 

formulář. 

Systém je navrţen tak, aby dokázal důleţité operace zalogovávat, pokud se provede 

jakákoli změna na pobytu, systém uloţí změny. Jedná se o bezpečnostní kritérium, aby bylo 

kompletně zjistitelné, co se kde děje – všechny důleţité operace jsou zapisovány s příznakem, 

kdo a kdy tuto akci provedl. Systém má nastaveny kontrolní mechanismy z důvodu bezpečnosti, 

pokud by nastala neočekávaná situace – například výpadek synchronizace. Pak systém pošle 

administrátorům logovací mail o stavu a kontrole, ţe nastal výpadek. Administrátoři pak můţou 

vzniklou problematiku rychle řešit.  



 

 

 

Obrázek 1: Dokumentace: Hlavní struktura.  

 

Na Obrázku 1 je označena hlavní struktura a důleţité ovládací prvky. Hlavní menu [1] je 

hlavní částí celé struktury dokumentace. Pomocí tohoto menu uţivatel ovládá základní funkčnost 

programu - přidávání dokumentací, oprava, deaktivace, tisk, náhled, popřípadě získávání 

zvoleného dokumentu z předešlého pobytu. V levé části programu se nachází strom 

dokumentace [2]. Pomocí tohoto rozcestníku se uţivatel můţe pohybovat v seznamu dokumentů, 

spouštět formuláře nebo zobrazovat tiskové sestavy. Seznam dokumentů [3] představuje list 

dokumentů zvoleného typu ve stromu dokumentace, Rozcestník otevřených dokumentací [4] 

zobrazuje seznam otevřených formulářů (dokumentů). Další podstatná věc je tzv. status bar [5], 

ve kterém jsou některé další funkce potřebné pro orientaci v dokumentu (počet stránek, velikost 

zobrazení textu a další indikátory například stisknutých kláves). 

 

Obrázek 2: Příjmové vyšetření 



 

 

 
 

Struktura stromu dokumentace 

 Osobní údaje - Tento formulář zobrazuje informace o pacientovi roztříděné do 

logických záloţek. První záloţka ukazuje informace o pacientovi – jméno, příjmení, 

druh pojišťovny, RČ, číslo chorobopisu atd. Další záloţky obsahují doplňkové 

informace, jako jsou kontakty, adresy nebo seznam předchozích pobytů. 

 Diagnózy - Jedná se o seznam diagnóz, které se převezmou do textu z příjmu 

pacienta, kdy byly stanoveny diagnózy, které se zde zobrazí. Jedná se  SingleText, 

který můţe ordinující lékař rozšířit o další specifikace. Zároveň se jedná o první 

dokument, který lékař při vyšetření pacienta vytváří. 

 Příjmové vyšetření, viz Obrázek 2 - Jako druhý úkon lékař vytváří příjmové vyšetření. 

Tento dokument zobrazí předdefinovanou šablonu a umoţní lékaři dopsat informace 

o pacientovi, jako jsou anamnestické údaje a objektivní nález při přijetí. Jedná se 

o SingleText. Tento dokument je prvním oficiálním dokumentem při příjmu pacienta. 

Systém zaznamenává, kdo a kdy tento dokument vytvořil. 



 

 

 Ordinace procedur (Formulář reprezentuje seznam ordinovaných procedur pacienta, 

kde je moţné je přidávat a rušit. Seznam ukazuje všechny naplánované procedury 

včetně zrušených. Ordinace procedur by se měla vytvářet po vytvoření příjmové 

zprávy pacienta.  

 Dekurs – ordinace (Jedná se o dokument obsahující diagnózy, vyšetření a ordinaci 

procedur. Zakládá se do ošetřovatelské dokumentace pacienta. Jedna se 

o SingleText.) 

 Průběţná zpráva - Průběţná zpráva má podobnou šablonu jako příjmové vyšetření. 

Jedná se o speciální dokument, který se vytváří při překladu nebo při rychlém 

ukončení léčby pacienta pro potřeby výstupního dokumentu, například pokud je 

pacient převáţen do jiné nemocnice. 

 Rehabilitační karta - Slouţí k definici údajů pro rehabilitační potřeby. Speciálně jde o 

diagnózy, CAVE, Konference, Rehabilitační komplexní terapii (ordinace procedur), 

Směna, Kategorie a zátěţ. Rehabilitační karta můţe obsahovat další informace 

potřebné pro fyzioterapii pacienta. Tento dokument je součástí rehabilitačního plánu, 

který pacienti nosí u sebe, kde mají rozpis jednotlivých procedur a kdo, kde a kým 

jsou prováděny. Při vytváření je potřeba mít vytvořen Dekurs – ordinace, protoţe 

informace z dekursu se přenášejí do rehabilitační karty. 

 Dekurs - Jedná se o MultiText a slouţí k definování například denních změn pacienta. 

Lékař, popřípadě sestra zde můţe uvést libovolný text bez předdefinované šablony. 

 Medikační záznam - Tento dokument slouţí k zobrazení medikací pacienta včetně 

jejich podávání. Jedná se o MultiText a u kaţdého pacienta můţe být definováno 

několik medikačních záznamů, například platné záznamy pro jednotlivé týdny. 

 PZT - Formulářový seznam, který ukazuje přiřazené PZT pacientovi včetně jejich 

základních parametrů. Jedná se o náhled do systému pro správu PZT. 

 Ţádanky - Typy: Ţádanky o schválení ZP, o schválení léčiva, o schválení výkonu, 

o transport, na RTG vyšetření. 

 Konference - Tento dokument lze podobně jako dekurs zobrazit pomocí seznamového 

zobrazení. Konference zobrazuje stav po vizitě, kde je pacient prohlédnut a 

zhodnocen jeho průběh léčby. Jeden pacient můţe mít různé konference, většinou se 

definují v určitých týdnech. 



 

 

 Propouštěcí zpráva - Propuštění zpráva je výsledný dokument k ukončení léčby 

pacienta, obsahuje závěrečné vyšetření z různých oblastí jako je Fyzioterapie, 

Ergoterapie, Sociální záznamy atd. Kaţdý pacient, který ukončí pobyt v zařízení, 

musí mít vyplněnou propouštěcí zprávu. Tento dokument se skládá z několika 

odstavců, které jsou v systému rozděleny do samostatných zápisů. Jedná se o:  

o Pomocná vyšetření 

o Terapie 

o Provedená komplexní rehabilitační léčba  

o Průběh  

o Závěr a doporučení, Terapie při propuštění 

 Formuláře - Formuláře lékařů jsou obdobně jako záznamy sester tiskové sestavy, kde 

lékař můţe vytisknout předdefinovanou šablonu a následně jí při rozhovoru s 

pacientem vyplnit, takto vytvořený dokument je součástí lékařské dokumentace 

pacienta a zakládá se do spisu. 

 Záznamy sestry 

 Sociální záznamy 

 Psychologické záznamy 

 Logopedie 

 RO (rehabilitační oddělení) - Struktura rehabilitačních záznamů reprezentuje 

kompletní dokumentaci na rehabilitační terapii od vstupního vyšetření aţ k 

závěrečnému vyšetření, které se přenášejí do výsledné propouštěcí zprávy vytvářené 

lékařem. Celá struktura je rozvrţena do dvou hlavních oblastí Fyzioterapie a 

Ergoterapie, tyto části se pak promítají do kompletního rehabilitačního dokumentu. 

Viz Obrázek 3. 

 

Obrázek 3: Strom dokumentace - rehabilitace 



 

 

 

 

Rehabilitační záznamy obsahují naplánované procedury, které zobrazují seznam ordinovaných 

procedur s informacemi, která procedura se aktuálně provádí (viz. Obrázek 4). Jedná se o 

statistiku (přehled) kolik měl zvolený pacient naplánovaných procedur realizovaných procedur. 

Tento report dokáţe souhrnně říci, jak se pacient zúčastňoval, popřípadě nezúčastňoval procedur 

v jednotlivých měsících. Pro podrobnější denní přehled lze zvolit „Denní přehled procedur“.  

  



 

 

Obrázek 4: Naplánované procedury 

 

Obrázek 5: Přehled naplánovaných procedur - statistika 

 



 

 

3.3.4 Identifikační náramky v Rehabilitačním ústavu Kladruby 

Se zavedením informačního systému v Rehabilitačním ústavu Kladruby souvisí také 

identifikační náramky s čárovým kódem, které pouţívá kaţdý zaměstnanec jako přihlášení do 

systému pod svým jménem a heslem.  

Pacienti nosí náramek s čárovým kódem, díky němuţ se přihlásí na jednotlivé proceduře. 

Identifikace pomocí identifikačních náramků byla zavedena v RÚ Kladruby 19. 10. 2010. 

Zavedení identifikace předcházela schůzka a přesné vysvětlení postupu zaměstnancům RÚ 

Kladruby. Velký důraz byl kladen na edukaci pacientů. Vysvětlení bezpečnosti a systém 

docházky na rehabilitačním oddělení. Identifikace pomocí identifikačních náramků je spolehlivý, 

praktický a bezpečný způsob při poskytování péče ve zdravotnických zařízeních a zařízeních 

poskytujících sociální sluţby. Cílem uţívání identifikačních náramků je eliminace 

potencionálních rizik ohroţujících pacienty, zabránění vzniku mimořádných událostí a sníţení 

celkového počtu mimořádných událostí, upozornění na potřeby péče o pacienta, např. riziko 

pádů. 

 Identifikace pacientů pomocí identifikačních náramků je jedním z indikátorů kvality, 

které se sledují v RÚ Kladruby. Existuje také metodický pokyn.  

 Údaje na identifikačním náramku slouţí k ověření totoţnosti pacienta, v RÚ jsou 

vyuţívány i čárové kódy. Štítek tiskne přijímací kancelář a je na něm uvedeno jméno zařízení: 

RÚ Kladruby, lůţkové oddělení ve zkratce, např. LO1, čárový kód a základní údaje o pacientovi, 

které jej jednoznačně identifikují: jméno, příjmení a datum narození. Základní barva 

identifikačního náramku je bílá. Zelená barva náramku je určena pacientům se závaţnou 

poruchou řeči, se závaţným zrakovým nebo sluchovým problémem, nebo se závaţnou poruchou 

intelektu a orientace. Na štítek se dopisuje úplné telefonní číslo lůţkového oddělení. Pro 

označení rizika pádu je označen štítek na náramku červeným kolečkem. 

Pacient má identifikační náramek přiloţen po celou dobu pobytu, všeobecná sestra 

provádí minimálně 1x za 24hodin kontrolu náramku, která je zaměřena především na správné 

přiloţení identifikačního náramku (otok, škrcení, porucha koţní integrity), kontrolu provádí i 

rehabilitační oddělení v průběhu procedur, chybějící identifikační náramek u pacienta nebo 

nečitelnost údajů na štítku hlásí na lůţkové oddělení. Při zjištění nedostatku je všeobecná sestra 

povinna identifikační náramek neprodleně vyměnit. 



 

 

Pacient má moţnost identifikační náramek odmítnout. Jeho ţádost má být respektována a 

dokumentována. Potřebnou dokumentaci provede všeobecná sestra při příjmu pacienta do 

zařízení. 

Metodický pokyn dále uvádí pravidla pro přikládání identifikačního náramku, pravidla 

jak postupovat při odmítnutí náramku, jak se provádí kontrola identifikačních náramků, jak se 

manipuluje s náramky v případě překladu pacienta do jiného zařízení, propuštění, úmrtí pacienta 

a dále jak se likvidují identifikační náramky. Tyto parametry jsou sledovány, zaznamenávány a 

průběţně vyhodnocovány. 

3.4 ZJIŠTĚNÍ 

Kapitola zjištění je rozdělena do 4 tematických částí, které souvisí s implementací 

informačního systému. První oblastí je shrnutí základního hodnocení původní papírové formy 

dokumentace, která se pouţívala do začátku roku 2010. Druhá oblast poskytuje výstupy ze 

šetření, které jsou zaměřené na pouţívání identifikačních náramků a jsou získávána od počátku 

implementace. Třetí oblastí je celkové zhodnocení samotného procesu změny a poslední čtvrtou 

oblastí je postoj k implementaci informačního systému a názory na tento systém dokumentace. 

3.4.1 Zhodnocení papírové formy dokumentace 

Z rozhovorů se zaměstnanci rehabilitačního oddělení byly také zjištěny výhody 

a nevýhody papírové formy dokumentace. Jako výhody uváděli především časovou 

a prostorovou neomezenost psaní, kdy terapeut mohl psát kdykoli a kdekoli v RÚ. Bylo to 

rychlejší a nebyl určitý tlak na formu, jak měl zápis vypadat a co měl obsahovat, coţ řadě 

terapeutů vyhovovalo. 

Za nevýhody pokládají: nepřehlednost, neúhlednost, nejednotnost zápisů. Někdy došlo ke 

krátkodobé ztrátě dokumentů v rámci RÚ. Dále terapeut neměl přístup k dokumentaci ostatních 

terapeutů, pokud něco potřeboval, musel za konkrétním terapeutem osobně nebo v případě 

absence musel sehnat dokumentaci jeho pacientů. Pro veškeré podrobnější informace musel 

terapeut na dispečink nebo volat konkrétní lůţkové oddělení. 

Přesto se některé postupy nezměnily. Jde především o časové termíny- psaní vstupního vyšetření 

(do 3 dnů), výstupního vyšetření (3dny před odchodem pacienta z RÚ), hodnocení ke konferenci 

(do čtvrtka do12hod), systém zástupů za chybějící terapeuty – na nástěnce. 



 

 

3.4.2 Identifikační náramky  

Záznamy o identifikačních náramcích jsou zpracovávány písemně na jednotlivých 

lůţkových odděleních. Informace jsou poté statisticky zpracovány a předány náměstkyni pro 

kvalitu péče, kde jsou k dispozici. Statisticky zpracované informace (viz tabulky č. 8 - 12) pro 

tuto diplomovou práci poskytlo vedení RÚ.  

Sledují se oblasti na základě doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR. Sledované 

okruhy byly rozšířeny o dotazy na pohlaví, věk, diagnózu, jelikoţ byl předpoklad, ţe bude 

moţné vysledovat na začátku zavedení identifikace identifikační náramky, společný znak 

skupiny, která např. odmítá identifikační náramky nebo je nejčastěji mění a z jakých důvodů. Po 

téměř tříměsíčním sledování se tento předpoklad nepotvrdil a ţádný společný znak nebyl 

shledán. Z tohoto důvodu se ruší evidování pohlaví, věku, diagnózy. 

V tabulkách 8 aţ 12 je uvedeno sledování identifikace pacientů při zahájení pouţívání 

identifikačních náramků, tedy za období 19. 10. – 31. 12. 2010, tedy v období, kdy se náramky 

začaly pouţívat. V následujících odstavcích je pak popsán vývoj za rok 2011. 

Tabulka 8 ukazuje, ţe za říjen 2010 bylo celkem přijato 54 pacientů – z toho 10 pacientů 

odmítlo náramek. Za listopad 2010 bylo celkem přijato 179 pacientů, z toho 4 odmítli náramek. 

Za prosinec 2010 bylo přijato 104 pacientů, z toho 4 odmítli náramek. Hodnoty zjištěné během 

následujícího roku 2011 ukazují, ţe se počty náramků, které byly nasazeny, zvyšují na všechny 

pacienty v Rehabilitačním ústavu Kladruby. Stalo se tak především díky edukaci sester a lepší 

informovanosti pacientů. 

Tabulka 9 shrnuje počty pacientů, kteří odmítli nasazení identifikačního náramku za 

období říjen aţ prosinec 2010. Díky důslednějšímu informování pacientů došlo v roce 2011 ke 

sníţení počtu odmítnutí náramků. Počty odmítnutí se sníţili pouze v případech, u kterých to 

vyţadoval zdravotní stav, většinou se jednalo o alergii, která se vyskytla u 1-2 pacientů za daný 

měsíc. 

Tabulka 10 ukazuje počty vyměněných náramků a důvody výměny. Za rok 2011 se sníţil 

počet výměn náramků. Zpočátku (v roce 2010) tomu bylo především důsledkem špatného 

nasazení, kdy byl poté náramek příliš těsný nebo příliš volný. V roce 2011 jiţ byl s tímto 

minimální problém. Nastaly však problémy s tím, ţe se náramek častěji poškodil nebo kód nebyl 

čitelný. Nešlo jiţ tedy o chybu sester, ale chybu materiálu. 



 

 

V oblasti porušení integrity kůţe (Tabulka 11) se počty případů za rok 2010 a 2011 

výrazně neliší. Obvykle jde o problém s alergií nebo ekzémem u maximálně 4 pacientů měsíčně, 

kterým je náramek sundán. 

Počet situací, kdy identifikace pomocí identifikačního náramku zabránila medikačnímu či 

jinému omylu (uvést konkrétně) nebyl v roce 2010 zaznamenán. V roce 2011 byl zaznamenán 

pouze jeden případ. Jednalo se o sestru, která přišla po dovolené a neznala pacienta s poruchou 

řeči. Rozuměla mu jiné jméno. Díky kontrole identifikačního náramku však nedošlo k ţádnému 

pochybení. 

Hodnoty jiných potíţí souvisejících s nasazením identifikačního náramku (Tabulka 12) se 

pro rok 2010 a 2011 se příliš neliší. Obvykle se jednalo o maximálně 3 pacienty měsíčně, kterým 

byl náramek sundán z jiných důvodů, jako je například aplikace parafínu, překáţí při jízdě na 

vozíku nebo v případě, ţe někteří pacienti nesnesou mít náramek na ruce, škrábe je apod. 

Kromě splnění doporučení Ministerstva zdravotnictví bylo hlavním cílem sledování 

zmíněných oblastí zjištění důvodů, proč jsou náramky měněny, případně odmítány a zda to má 

souvislost například s věkem či diagnózou apod. Tyto souvislosti nebyly potvrzeny. Je však 

patrné, ţe edukace sester má pozitivní výsledky. Stejně tak edukace nových pacientů o významu 

nošení identifikačního náramku. Dalším pozitivním znakem je větší bezpečnost při identifikaci 

pacienta a moţné omyly, které mohou být v důsledku toho způsobeny. Od dubna 2012 jsou jiţ 

veškeré události spojené s identifikací pacientů evidovány přímo elektronicky. 

 
Tabulka 8: Počet pacientů, kterým byl nasazen identifikační náramek 

 

 ŘÍJEN 2010 LISTOPAD 2010 PROSINEC 2010 

LO 1 
 7 26 13 

LO 2 
 4 36 22 

LO 3 
10 32 22 

LO 4 
 6 22  9 

LO 5 
13 32 23 

LO 6  4 27 11 

Celkem 44 175 100 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabulka 9: Počet pacientů, kteří odmítli nasazení identifikačního náramku 

 ŘÍJEN - 2010 LISTOPAD – 2010 PROSINEC - 2010 

LO 1 

36 let M, G822,důvod 

neudává 

18 let M, G825, alergie na 

materiál, 

vadí mu systém 

23 let M, G825, důvod 

neudává (vyráţka?) 

  

LO 2 

49 let M, M531, 

nesympatické 

67 let M, dg. ?, nechce 

nosit 

51 let Ţ, S4200, nechce 

nosit 

92 let Ţ, S7210, jemná 

kůţe, odřeniny konec října 

57 let Ţ, M530, nepříjemný 

náramek, nenosí hodinky  

37 let M, S688, nechce 

nosit, druhý den 

rozmyšleno – náramek má 

 

LO 3 

  36 let M, dg 824, poranil 

se, nový odmítl 

18 let M, dg 6811, během 

pobytu sundal náramek, 



 

 

nový odmítl 

LO 4    

LO 5 

52 let M, Z966, nesnáší 

cokoliv na zápěstí 

35 let M, G540, ortézy na 

obou HK 

53 let Ţ, G825, alergie 69 let M, G811, 

nevyhovuje 

LO 6 

63 let M, Z479, po 

14dnech sundal, jiný 

nechce 

 

59 let M, dg ?, vyráţka 

 

39 let M, dg.?, vyráţka 

Celkem 10x odmítnutí, z toho 6x 

důvod neuveden, 3x 

alergie – jemná kůže, 1x 

ortéza na obou HK 

4x odmítnutí, vyrážka, 

alergie, nesnášenlivost 

4x odmítnutí, z toho 3x 

důvod neuveden – 

odmítnutí, 1x vyrážka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabulka 10: Počet vyměněných identifikačních náramků 

 ŘÍJEN - 2010 LISTOPAD – 2010 PROSINEC - 2010 

LO1  54 let Ţ, G822, těsnost 

náramku 

17 let M, G 822, přetrţení 

náramku 

69 let Ţ, G822, volný, 

padá z ruky 

70 let M, G824, těsnost 

náramku 

32 let M, G825, těsnost 

náramku 

67 let Ţ, G610, těsnost 

23 let Ţ, G825, těsnost 

27 let M, G825, odlepená 

jmenovka 

22 let M, G822, přetrţený 

patent 

 

LO2  92 let Ţ, S7210, příliš 

volný - spadl 

27 let Ţ, S531, příliš 

těsný 

67 let M, Z986, příliš 

těsný 

 72 let M, Z895, přetrţení 



 

 

65 let M, Z966, přetrţení 

LO3  44 let Ţ, G811, příliš 

těsný 

45 let Ţ, G811, příliš 

těsný 

 

63 let M, dg 811, sloupnutá 

folie 

 

18 let M, G811, sám 

odstranil 

30 let M, G811, změna 

kategorie 

 

LO4  48 let Ţ, M501, otok 

PHK, přetrţení 

26 let Ţ, M511, promoce 

– sundání 

53 let Ţ, M545, otok 

PHK, přestřiţen 

  

LO5  47 let M, G820, 

poškození 

61 let Ţ, G823, poškození 50 let M, M 545, poškození 

LO6  53 let Ţ, M549, přetrţení 

75 let Ţ, M545, poranění 

ruky 

 

64 let Ţ, Z966, parafín, 

sundán 

 

 

Celkem 17x výměna, z toho 7x 

těsnost náramku, 2x 

příliš volný, 5x přetržení 

- poškození, 2x 

přestřižení z důvodu 

promoce a otok LHK, 

1x poranění ruky - 

sundáno 

7x výměna, z toho 2x 

těsnost, 1x odlepená 

jmenovka, 1x přetržený 

patent, 1x sloupnutá folie, 

1x poškození, 1x sundán 

kvůli parafínu 

4x výměna, z toho 2x 

přetržení – poškození, 1x 

sám si odstranil, 1x 

změna kategorie 

 

 

 
Tabulka 11: Porušení integrity kůže v souvislosti s identifikačním náramkem 

 ŘÍJEN - 2010 LISTOPAD – 2010 PROSINEC - 2010 

LO1 
  49 let Ţ, M545, alergická 

reakce na LHK 

LO2 

 40 let M, S881, vyráţka 

69 let Ţ, S835, ekzém 

65 let Ţ, Z896, 

pergamenová kůţe 

37 let Ţ, M5490, vyráţka 

LO3    

LO4 
  50 let Ţ, M511, svědění 

kůţe na PHK 

LO5    

LO6    

Celkem 

0 2x – vyrážka, ekzém 4x, z toho 3x alergická 

reakce – vyrážka - 

svědění, pergamenová 



 

 

kůže 

 

 
Tabulka 12: Jiné potíže v souvislosti s nasazeným identifikačním náramkem 

 ŘÍJEN - 2010 LISTOPAD – 2010 PROSINEC - 2010 

LO1    

LO2 
 66 let Ţ, dg ?, vadí pod 

aplikací parafínu 
 

LO3 

 48 let Ţ, G600, nasazen, 

vadí, nebezpečí porušení 

integrity kůţe, odstraněn 

 

LO4    

LO5    

LO6    

Celkem 

0 2x – aplikace parafínu, 

vadí – nebezpečí porušení 

kůže 

0 

 

3.4.3 Analýza rozhovorů  

Z rozhovorů vyplynuly dvě hlavní oblasti – první oblastí jsou výhody, nevýhody 

a doporučení na další změny, které sami respondenti popisují. Druhou oblastí jsou kategorie, 

které souvisí s jejich postojem k probíhající změně a co také ovlivňuje jejich názor na tuto 

změnu.   

Výhody, nevýhody a doporučení, které respondenti zmiňují, jsou uvedeny v následujících 

výčtech. Na ukázku je vţdy citován alespoň jeden respondent, který otématu hovořil. Často jich 

bylo více na stejné téma. 

 

Výhody informačního systému: 

 Dostatek potřebných informací – Terapeuti zde získají kompletní informace 

o jednotlivých pacientech (lékařské, fyzioterapeutické, ergoterapeutické a logopedické 

vyšetření, program pacienta, seznam omluvených pacientů). Dříve tyto informace neměli. 

Eliška k tomu říká: „Máme k dispozici lékařská vyšetření, můţeme se podívat na 



 

 

vyšetření fyzioterapeutem, logopedem, vidíme celý rozvrh pacienta…Myslím si, ţe 

informace jsou dostačující.“ 

 Přehled omluvených pacientů v informačním systému – Terapeuti mají k dispozici denně 

průběţně upravovaný seznam omluvených pacientů, kteří nemohou dorazit na danou 

proceduru či cvičení. Tyto seznamy aktualizují zdravotní sestry na lůţkových odděleních 

na základě doporučení lékaře. Berta zmiňuje: „Jednou z výhod je přehled omluvených 

pacientů, který si můţu kdykoliv v systému otevřít a je neustále aktualizován. Nemusím 

běhat na dispečink a zjišťovat, co je aktuální.“ 

 Přehledný rozvrh pacienta a přehled účasti pacienta na procedurách – Terapeuti se mohou 

podívat na celkový rozvrh pacienta, také zda navštěvuje cvičení a kolikrát týdně. Eliška 

uvádí: „Můţeme se podívat, na jaké proceduře nebo cvičení pacient byl před tou naší 

nebo kde zrovna je a jestli na cvičení dochází.“ 

 Rychlost předávání informací – Poté, co terapeut napíše hodnocení pacienta do zprávy do 

informačního systému, je tato zpráva ihned přístupná a dostupná ostatním terapeutům 

nebo lékařům. Radim podává příklad: „Například dokončovací proces se můţe urychlit i 

o den tím, ţe doktoři vidí, co terapeut napsal a mohou tak dokončit i svou zprávu. 

Mezitím se vše vytiskne a přidá k lékařské závěrečné zprávě.“ 

 Moţnost statistického zpracování dat – Díky uloţeným záznamům v informačním 

systému se lépe vyhodnocuje například účast na procedurách apod. Radim popisuje: „Je 

určitě výborný, ţe se ta docházka nedělá tím papírovým systémem, kdy se čárkovalo do 

karty. Nedalo se to nijak statisticky zpracovávat. Takhle uţ to v tom systému je a je 

moţné data nějakým způsobem pouţít.  Také určitě velká výhoda vůbec do budoucna 

je,ţe se bude pracovat na tom, ţe pacientům se budou samostatně shromaţďovat určitá 

data o některých kritériích - například o příčině úrazu, výšce míšní léze a další věci, které 

potom budou statisticky zpracovatelná.“ 

 Informační kvalita – Terapeuti mají předdefinované šablony zpráv, kterých se při 

hodnocení pacienta musí drţet. Vyţaduje to zamyslet se komplexněji a dbát více na 

odbornou formu zprávy. Zvýšila se tím určitá kvalita zpráv. Radim k tomu říká: 

„Kolegové mají předdefinované osnovy, coţ je tak trochu nutí přemýšlet nad pacientem 

komplexněji a formovat zprávu odborněji, kvalitněji. Po této odborné stránce jde kvalita 

určitě nahoru, coţ je určitě výhoda.“ 



 

 

 Moţnost lepší komunikace s lékaři (např. do zprávy k vizitě) – Terapeuti nyní více píší 

k hodnocení pacienta ke konferenci (neboli vizitě) i různá doporučení a zprávy určené 

přímo lékaři. Ten si toto hodnocení na vizitě přečte a můţe ihned rozhodnout, jaké další 

kroky budou následovat. Denisa oceňuje: „Je tu moţnost komunikovat přes zprávy 

k vizitě, kdy jakýkoliv poţadavek na různé pomůcky a změny napíšu do té zprávy a 

lékaři si to přečtou a na vizitě se to řeší.“ 

 Zlepšení informovanosti – Terapeuti si obecně chválí přístup k všem dostupným 

informacím, které mohou naleznout v informačním systému. Řada informací dříve byla 

pouze v papírové formě na určeném místě v budově. Tyto informace jsou nyní i snadněji 

dostupné. Linda uvádí další výhodu: „Můţu víc nahlídnout do dokumentace pacientů, 

včetně té z minulého pobytu a můţu to tak lépe porovnat hned. Nemusím to někde hledat. 

A kdyţ potřebuji vědět něco podrobnějšího o pacientech, které mám za své chybějící 

spolupracovníky, můţu se tak hned podívat do systému a do jejich dokumentace. Dříve 

jsem musela jít a ptát se, kdo z mých kolegů pacienta zná.“ 

 Rychlejší potvrzení příchodu pacienta (pokud funguje systém) – Při příchodu pacienta na 

cvičení nebo proceduru sejme terapeut pacientův čárový kód, čímţ potvrdí jeho účast 

v daný den. Dříve se musel terapeut podepsat do karty. Gita zmiňuje: „To pípání místo 

zápisu je výhoda, pokud se to rychle načte. Také si mohu odpoledne zkontrolovat, jestli 

jsem odpípla všechny, které u mě ten den byli. Coţ dříve nešlo.“ 

 Rychlé předávání informací (především při zástupech) – Díky tomu, ţe jsou zprávy 

v rámci informačního systému rychle dostupné, mohou si terapeuti před začátkem cvičení 

přečíst hodnocení nebo průběh rehabilitace pacienta, kterého neznají a mají ho daný den 

na zástup z důvodu nepřítomnosti jiného terapeuta. Berta uvádí: „Kdyţ máme zástup za 

nějakého kolegu a píšeme průběh rehabilitace, otevřeme si počítač a napíšeme to tam. 

Dříve jsme hledali papíry po cvičebnách nebo na dispečinku.“ 

 Moţnost zasílání emailových zpráv – Terapeuti mají přístup k interní poště a intranetu. 

Ingrid říká: „Je dobré, ţe si můţeme posílat e-mailové zprávy. Člověk se dozví o různých 

akcích, která se v ústavu konají a ví to dopředu. A hlavně ty interní zprávy, to je určitě 

přínos.“ 

 

Nevýhody informačního systému: 



 

 

 Časová náročnost. Denisa k tomu říká: „Z mého pohledu jsou nevýhody hlavně časové. 

Kdyţ tam člověk nechce psát úplný hlouposti a chce, aby trochu vypadala jakákoli 

zpráva, tak na to prostě potřebuje čas, coţ je problém.“ 

 Systém je pomalý - dříve terapeut získal informace o pacientovi rychleji z papíru, 

načítání systému je velmi pomalé. Richard uvádí: „Systém je úplně pomalý. Funguje 

pomalu, to načítání. Například na závěsech, tam je to nehorázné, kdy je jeden pacient za 

druhým. My kdyţ máme toho jednoho pacienta a pípneme, tak těch 20 sekund počkáme, 

neţ se to tam načte.“ Kamila popisuje podobnou situaci: „Systém je hrozně pomalej, seká 

se, takţe strávíme s klientem strašně moc času čekáním na počítač, abychom si mohli 

odpípnout příchod. Furt to padá.“ 

 Příliš sloţitý systém rozklikávání – Systém má mnoho kroků, které musí terapeut udělat. 

Je nepřehledný, co terapeut jiţ napsal. Ingrid uvádí: „Mně to připadá zbytečně rozloţený 

na kolik kroků. Kdyţ chci třeba zjistit, kde je ten člověk na lůţkovém oddělení, tak 

musím těch kláves zmáčknout několik a čekat. To čekání.“ 

 Zvýšily se poţadavky na obsah zpráv, na odbornou schopnost – Systém obsahuje 

předdefinované šablony, kterých se musí terapeut jak formálně, tak obsahově drţet. 

Eliška zmiňuje: „Člověk musí psát spisovně, trochu se zamýšlet, co tam napíše. Zabere to 

více času.“  

 Úprava textu – Terapeut musí ovládat základní úpravu textu, v případě chyby systému 

musí umět změnit nastavení v textu. Radim představuje oblast dovedností, které se 

terapeuti museli naučit: „Část školení byla práce s dokumentací. To znamená – orientovat 

se ve stromu dokumentace, jaké dokumenty se budou elektronicky vést, jak zakládat 

nový dokument, jak pracovat s tím dokumentem, ukládání, autorizace, čili práce s tím 

dokumentem.“ Linda popisuje zkušenosti se školením svých kolegů: „Záleţí, jak je ta 

uţivatelská zručnost daleko. Kdyţ jsme školili, tak pak to bylo problematičtější s tím, kdo 

nemá zkušenosti ani s psaním třeba ve Wordu, tak to měl sloţitější.“ 

 Podpis terapeuta v informačním systému stále není braný jako certifikovaný podpis, 

vedení rehabilitace přebírá zodpovědnost za celý dokument (obsah, chyby). Radim 

podotýká: „Zatím nefunguje taková ta oficiální elektronická dokumentace, to znamená, 

ţe ten podpis toho terapeuta by byl braný jako certifikovaný podpis, který je platný. 

Tudíţ je stále v ústavu základní ta papírová dokumentace. Která teď funguje v tom 



 

 

smyslu, ţe se to vytiskne – všechna sesumírovaná zpráva s tisíce podpisama, ale jakoby 

napsanými ne parafovanými a ta je vlastně platná. My potom – já a Alena Zemanová to 

na konci podepíšeme. Přebíráme odpovědnost za všechny, to znamená i za ty chyby, 

které tam ten terapeut udělá i za obsahovou část a takovýto věci. To je nevýhoda, pro nás 

docela podstatná.“ 

 Občas „spadne“ celý systém. Radim zmiňuje: „Občas jsou ty nevýhody, kdy vypadne, 

spadne ten systém. To je díky tomu procesu, ţe se na něm pořád pracuje a ţe ne vţdycky 

funguje vše stoprocentně. Ale ty věci se postupně nabalují a zlepšují.“ Psaní - Především 

se týká těch, kteří nebyli zvyklí psát na PC, tudíţ jím to dělá problém a je to pro ně i více 

časově náročné. Adéla k tomu říká: „Nejsem zvyklá psát, tak jsem si musela klávesnici 

trochu ohmatat. Nepíšu deseti, tak mi to trvá déle. Strávím na tom docela dost času neţ 

ostatní.“ 

 Systém „spadává“ do šetřícího reţimu velmi rychle – Do tohoto reţimu spadne jiţ po 

minutě neaktivity na počítači, coţ má za následek, ţe se neuloţí rozepsaný text a odhlásí 

to uţivatele. Gita uvádí: „Odhlásí se to asi po půl minutě. Kdyţ se to odhlásí, tak se text 

neuloţí, takţe jakmile od toho člověk odejde, tak vše, co do té doby napsal, píše znovu.“ 

 Málo počítačů na hodně lidí – Na cvičebnách fyzioterapeutů to většinou není takový 

problém, tam mají obvykle jeden počítač na dva terapeuty. Ale na nácviku nezávislosti, 

kde pracují ergoterapeuti, jsou pouze dva počítače na 9 terapeutů. Eliška podotýká: 

„Máme málo počítačů na hodně lidí, musíme se tam pořád prostřídávat.“ 

 Je nutné vţdy otevřít všechna „okna“ – není moţné vidět náhled dřívějších konferencí. 

Eliška zmiňuje: „Kdyţ třeba píšu konferenci a uţ má ten pacient druhou, tak co jsem 

psala tu první, tak jí musím vţdy otevřít znova. Mezitím člověk nemá to srovnání. Tak to 

mi moc nevyhovuje.“
1
 

 Zpracování zprávy při příjmu pacienta trvá dvojnásobek času – Při příjmu terapeut píše 

informace na papír a pak je musí ještě jednou přepsat do počítače, coţ zabere 

dvojnásobek času neţ dříve, kdy jiţ informace byly rovnou na papíře. Gita popisuje: 

„Kdyţ jsem někoho přijímala, psala jsem to rovnou do papírového formuláře a měla jsem 

to hotový. Teď to píšu na ten papír a pak to musím přepsat do počítače, coţ je vlastně 

dvojnásobná práce.“ 

                                                 
1
 Tato nevýhoda byla jiţ v průběhu léta 2011 upravena a nyní je jiţ tento náhled moţný. 



 

 

 Systém papírových karet není aktuální – Terapeuti by měli sledovat informace v kartě 

pacienta, kterou nosí s sebou na cvičení. Často se ale stává, ţe informace tam nejsou 

aktuální, nebo úplné. Adéla k tomu dodává: „Dříve byly všechny potřebné informace od 

lékaře v kartě, kterou pacient nosil u sebe. Díky počítači se udělaly jen malé karty, takţe 

informace od doktorů uţ se tam ne vţdycky píší. Někdy je to v papírové kartě, jindy 

v počítači.“ 

 

Doporučení: Co je potřeba změnit 

 Chybí systém na limitované procedury – Jde o systém, kdy má pacient ordinovanou 

proceduru, která je ale limitovaná počtem, např. 10. Je to například u elektroléčby, laseru 

apod. Systém zatím neumí poznat, kolikrát jiţ pacient proceduru absolvoval. To zatím 

musí hlídat terapeut. Radim popisuje: „To je opravdu velký problém, co teď je a to jsou 

limitované procedury. Protoţe kdyby šlo jen o to, ţe se to naplánuje 10. a 15. to má 

skončit, tak by to bylo v pohodě. Takhle to koneckonců naplánovat jde. Problém je 

v okamţiku, kdy pacient má třeba vizitu, je omluvený, neudělá se mu ta procedura a tím 

se mu vlastně nastaví a prodlouţí o další den. Tyto věci jsou problémem. Teď najednou 

nebyla ta kontrola, jestli uţ to proběhlo.“ 

 Chybí systém zástupů a změn v terapiích/rozvrzích – Kaţdý den je vypsán seznam 

zástupů za terapeuty, kteří ten den chybí. Tyto změny jsou zatím pouze v papírové 

podobě na nástěnce v 2. patře rehabilitačního oddělení. Berta říká: „Kdybychom tu měli 

ještě ty změny rozvrhu, to by bylo dobrý. To by nemělo chybu, abychom nemuseli lítat 

na tu nástěnku.“ Linda uvádí podobné: „Co třeba ještě není, je to, ţe rovnou nevidím ty 

zástupy za někoho, ty změny. Pokud si to nenapíšu nebo se to stane během dne, tak kdyţ 

mi to někdo nezavolá a neřekne, tak já to nevím.“ 

 Není vymezen čas na psaní dokumentace – V současné době ještě systém neumoţňuje, 

aby měl kaţdý terapeut v rozvrhu vymezenou půl hodinu na psaní dokumentace. Dost 

často se stává, ţe díky zástupům za chybějící terapeuty se nedá tato dokumentace stihnout 

v pracovní době. Richard zmiňuje: „Měl by být vyhrazený čas, ale stane se, ţe tam jsou 

třeba zástupy, takţe na to není ten čas. Takţe já chodím o to spíš ráno do práce, těch 20 

minut, abych to prostě napsal.“ 



 

 

 Nejsou zobrazována data propuštění, data konference v informačním systému. Gita 

uvádí: „Chybí mi tam data konference a kdy je kdo propuštěnej, protoţe ten papír je 

stejně nahoře na rozpisu.“ 

 V případě rychlého propuštění pacienta není lhůta na dopsání dokumentace – Pokud je 

pacient z nějakého důvodu narychlo propuštěn, ihned vypadne z informačního systému a 

terapeut musí ţádat vedení, aby mu pomohli najít dokumentaci v archivu a on mohl 

dopsat dokumentaci. Přístup tam má zatím pouze vedení rehabilitačního oddělení. Kamila 

podotýká: „Asi je tam největší problém s tím ukončováním pacientů, jako pobyt tady. 

Někdy vypadnou z počítače, jsou ukončení narychlo, my o tom ani nevíme a pak uţ 

nemůţeme ani napsat propouštěcí zprávu.“ 

 Přepínání české a anglické klávesnice – Často se stává, ţe systém neustále sám přepíná 

českou a anglickou klávesnici, i během psaní dokumentace. Gita zmiňuje: „Problém 

dělalo dost dlouho to, ţe přeskakovala česká klávesnice na anglickou.“ 

 Chybí háček – Systém neumí v textu napsat háček u písmen N a T. Gita k tomu říká: 

„Chybí nám tam háček, stále a to mi dělá problém, protoţe se pak při chybě musím 

neustále vracet.“ 

 Chybí rentgenové snímky a lepší popisy operací a podrobnější diagnózy. Kamila uvádí: 

„Já bych tam chtěla ještě rentgenové snímky a nějaký ten popis operací. Co přesně bylo 

zlomený, co tam bylo dělaný, pak kdyţ jsou přešívaný svaly, tak na jaká místa a jaké jsou 

úpony. To tam často nebývá. Doktoři tam napíší jen obecné diagnózy, ale potom s čím 

má člověk pracovat, to tam někdy není.“ 

 Byla by vhodná lepší informovanost o nových pacientech – Terapeuti by uvítali formu 

upozornění na to, ţe mají nového pacienta, ideálně při přihlášení do systému. V současné 

době, pokud si sami nevyhledají v systému svůj rozvrh, nevědí, ţe mají nového pacienta. 

Denisa popisuje: „Kdyţ ještě nebyl informační systém, co se týče nově přijatých pacientů 

a zařazených do našeho rozvrhu, měli jsme fungující písemnou formu v sešitě na 

dispečinku. Teď je to tak, ţe se člověk nedozví, ţe má nového pacienta, pokud si 

nerozklikne svůj rozvrh. Navíc se to můţe během dne měnit, tak se můţe stát, ţe přijede 

pacient, o kterém nevíme. Moţná je to naše chyba, ale ten čas na to není, abychom si x 

krát za den otevírali náš rozvrh, jestli nemáme někoho nového.“ 



 

 

 Aktualizovat přehledně (např. barevně) pacienty, kteří mají vizitu – Kaţdý týden má řada 

pacientů vizitu, ke které musí terapeuti napsat hodnocení. Bylo by vhodné, kdyby jim 

systém umoţnil například barevně odlišit nebo nějak upozornit na pacienty v jejich 

rozvrhu, kteří daný týden mají vizitu. Gita navrhuje: „Barevně bych odlišila ty, co mají 

mít zrovna vizitu nebo u kterých se zrovna něco děje.“ 

 Chybí označení lůţkového oddělení – Terapeut často potřebuje rychle vědět, z jakého 

lůţkového oddělení je nějaký pacient. Ideální by bylo, kdyby číslo oddělení bylo uvedeno 

hned u jména. Linda zmiňuje: „Kdyţ chci vědět, z jakého je klient oddělení, tak se 

většinou musím podívat do dokumentace, hned to tam nevidím – jakoţe jméno a z jakého 

je oddělení. Takţe by bylo dobré, aby člověk hned viděl, z jakého je pacient oddělení, 

kdyţ třeba musí rychle volat.“ 

 V informačním systému by mohl být i systém evidující dovolené terapeutů. Radim 

dodává: „Co by třeba nám hrozně pomohlo, je rezervace dovolených. Systém by třeba 

umoţňoval například to, ţe by se definovalo ke konkrétním dnům, jaká je kapacita, kolik 

lidí je moţných pustit na dovolenou a tady ty věci. Kdybych si tam chtěl zarezervovat 

dovolenou, prostě bych viděl, jestli jsem uţ překročil kapacitu nebo ne a tím pádem bych 

mohl na to hned reagovat a třeba si to přeplánovat v jiný čas. Čili to je to plánování 

dovolených.“ 

 

Na základě rozhovorů bylo také zjištěno pět kategorií, které souvisí s určitým postojem 

zaměstnanců k implementaci informačního systému, nebo tento postoj určitým způsobem 

ovlivňují. Jedná se o kategorie osobní limity, adaptační doba, strach, denní harmonogram 

a spolupráce. 

Polovina respondentů uvádí určité osobní limity, které pociťují v porovnání s ostatními 

kolegy, kteří jsou schopni pouţívat počítače bez problémů. Limity jsou popisovány jako 

nedostatečné schopnosti práce s počítačem. Patří sem samotné ovládání počítače, psaní na 

počítači – neschopnost psát všemi deseti prsty, rychlost psaní na počítači (Adéla: „Problém mi 

dělá moje pomalé psaní, to ještě chvilku bude dělat problémy, a kdyţ nastane nějaký problém, 

tak se dojdu někoho zeptat, aby mi s tím poradil.“), to má následek nestíhání vůči ostatním 

kolegům (Adéla: „Zápis mi zabere dost času, protoţe na tom počítači píšu docela pomalu, tak na 

tom strávím docela dost času neţ ostatní, co na počítači umí.“), úprava textu (Berta: „No tak 



 

 

hlavně já, jelikoţ uţ jsem starší, takţe neţ jsem se naučila s tím počítačem, tak mi to dalo dost 

práce. Problém mi dělá ta forma, jak to má vypadat – odstavce, velká písmena a tak. Největší 

problém mi dělá vstupní vyšetření, protoţe to musím všechno vypsat.“), horší a pomalejší 

způsob učení se novým věcem (Adéla: „Chvilku holt trvá, neţ to pochopím. Vţdy to musím 

nejdřív vidět a párkrát si to vyzkoušet a párkrát mi někdo musí ukázat, jak se to dělá. Takţe jsem 

spíš méně chápající tvor na tyto věci u počítače (smích).“), doučování se práce s PC - doma/na 

kurzu (Berta: „Tak jelikoţ máme počítač samozřejmě doma, takţe jsem se naučila hodně od 

dětí.“„Chodila jsem tady na kurzy PC. Týkalo se to seznámení s počítačem, kdyţ ty základy jsem 

věděla. Ale zrovna to psaní, vytvoření nové sloţky a tak, to jsme se tam naučili.“; Denisa: 

„Úplně začátečník nejsem, samozřejmě, ţe tam mezery byly, ale řekla jsem si, ţe jsem schopná 

se to doučit individuelně. Musela jsem se to doučit. Individuelně doma. Samozřejmě psaní, to 

byla ta moje nejslabší stránka, jak rychlost, tak i pojmout celkově tu klávesnici a takový ty 

úkony. A trošičku tu úpravu textu, tak aby to mělo nějaký styl, tak to jsem se doučovala 

individuelně. Ještě to teda není dokonalý, ale mám pocit, ţe se zlepšuju.“), zaostávání za kolegy, 

potřeba rad, potřeba většího času, soustředěnosti a klidu. Gita: „Kdyţ jsem to psala do papírů, 

tak člověk myslí a jede. Ale kdyţ přemýšlím, kde najdu jaké písmeno, tak mě ta myšlenka tak 

rychle nenapadne. Navíc ne vţdy na to má člověk dostatek klidu, coţ má pak vliv na to, ţe u 

toho sedím mnohem déle.“ Adéla říká: „Pro mě je to nevýhoda. Nejsem zvyklá pracovat 

s počítačem. Počítače jsem nikdy nemusela a musela jsem si zvyknout, ţe se musím s počítačem 

zacházet a vědět, kde co má být.“  

Respondenti se zmiňují o adaptační době, která pro některé byla obtíţnější. Například 

Adéle doba zvykání nebo určité aklimatizace podle ní trvala dlouho – několik měsíců. Přestoţe 

prošla školeními a měla moţnost se ptát spolupracovníků i vedení rehabilitace, volila vţdy 

spolupracovníky, u kterých cítila podporu. Denise se na situaci dívá podobně: „Myslím si, ţe to 

trvalo tak březen, duben, neţ člověk opravdu zjistil, párkrát si to zkusil, ţe to není aţ tak sloţitý, 

ţe je to jenom otázka se to naučit. A naučit se hlavně pro mě pracovat s tím počítačem, psaní a 

různé manipulace s ním.“ Naopak Richard jako relativně nový zaměstnanec neměl výrazný 

problém: „Vzhledem k tomu, ţe jsem si tak nějak nestačil zvyknout na tu papírovou formu a uţ 

se zavádělo toto, tak jsem si na nic moc zvykat nemusel.“  

Polovina respondentů pociťovala určité formy strachu z nového informačního systému.  

Tento strach je stav, kdy se respondenti obávají toho, co nastane, z toho, ţe nebudou schopni 



 

 

nový informační systém pouţívat, nebudou vědět, co do něj mají psát, jaké na ně budou kladeny 

nároky a očekávání a obecně strach z neznámého a něčeho nového. Tento strach lehce souvisí 

s aklimatizační dobou, ale je to velmi individuální. Většinou je doba strachu kratší neţ ta 

aklimatizační. Obvykle končí ve chvíli, kdy se jedinci seznámí s novým systémem a vyzkouší si 

jeho pouţití. Adéla: „Já tyhle věci moc nemusím. Docela jsem se i bála, co mě čeká a co tam 

všechno musím psát.“ Podobně se k tomu vyjadřují i Denisa a Berta. Denisa: „Bylo to stresující, 

měla jsem z toho obavy, kdyţ to mělo přijít a začínalo se proškolovat.“ Berta: „Musím říct, ţe 

jsem z toho měla strach. Opravdu jsem měla velký strach. Ale jak se do toho člověk dostane, tak 

uţ je to pak v pohodě. A pak právě zjišťuje, co to má za plusy.“ Eliška pak uvádí: „No, měla 

jsem obavy, třeba z toho, ţe budeme muset dál psát papírovou formou a jen na zkoušku dělat 

elektronickou podobu, ale nakonec jsme psali buď jedno, nebo druhý, takţe se obavy 

nenaplnily.“ Kamila měla naopak strach z toho, ţe měla školit své kolegy: „Měla jsem strach, 

protoţe nemám ráda, ţe bych musela někomu něco vysvětlovat, protoţe to moc neumím, ale 

dobrý. Dali jsme to dohromady.“ 

Většina respondentů uvádí problém s denním harmonogramem, který není pevně 

stanoven. Denním harmonogramem je zde míněn rozvrh pacientů pro jednotlivé terapeuty se 

stanovenou dobou k psaní dokumentace. Tato doba není předpokladem denního programu. Pro 

některé z respondentů to má následky většího stresu a časové náročnosti.  

Richard: „Měl by být vyhrazený čas, ale stane se, ţe tam jsou nějaké zástupy, takţe ten čas na to 

není. Takţe třeba já chodím o to spíš ráno do práce, těch 20 minut, abych to napsal. Teď uţ jsem 

se tak nějak zajel, ţe vím, co si dovolit, kdy to můţu napsat a vyčlením si na to ten čas. Ze 

začátku člověk nevěděl, kdy to bude stíhat.“ Kamila si hledá prostor na psaní dokumentace: 

„kdyţ je čas mezi pacienty, nebo po obědě, pokud není seminář.“ Eliška podobně jako Kamila 

píše dokumentaci: „Kdyţ nějaký pacient nepřijde, po ránu nebo jak se dá.“ Gita na otázku, zda 

má během dne vyhrazen čas na psaní dokumentace, odpovídá: „Nemáme, byl slíben, ale 

nemáme. Pokud nejsou dovolené, tak se to nějak zvládat dá.“ Obecně také v souvislosti 

s časovým hlediskem respondenti zmiňují také obsahovou náročnost dokumentace, která zabere 

více času a má vliv na denní harmonogram. Eliška: „Člověk si musí najít čas, aby to tam 

naklikal. Je toho teď na psaní víc.  Musí se nad tím trošku zamýšlet, co tam člověk píše, psát 

spisovně a tak.“Linda uvádí nevýhody, které komplikují psaní dokumentace: „Určitě časové. 

Takové to zapisování ke konferencím a vůbec to vstupní vyšetření je pro mě zdlouhavější. 



 

 

Zabere mi to určitě více času, kdyţ ho mám vyšetřit a pak napsat nějaký srozumitelnější výstup, 

aby to mělo nějakou koncepci a přehled, tak to zabere víc času neţ předtím.“  

 

O kooperaci (sociální interakci) se zmiňuje více neţ polovina respondentů. Jde zde o 

pozitivní kooperaci s kolegy a vedením ve smyslu pomáhání si v situacích, kdy si některý 

z kolegů neví rady s pouţitím informačního systému nebo naopak, kdy oni pomáhají druhým. 

Čtyři respondenti se na kooperaci dívají z pohledu své potřeby, kdy sami ţádají o pomoc, a tudíţ 

vyjadřují vděčnost za to, ţe mají schopné kolegy, kteří jim vţdy ochotně pomůţou. Dva 

respondenti uvádí kooperaci z druhé strany, kdy oni pomáhají, kdyţ kolegové potřebují. 

Kooperace je zde chápána jako spolupráce kolegů, moţností se zeptat jak kolegů, tak i vedení, 

diskutovat, řešit aktuální problémy. Je to časově neohraničený proces, který probíhá neustále. 

Richard zmiňuje, ţe nebyl problém se zeptat vedení nebo kolegů například, kdyţ člověk chyběl a 

nedostal všechny informace. Berta uvádí: „ Mám na cvičebně výbornou kolegyni, ta mi vţdycky 

poradí.“ Prakticky všichni uvádějí, ţe neměli problém s tím, ţe by jim neměl kdo poradit či 

pomoci. Naopak ti, kteří školili, uvádějí, ţe za nimi chodili kolegové i později, kdyţ nastala 

situace, se kterou si nevěděli rady. Linda byla z těch, kteří školili ostatní kolegy, proto kdyţ si 

kolegové nevěděli rady: „Chodili, občas se informovat nebo chtěli s něčím pomoct, kdyţ si 

nevěděli rady.“ Kamila řešila dotazy s vedením rehabilitace. 

Konečně, kaţdý respondent také vyjádřil nějakým způsobem svůj názor na změnu. 

Většina se k celkovému zavádění informačního systému staví velmi podobně. Vidí v tom určitou 

inovaci a oblast, ve které musíme jít tak říkajíc s dobou. S celkovým pohledem na to, jak 

implementace probíhala, souvisí oblast strachu a určité adaptace na nový systém, který vše 

značně ovlivňuje, Berta: „Měla jsem z toho velký strach, ale jak se člověk do toho dostane, tak 

uţ je to v pohodě a právě zjišťuje, jaké to má plusy.“ Pro několik respondentů byl začátek 

zavádění zmatek a trochu chaos, ke kterému se vyjadřuje například Denisa: „Ze začátku to byl 

zmatek, bylo to neucelený. Já myslím, ţe v tom ze začátku plavali všichni, ţe bylo opravdu 

chaotický. Potom, kdyţ uţ to začalo a postupně se to zajelo, všichni se zaučili a hlavně si zvykli. 

Teď uţ si myslím, ţe uţ je to celkem bez problémů. Je to uţ zajetý dobře.“ nebo Kamila: „Já si 

myslím, ţe jsme to zvládli celkem obstojně i to zaškolování. Někteří lidi s tím bojují dodneška, 

jenomţe to je, protoţe někteří typy holt s počítači nevychází a zvlášť ti starší nemají třeba vůbec 

zkušenosti. Furt se tam nachází chyby, co se musí řešit, ale myslím, ţe dobrý, ţe to není tak zlý.“ 



 

 

Přestoţe uznávají, ţe zpočátku nebylo vše zkoordinované tak, jak by si představovali a 

nezískávali pokaţdé vţdy určité informace, hodnotí celkový proces pozitivně. Někteří také 

uznali, ţe přestoţe měli strach a obavy, ve výsledku to nebylo tak hrozné. 

3.4.4 Zhodnocení procesu změny v RÚ Kladruby 

Podívejme se obecně na charakter změny, která nastala v Rehabilitačním ústavu 

Kladruby implementací informačního systému v kontextu zmíněné teorie řízení změny. Můţeme 

říci, ţe jde o změnu vnitřní (4), kdy došlo ke změně vnitřních podmínek zařízení. Vzhledem 

k tomu, ţe změna byla iniciovaná „shora“, byla připravována řadou odborníků z vedení a navíc 

na implementaci získal ústav značný finanční grant, můţe být změna dle těchto indicií zařazena 

mezi tzv. velké změny (3).  Jednalo se o změnu plánovanou (5), neboli záměrnou a postupnou 

(4). Implementace informačního systému trvala několik měsíců a v současné době se systém 

neustále dolaďuje a zdokonaluje.  

Příčinou změny byla svým způsobem vlastní iniciativa (3) RÚ, konkrétně šlo o změnu 

programovou (3), kdy došlo k inovaci dané oblasti. Přesto bez získání grantu z projektu IOP by 

nemohla proběhnout. Následovalo nakoupení počítačové techniky a vytvoření systému. Pokud 

bychom se podívali na faktory, které mohly vyzývat ke změně, v případě RÚ by šlo především o 

faktor strukturální (5), kdy se jedná o nové moderní technické vybavení. 

Co se týče reakcí na změnu, tato oblast byla a je stále proměnlivá a těţko zařaditelná do 

jedné kategorie. Z rozhovorů vyplývá, ţe zpočátku se jednalo o převaţující negativní postoj 

k nadcházející změně, kdy se zaměstnanci obávali, co vše je čeká a co vše pro ně bude nové a co 

se budou muset doučit. Přesto se tento strach a negativní postoj vyskytoval především u 

respondentů věkové kategorie nad 40let, především z důvodu minimálních zkušeností s prací 

s počítačem. Postupem času se tento postoj měnil důsledkem zaučování se v práci s informačním 

systémem, adaptací a strach a obavy zmizely po naučení se potřebných úkonů v rámci pouţívání 

informačního systému (viz Analýza rozhovorů 3.4.3). Změna názorů souvisí také s faktorem 

rezidující změny rozdílnost názorů ve skupině (6), která je logická především díky širokému 

věkovému spektru zaměstnanců a různé úrovni počítačových schopností a dovedností. 

Zaměříme-li se na faktory iniciující změnu, jde především o novou technologii (6)(neboli novou 

formou dokumentace).  



 

 

Na vedení změny se podílelo několik vedoucích zaměstnanců různých profesí. To je 

určité pozitivum právě díky spektru profesí. Přesto nebyl určen hlavní manaţer, který by řídil 

celý proces změny a vše koordinoval a byl za proces změny přímo odpovědný. Domnívám se, ţe 

by to v mnoha situacích ulehčilo činnost. Není známá vize celého procesu změny, coţ mohlo mít 

vliv na motivování zaměstnanců. Kotter klade na stanovení vize důraz i z pohledu koordinování 

lidí a prosazování změn. To můţe značně ulehčit rozhodování a stanovování dalších kroků 

v procesu změny. S tím úzce souvisí i samotná komunikace vize (8). Díky ní mohou být 

zaměstnanci více v klidu. Vědí, co je čeká a jak se na to mohou připravit a neobávat se zbytečně.  

Proces kontroly se zaměřil především na funkčnost informačního systému. Jednalo se o 

nepravidelné, interní (4) kontroly v oblasti provádění zápisů terapeuty a dále získávání jejich 

zpětné vazby na fungování informačního systému formou dobrovolných písemných připomínek. 

 

3.5 DISKUSE 

3.5.1 Výsledky a jejich zhodnocení 

V rozhovorech respondenti uváděli výhody, nevýhody a doporučení, co by na systému 

změnili. Hlavní výhody vidí respondenti v přehledné a rychlé dostupnosti informací, v předávání 

informací a zlepšení komunikace. Nevýhody naopak především ve velké časové náročnosti 

zápisu ať jiţ z důvodu psaní a úpravy textu, formy textu nebo i z části kvůli pomalosti samotného 

systému. Další výraznou nevýhodou je to, ţe v informačním systému ještě nejsou všechny 

potřebné šablony a konkrétní přehledy, které by plně umoţnily získání všech potřebných 

informací, například aktuální denní změny v rozvrzích. Nevýhody souvisí i s řadou konkrétních 

doporučení, které by rádi uvítali. Respondenti uvaţovali prakticky a ze svých zkušeností, věděli, 

ţe informace, které sdělí, poslouţí jako podklad pro úpravy a změny v informačním systému. 

 Dalo by se říci, ţe zaměstnanci se dívají s určitým odstupem času na implementaci 

vcelku pozitivně. Přestoţe v současné době vidí i řadu nevýhod a doporučení, oceňují výhody, 

které jim tento systém zatím přinesl. 

 Z rozhovorů se dá soudit, ţe postoj, který zaměstnanci zaujímají, ovlivňuje řada faktorů, 

především jsou to osobní zkušenosti a kategorie, které vyvstaly z rozhovorů. Jde tedy o 

sebepojetí z pohledu osobních limitů, adaptační doby, strachu, kooperace a řízení času a 

harmonogramu, ale dále sem patří také způsob komunikace a to především od koho informace 



 

 

dostávali, v jaké kvalitě a zda byly informace aktuální nebo s časovou prodlevou, zda 

informacím rozuměli a zda se měli s kým o nich poradit, popřípadě podávat připomínky. 

V neposlední řadě kaţdého ovlivňují jeho vlastní zkušenosti, ať uţ ţivotní, tak profesní a vlastní 

tendence.  

 Nedá se říci, zda se měnil postoj u všech respondentů, ale u několika z nich se dá 

pozorovat určitý vývoj v pohledu počátku změny a s odstupem času několika měsíců. Tato 

změna je ovlivněna činiteli výše zmíněnými, které mohou mít u kaţdého respondenta jiný 

význam a jinou intenzitu proţívání. 

Analýzou rozhovorů bylo zjištěno 5 kategorií, které naznačují postoje respondentů k 

procesu změny a k implementaci informačního systému. Přestoţe to bylo pro řadu z nich obtíţné 

a stresující období, hodnotí tento proces vcelku pozitivně. Mají však řadu výhrad a doporučení, 

co by bylo ještě potřeba v systému upravit. 

První oblastí ze zjištěných kategorií je oblast osobních limitů, které na sobě pozorují a 

hodnotí někteří respondenti. Jde především o respondenty ve věkové kategorii nad 41 let, kdy 

s počítačem prakticky nikdy nepracovali a nyní se museli naučit, jak ho ovládat a zároveň jak 

pak vyuţít tyto znalosti v psaní dokumentace a vyhledávání potřebných informací v rámci 

informačního systému. Tím, ţe je pro ně tato oblast učení zcela nová, můţe mít za následek, ţe 

se cítí méně schopní vůči ostatním kolegům, pochybují nad svými schopnostmi a porovnávají se 

s ostatními, přestoţe jejich doba praxe v oboru je značně delší. Díky zvýšeným nárokům na ně 

jsou více pod vnitřním tlakem, kdy v důsledku horší práce s počítačem musí u dokumentace 

trávit více času, coţ je občas stresuje, a tudíţ vyţaduje i více klidu a větší míru soustředění. 

Druhou oblastí je kategorie adaptační doba. Tato doba ovlivňuje všechny respondenty, 

přesto kaţdého jinak dlouho dobu. U mladších respondentů je adaptační doba krátká, nevěnují jí 

výraznou pozornost, protoţe jsou zvyklí pracovat s počítačem, proto jde zde čistě o zaučení se 

s konkrétním informačním systémem. Ten jim nedělá problémy. Naopak u respondentů starší 

věkové kategorie je tato doba delší, jak sami uvádějí, jde v průměru o dva měsíce zvykání si na 

systém a počítače. U nich tato kategorie souvisí s pohledem na ně samotné, s uvědoměním si 

svých osobních limitů, s výrazným porovnáváním s ostatními kolegy a se stresem z nových 

aktivit, povinností, nároků, které jsou na ně kladeny. 

Do třetí oblasti patří kategorie strach. Jde zde především o strach z něčeho nového, 

neznámého, o čem nikdo moc neví, jaké bude, o kterém je málo potřebných informací. O strachu 



 

 

hovoří především respondenti ze starší věkové kategorie, ale jisté obavy se objevují také u 

mladších respondentů. U kaţdého, který určitou formu strachu přiznává, vznikl strach v jinou 

dobu, kterou jiţ blíţe nespecifikují. Obecně by se ale dalo říci, ţe se tento strach zesílil těsně 

před zavedením systému a trval po dobu, neţ si respondenti na daný systém zvykli a zjistili, ţe 

uţ jim nehrozí jiné „nebezpečí“. 

 Čtvrtá kategorie denní harmonogram z části souvisí s obecným managementem 

rehabilitačního oddělení, který respondenti jako fyzioterapeuti a ergoterapeuti nemohou příliš 

ovlivnit. Proto jsou odkázáni na systém práce tak, jak je nastavený. V rozvrhu nemají vyčleněn 

pevný čas na psaní dokumentace, coţ ovlivňuje jejich práci. Vnímají to jako určitou formu slibu 

od vedení, který jim byl dán a zatím nebyl dodrţen tak, aby pravidelně fungoval. Někteří proto 

chodí do práce dříve, jiní se snaţí vyčlenit jakýkoliv volný čas během dne, aby stihli napsat 

dokumentaci. S tím souvisí i fakt, ţe je díky stanoveným šablonám v dokumentaci informačního 

systému kladen větší důraz na formu a obsah zpráv. Toto má vliv na stres a vnímání osobních 

limitů, především u respondentů nad 41 let. Obecně všichni musí více přemýšlet nad svým 

řízením času v průběhu dne, coţ je nyní více náročné z toho důvodu, ţe musí více spolupracovat 

a komunikovat s ostatními kolegy, aby měli například volný počítač.  

 Pátá kategorie představuje kooperaci, formu sociální interakce. Tato oblast se týká všech 

respondentů, kteří se díky novému systému, který ovlivňuje všechny a práci všech, musí více 

spolupracovat a komunikovat mezi sebou. Nejen ti méně schopní, ale i ti, kteří jsou zvyklí 

s počítačem běţně pracovat. Vzniká tu tak větší oborová i mezioborová spolupráce, která je 

respondenty velmi kladně hodnocena. Většina vyjadřuje vděčnost svým kolegům, ţe jim poradili 

a pomohli vţdy, kdyţ potřebovali, coţ mohlo pomoci ke sníţení adaptační doby a stupni stresu, 

ve kterém se nacházeli. Na druhé straně respondenti, kteří byli současně i v rolích školitelů 

systému uvádějí, ţe pomáhali kolegům. 

 Dále byly představeny některé názory na celkový pohled zavádění informačního systému, 

na to, jak změna proběhla. Vzhledem k tomu, ţe rozhovory byly prováděny cca půl roku od 

zavedení systému, mají respondenti větší odstup a nadhled nad celkovým procesem. Zároveň 

pominula jejich adaptační doba, značně se sníţil stres a osobní limity se pomalu vylepšují 

neustálým tréninkem. Díky tomu hodnotí respondenti změnu obecně jako pozitivní. V současné 

době jsou jiţ schopní hledat v systému pozitiva, která ještě donedávna neviděli a moţná ani 



 

 

nechtěli vidět. Zpětně si uvědomují, ţe to nebyl lehký proces a nedostali vţdy tolik potřebných 

informací, jaké by v danou chvíli potřebovali.  

Limitací této pilotní studie je především nízký počet respondentů, proto je těţké výsledky 

jakkoli zobecňovat.    

Limitací můţe být také fakt, ţe dotazující je zaměstnancem rehabilitačního ústavu, tudíţ 

většinu respondentů zná z role kolegů. Pro respondenty toto můţe při rozhovoru být výhodou, 

ale i nevýhodou. 

Studie probíhala přibliţně po půl roce od zavedení informačního systému. Vhodné by 

bylo provést také studii před zavedením informačního systému, aby se mohly výsledky porovnat.   

3.5.2 Doporučení 

Kromě zpětné vazby vedení rehabilitace by provedené šetření mohlo poslouţit k zlepšení 

informačního systému z pohledu IT techniků, kteří systém neustále zlepšují. Rady a doporučení 

od respondentů mohou techniky nasměrovat. 

Pilotní šetření ukázalo oblasti, které ovlivňují zaměstnance v průběhu implementace 

změny, tudíţ by bylo zajímavé provést výzkum s více respondenty a zjistit tak podrobněji, co vše 

jejich postoje ovlivňuje a jak, coţ můţe pomoci vedoucím zaměstnancům v přístupu 

k zaměstnancům v případě implementace jakékoli změny jakékoli velikosti. 

Výsledky pilotního šetření by mohly také slouţit jako základ pro výzkum, který by se 

provedl jako celkové hodnocení implementace, například po dvou letech od zavedení 

informačního systému. Nebo mohou poslouţit jako podklad pro porovnání s jiným 

rehabilitačním zařízením, v němţ bude zaveden informační systém. 

V budoucnu by tak tyto výzkumy mohly přispět k tomu, ţe by výsledky studií mohly být 

porovnány s implementací informačních systémů v jiných zařízeních v České republice i 

v zahraničí. Díky tomu by mohlo dojít k navázání větší spolupráce s českými i zahraničními 

rehabilitačními zařízeními a klinikami. 

V hodnocení změny byly zmíněny nedostatky, kterým by bylo vhodné se v případě další 

změny vyvarovat. Jde především o stanovení vize změny, pověření jedné osoby (manaţera), 

který změnu povede a bude hlavním odpovědným členem realizačního týmu. V neposlední řadě 

je také důleţité nezapomínat na dostatečné informování zaměstnanců a vyvarovat se chybějícím 

oblastem nutným v procesu řízení změny – dodrţet hlavní body, které doporučuje Kotter (8). 



 

 

Dále bych doporučila, aby informační systém mohl být propojen s dalšími informačními 

systémy spolupracujících nemocnic s RÚ, případně s rehabilitačními zařízeními. Zlepšila by se 

tím mimo jiné i komunikace a vzájemná spolupráce. Mohlo by se tak například vyuţít porovnání 

zajímavých statistik z různých zařízení. Pro vyvarování se chyb při inovacích systému by bylo 

vhodné konzultovat s dalšími zařízeními, která mají jiţ několikaleté zkušenosti, ideálně ze 

zahraničí. Mohou tak poskytnout zajímavé postřehy a doporučení.  

Dle zpětné vazby amerických klinik by bylo vhodné, aby měl informační systém nastaven 

automatický způsob registrování chyb, coţ by ulehčilo práci vedení rehabilitace, které musí tyto 

chyby opravovat. 

Domnívám se, ţe v případě, ţe by rehabilitační ústav vyuţil externí firmy k implementaci 

informačního systému, potřebné změny, úpravy na míru a aktualizace by probíhaly rychleji.  

Co se týče samotného způsobu fungování systému, ideálním stavem by bylo pořízení 

přenosných notebooků a tablet PC spolu s bezdrátovou internetovou sítí, které by zajistilo lepší a 

rychlejší formu dokumentace v místě péče. Terapeut by potřebné informace (například ze 

vstupního vyšetření nebo vyšetření ke konferenci) mohl rovnou vyplňovat do počítače. Inovací 

by byla také lepší forma náramků – z lepšího materiálu a v menším provedení. V současné době 

je náramek kvůli čárovému kódu široký několik centimetrů. Moderní technologie jiţ disponují 

různými formami čipů apod. 

3.6 SHRNUTÍ EMPIRICKÉ ČÁSTI I 

Na základě rozhovorů vyplynulo, ţe zavedený informační systém je jiţ po několika měsících od 

implementace schopen plnit řadu potřebných funkcí, které zaměstnancům rehabilitačního 

oddělení RÚ Kladruby usnadní práci, především v oblasti dokumentace a rychlosti získávání 

informací. Přesto se systém neustále vyvíjí a potřebuje řadu úprav a změn, na které respondenti 

také upozorňují praktickými doporučeními. Kaţdý respondent vnímá změnu individuálním 

způsobem. Dalo by se říci, ţe postoj ke změně těch, kteří nemají zkušenosti s prací na počítači 

(nejvíce se to týká skupiny respondentů starších 41let), je ovlivněn spíše negativním způsobem 

kategoriemi, jako jsou osobní limity, strach, případně délka adaptační doby. Na obecný postoj 

respondentů ke změně má vliv také komunikace s ostatními kolegy a vedením, způsob získávání 

nových informací a jejich načasování, moţnost konzultace, ale i osobní zkušenosti, znalosti a 

tendence.  



 

 

Veškerá zpětná vazba ohledně informačního systému se však týká pouze pohledů 10 

zaměstnanců rehabilitačního oddělení.  Je moţné, ţe názory a postoje ostatních zaměstnanců 

rehabilitačního oddělení, případně pohled zdravotnického personálu na lůţkových odděleních, 

ale i samotného managementu, budou podobné, ale i diametrálně odlišné. Proto získané 

informace od respondentů nemohou být generalizovány za celý RÚ Kladruby.  

Při získávání informací rozhovory nenastaly ţádné komplikace. Respondenti byli ochotní 

a nebyl problém najít na rozhovor čas. Stejně tomu bylo i u zjišťování obecných informací o RÚ 

Kladruby. Naopak s konkrétními údaji o implementaci informačního systému to jiţ nebylo tak 

jednoduché a nebylo moţné se dostat ke všem potřebným dokumentům. 

Do dalšího období bych před jakoukoliv novou změnou doporučila zaměřit mnohem větší 

pozornost na komunikaci se zaměstnanci. Oblast komunikace nebyla příliš jasně řešena. 

Respondenti měli pocit nedostatku informací o informačním systému a celkové zhoršení 

informovanosti o celém procesu změny. V důsledku toho vznikala řada zbytečných domněnek. 

Dále bych doporučila spolupracovat s ostatními rehabilitačními zařízeními a nemocnicemi v ČR, 

ale i v zahraničí, které zavádějí informační systém nebo ho jiţ zavedly. Pokusit se o 

kompatibilitu systému s ostatními systémy a vyuţít tak výhod systému k porovnání statistik 

v různých zařízeních apod. Systém by dále mohl být nastaven tak, aby byl schopen automaticky 

ukazovat chyby v textu terapeuta, coţ by značně ulehčilo vedení rehabilitace závěrečné úpravy 

textů. Ideálním stavem by bylo poskytnutí přenosných notebooků a tablet PC a zavedení 

bezdrátové internetové sítě k vyuţití dokumentace v místě péče. V rámci modernizace by došlo 

k vylepšení formy identifikace pacienta pomocí náramků jiné velikosti, materiálu a samotné 

formy. 

  



 

 

4 EMPIRICKÁ ČÁST II 

4.1 ÚVOD 

Systémy zdravotnictví v ČR a v USA jsou rozdílné, přesto v obou zemích dochází 

k zavádění elektronické dokumentace ve zdravotnictví. USA má v této oblasti značný náskok 

nad ČR a řadu zkušeností. 

V USA je běţné, ţe ve zdravotnictví vyuţívají elektronickou formu dokumentace EMR 

(electronic medical record) a EHR (electronic health record) - Zdravotní záznam o pacientovi 

v elektronické podobě. V literatuře i článcích a diskusích na internetu jsou na tyto dva systémy 

různé pohledy. Existují názory lidí, kteří v těchto systémech nerozlišují rozdíl.  

Wikipedie popisuje EMR jako počítačový lékařský (zdravotnický) záznam vytvořený 

v organizaci, kde se poskytuje péče, jako jsou nemocnice nebo ordinace lékaře. EMR dle 

některých zdrojů je systémem dokumentace spíše v ambulantních zařízeních a specializacích, 

kde nepotřebují podrobnou anamnézu pacienta jeho ţivota, ale řeší pouze jednu konkrétní oblast 

(např. ortopedie). 

„Koncepce „EHR“ soustřeďuje všechny záznamy a informace o lékařské péči poskytnuté 

pacientovi na různých místech v různém čase do jednoho souboru. Komplexní elektronický 

záznam můţe být zpřístupněn všem lékařům či zdravotnickým zařízením. Modelovým příkladem 

v českém zdravotnictví je např. systém IZIP – Elektronická zdravotní kníţka.“ (26) 

Proto není překvapením, ţe se v USA podobně začaly pouţívat elektronické softwary 

také v rehabilitaci. Nejznámějšími firmami, které implementují své softwary, jsou: SpectraSoft, 

TherAssist, MediServe, ReDoc (Rehab Documentation Company) apod. Kaţdá firma 

specializuje software na potřeby rehabilitace, především fyzioterapeutů. Výhodou je, ţe 

zdravotníci jsou zvyklí jiţ řadu let pouţívat EMR, mají elektronický podpis, coţ značně ulehčuje 

proces dokumentace. Dále mají také řadu moderního vybavení – notebooky, tablety PC, kamery 

apod., které také výrazně urychlí proces dokumentace a přenosu dat a zvyšuje tak i kvalitu 

terapie.  

 



 

 

4.2 METODOLOGIE 

4.2.1 Cíl  

Cílem je zjistit zkušenosti fyzioterapeutů a ergoterapeutů se zavedením a pouţíváním 

elektronické dokumentace v několika rehabilitačních zařízeních v USA.  

4.2.2 Metodika  

Za metodiku byl zvolen kvalitativní způsob sběru dat, v tomto případě byl pouţit dotazník s 18 

otevřenými otázkami. Vzhledem ke vzdálenosti a jinému časovému pásmu byly tyto otázky 

poslány na emailové adresy 3 fyzioterapeutům a 1 ergoterapeutce, kteří reagovali na první 

informační e-mail. Otázky byly velmi podobné těm, které byly pokládány zaměstnancům 

Rehabilitačního ústavu Kladruby. Se dvěma respondenty byla vedena krátká diskuze online (přes 

web) k jejich odpovědím na dotazník, proto bylo moţné se rovnou ptát na nejasnosti a 

podrobnosti, které byly hned vysvětleny a popsány. Další dva respondenti poslali zpět odpovědi 

v delším časovém intervalu 1měsíce. Dále byla vyuţita analýza odborných článků, které kliniky 

publikovaly o zavedení informačního systému a analýza informací z jejich webových stránek. 

Sběr dat probíhal v období říjen – prosinec 2011. 

4.2.3 Charakteristika a výběr souboru 

Bylo osloveno 30 rehabilitačních zařízení v USA, která implementovala informační systém 

dokumentace ve své praxi. Výběr těchto 30 zařízení byl zcela náhodný formou internetu, 

vycházel z informací firem, které software prodaly svým klientům, klinikám. Oslovení proběhlo 

elektronickou poštou.  

Odpovědělo celkem 7 rehabilitačních zařízení, z nichţ 3 se později omluvily za nedostatek 

času. Ze zbylých čtyř zařízení se ozval vţdy jeden terapeut, se kterým jsem nadále komunikovala 

elektronickou formou. 3 fyzioterapeuti a 1 ergoterapeutka nadále komunikovali a zaslali odborné 

články o zavedení elektronické dokumentace. Dva respondenti z těchto čtyř byli navíc ochotni 

zodpovědět dotazník s 18 otevřenými otázkami (stejnými, jaké byly pokládány zaměstnancům 

rehabilitačního oddělení v Kladrubech).  

Zde je krátká charakteristika respondentů a zařízení, ve kterých působí: 

Todd Gifford je fyzioterapeut v Therapeutic Association Physical Therapy (TAI) 

(Terapeutické sdruţení – fyzioterapie). Toto sdruţení působí jiţ přes 50 let. Zaloţili jej 



 

 

fyzioterapeuti Jim McKillip a Robert Dicus. Kliniky (jejichţ ředitel je vţdy fyzioterapeut) působí 

ve čtyřech státech Ameriky – Kalifornie, Idaho, Oregon a Washington a má 55 

fyzioterpautických klinik. V kaţdém státu je několik klinik TAI. Todd Gifford působí ve státě 

Oregon. TAI zaměstnává přes 200 fyzioterapeutů, kteří vyuţívají EMR (electronic medical 

record – elektronický zdravotnický systém), nedávno začali spolupracovat s firmou SpectraSoft, 

společně vytvořili šablony vhodné pro jejich rehabilitační kliniky. (30) 

Dean Bessas je fyzioterapeut a zároveň ředitel Natomas Physical Therapy v Sacramentu, 

v Kalifornii. V klinice pracuje spolu s dalším fyzioterapeutem a office manaţerkou. Nabízí 

fyzioterapii pacientům různého věku, s různými ortopedickými a neurologickými potíţemi a 

onemocněními. Od roku 2007 pouţívají elektronický systém od firmy SpeactrSoft. (31) 

Lisa Joranlien je fyzioterapeutkou a především manaţerkou ambulantní rehabilitace 

Munroe Regional Medical Center (MRMC) v Ocale na Floridě. MRMC je jednou z nejrušnějších 

nemocnic na Floridě. Poskytuje 421 lůţek, má řadu regionálních klinik. V rámci rehabilitace 

zaměstnává 12 fyzioterapeutů, 7 fyzioterapeutických asistentů, 4 ergoterapeuty a 2 

ergoterapeuty-asistenty a 2 logopedy. V listopadu roku 2006 začali pouţívat ReDoc elektronický 

systém. (32) 

Winistorfer Wayne je registrovaná ergoterapeutka a ředitelka rehabilitačních sluţeb v St. 

Elizabeth Hospital v Appletonu, Wisconsinu v Americe. Tato nemocnice je součástí Affinity 

Health System (AHS) – Zdravotnického systému Affinity. AHS je integrovaný systém zdravotní 

péče, který se nachází v okolí údolí řeky Fox v severovýchodním Wisconsinu. AHS se skládá ze 

tří nemocnic Calumet Medical Center v Chiltonu, Mercy Medical Center v Oshkoshu a St. 

Elizabeth Hospital v Appletonu, dále sem patří skupina lékařů (Affinity Medical Group) a 

pojišťovna (Network Health Plan).  

Ambulantní rehabilitaci poskytují na 8 místech. Zaměstnávají okolo 85 terapeutů – včetně 

ergoterapeutů, fyzioterapeutů, logopedů. (33) 

 

Charakteristika firem 

Společnost SpectraSoft byla zaloţena v roce 1993 s vizí vytvářet výkonný, snadno 

pouţitelný software pro plánování zdravotní péče. Do dnešní doby byl software instalován ve 

více neţ 5000 zařízeních. Společnost SpectraSoft se v roce 2011 spojila s dlouhodobým 

technologickým partnerem MediServe. (34) 



 

 

Společnost ReDoc (Rehab Documentation Company) poskytuje software a sluţby 

vytvořené pro potřeby praxe rehabilitační péče. Společnost zaloţil v roce 1995 fyzioterapeut 

Gerry Stone. ReDoc pouţívá více neţ 800 zdravotnických zařízení v 50 státech k jednoduchým 

aktivitám, ke zvýšení produktivity a ke kontrole nákladů. ReDoc je schválen Americkou asociací 

fyzioterapeutů a Americkou asociací ergoterapeutů. Společnost úzce spolupracuje se společností 

Microsoft a společností HL7. (35) 

4.3 ZJIŠTĚNÍ 

Informace získané z dotazníků, odborných článků a webových stránek byly přeloţeny do 

českého jazyka a následně rozděleny do skupin dle různých charakteristik. Z analýzy vyplynuly 

shodné znaky/informace o informačním systému (dále jen IS), které zmiňují všechna 4 zařízení 

stejně nebo velmi podobně. Jsou tedy uvedeny níţe v tabulce. Ostatní informace (výhody, 

nevýhody, školení, kompatibilita systému a další zjištění) jsou následně rozepsány podrobněji. 

4.3.1 Porovnání základních informací  

 

Všechny čtyři kliniky pouţívají informační systém pro rehabilitaci v průměru cca 6 let 

(Tabulka 13). K implementaci systému spolupracovaly s externí firmou. Systémy se průběhem 

času neustále vyvíjejí, aktualizují a inovují. Všechny systémy jsou kompatibilní se systémem 

EMR (electronic medical record) a jsou schopny generovat účtovací kódy, coţ značně ulehčuje 

fakturaci sluţeb. Všechny kliniky mají elektronický podpis, dokumenty tedy není jiţ potřeba 

tisknout a podepisovat osobně. V současné době jiţ kliniky vyuţívají převáţně jen elektronickou 

formu dokumentace. Terapeuti ke své práci vyuţívají notebooky, tablety PC, kamery a 

bezdrátovou síť. Většina zaměstnanců přijala informační systém pozitivně a díky úspěšným 

implementacím jiţ kliniky zaznamenávají i zvýšení příjmů. 

Dále budou popsány pohledy respondentů na oblasti výhod a nevýhod informačního 

systému, školení a implementace systému, názory na proces implementace a následně bude 

zmíněna kompatibilita systému s EMR a další zjištění z praxe. 

 

 

 

 



 

 

Tabulka 13: Porovnání základních informací 

 

 

 

TAI Natomas 

Physical 

Therapy 

Munroe 

Regional MC 

St.Elizabet

h Hospital 

Doba 

používání IS 

EMR - od r. 1995 

IS pro RHB – 

pouţívají jiţ 

několik let 

ES pro RHB – od 

2007 

ES pro RHB – 

od 11/2006 

ES pro RHB 

– od 1/2010 

Typ IS (firma) SpectraSoft – 

DocuPRO a 

AppointmentPR

O 

SpectraSoft –

DocuPRO a 

AppointmentPR

O 

ReDoc – 

Rehab 

Documentatio

n Company 

neuvádí 

Existuje finální 

verze IS? 

Stále se vyvíjí Stále se vyvíjí Stále se vyvíjí Stále se 

vyvíjí 

Kompatibilnos

t IS s EMR 

ano ano ano ano 

Využití 

techniky 

k použití IS 

Notebook, tablet 

PC, bezdrátová 

síť 

Notebook, tablet 

PC, bezdrátoví 

síť 

Notebook, 

bezdrátová síť 

Notebook, 

bezdrátová 

síť 

Generace 

účtovacích 

kódů 

ano ano ano neuvádí 

Elektronický 

podpis 

ano ano ano ano 

Současná 

forma 

dokumentace  

–převážně 

elektronická 

ano ano ano ano 

Díky IS došlo 

ke zvýšení 

příjmů 

ano neuvádí ano ano 

Přístup 

zaměstnanců 

k používání ES 

(z větší části) 

pozitivní pozitivní pozitivní pozitivní 

Získání grantu 

na IS 

ne neuvádí ne neuvádí 

              

 

4.3.2 Výhody zavedení informačního systému 

Respondenti uvádějí řadu výhod, které vidí na zavedení informačního systému 

v rehabilitaci. Ve velké většině se shodují na těchto závěrech: 



 

 

 Zlepšení celkové kvality - Terapeuti píší hodnocení a zprávy o stavu pacienta, které jsou 

odesílány lékařům, kteří předepisují pacienta na terapii. 

 Forma dokumentace - Dokumentace je důkladnější, přehlednější, čímţ dochází 

k zabezpečení neustálého zlepšování terapeutických sluţeb a k méně pravděpodobným 

odmítnutím. 

 Jednoduché pouţití softwaru - Zprávy jsou vytvořeny mnohem rychleji v informačním 

systému, díky tomu mohou terapeuti strávit více času s pacientem. 

 Vyuţití IT techniky k terapii a přístup k informacím - Terapeuti mohou pouţívat 

notebooky, tablety PC a bezdrátovou síť. Systém umoţňuje terapeutovi i manaţerovi 

rychlý přístup ke sloţkám klientů, diagnózám, doporučením doktorů, informacím o 

plátci, pokrývá také všechny aspekty jejich praxe, včetně pacientů „lenochů“, zrušení 

terapií pacientem, výsledků terapií i zdrojů pouţití atd. 

 Okamţité vyúčtování sluţeb - Účet za sluţby a účtovací kódy jsou získány hned, jakmile 

terapeut píše do systému. Terapeuti tak nemusí manipulovat s fakturami. Coţ pomohlo 

získat další příjmy pro sluţby. Například D. Bessas říká: „Můţeme si vzít tablet PC na 

terapii, v průběhu léčby otevřít příslušnou šablonu a „proklikat“ se případem, zatímco 

pracujeme s pacientem. Kdyţ skončíme, DocuPRO okamţitě vytiskne souhrnnou zprávu. 

Ve většině případů je zpráva odeslána doporučujícímu lékaři, jakmile pacient opustí naši 

pracovnu.“ 

 Eliminace papírové dokumentace - Díky tomu, ţe jiţ téměř nepouţívají papírovou 

dokumentaci, dokumenty skenují a ukládají soubory do elektronického archívu, který 

umoţňuje například AppointmentsPRO. Zde je k dokumentům okamţitý přístup a není 

jiţ potřeba volný prostor pro archív papírové dokumentace. 

 Sníţení počtu chyb - Systém automaticky sniţuje chyby v datech a odstraňuje chyby, 

které běţně vznikaly při ručně psaných poznámkách. 

 Zvýšení lékařských doporučení - Zprávy o pacientech určené lékařům se nyní snadno 

vytvářejí a elektronicky posílají prostřednictvím ReDoc systému. Toto zlepšení 

schopnosti vytvářet reporty vedlo k větší spokojenosti lékařů a zvýšení doporučení na 

rehabilitační cvičení. 

 Sníţené náklady na pracovní sílu - ReDoc sníţil administrativní čas o tok dat přímo do 

fakturačního a EMR systému. Úspory zlepšily proces fakturačního systému, který sám 



 

 

dosáhl 3500 dolarů v prvních 5. měsících. Odstranění nákladů na přepis mělo za následek 

úsporu 1,38 zaměstnanců na plný úvazek. 

 Zvýšení produktivity v kombinaci se sníţením provozních nákladů - Systém umoţnil 

získat více zúčtovacích jednotek sluţby. Pouze za 4 měsíce byl systém rehabilitačního 

oddělení plně elektronizován. Po pouze 9 ti měsících pouţívání systému ReDoc  MRMC 

odhaduje návratnost investice za 750 000 dolarů. 

 Oblíbenost systému - Zaměstnanci rádi pouţívají počítače a informační systém jim 

vyhovuje. V TAI zjistili, ţe novým terapeutům, kteří přicházejí do jejich společnosti, se 

líbí jejich systém, v porovnání s předchozím, který pouţívali v jiném zařízení nebo i kdyţ 

systém neměli. Podobně např. i v Munroe Regional MC, kde většina lidí systém přijala. 

Implementaci systému hodnotí jako spolehlivou investici, která měla výbornou 

návratnost. 

 Ochrana dat - Data v systému jsou zajištěna tím, ţe kaţdý notebook, který se pouţívá 

v systému, je zakódovaný. Data na serverech jsou denně zálohována a udrţují dobrou 

antivirovou ochranu. 

 Kompatibilita s databází daného zařízení - AppointmentPRO nabízí přístup jedním 

kliknutím do výsledků databáze TAI. Databáze obsahuje více neţ 22 000 výsledků 

předloţených čtvrtletně od 575 rehabilitačních zařízení. Tato data poskytují TAI 

porovnání informací s celostátními klinikami, takţe se můţeme odkazovat na trh lékařů 

a plátců, hodnotit kvalitu péče a identifikovat příleţitosti ke zlepšení. 

4.3.3 Nevýhody informačního systému 

K nevýhodám se vyjádřili tři respondenti, Natomas PT se o nich nezmiňuje. V zásadě jsou 

nevýhody v klinikách velmi podobné.  

 Velká databáze - Zpočátku měli velké problémy s tím, ţe jejich databáze nemocnice byla 

příliš veliká. Systém nebyl schopen pojmout tak velkou databázi. Způsobovalo to, ţe 

pouţívání informačního systému bylo obtíţné z hlediska orientace, systém se velmi 

zpomalil a nebyl příliš přehledný pro jeho pouţívání v praxi. Přizpůsobení programu 

informačního systému na větší databázi zabralo určitý čas, ale situace se následně značně 

zlepšila.  



 

 

 Technické problémy - Další výrazný problém nastává, kdyţ přestane fungovat bezdrátová 

síť, terapeuti se nemůţou z nějakých důvodů dostat do počítače nebo pokud jsou potíţe 

s rychlostí počítače. Technici z oddělení informatiky ne vţdy vědí, jak chybu rychle 

opravit a proto terapeut zaostává se svou dokumentací. Lisa Joranlien: „To vše zabere 

hodně času především, kdyţ terapeut musí restartovat počítač. Opět platí, ţe nejvíce 

problémů je spíše se systémem neţli se samotným programem.“ 

 Odmítnutí zápisu dokumentace během terapie - Ne vţdy rádi terapeuti zapisují během 

vstupního vyšetření, jen proto, ţe existuje moţnost dokumentace v místě péče.  Cítí, ţe 

pacient by si mohl myslet, ţe od terapeuta nedostává tu nejvyšší moţnou pozornost a 

péči. 

 Zaučení nových terapeutů - Komplikované to bylo také s novými terapeuty, kteří neuměli 

pouţívat EMR nebo s terapeuty, kteří neumí pouţívat počítač, coţ vyţadovalo více 

školení. Postupně se ale vše zlepšilo a urychlilo. 

 Aktualizace - „Aktualizace neproběhly tak bezproblémově, jak by se mi líbilo“, uvádí L. 

Joranlien. „Aby změna nastala bez problémů, museli jsme vyhodnotit řadu faktorů, 

protoţe musely být propojeny a koordinovány ještě další programy.“ 

 Přípravy na informační systém a přechod na bezdrátovou síť - W. Wayne popisuje situaci 

v St. Elizabeth Hospital, kde se na elektronickou dokumentaci připravovali několik let. 

Papírové formuláře byly standardizovány a připraveny pro počítačovou formu okolo roku 

1990. Přesto však rehabilitace nebyla v oblasti zavádění informačního systému prioritní 

aţ do roku 2009. Hlavní překáţkou, se kterou se po samotné implementaci setkali, byl 

přechod ze sítí, pevných počítačů pouţívaných především na „administrativní funkce“ 

k individuálně přiděleným bezdrátově přenosným laptopům, které nahradí více neţ 50 

přístrojů. Krátká doba implementace je donutila vyrovnat se s lidskými reakcemi na 

rychlé změny a vyţadovala schopnosti v oblasti řízení změn. 

4.3.4 Hodnocení školení zaměstnanců a implementace systému 

Kaţdá klinika školila své zaměstnance jiným způsobem, stejně tak rozdílně probíhala 

implementace informačního systému. Následně jsou stručně uvedeny popisy, jak školení 

probíhalo v jednotlivých klinikách. 



 

 

 Noví zaměstnanci v TAI obvykle dostanou 1 aţ 2 hodinové školení, které se provádí na 

dálku přes web. Získají orientaci v systému a naučí se všechny základní 

funkce. Většina klinik má zkušené uţivatele, kteří hodně školení provádí sami, díky 

čemuţ se nový terapeut lépe seznámí se systémem. 

 Natomas PT se k samotnému školení nevyjadřují. Uvádí, ţe je těší jednoduché pouţívání 

softwaru, kdy i začátečník v obsluze počítače neměl problém se naučit s tímto softwarem. 

Zmiňuje také výhodu rychlé nápovědy při určitých nesnázích, kdy stačí kliknout pravým 

tlačítkem myši. 

 V Munroe Regional MC začali tím, ţe umístili ReDoc na zkušební server, aby mohli 

terapeuti, kdyţ budou mít čas, vyzkoušet zapisování, tisk a vkládání informací do 

systému. Terapeutům se to líbilo natolik, ţe zvládli zapsat do systému všechny pacienty 

během stanoveného 3 měsíčního zkušebního období.  Zaměstnanci se naučili pracovat s 

programem v rozmezí tří aţ osmi týdnů.   

 V St. Elizabeth Hospital samotný nástroj k implementaci elektronické dokumentace 

navrhli zkušení terapeuti. Dodavatel nejprve provedl online interaktivní školení pro 

všechny zaměstnance AHS, dále ambulantní terapeuti (kteří byli vyškoleni dodavatelem), 

pak prováděli školení příslušných oborů a skupin i jednotlivců. Dále pak byli všichni 

školitelé dostupní na e-mailech a telefonech. 

4.3.5 Doplňkové informace a zjištění 

Následné informace jsou pro své téma zařazeny do závěrečných doplňkových zjištění. Jde o 

postřehy jednotlivých fyzioterapeutů na proces implementace i na samotný informační systém.  

Todd Gifford z TAI vyjadřuje svůj názor na proces implementace informačního systému: 

„Jsem rád, ţe naše společnost vyuţívá EMR a cítím, ţe je důleţité, aby naše společnost i nadále 

pokračovala v hledání způsobů, jak zlepšit systém. Kdyţ jsme systém poprvé zavedli, změna 

byla velmi obtíţná. Nejdůleţitější pro nás bylo, ţe vedení společnosti plně 

podporovalo změnu. Takţe i kdyţ jsme zápasili s tím, aby všichni přijali program, nikdy jsme si 

nekladli otázku ukončení implementace systému.“ Stejně tak uvádí svůj názor také Lisa 

Joranlien z Munroe Regional MC: „Celkově to byly velice spolehlivé investice, které měly 

výbornou návratnost.“ 



 

 

Lisa Joranlien se vyjadřuje ke kompatibilitě s EMR: „Uţ nepřepisujeme naše hodnocení. 

Nemáme jiţ papírové formuláře. ReDoc je kompatibilní s EMR, který je v nemocnici oficiálním 

systémem pro zapisování. Pokud máme externí dokument, který by měl být součástí EMR, 

naskenujeme ho do systému. Například externí nástroj k měření, výsledky, domácí cvičení 

určené pacientovi. Jiţ nezaměstnáváme dva přepisovatele, stejně tak jiţ nepouţíváme program k 

zadávání účtu, protoţe ReDoc je kompatibilní také s naším účetním softwarem/oddělením. 

Pokud je to moţné, veškerá dokumentace se provádí v místě péče.“ 

T. Gifford a L. Joranlien se zmínili oba o stejném jevu přístupu zaměstnanců k psaní 

dokumentace, kterého si v praxi všimli. T. Gifford: „Zjistil jsem, ţe terapeuti, kteří píší pomalu 

svou dokumentaci v papírové podobě, budou pomalí i v uţívání EMR. To obvykle není problém 

systému, ale problém řízení času.“ A L. Joranlien komentuje podobnou problematiku: „Nicméně 

se zdá, ţe zaměstnanci, kteří před zavedením systému nestíhali dokončit dokumentaci včas, mají 

stejné zvyky – ať uţ s počítačem nebo bez něj.“               

V St. Elizabeth Hospital provedli výzkumné šetření o spokojenosti se systémem. 

Doposud vidí měřitelný úspěch.  Počáteční výzkum byl proveden z počátku roku 2009, kdy 

respondenti odpovídali formou 5 bodové hodnotící škály. Odpovědělo celkem 52 respondentů. 

Šlo o 3 otázky: Jak jste spokojeni s procesem dokumentace?, Jak jste spokojeni s aktuálními 

poţadavky na čas? a Jak jste spokojeni s komunikací s lékaři?.  

Opakovaného výzkumu, v září 2010, se zúčastnilo 40 respondentů. Jak sami hodnotí výsledky: 

„Zlepšení spokojenosti zaměstnanců odráţí pozitivní ocenění nástroje a docenění snadnější 

komunikace s doporučujícími lékaři. Sníţená spokojenost s „časem“ odráţí to, ţe se stále učíme 

a ţe je potřeba věnovat více pozornosti k vytvoření šablon lépe vyuţívat klávesové zkratky, které 

jsou jiţ v systému zabudovány. Zlepšení finanční výkonnosti nebyl jedním z našich hlavních cílů 

pro elektronickou dokumentaci, ale uţ teď je jasné, ţe systém si "platí na sebe.“ 

Na závěr v St. Elizabeth Hospital zveřejňují, co se naučili a na co je potřeba klást důraz a 

dělat znovu a lépe: 

1. Brát na vědomí, ţe je to proces – cesta bez cílové čáry; nikoli „událost“ s koncovým 

bodem. 

2. Rozvinout zařízení (laptopy) a „praxe“ dříve. 

3. Delší dobu vzdělávání, „vynucená“ doba praxe. 

4. Lepší pochopení elektronické koordinace a efektů na další oddělení. 



 

 

5. Více zaměření a čas věnovaný přizpůsobení a přísnější kontrola prováděcími 

pravidly. 

6. Více se zaměřit na řízení (měl by být 1 správce projektu na plný úvazek). 

 

4.4 DISKUSE 

4.4.1 Výsledky a jejich zhodnocení 

Přestoţe všechny čtyři kliniky jsou z různé části USA a kaţdé ze zařízení má jinou 

kapacitu jak pacientů, tak terapeutů, zavedení informačních systémů probíhalo velmi podobně a 

přestoţe jde o dva typy softwarů od jiných firem, v zásadě se od sebe příliš neliší.  

Tabulka, ve které jsou uvedeny shodné oblasti, nepotřebuje příliš komentářů. Zařízení 

pouţívají informační systém pro rehabilitaci od 3 do 7 let. Někteří jiţ byli zvyklí pouţívat jednu 

z forem informačních zdravotních systémů – EMR, coţ jim mohlo usnadnit implementaci 

informačního systému také do rehabilitace. Další výhodou mohla být i zkušenost jiţ se samotnou 

počítačovou technikou v části zařízení. Díky tomu, ţe EMR je jiţ skoro běţnou součástí 

zdravotnických zařízení, firmy, které vytváří software pro rehabilitační zařízení, se snaţí, aby byl 

tento software kompatibilní s EMR. To umoţňuje lepší mezioborovou komunikaci a má také 

určitý vliv na zvýšení příjmů daného zařízení. V tom také pomáhá funkce softwaru, který 

pomáhá generovat účtovací kódy pro pojišťovny, coţ značně ulehčí proces fakturace jak 

terapeutům, pacientům, tak i samotným účetním.   

Vzhledem k odlišné finanční situaci ve zdravotnictví (oproti ČR), všechna zařízení si 

software a potřebné pomůcky zakoupila bez potřeby grantu nebo dotace. Stejně tak mohou 

všichni terapeuti vyuţívat nejmodernější techniku přímo při terapii s pacientem, ať jiţ 

notebooky, tablety PC, kamery apod. Přestoţe software pouţívají jiţ několik let, stále je ve 

vývoji, potřebuje úpravy a aktualizace. S rozdílným systémem zdravotnictví a jejím 

financováním také souvisí to, ţe všechny kliniky mají elektronické podpisy pro všechny, kteří se 

systémem pracují. 

Co se výhod týče, zlepšil se přístup k informacím, je lepší kvalita a forma zpráv, došlo ke 

sníţení počtu chyb a obecně se postupně eliminovala papírová dokumentace. Díky víceletému 

odstupu do implementace systému, mohou kliniky vidět i výhody toho, ţe díky eliminaci 

papírové dokumentace došlo k uvolnění prostoru původně určených pro archiv dokumentace a 



 

 

také sníţení nákladů na pracovní sílu, ve smyslu přepisování dat. Dále za léta praxe mohou 

zaznamenat, ţe došlo ke zvýšení lékařských doporučení a tedy ke zvýšení produktivity a sníţení 

provozních nákladů, coţ je pro ně velmi pozitivním znakem úspěšné implementace a zavedení 

systému, který je mezi zaměstnanci oblíben. 

 Za nevýhody zmiňují důvody, které s elektronizací souvisí, a to jsou nejprve samotné 

přípravy na přechod na informační systém a dále poté jiţ po zavedení samotné technické 

problémy, kdy terapeutům nefunguje počítač nebo bezdrátová síť, coţ má v dané chvíli za 

následek řadu komplikací, nebo nefunguje veškerý interní systém, případně různé aktualizace, 

které se průběţně nastavují. Tuto oblast lze asi těţko nějakým způsobem eliminovat. Přestoţe se 

jim za léta praxe podařilo řadu věcí v této oblasti zmírnit, bude to asi neustálou první a hlavní 

nevýhodou v seznamu. Další problematickou oblastí je paradoxně to, ţe přestoţe terapeuti 

mohou nosit notebooky a tablet PC na terapie a díky rychlosti zápisu dokumentace se tak zvyšuje 

doba, kterou můţe terapeut s pacientem strávit, někteří terapeuti nechtějí provádět dokumentaci 

v místě terapie. Tato problematika má rozhodně svá pro a proti a je otázka, co je dle etického 

hlediska ta nejlepší a nejvhodnější volba. 

 Ve školení uţívání informačního systému se kliniky liší pouze drobnými formami. 

V zásadě nejprve terapeuti získali základní školení a poté určitou dobu (1-2 měsíce) na testování 

systému a na případné dotazy. 

 Zajímavé jsou informace od T. Gifforda a L. Joranlien, kteří nezávisle na sobě došli praxí 

ke stejným zjištěním. A to, ţe návyky zaměstnanců před a po elektronizaci jsou stále stejné. 

Přestoţe se změnil systém a způsob práce, ti zaměstnanci, kteří například měli tendence psát 

dokumentaci pomalu, budou tak pracovat i nadále. 

 Oceňuji podrobné informace od St. Elizabeth Hospital, kde zveřejňují nejen jejich interní 

výzkum o spokojenosti s novým informačním systémem, ale poukazují také na oblasti, na 

kterých potřebují více pracovat a u kterých zjistili, ţe jsou pro ně důleţité. Odhalili tak své 

slabiny, na kterých se ale poučili a zároveň tak dávají moţnost, aby se z nich poučili a inspirovali 

se jimi. 

Hlavní limitací studie je nízký počet respondentů. Kvůli pracovní a časové tísni 

respondentů vyplnili dotazník s otevřenými otázkami pouze dva fyzioterapeuti. Jako další zdroj 

informací slouţily informace z odborných článků jednotlivých klinik nebo firem, které jsou 

poskytovateli softwaru nejednotné formy a obsahu. 



 

 

Postoje jednotlivých respondentů k implementaci a samotnému průběhu změny není 

moţné stanovit z dotazníku a odborných článků.  

Výstupy ze studie mohou poslouţit jako podklad pro zařízení, která začínají 

s implementací informačního systému, nebo jsou ve fázi jeho zavádění. Přesto by bylo vhodné 

provést důkladnější a podrobnější studii, aby byly informace podrobnější a konkrétnější. 

 

4.4.2 Porovnání zkušeností s informačním systémem v USA a v ČR 

Přestoţe samotné systémy zdravotnictví v ČR a v USA jsou rozdílné, v obou zemích 

dochází k zavádění elektronické dokumentace ve zdravotnictví. Byly zjištěny zkušenosti 

a názory na implementaci informačního systému v Rehabilitačním ústavu Kladruby a ve 

čtyřech klinikách v USA, které i přes rozličnost systému mají také společné oblasti. 

 V USA začali s implementací informačních systémů jiţ o několik let dříve neţ v RÚ 

Kladruby. Oproti RÚ Kladruby si 3 kliniky nechaly informační systém vytvořit externí firmou. 

Přestoţe by se dalo říci, ţe mají jiţ několikaletý náskok, uvádějí, ţe systém se neustále vyvíjí a 

zdokonaluje. Z toho se dá usuzovat, ţe IS v RÚ Kladruby na tom zřejmě nebude jinak. V řadě 

oblastí jsou kliniky v USA ve výhodě, jde především o to, ţe u nich existuje EMR (electronic 

medical record), díky němuţ jsou zdravotníci navzájem propojeni a znají tak elektronický systém 

mnohem déle, neţ je tomu v ČR. U nás máme zatím zkušenost s IZIP (elektronickou zdravotní 

kníţkou), kterou ovšem rozhodně nemá kaţdý občan. V současné době má tuto kníţku přes 2,5 

miliónu občanů ČR z celkového počtu 10, 7milionu obyvatel.  Přestoţe jiţ systém vyuţívá jiţ 

přes 8 tisíc zdravotnických zařízení, je to málo. (36) 

Velkou výhodou pro USA je, ţe kaţdá klinika pouţívá certifikované elektronické 

podpisy, coţ znamená, ţe na svých pracovištích jiţ mohli značně eliminovat papírovou formu 

dokumentace a pouţívat jen elektronickou formu.  To v ČR také ještě delší dobu nebude moţné. 

Díky lepší finanční situaci ve zdravotnictví v USA mohou kliniky pouţívat moderní techniku, 

jako jsou tablety PC, notebooky, bezdrátovou síť apod. v místě péče a dále jsou schopni 

zakoupení informačního systému financovat z vlastních zdrojů. V RÚ Kladruby by 

implementace IS nebyla bez grantu moţná.  

 Američtí i čeští terapeuti ze zmíněných zařízení se shodují na tom, ţe zavedením 

informačního systému došlo k celkovému zlepšení, především v systému předávání informací. 



 

 

Dále se zlepšila forma dokumentace, v elektronické podobě je důkladnější, přehlednější a snadno 

dostupná. Pro řadu respondentů je také samotný IS jednoduchý na pouţívání. Další výhody, které 

zmiňují respondenti z USA, budeme moci zhodnotit aţ za určitý čas od implementace. Například 

zda došlo ke sníţení provozních nákladů a jak funguje ochrana dat v systému. Jako další výhodu 

v USA zmiňují okamţité vyúčtování sluţeb pro pojišťovny. Toto v RÚ není příliš nutné, protoţe 

je to pobytové zařízení, které vykazuje paušální poplatek za kaţdého pacienta. Zajímavou 

výhodou v americkém systému je fakt, ţe došlo ke sníţení počtu chyb. Systém je umí 

automaticky rozpoznat. Doporučila bych, aby se na tuto oblast technici v RÚ zaměřili. Značně 

by se tak usnadnilo závěrečné kompletování a časově náročné opravování zpráv před tiskem, 

které v současnosti stále musí probíhat. 

 V oblasti nevýhod také nalezneme oblasti, ve kterých se američtí a čeští fyzioterapeuti a 

ergoterapeuti shodují. Jde především o technické problémy, bez kterých se to v této oblasti 

neobejde, dále zaučování nových kolegů, kteří nemají zkušenosti s ovládáním počítače, které je 

především náročné na čas apod. A dále také rychlost aktualizace systému není taková, jak by si 

uţivatelé přáli. 

 Porovnání je pouze na úrovni informací, které z větší části souvisí spíše s funkčností 

informačního systému.  V této oblasti jsou si systémy značně podobné. Domnívám se, ţe i tak se 

můţe RÚ Kladruby v řadě oblastí inspirovat. Přesto by bylo zajímavé navázat uţší komunikaci, 

provést například porovnání samotného procesu změny, implementace informačního systému a 

způsobu práce vedení zaměstnanců a formu komunikace.  

4.5 SHRNUTÍ EMPIRICKÉ ČÁSTI II 

Americké kliniky mají oproti českým dlouhodobější zkušenosti s pouţíváním 

elektronické dokumentace. Díky jiným finančním moţnostem mohou plně vyuţívat jiţ jen 

elektronickou formu dokumentace se všemi technickými prostředky a výhodami.  

Díky zpětné vazbě respondentů z USA je moţné inspirovat se jejich názory 

a zkušenostmi, které popisují. Objevit oblasti, které by se daly ještě na informačních systémech 

vylepšit a dospět tak k podobným viditelným výhodám, které uvádějí. Otázkou je, proč na 

dotazníky odpověděli pouze tito respondenti z daných klinik. Přestoţe všechny čtyři kliniky mají 

víceméně pozitivní zkušenosti se zavedením elektronické dokumentace v rehabilitaci, nevíme, 

jaká je situace v dalších rehabilitačních zařízeních v USA.  



 

 

České kliniky se ale i tak mohou poučit z jejich zmíněných chyb a nevýhod, hlídat si 

krizové oblasti a v ideálním případě navázat větší spolupráci s americkými zařízeními, případně 

s nimi problémy konzultovat. Přestoţe klinikám v USA samotný informační systém vytvářela 

externí firma, značně se podíleli na tvorbě šablon a na tom, jak má systém vypadat a fungovat. I 

s tím mají řadu zkušeností, které mohou předat. 

Výzvou pro české zdravotnictví je propojení informačních systémů jednotlivých zařízení 

pro lepší předávání informací, které jiţ v USA funguje jako systém EMR (electronic medical 

record). 

 

  



 

 

5 ZÁVĚR 
 

Závěrem bych chtěla zmínit oblasti, které vyplynuly ze zpracování diplomové práce. 

V první řadě je v České republice těţké získat ucelené a aktuální informace a zdroje 

o informačních systémech a technologiích ve zdravotnictví. Podobné je to se zdroji o řízení změn 

ve zdravotnictví v ČR.  

V oblasti řízení změny ve zdravotnictví je evidentní, ţe v praxi chybí klíčové kroky jiţ 

v počátečních fázích procesu. V případě budoucích změn doporučuji neopomenout tyto důleţité 

kroky. Jde především o vytvoření vize změny, jasné stanovení realizačního týmu změny a 

hlavního odpovědného člena a dále důsledně a pravidelně informovat zaměstnance o nastávající 

či probíhající změně, případně doporučuji vyuţít téţ skupinové či individuální supervize.  

Dále se otevřela otázka spolupráce v rámci zdravotnických zařízení. Doporučila bych 

spolupracovat s ostatními rehabilitačními zařízeními a nemocnicemi v ČR, ale i v zahraničí, 

které jiţ zavedly informační systém. Pokusit se o kompatibilitu systému s těmi ostatními a vyuţít 

tak jeho výhod k porovnání statistik v různých zařízeních apod. Domnívám se, ţe vyuţitím 

externí firmy k implementaci informačního systému by potřebné změny, úpravy na míru a 

aktualizace probíhaly rychleji.  

Dalším bodem je modernizace zdravotnictví a vyuţití moţného plného potenciálu, který 

souvisí s informačními systémy. Ideálním stavem by bylo poskytnutí přenosných notebooků a 

tablet PC a zavedení bezdrátové internetové sítě k vyuţití dokumentace v místě péče. V rámci 

modernizace by došlo k vylepšení formy identifikace pacienta pomocí náramků jiné velikosti, 

materiálu a samotné formy.  

Ze základního porovnání zkušeností českých a amerických terapeutů s informačními 

systémy vyplynuly oblasti, na kterých se shodují. Implementací informačního systému došlo 

k celkovému zlepšení, především v systému předávání informací. Dále se zlepšila forma 

dokumentace, v elektronické podobě je důkladnější, přehlednější a snadno dostupná. Pro řadu 

respondentů je také samotný IS jednoduchý na pouţívání. Co se shodných nevýhod týče, jde 

především o technické problémy, které v této oblasti nelze vyloučit, dále časově náročné 

zaučování nových kolegů, kteří nemají zkušenosti s ovládáním počítače apod. 

Dále bylo zjištěno, ţe existuje potřeba statistického přehledu informačních systémů 

v jednotlivých zdravotnických zařízeních v České republice. Přestoţe se jiţ v řadě 



 

 

zdravotnických zařízení implementují informační systémy, neexistují shrnující informace 

o aktuálním stavu. I kdyţ situaci ve zdravotnictví komplikuje především finanční situace, 

systémovým zlepšením a sdílením informací v této oblasti můţe dojít ke zlepšení současného 

stavu.  

Závěrem práce bych ráda zdůraznila, ţe kaţdá zásadní změna se neobejde bez chyb. A 

kaţdou chybou se můţe jedinec či organizace poučit. Těmto situacím se dá někdy předejít díky 

komunikaci a spolupráci se zkušenými kolegy z jiných zařízení, kteří mohou poradit, jak se 

problematických situací vyvarovat.  
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