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Dotazníky kvality života

• Subjektivní pohled pacienta/klienta

• WHODAS 2.0 (World Health Organization 

Disability Assessment Schedule 2.0)

www.who.int/icidh/whodas/

• SF-36 (Short Form)

https://www.uzis.cz/dotaznik-kvality-zivota-

sf-36  

http://www.who.int/icidh/whodas/


WHODAS 2.0 

• Základní doporučená verze dotazníku 

obsahuje 36 otázek 

• Detailní informace o funkčních schopnostech

• Stanovení stupně disability důležité ve 

zdravotně-sociální sféře  

• Možné vyškolení tazatelů 



WHODAS 2.0

6 základních domén

• Porozumění a komunikace

• Mobilita

• Sebeobsluha

• Vztahy s lidmi

• Životní aktivity (domácnost, práce, škola)

• Účast (participace) ve společnosti



WHODAS 2.0 - praktická aplikace

• Stupeň obtížnosti v posledních 30 dnech

• Průměr z dobrých a špatných dnů –

pokud obtíže kolísaly během měsíce 

• Jak je činnost obvykle vykonávána

• Míra obtíží včetně použití pomůcek

nebo využití pomoci druhých osob



WHODAS 2.0- praktická aplikace

• Aktivity, které respondent nevykonává z 

důvodů zdravotních obtíží se hodnotí jako  

5 = extrémní, nelze provést

• Otázka zodpovězena pozitivně (tj. že jsou 

přítomny obtíže) – dotaz na počet dní v 
předchozích 30 dnech 

• Vhodná verze  s denními kódy, počet dnů  

se zapisuje A-E



WHODAS 2.0 - praktická aplikace

Mít potíže s nějakou činností znamená:

• Zvýšenou námahu

• Bolest nebo jiné nepříjemné pocity

• Pomalost

• Změnu ve způsobu, jak činnost 

provádíte



WHODAS 2.0 - praktická aplikace

Zdravotní stav

• Fyzické a duševní nemoci

• Zranění

• Problémy s alkoholem

• Problémy s drogami



WHODAS 2.0 - praktická aplikace

Kód

• A. 1 den

• B. 2 - 7 dní (do 1 týdne)

• C. 8 - 14 dní (<2 týdny)

• D. 15 - 29 dní (>2 týdny)

• E. 30 dní (celý měsíc)



WHODAS 2.0 – skórování
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WHODAS 2.0 - výhody

• Kompatibilní s ICF, MKF – 5 stupňová hodnotící 

škála

• Rozsah poruchy (impairmentu)
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WHODAS 2.0 - výhody

• Detailní vypracovaný manuál pro klinika

• Úměrná časová náročnost 

• Statisticky zpracovatelná data

• Výpočet skóre viz. přednáška

• Klinické zkušenosti s aplikací

• Možnost jednorázového proškolení tazatelů



Dotazníky kvality života

zdravotnictví 

• Subjektivní pohled – klíčový pro: 

• určení zásadních problémů na počátku 

terapie

• navázání smysluplné spolupráce, získání 

důvěry pacienta

• získání a udržení motivace



Dotazníky kvality života

zdravotnictví 

Subjektivní pohled – klíčový pro:

• optimalizaci stanovených cílů terapie

• informovanost rodiny

• zmapování efektu terapie

• srovnání pohledu pacienta na počátku a 

konci terapie



Dotazníky kvality života

sociální oblast 

Posuzování stupně závislosti dle zákona 

č.108/2006 Sb., o sociálních službách 

• Určení DNZS – dopad na funkční 

schopnosti

• Sociální šetření popisuje snížení 

soběstačnosti 



Dotazníky kvality života

sociální oblast 

Posuzování stupně závislosti dle zákona 

č.108/2006 Sb., o sociálních službách 

• Hodnotí se 10 ZŽP

Mobilita, orientace, komunikace, stravování, 

oblékání a obouvání, tělesná hygiena, 

výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, 

osobní aktivity, péče o domácnost



Dotazníky kvality života

sociální oblast 

Posuzování zdravotního stavu pro účely 

zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování 

dávek osobám se zdravotním postižením  

• Přiznání průkazu osoby se zdravotním 

postižením – TP, ZTP, ZTP/P

• Omezení schopnosti pohyblivosti a 

orientace

• Funkční postižení - středně těžké, těžké, 

zvlášť těžké



WHODAS 2.0 elektronický dotazník

Vytvořeno ÚZIS ČR

Elektronická forma dotazníku WHODAS 2.0 
Interaktivní webová aplikace 

Verze:

36 otázek pro odborného testujícího

36 otázek pro samostatné vyplnění

https://www.uzis.cz/katalog/klasifikace/WHODAS

18

6. – 7. 11. 201822.- 23.10.2019

https://www.uzis.cz/katalog/klasifikace/WHODAS


Výhody aplikace

Okamžité zaznamenávání hodnot

Po vyplnění vypočítá výsledné skóre

Signalizace nesprávných/chybějících hodnot

Ochrana údajů – Javascript na straně 
uživatele

Úspory času

19

6. – 7. 11. 201822.- 23.10.2019



Úvodní stránka aplikace

20

6. – 7. 11. 201822.- 23.10.2019
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ZÁVĚR

KONTAKTY:

email: petra@sladkova.eu, petra.sladkova@vfn.cz

WHODAS II - vlastní home page

www.who.int/icidh/whodas/

„Když chcete něco zlepšovat,  musíte vědět co“

mailto:petra@sladkova.eu
http://www.who.int/icidh/whodas/

