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Abstrakt 

Tato práce popisuje specifika zaměstnávání osob s poruchou autistického 

spektra (PAS). Hlavním cílem je zformulování doporučení pro manažery a HR 

zaměstnance ohledně přizpůsobení HR procesů, pracovního prostředí a 

manažerských metod zaměstnancům s PAS, čehož je dosaženo pomocí 

kvalitativního výzkumu využívajícího metodu rozhovorů s účastníky programu 

Autism@Work spolu s analýzou dalších zdrojů. Tato práce dále poskytuje 

charakteristiku osob s PAS v kontextu zaměstnávání včetně analýzy současného 

postavení této skupiny na trhu práce a uvedení příkladů podpůrných systémů na 

tuto skupinu cílících. 

Klíčová slova 

poruchy autistického spektra, zaměstnání, zaměstnatelnost, management 

zaměstnanců s PAS, personální činnosti, speciální potřeby  
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Abstract 

This thesis describes the specifications of employing people with Autistic Spectrum 

Disorder (ASD). The main goal is to formulate recommendations for managers and 

HR workers regarding adaptation of the HR processes, workplace environment and 

management methods to the specific needs of employees with ASD. This is 

achieved through the qualitative research using the methods of interview with 

participants of Autism@Work project together with analysis of additional resources. 

This thesis offers characteristic of people with ASD in the work context including 

the analysis of the current situation of people with ASD on the labour market and 

providing the best practice examples of supporting projects focusing at this target 

group.  

Key words 

Autism Spectrum Disorders, career, employability, management of employee with 

ASD, personal activities, special needs 
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0 Úvod 

Otázka zaměstnávání osob s poruchou autistického spektra (PAS) je v současné 

době čím dál více aktuální. S tím, jak se neustále zlepšují diagnostické nástroje a 

povědomí o PAS, se zároveň zvyšuje počet dospělých práceschopných jedinců 

s touto diagnózou. Navíc díky široké nabídce podpůrných služeb pro děti s PAS, 

jejich rodiče a učitele je schopno čím dál více jedinců s PAS získat potřebné vzdělání 

a kompetence pro plnohodnotné uplatnění na trhu práce. 

Po dokončení školy však mnoho osob s PAS naráží na problém, že bohužel 

nabídka podpůrných služeb pro dospělé s PAS je o poznání menší než pro děti. 

Přestože jedinci s vysokofunkčními formami PAS mají skvělé předpoklady pro 

úspěch v širokém spektru profesí, včetně velmi rychle rostoucího IT trhu, se při 

snaze uplatnit se na trhu práce často setkávají s neporozuměním a diskriminací. 

Tato diskriminace je způsobena často tím, že jejich hendikep, který postihuje 

hlavně komunikační a sociální kompetence, není tak viditelný. Z tohoto důvodu 

bývá často nepochopen a je zaměňován s nevychovaností či arogancí. 

Skupina osob s PAS je velmi diferenciovaná a každý jedinec potřebuje specifický 

individualizovaný přístup. Přesto však existují základní pravidla, která mohou být 

s jemnými úpravami aplikována na velkou část populace s PAS. I zde platí stejné 

pravidlo, jako pro zaměstnávání osob s jakýmikoli speciálními potřebami. A to, že 

je hlavní vědět, co od sebe mohou jednotlivé strany očekávat, a znát jak oblasti 

velkého potenciálu, tak oblasti případných problémů. 

V současné době existuje na trhu poměrně velké množství literatury, a to 

převážně příruček, poskytujících rady osobám s PAS při hledání a získávání 

zaměstnání. Existuje však velmi málo literatury, která by cílila na zaměstnavatele či 

na pracovníky HR oddělení. Cílem této práce je tedy představit specifika jedinců 
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s PAS v kontextu práce, analyzovat jejich postavení na trhu, včetně právního 

ukotvení a podpůrných služeb, a v neposlední řade poskytnout doporučení pro 

manažery zaměstnávající osoby s PAS ohledně úprav HR procesů, stylů řízení a 

pracovního prostředí. 

Tohoto cíle se pokusím dosáhnout za pomocí analýzy dokumentů a 

kvalitativního výzkumu využívajícího metodu polostrukturovaných rozhovorů se 

zaměstnanci s PAS, jejich manažery a buddy, kteří jsou součástí programu 

Autism@Work softwarové společnosti SAP a zaměstnancem organizace Nautis, která 

se zaměřuje na pomoc osobám s PAS. 

Kvůli praktickému zaměření tématu a nedostatku odborných zdrojů se při 

analýze dokumentů zaměřím jak na odborné publikace a výzkumy, tak na příručky 

a jiné podpůrné materiály týkající se zaměstnávání osob s PAS zpracované 

organizacemi pracujícími s osobami s PAS, odborníky i samotnými jedinci s PAS, 

kteří často popisují své příběhy, aby podpořili a motivovali ostatní jedince s touto 

diagnózou a jejich blízké. 
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1 Charakteristika osob s poruchou autistického spektra v kontextu 

zaměstnávání 

1.1 Specifika poruch autistického spektra u dospělého člověka 

Porucha autistického spektra (PAS) je pervazivní vývojovou poruchou. Jedná se 

o celoživotní postižení a hlavními zasaženými oblastmi jsou komunikace, sociální 

interakce a symbolické myšlení (Thorová, 2006, s. 58). Touto poruchou trpí podle 

statistik Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (Centers for Diseas Control and 

Prevention) 1 z 68 dětí bez závislosti na rase, etniku či socioekonomické skupině. 

Statistiky dále uvádějí, že chlapci jsou postiženi skoro pětkrát více (1 z 42) než 

dívky (1 z 189) (Centers for Diseas Control and Prevention, 2015). Uvádí se, že 

v USA je PAS ovlivněno 10,5 milionu obyvatel. Do tohoto čísla jsou kromě 

samotných jedinců s PAS započítány i jejich rodiny (Scheiner, 2011). 

 Jak již slovo spektrum v názvu poruchy napovídá, existuje mnoho forem 

autismu, jež se liší mírou postižení různých oblastí, vývojem, atd. Diagnostická 

kritéria poruchy autistického spektra lze nalézt v páté edici Diagnostického a 

statistického manuálu duševních poruch Americké psychiatrické společnosti (APA) 

DSM-V (American Psychiatric Association, 2013, s. 50—59) a v desáté edici 

Mezinárodní klasifikace nemocí Světové zdravotnické organizace ICD-10 (WHO, 

2015). 

Pátá edice DSM se zásadně liší od předchozích verzí a ICD-10 v tom, že již 

nepřiřazuje jednotlivým typům PAS, jako je například Aspergerův syndrom, vlastní 

kódy, ale jednotlivé typy jsou zařazeny do jedné kategorie, kde jsou dále 

specifikovány (American Psychiatric Association, 2013, s. 1—2).  

PAS jsou diagnostikovány na základě pozorovatelného chování jedince. Aditi 

Shankardass a její tým z Harvardské university však přišel s novou metodou použití 

EEG a programů Brain Electronical Activity Mapping a Statistical Probability 
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Mapping, které umožňují odhalit mozkové abnormality a některé vývojové poruchy 

přímo na základě pozorování mozku v reálném čase. Hlavní výhodou této metody 

je, že jsou díky ní odborníci v oblasti neurofyziologie schopni rozlišit vývojové 

poruchy od epileptických záchvatů, jejichž behaviorální příznaky jsou velmi 

podobné, a tudíž zaměnitelné, s PAS. Tyto záchvaty se však dají léčit medikamenty, 

po nichž symptomy vymizí (Shankardass, 2009).  

V této práci se zaměřím na jedince s vysokofunkčními formami autistického 

postižení, a to hlavně na osoby s Aspergerovým syndromem. Jedná se o mírnější 

formy postižení, kdy nejsou ovlivněny kognitivní funkce a jazykový vývoj. V oblasti 

komunikačních a sociálních dovedností se však vyskytují obdobné deficity jako u 

osob s nízkofunkčními formami autismu (Howlin, 2009, s. 17).  

Navzdory slabší formě postižení mají osoby s Aspergerovým syndromem 

paradoxně často větší problémy při hledání práce a při jiných sociálních interakcích 

než jedinci s jinou formou postižení, protože jejich postižení není tak viditelné. 

Proto jsou často považováni pouze za nevychované či hrubé (Howlin, 2009, s. 15). 

O to důležitější je podle mého názoru snaha porozumět tomuto postižení.  

Otázka zkvalitňování života lidí s poruchou autistického spektra (PAS) je 

v dnešní době velmi aktuální. V posledních desetiletích se velmi vyvíjely výzkumy, 

diagnostické postupy, terapie a přístupy, jak co nejvíce zkvalitnit život lidem s touto 

diagnózou. Většina výzkumů se však zaměřovala na děti a jejich vzdělávání.  

Můžeme najít desítky výzkumů a publikací s radami pro rodiče i učitele, jak 

přizpůsobit školní vzdělávání dětem s diagnostikovanou PAS. Stále je však 

zanedbávaná otázka osamotňování lidí s PAS v dospělosti. Mnoho dětí s PAS prošlo 

speciálními programy na škole, kde jim byla poskytnuta profesionální poradenská 

péče speciálních pedagogů, asistentů a psychologů. Poradenská péče pro dospělé 

však není tak rozvinutá, a proto mnoho autistů končí v ústavech či pečovatelských 

domech, i přesto, že by se byli schopni začlenit do pracovního prostředí a 
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osamostatnit se, kdyby jim i jejich rodinám bylo poskytnuto poradenství a asistence 

(Howlin, 2009, s. 22). 

1.2 Situace osob na s PAS na trhu práce 

Bohužel v České republice neexistují relevantní statistické údaje o struktuře 

obyvatel s PAS ani o jejich nezaměstnanosti. Na tuto skutečnost upozorňuje i 

zpráva Úřadu vlády, která doporučuje získání dat o populaci s PAS. Nikde však není 

zmíněno, že budou shromážděna i data o jejich zaměstnanosti (Vláda ČR, 2016, s. 

17).  

Existuje však výzkum uskutečněný v rámci mezinárodního projektu Together We 

Can Manage, do kterého se zapojily i české neziskové organizace pracující s osoby 

s PAS. Cílem tohoto výzkumu, kterého se zúčastnilo 94 respondentů převážně 

z Prahy, bylo zjištění pozice osob s PAS na trhu práce a komparace těchto údajů 

s běžnou populací a také se skupinou OZP (Špoutil, 2014). 

Výzkum ukázal, že zaměstnaných bylo pouze 38 % dotazovaných, i přesto, že 

94 % se vyjádřilo, že mají zájem pracovat. Je však nutné podotknout, že 26 % 

respondentů má status studenta a jen 7,45 % respondentů je vedeno na Úřadu 

práce jako nezaměstnaní. Dalších 10 % uvedlo, že jsou nezaměstnaní, ale nejsou 

registrovaní na Úřadu práce. V porovnání s běžnou populací je nezaměstnanost 

osob s PAS skoro čtyřikrát vyšší. Navíc na nekvalifikovaných pozicích pracuje 25 % 

osob s PAS, což je více než čtyřnásobek oproti 6,3 % v běžné populaci (Špoutil, 

2014, s. 41). 

V porovnání se zahraničními výzkumy měli respondenti poměrně velký podíl 

plných úvazků, a to 50 %. S velkým podílem částečných úvazků je spojeno i to, že 

63 % respondentů nevydělává více, než je minimální mzda. Na druhou stranu 10 

respondentů uvedlo, že vydělává nad 30 tisíc korun měsíčně. Vyšší mzdy pobírají 
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vesměs osoby bez statusu OZP. Tyto údaje mohou být znovu ovlivněny velkým 

zastoupením respondentů z velkých měst (Špoutil, 2014, s. 31). 

Oproti tomu americký výzkum z roku 2008 ukázal, že 74 % z 200 dotazovaných 

osob s PAS je nezaměstnaných. Navíc z těch zbývajících zaměstnaných 75 % 

nepracuje více než 20 hodin týdně. Většina studií se shoduje, že 75-85 % osob 

s Aspergerovým syndromem nepracuje na plný úvazek. Vysoká nezaměstnanost je 

z velké části způsobená nedostatečnou osvětou zaměstnavatelů a také často ne 

příliš efektivní spoluprací firem a neziskových organizací či jiných institucí 

zabývajících se podporou osob s PAS (Scheiner, 2011).  

Během výzkumu ve Velké Británii bylo zjištěno, že pouze 6 % osob s PAS má 

práci na plný úvazek a že osoby s PAS jsou jednou z nejvíce diskriminovaných 

skupin na trhu práce (Beaumont, 2001). Data z Austrálie z roku 2014 ukazují již 

optimističtější data, přesto však 48,8 % respondentů pracovalo méně než 30 hodin 

týdně, z toho 28,7 % dokonce méně než 15 hodin týdně což je skoro trojnásobek 

než ve zbytku populace (Baldwinová, Cotleyová, Warren, 2014, s. 8-9).  

Štěpán Hejzlar z Nautisu tato vysoká procenta komentuje tím, že se to se dá 

částečně vysvětlit i vyšší unavitelností osob s PAS, a dodává, že jen málokterý z jeho 

klientů je schopen pracovat 8 hodin denně. 

Mnoho osob s PAS má i přes deficit v oblasti sociálních a komunikačních 

kompetencí velký pracovní potenciál, jen je nutné respektovat jejich specifické 

potřeby, přizpůsobit jim pracovní místo a prostředí. Právě kvůli problémům 

v sociální a komunikační oblasti mnoho velmi vzdělaných a kvalifikovaných osob 

s PAS není schopno najít jinou než manuální práci. Příkladem může být Mr Womell, 

který má univerzitní titul z ekonomie, ale přesto pracuje v tiskárně (Beaumont, 

2001). Tuto skutečnost potvrzuje i výzkum Baldwinové, Costleyové a Warrena, který 
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ukázal, že 46 % respondentů mělo vyšší kvalifikaci, než byla potřebná pro výkon 

dané práce. Toto procento je více než dvojnásobné v porovnání se zbytkem 

australské populace (2014, s. 8, 10). 

Důležitost systematické podpory osob s PAS při hledání, získávání a vykonávání 

práce ukazuje výzkum Mawhooda a Howlinové, kteří po dobu dvou let porovnávali 

úspěšnost začlenění na trh práce 30 jedinců s PAS, kteří dostali podporu při hledání 

a získávání práce a komunikaci se zaměstnavateli s kontrolní skupinou 20 osob 

s PAS, kteří tuto podporu nedostali. Na konci výzkumu se ukázalo, že jedinci 

s podporou vykazovali výrazně větší míru zaměstnanosti, větší počet pracovních 

hodin týdně a také vyšší příjem (Westbrook, Nye, Fong, Wan, Cortopassi, Martin, 

2012, s. 7). 

Výzkum Baldwinové, Costleyová a Warrena však upozorňuje na velmi častou 

absenci této podpory, neboť 72 % respondentů uvedlo, že se jim nedostává 

podpory v závislosti na jejich diagnóze, i přesto, že 66 % z nich uvedlo, že by 

podporu uvítali. Nejvíce v této oblasti upozorňovali na potřebu podpory v rozvoji 

sociálních a komunikačních dovedností a úpravu pracovního prostředí jejich 

specifickým potřebám (2014, s. 9).  

1.3 Komunikace u osob s PAS v kontextu zaměstnávání 

Jak jsem již zmínila v předešlé kapitole, oblast komunikace je jednou ze tří 

nejsilněji zasažených oblastí u jedinců s PAS. Tato skutečnost je jedním z hlavních 

důvodů, proč mají osoby s PAS problém s hledáním práce. Na dnešním trhu práce je 

komunikace jednou z klíčových kompetencí pro velké množství zaměstnání. Barbara 

Bissonnette, uznávaná pracovní koučka pro osoby s Aspergerovým syndromem, ve 

své příručce dokonce píše, že handicap v oblasti komunikace způsobuje až 80 % 

všech problémů, se kterými se osoby s Aspergerovým syndromem ve své práci 
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potýkají (Bissonnette, 2013, s. 20). Navíc mnoho výzkumů ukázalo, že velké 

množství osob s PAS přijde o zaměstnání právě kvůli problémům v komunikaci a 

sociální interakci, a nikoliv kvůli slabému pracovnímu výkonu (Westbrook, Nye, 

Fong, Wan, Cortopassi, Martin, 2012, s. 5). 

Autistická řeč má mnoho typických charakteristik. U nízkofunkčního autismu je 

často řeč velmi omezená či zcela chybí. Řeč vysokofunkčních autistů je většinou 

vyvinutá, přesto však má mnoho osob s PAS problém s gramatikou (Howlin, 2009, 

s. 44). Během rozhovorů jsem vypozorovala, že v češtině největší problémy 

způsobuje skloňování a časování. 

Někdy se zdá slovní zásoba i styl řeči velmi pokročilý, ale jedinci mají problém 

s porozuměním významu sdělení. Jedinci rozumí jednotlivým slovům, ale nejsou 

schopni porozumět jejich spojení a také sociálnímu kontextu, v kterém byly 

sděleny. Tento problém se týká především abstraktních výrazů, jako jsou emoce či 

pocity (Howlin, 2009, s. 52). 

Jedním z nejčastějších problémů ze stylistického hlediska je přehnaná 

formálnost či doslovné chápání sdělení, kdy jedinec nerozumí ustáleným frázím či 

neverbální komunikaci sdělení doprovázející (Howlin, 2009, s. 46). Znalost tohoto 

specifika je při zaměstnávání osob s PAS velmi důležitá a to hlavně při zadávání 

úkolů. Této problematice se budu věnovat podrobněji v kapitole týkající se 

managementu osob s PAS. 

Dalším typickým znakem autistické řeči je monotónnost a absence či 

neadekvátnost neverbální složky komunikace (APA, 2013, s. 50). Alix Generous, 

která trpí Aspergerovým syndromem, to ve své přednášce na TED komentovala tím, 

že si ji lidé někdy pletou s GPS (Generous, 2015). Čímž zároveň v jejím případě 

vyvrátila další typickou charakteristiku v oblasti komunikace, a to, že osoby s PAS 
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mají často problém s chápáním humoru, sarkasmu, ironie a cynismu. Tuto 

skutečnost je možné ilustrovat na příkladu Chrise, který odmítal chodit dále do 

školy, protože mu jeho spolužáci jako vtip řekli, že ho zabijí (Howlin, 2009, s. 46, 

53-54). Tento příklad je trochu extrémní, přesto je důležité mít tento faktor na 

paměti, pokud máte v týmu osobu s PAS, protože při opomíjení může dojít ke 

zbytečným problémům a nedorozuměním.  

Dalším častým zdrojem nedorozumění a konfliktů, nejen v rámci pracovního 

týmu, je někdy až extrémní upřímnost osob s PAS, která je často považovaná za 

nevychovanost či drzost. Jak bylo již zmíněno, osoby s PAS mají často problém 

s odhadnutím sociálního kontextu dané situace a také vhodnosti svých prohlášení. 

Často se proto stává, že otevřeně komentují rasu, postižení, věk či jiné skutečnosti, 

jejichž rozebírání se považuje za společenské tabu.  

Na druhou stranu tato upřímnost může být pro tým i celou organizaci velmi 

prospěšná. Často se stává, že si o některých procesech, projektech či práci někoho 

jiného zaměstnanci myslí, že jsou špatné, ale velmi často to neřeknou. Osoba s PAS 

daného jedince či projekt velmi upřímně zkritizuje, když si myslí, že je něco špatně. 

Tato situace může být samozřejmě nepříjemná a zvláště šokující pro vysoce 

postavené manažery, kteří nejsou zvyklí na upřímnou otevřenou kritiku své práce. 

Člověk si však musí uvědomit, že ho zaměstnanec s PAS nechce ponížit či mu 

uškodit, ale že se jedná o konstruktivní kritiku. Pokud se ji člověk naučí přijímat, 

tak tím může velmi výrazně zlepšit efektivitu práce.  

Mnoha nedorozuměním se dá též předejít za pomoci obrázků či psaných 

instrukcí, které doprovázejí ústní sdělení. Díky tomu se sníží možnost rozptýlení 

pozornosti a zároveň zvýší šance na porozumění (Suomi, Ruble a Dalrymple, 1993, 

s. 6). 
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 S nástupem tabletů a chytrých telefonů se velmi rychle rozvíjí metody 

usnadnění a rozvoje komunikace. Organizace Autism Speaks na svých stránkách 

doporučuje 135 aplikací zaměřených na komunikaci a mnoho dalších zaměřených 

na ostatní aspekty spojené s PAS (Autism Speaks, 2015). Pro rozvoj pracovních 

schopností je velmi užitečná například aplikace vyvinutá start-upem již zmíněné 

Alix Generous. Tato aplikace umožňuje lidem s PAS rozvíjet jejich prezentační 

dovednosti a také si vyzkoušet komunikaci v různých sociálních interakcích včetně 

pracovních pohovorů (AutismSees, 2015). 

1.4 Sociální interakce u osob s PAS  

Jak jsem již zmínila v předešlé kapitole, hlavním důvodem problémů osob s PAS 

v oblasti sociálních interakcí je neporozumění sociálním pravidlům a principům, na 

kterých sociální interakce fungují. Proto je nutné si uvědomit, že pravidla chování 

na pracovišti, která nám připadají samozřejmá, se musí jedinci s PAS učit (Suomi, 

Ruble a Dalrymple, 1993, s. 6).  

Mnoho problémům se dá proto předejít tím, že v rámci zaškolování vysvětlíme 

jedinci i společenská pravidla na pracovišti a kulturu dané organizace. Toto školení 

může zahrnovat vysvětlení pravidel oblékání, přestávek, telefonování, způsobů 

komunikace atd. Dále by měl být jedinec ujištěn, že se může kdykoliv zeptat, kdyby 

si byl v nějaké situaci nejistý.  

Kromě zaškolení zaměstnance s PAS je nutné na případná specifika sociálních 

interakci s osobami s PAS připravit i ostatní zaměstnance. Z výzkumu provedeného 

Baldwinovou, Costleyovou a Warrenem vyplývá, že 46 % respondentů cítilo, že jim 

není porozuměno a že jsou ostatními pracovníky exkludováni (2014, s. 9). Školením 

zaměstnanců se budu podrobněji věnovat v podkapitole 3.6.3.1.  
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Bohužel je zmapováno i velké množství případů šikany na pracovišti, jak ze 

strany kolegů, tak nadřízených. Velmi časté je zneužívání skutečnosti, že osoby 

s PAS mají problémy s porozumění sarkasmu, ironie a celkově si často nevšimnou, 

že si je kolegové dobírají. Závažnějším příkladem šikany může být zneužívání osob 

s PAS k různým nekalým praktikám kvůli jejich velké důvěřivosti (Richards, 2012). 

Dobrý návod pro osoby s PAS v této oblasti poskytuje kniha Barbary Bissonetové. 

V této knize mimo jiné radí, jak rozumět různým signálům v neverbální komunikaci 

a jakým neverbálním projevům by se měl jedinec vyvarovat. V oblasti neverbální 

komunikace doporučuje nácvik před zrcadlem nebo s přáteli. Dále v oblasti 

sociálních interakcí radí, jak navázat a udržet takzvanou „small talk“, popisuje různé 

techniky, jak ukázat zájem, a to, že jedinec poslouchá, vysvětluje důležitost 

společných obědů s kolegy, radí, jak požádat o pomoc, vysvětluje důležitost 

dodržování osobní hygieny a mnoho dalšího (Bissonetová, 2013, s. 30–45).  

Právě nedostatečná osobní hygiena je častým problémem v oblasti sociálních 

interakcí u osob s PAS (Fast, 2004, s. 24). Tento problém má však často jednoduché 

řešení v podobě včasné a jasně formulované intervence. Bohužel se mnoho lidí stydí 

o takovémto tématu otevřeně mluvit, a proto místo jasné intervence zvolí náznaky, 

které však osoby s PAS často nechápou. Příklad přímého řešení problému popisuje i 

Temple Grandin, která dostala od svého zaměstnavatele deodorant a další rady 

ohledně hygieny, a navíc jí ještě sekretářka pomohla s výběrem vhodnějšího 

oblečení (Howlin, 2009, s. 201). 

Výhodou podobného rozhovoru se zaměstnancem s PAS je možnost být zcela 

otevřený a upřímný. Upřímnost a otevřenost je zaměstnanci s PAS velmi ceněná a 

zaměstnanec s PAS s největší pravděpodobností nebude považovat takovýto 

rozhovor za ponižující či urážlivý. Na druhou stranu je vždy nutné brát v úvahu 

zachování důstojnosti a respektu v průběhu celého rozhovoru. 
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Podobné intervence jsou vhodné i v případě dalších problémů jak v sociální, tak 

v komunikační oblasti. Může se jednat o nevhodné oblečení či to, že přílišné 

dotýkání osob opačného pohlaví může být považováno za sexuální harašení. Mnoho 

problémů v sociální oblasti je způsobeno obsedantním chováním, rituály a 

extrémním zájmem o jisté předměty či témata (Fast, 2004, s. 25). 

Osoby s PAS navíc mohou rozvíjet své sociální dovednosti za pomoci speciálních 

aplikací či v rámci tréninků poskytovaných organizacemi zabývajícími se touto 

problematikou. Existuje velké množství kurzů, které se zaměřují právě na přípravu 

jedinců pro trh práce. O tomto tématu budu psát více v kapitole 2.1. 

Mnoho zajímavých návodů je možné najít také v knihách. Na rozvoj sociálních 

dovedností se zaměřuje například kniha Social skills for teenagers and adults with 

Asperger syndrome: a practical guide to day-to-day life od Nancy Patrick či mnoho 

knih Grandin Temple. Seznamy doporučených zdrojů lze například najít na 

stránkách organizací pracujících s osobami s PAS. Tyto organizace často sami 

vydávají příručky či články. Příkladem může být například Autism Speak či 

v Čechách APLA a Nautis1.  

1.5 Pozitivní aspekty zaměstnávání osob s PAS 

Kdykoliv se snažíme analyzovat pozitivní aspekty jakéhokoliv faktoru, je nutné 

na problematiku nahlížet z více úhlů. Já se zaměřím na výhodnost pro společnost, 

organizaci a zaměstnance s PAS.  

Kromě benefitů plynoucích z výstupů práce osob s PAS a jimi vytvořených 

produktů, jsou v případě analýzy výhodnosti zaměstnávání osob s PAS pro 

společnost velmi významné další ekonomické faktory. Pokud je jedinec zaměstnaný, 

                                         
1 Dříve APLA Praha 
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tak platí daně, na místo toho, aby pobíral sociální příspěvky. Pokud se podaří 

zaměstnat velké množství osob s vysokofunkčním autismem, sníží se tím náklady 

sociální péči a bude možné se zaměřit více na kvalitu než na kvantitu 

poskytovaných služeb (Hendricks, 2010, s. 126). 

Pro osoby s PAS představuje práce jednu z forem rehabilitace a nabízí jim 

smysluplnou náplň volného času. Díky tomu, že dostávají mzdu, se stávají finančně 

nezávislí, což vede ke zvýšené možnosti osamostatnění a celkovému zvýšení kvality 

života. Díky práci jedinec dostává nové sociální role a má možnost vytvářet si nové 

vztahy (Suomi, Ruble a Dalrymple, 1993, s. 6).  

Výhody pro organizaci jsou nejrozmanitější a velmi záleží na vykonávané práci a 

osobních předpokladech zaměstnance. Z finančního hlediska je pro organizace 

zaměstnávání osob s PAS výhodné, protože se na ně vztahují benefity plynoucí ze 

zákona o zaměstnanosti (Zákon č. 435/2004 Sb.). Dále může organizace 

zaměstnávat osoby s různými druhy postižení v rámci CSR. Některé firmy, jako 

například softwarová firma SAP, toto odmítají. Stefanie Nennstiel, která je globální 

koordinátorkou projektu Autism@Work společnosti SAP, říká: „Většina lidí si stále 

všímá pouze toho, co všechno osoby s handicapem nemohou či nedokážou dělat. 

My se však chceme zaměřit naopak na to, v čem tito lidé vynikají, a co umí lépe, než 

ostatní, čím nás mohou obohatit.“ (APLA, 2015) 

Mezi další výhody zaměstnávání osob s PAS patří jejich nízká fluktuace. Osoby 

s PAS jsou typičtí loajalitou a touhou po stabilitě. Tuto skutečnost dokazuje výzkum 

z roku 1997 ve společnosti Home Depot, která zaměstnává mnoho osob s PAS a 

dalšími vývojovými poruchami. Studie ukázala, že míra fluktuace je u zaměstnanců 

s PAS o 16 % menší než u ostatních zaměstnanců (Scheiner, 2011). Dále tito 

zaměstnanci často upřednostňují práci s jasným řádem a opakujícími se činnostmi, 
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které mohou připadat ostatním zaměstnancům nezáživné a monotónní (Gnanová, 

Linhartová, 2014, s. 8). 

Právě kombinace dvou faktorů popsaných v předchozím odstavci motivovala 

k přijetí jedince s PAS do svého týmu i jednu z manažerek zapojených do programu 

Autism@Work. Ta se potýkala dlouhodobě s problémem vysoké fluktuace 

doprovázeným také postupně se snižující kvalitou výkonu v jednom ze svých týmů. 

Jedním z hlavních důvodů bylo, že členové tohoto týmu vykonávali velmi monotónní 

práci a často velmi brzo ztráceli motivaci. Zaměstnance s PAS tato práce i po půl 

roce velmi baví, váží si ji a i ostatní kolegové si chválí, že i přesto, že práci vykonává 

trochu pomaleji, ji dělá vždy perfektně. 

1.6 Správná volba pracovního oboru a pracovního místa pro osoby s PAS 

Při výběru vhodného pracovního místa pro osoby s PAS je nutné se zaměřit 

hlavně na silné stránky jedince a jeho specifika. Temple Grandin na základě 

rozhovorů se stovkami osob s poruchou autistického spektra dělí oblasti 

pracovního uplatnění dle tří typů myšlení typického pro osoby s PAS. Osoby 

s vizuálním myšlením jsou zvláště úspěšné v oblasti designu, architektury, animace 

či grafiky. Pro osoby se schematickým myšlením jsou vhodné matematicky, IT, 

statisticky, ale třeba i hudebně zaměřené obory. Osoby, které se zaměřují na slovní 

detaily, jsou vhodné pro žurnalistiku, technické psaní, administrativní pozice či data 

management (Simone, 2010, s. 8). Seznam vhodných a nevhodných prací dle 

Temple Grandin je obsažen v příloze A. 

Dále Temple Grandin uvádí, že velká část osob s PAS má problémy 

s krátkodobou pamětí, ale exceluje v oblasti dlouhodobé paměti. Temple Grandin to 

vysvětluje na příkladu počítače a říká, že kdyby byla počítačem, tak by měla 

obrovský pevný disk, který by byl schopný pojmout i 10krát více informací než 
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pevný disk průměrného člověka, ale zároveň by měla velmi malý procesor. Kvůli 

deficitu v oblasti krátkodobé paměti a multitaskingu nejsou pro osoby s PAS vhodná 

například povolání na recepci, pokladně, číšníka či číšnice nebo kuchaře v restauraci 

(Grandin, 1999, s. 2). 

Mezi nevhodná zaměstnání dále patří povolání vyžadující vysokou zručnost. 

Jedním z dalších typických znaků PAS jsou problémy s jemnou motorikou, 

koordinací pohybů a rovnováhou. U osob s PAS se často vyskytuje nečitelné písmo 

či častější pracovní úrazy (Fast, 2004, s. 21). 

V této práci jsem již několikrát zmínila projekt společnosti SAP Autism@Work. 

To že lidé s PAS disponují kompetencemi vhodnými pro oblast IT, si všimlo více 

firem než SAP. Není proto překvapením, že Silicon Valley je podle Temple Grandin 

plné „šťastných aspies“ a že je tam jedna z největších koncentrací osob s touto 

diagnózou (Ahuja, 2014). V roce 2012 byl v časopise Journal of Abnormal 

Psychology publikován výzkum, který se snažil vysvětlit, proč jsou lidé s PAS tolik 

úspěšní v IT. Studie ukázala, že lidé s PAS mají vyšší percepční kapacitu a jsou proto 

schopni zpracovávat a vnímat více informací najednou (Remington, Swettenham a 

Lavie, 2012). V praxi se tato schopnost dá v oblasti IT využít především při 

testování softwarů, kontrole zdrojových kódů či programování. Měla jsem možnost 

mluvit s manažerem, který měl ve svém týmu zaměstnance s PAS, kterému dávali 

kolegové kontrolovat své zdrojové kódy, protože byl schopen velmi rychle objevit 

chyby a jakékoliv odlišnosti.  

Výborné percepční schopnosti však jsou využitelné v mnoha oblastech. Mnoho 

jedinců s PAS disponuje výbornou vizuální pamětí, která v kombinaci se zálibou 

v monotónních činnostech a aktivitách s jasnými, málo často měněnými pravidly 

tvoří výborné předpoklady pro administrativní činnosti či jiné aktivity, kde se 

opakují stejné úkony, které je však nutné je vykonávat přesně a soustředit se na 
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detail. Díky těmto vlastnostem osoby s PAS často pracují na úřadech, ve výrobních 

provozech či ve firmách, kde zastávají podpůrné administrativní pozice 

(Bělohlávková, Gnanová, 2008, s. 4–5). 

1.7 Legislativní úprava zaměstnávání osob s PAS 

V současné době neexistuje právní úprava ohledně zaměstnávání osob s PAS. 

Zákon však upravuje zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP). Samotná 

diagnóza PAS není důvodem k udělení tohoto statusu, přesto však část populace 

s PAS má tento status přidělen. Z tohoto důvodu ve své práci uvedu legislativu, 

která se jich v tomto případě týká. Na druhou stranu existují i opatření a příspěvky, 

které mohou využít i osoby s PAS bez statusu OZP. Tyto příspěvky se vztahují 

celkově na osoby znevýhodněné na trhu práce, avšak pro osoby s PAS se moc často 

nevyužívají, a to hlavně kvůli tomu, že je úřady práce osobám s PAS často 

nenabízejí. Přesto však tato možnost existuje a budu se jí zabývat na konci této 

podkapitoly.  

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením je upraveno třetí částí zákona č. 

435/2004 o zaměstnanosti a jeho prováděcí vyhláškou č. 518/2004 Sb. Dle tohoto 

zákona má každý zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci povinnost dodržovat 

kvótu 4 % zaměstnanců se zdravotním postižením, přičemž osoba s těžším 

postižením (uznaný třetí stupeň invalidity) se počítá jako tři osoby s lehčí formou 

postižení (uznaný první nebo druhý stupeň invalidity) (Zákon č. 435/2004 Sb., § 

81). 

Zákon dále nabízí další dvě alternativy, s tím, že je možné všechny tři varianty 

kombinovat. První alternativou je odvedení finanční částky ve výši 2,5 průměrné 

měsíční mzdy vyhlášené ministerstvem na základě údajů ze statistického úřadu 

(dále jen průměrné mzdy) za každou osobu, kterou by měl zaměstnavatel podle 
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kvóty zaměstnávat. Druhou variantou je nákup zboží či služeb od zaměstnavatelů 

zaměstnávajících minimálně 50 % osob na zřízených nebo vymezených chráněných 

pracovních místech nebo od samostatně výdělečně činných osob se zdravotním 

postižením (Zákon č. 435/2004 Sb., § 81). 

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením přináší zaměstnavateli i daňové 

úlevy, kterou jsou popsány v § 35 zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu. 

Poplatníkům se snižuje daň o částku 18 000 Kč za zaměstnance se zdravotním 

postižením a o částku 60 000 Kč za každého zaměstnance s těžším zdravotním 

postižením (Zákon č. 586/1992 Sb., § 35). 

Kromě snížení daně má zaměstnavatel právo nárokovat si některé příspěvky. 

Prvním typem příspěvku je příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa. 

Chráněné pracovní místo je místo zřízené zaměstnavatelem na základě písemné 

dohody s úřadem práce pro osobu se zdravotním postižením, které musí být 

obsazeno minimálně 3 roky, na které se tato dohoda uzavírá. V roce 2012 nahradil 

institut chráněného místa chráněné dílny. Avšak nadále jsou v zákoně části určující 

speciální podmínky pro zaměstnavatele zaměstnávající více než 50 % osob se 

zdravotním postižením (Zákon č. 435/2004 Sb., § 75–78). 

V případě zřízení takovéhoto místa pro osobu se zdravotním postižením má 

zaměstnavatel nárok na příspěvek ve výši maximálně osminásobku průměrné mzdy 

(desetinásobek v případě 10 a více míst) a v případě osoby s těžkým zdravotním 

postižením až dvanáctinásobku (čtrnáctinásobek v případě 10 a více míst) průměrné 

mzdy. Jedná se hlavně o pracovní místa, která jsou spojená se zvýšenými náklady 

na provoz. Tento příspěvek lze využít například pro bezbariérové úpravy pracoviště. 

Dále má zaměstnavatel nárok na příspěvek na provoz chráněného místa a to ročně 

až do výše 48 000 Kč (Zákon č. 435/2004 Sb., § 75–78). 
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Na chráněné pracovní místo mají nárok pouze osoby s uznaným statusem OZP. 

Pro osoby bez tohoto statutu existují příspěvky na společensky účelné pracovní 

místo podle § 113 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti. Toto místo také 

vzniká na základě písemné dohody mezi zaměstnavatelem a úřadem práce pro 

uchazeče se zdravotními obtížemi, které však nejsou tak závažné, aby dostal status 

OZP, ale zároveň mu komplikují uplatnění na otevřeném trhu práce. Výše příspěvku 

závisí na míře nezaměstnanosti v daném okrese v porovnání s mírou 

nezaměstnanosti v ČR (Zákon č. 435/2004 Sb., § 113). 

Dále má zaměstnavatel možnost požadovat příspěvek na zapracování dle § 116 

zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Na tento příspěvek má nárok 

zaměstnavatel zaměstnávající osobu, které krajský úřad dle § 33 věnuje zvýšenou 

péči, což se vztahuje nejen na OZP, ale i na osoby s PAS bez statusu OZP. Příspěvek 

je poskytován zpětně po dobu maximálně 3 měsíců a může činit maximálně 

polovinu minimální mzdy na zapracovávanou osobu (Zákon č. 435/2004 Sb., § 33, 

116).  
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2 Služby pro podporu osob s PAS při procesu zaměstnávání 

2.1 Vzdělávací programy usnadňující přechod do zaměstnání 

Jak jsem již zmínila, v dnešní době existuje mnoho vzdělávacích příležitostí pro 

osoby s PAS. Na základě paragrafu § 69 zákona č. 435/2004 o zaměstnanosti mají 

osoby se statusem OZP nárok na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je 

zajišťována krajskými úřady práce ve spolupráci s pracovně rehabilitačními 

středisky, ale může být zřizována na základě písemné dohody i jinými fyzickými a 

právnickými osobami. Poskytovatelem pracovní rehabilitace může být i 

zaměstnavatel, kterému jsou proplaceny náklady spojené s touto činností krajským 

úřadem práce. Hlavní náplní pracovní rehabilitace je kariérní poradenství a 

teoretický a praktický trénink pro získání a udržení zaměstnání na základě 

individuálního plánu (Zákon č. 435/2004 Sb., § 69). 

Kromě nároku na pracovní rehabilitaci mají osoby s PAS nárok i na využívání 

služeb sociálně terapeutických dílen zřízených podle zákona č. 108/2006 Sb. a 

vyhlášky č. 505/2006 Sb. V rámci sociálně terapeutických dílen se jedinci snaží 

zdokonalit pracovní návyky, a tím zvýšit svoji šanci na uplatnění na otevřeném trhu 

práce. Tohoto cíle se dosahuje skrz rozvoj kompetencí a osvojování každodenních 

návyků. V souvislosti se zaměstnáváním osob s PAS se sociálně terapeutické dílny 

zaměřují hlavně na rozvoj komunikačních a sociálních dovedností, ale třeba i na 

osvojení základních hygienických návyků či hospodaření s penězi (MPSV, 2012). 

I přes poměrně rozsáhlé legislativní ukotvení zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením i sama vláda v Podnětu k řešení situace života osob s poruchou 

autistického spektra a jejich rodin přiznává, že pomoc osobám s vysokofunčními 

formami PAS je nedostatečná. Podle této zprávy je kategorie osob s PAS 

exkludována z programů chráněných míst i z poradenských, pracovně-
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rehabilitačních a dalších programů, často s odvoláváním se na nedostatek informací 

o PAS (Vláda ČR, 2016).  

Odpírání pracovně-rehabilitačních či rekvalifikačních služeb potvrzují i výsledky 

výzkumu v rámci projektu Together We Can Manage. Více než polovina respondentů 

uvedla, že by měla zájem o pracovní rehabilitaci, ale zároveň 95 % dotazovaných 

uvedlo, že jim nikdy tato možnost nebyla nabídnuta. Dále z výzkumu vzešlo, že 

88,9 % respondentů považuje za diskriminační, že v rámci třetího stupně invalidity 

jsou osoby považovány za neschopné pracovat (Špoutil, 2014, s. 17, 27).  

Problém malého počtu nabídek pracovní a sociální rehabilitace pro osoby s PAS 

se snaží řešit Job kluby, které jsou setkáním osob hledajících zaměstnání. Cílem Job 

klubu je pomoci účastníkům se zorientovat na trhu práce a hlavně získat a udržet si 

placené zaměstnání. V Job klubu se mohou účastníci mimo jiné naučit, jak napsat 

životopis a motivační dopis, kde hledat pracovní nabídky, jak navázat první kontakt 

se zaměstnavatelem, jak s ním mluvit o PAS, poučit se o svých právech a 

povinnostech, trénovat chování na pohovoru a pracovišti, naučit se zvládat stresové 

situace, jako je například šikana či ztráta zaměstnání a také mohou rozvíjet své 

komunikační a sociální dovednosti (Linhartová, Sadilová, 2015, s. 6). 

V Čechách existují Job kluby zaměřené přímo na osoby s vysokofunkčním 

autismem a Aspergerovým syndromem. Jak jsem již zmiňovala, tato skupiny osob 

s PAS se vyznačuje průměrnou, až nadprůměrnou inteligencí. Z tohoto důvodu se 

často chtějí ucházet o více kvalifikované pozice na otevřeném trhu práce, na kterém 

jsou kvůli nepochopení jejich specifických potřeb dle výzkumu provedeném ve 

Velké Británii často více diskriminováni (80 % nezaměstnanost) než ostatní skupiny, 

u kterých je jejich hendikep více viditelný (50 % nezaměstnanost) (Richards, 2012).  
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Kromě Job klubu mohou jedinci rozvíjet pracovní návyky na tréninkové 

pracoviště. V rámci této služby mají jedinci s PAS příležitost trénovat pracovní 

činnosti v bezpečném prostředí. Kromě praktických dovedností, jako je například 

vyřizování korespondence či práce s počítačem, se učí přijímat pracovní úkoly, 

chodit do práce včas, dodržovat přestávky a další pracovní návyky (TWCM, 2013). 

V posledních letech stoupá trend simulovaného tréninku, jako doplňku tréninku 

přímo na pracovišti. Většinově se jedná o součást programu podporovaného 

zaměstnávání, kdy si jedinec vyzkouší činnosti, které ho v budoucím zaměstnání 

čeká v chráněném prostředí vzdělávacího centra, a to v prostředí a s pomůckami co 

nejbližšími budoucímu pracovnímu prostředí. Výzkumy prokázaly, že tento přístup 

výrazně zvyšuje efektivitu adaptace jedince a zároveň snižuje stres. Navíc se 

ukázalo, že k zlepšení dojde i v případě, kdy jedinec nemá možnost nacvičovat 

s reálnými materiály a nástroji používanými v jeho budoucím zaměstnání (Perry 

Lattimore, Parsons, Reid, Ahearn, 2006; Wilczynski, Trammell, Clarke, 2013). 

2.2 Projekty podporující zaměstnávání osob s PAS 

Existuje mnoho organizací, které nabízejí široké spektrum programů 

pomáhajících osobám s PAS získat a udržet si zaměstnání. Z českého prostředí 

můžeme jmenovat například organizaci NAUTIS a na světové úrovni je asi 

nejvýznamnější organizace Autism Speaks. Kromě již zmíněné publikační a 

vzdělávací činnosti tyto organizace často zprostředkovávají kontakt mezi osobou 

s PAS a zaměstnavatelem nebo jinak pomáhají osobám s hledáním práce. Příkladem 

takovéto iniciativy může být server The Spectrum Careers vyvinutý ve spolupráci 

Autism Speaks a Rangam Consultants Inc, který nabízí pracovní příležitosti pro 

osoby s PAS. 
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Cílem serveru The Spectrum Careers je propojování kandidátů, zaměstnavatelů a 

poskytovatelů podpůrných služeb pro osoby s PAS. V současné době je na tomto 

serveru nabízeno skoro 14 000 pozic, a to hlavně v USA. Na této stránce si jak 

kandidáti, tak firmy a poskytovatelé mohou zadarmo vytvořit svůj účet. Další 

výhodou je knihovna materiálů od Autism Speaks o PAS a zaměstnávání osob s PAS, 

kde jsou zdroje informací jak pro zaměstnavatele, tak pro osoby s PAS. Dále je 

server přizpůsoben osobám s PAS tím, že si mohou při vytváření profilu zaškrtnout, 

že chtějí dostávat informace o podpůrných službách, jako je koučink a trénink, 

asistenci při hledání práce, ubytování atd. Zároveň mohou osoby s PAS uvést 

poskytovatele těchto podpůrných služeb jako kontaktní osobu v případě, kdy 

nechtějí jednat s potencionálním zaměstnavatelem sami. 

Přesto, že z kvantitativního hlediska tento server poskytuje velké množství 

nabídek, jejich kvalita přizpůsobení se specifikům osob s PAS bohužel není tak 

značná. U mnoha pozic, u kterých se to na první pohled nezdá nutné, se objevují 

v popisu pracovního místa požadavky na výborné komunikační a sociální 

dovednosti. Naopak v celém inzerátu není zmínka o případné poskytované podpoře 

a uzpůsobování pracovního prostředí osobám s PAS.  

Příkladem projektu realizovaným přímo zaměstnavatelem je projekt 

Autism@Work společnosti SAP. Projekt Autism@Work běží ve společnosti SAP od 

roku 2013, kdy bylo v Indii zaměstnáno osm zaměstnanců s PAS na testování 

serverů. Brzy následovala Kanada, Německo, Irsko a USA (SAP TV, 2013). V roce 

2015 byl projekt zahájen v Brazílii a v České Republice. V České pobočce bylo zatím 

přijato 7 zaměstnanců. Společnost SAP by se ráda v počtu zaměstnanců s poruchou 

autistického spektra přiblížila poměru v populaci, tedy 1 %. Celosvětově se SAP do 

roku 2020 zavázal zaměstnat 650 osob s autismem s tím, že momentálně je 

zaměstnáno v rámci tohoto programu 40 zaměstnanců s PAS. Původně bylo v plánu 
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najímat zaměstnance s PAS pouze na testování softwarů nebo jako programátory. 

Postupně se však ukázalo, že zaměstnanci s PAS mají přednosti, které jim umožňují 

velmi široké spektrum uplatnění v různých oblastech a činnostech (APLA, 2015).  

SAP touto svojí iniciativou inspiroval další společnosti, jako například Microsoft 

či HP, a snaží se tento program dále rozšiřovat, a to jak přímo v SAP, tak se snaží 

motivovat další firmy k zaměstnávání osob s PAS. Za tímto účelem SAP v rámci 

měsíce porozumění autismu uspořádal světový Autism Summit a mnoho dalších 

akcí na lokální úrovni (SAP TV, 2016). 

Z odborného hlediska zaštiťuje projekt dánská nadace Specialisterne, která 

pomáhá osobám s PAS najít práci a hlavně radí zaměstnavatelům, jak nejlépe 

přizpůsobit pracovní podmínky, aby se minimalizovala rizika a maximalizovaly 

benefity plynoucí ze zaměstnávání osob s PAS. Specialisterne se stará o osvětu 

zaměstnanců i manažerů, pomáhá hledat kandidáty a zabezpečuje proces přijímání 

a adaptace zaměstnanců. V Čechách bohužel Specialisterne nepůsobí a proto si 

přizvala jako lokálního partnera organizaci NAUTIS.  

Dalším velmi zajímavý projekt cílící přímo na osoby s PAS je realizován firmou 

Inclusion Institute. Tento projekt nabízí práci z domova jedincům s PAS, kteří 

pomáhají s přepisem a digitalizací původních Rakousko-uherských matrik. Výhodou 

tohoto projektu je, že nabízí práci osobám, které by nebyly schopné vykonávat 

práci v běžném pracovním prostředí (Inclusion Institute, 2016). Těmto jedincům 

tato práce nenabízí pouze možnost finančního příjmu, ale i způsob vyplnění a 

strukturování volného času. Naopak nevýhodou práce z domova je, že tento typ 

zaměstnání do takové míry nepomáhá osobám s PAS se začleněním do společnosti 

a rozvíjením sociálních kompetencí.  



30 

 

2.3 Podporované zaměstnávání 

Jednou z nejčastějších forem pomoci v oblasti zaměstnávání osob s PAS je 

poskytování podporovaného zaměstnání. Podporované zaměstnávání je časově 

omezená služba, která pomáhá osobám, jejichž schopnost získat a udržet si 

placené zaměstnání je omezená, a proto potřebují individualizovanou asistenci při 

uplatnění se na otevřeném trhu práce (Gnanová, Linhartová, 2014, s. 5).  

Systém podporovaného zaměstnání vznikl v 70. letech v USA a v Čechách je 

uplatňován od roku 1995. Bohužel v České republice není podporované 

zaměstnávání doposud právně zakotveno a je poskytováno buď agenturami 

podporovaného zaměstnávání, či v rámci služeb sociální rehabilitace. První program 

určený speciálně pro osoby s vysokofunkčními formami PAS spustila organizace 

APLA v roce 2006. V dnešní době tuto službu cílenou konkrétně na osoby s PAS 

poskytuje na našem území již několik organizací (Gnanová, Hudec, Prokopičová, 

2011, s. 4). Většina organizací navíc neposkytují asistenci pouze osobám s PAS, ale 

i zaměstnavatelům, a to převážně ve formě poradenství či tréninků. Tento způsob 

využívá i organizace Nautis, jejíž program níže podrobněji popíši. 

V případě Nautisu je tato služba poskytovaná na základě smlouvy mezi 

konzultantem a klientem, kteří společně vytvoří individuální plán. Tento plán 

obsahuje informace o cílech klienta, požadavcích na budoucí práci a konkrétní 

kroky, které je nutné učinit, aby těchto cílů bylo dosaženo. Tyto kroky musí být 

definovány jednoznačně, aby jim klient rozuměl, a mohou zahrnovat například 

sepsání životopisu a jeho rozeslání, návštěvu kurzů přípravy na pohovor či aktivní 

účast v Job klubu (Gnanová, Linhartová, 2014, s. 5). 

Pro kvalitní sestavení plánu je nutné, aby konzultant zjistil co nejvíce informací o 

klientovi, jeho kompetencích, formě PAS či jeho samostatnosti. Tohoto lze 
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dosáhnout za pomoci speciálních testů nebo rozhovorem. V zahraničí je časté 

využívání nástroje TEACCH Transition Assessment Profile, který vznikl v roce 2007. 

Cílem tohoto nástroje je za pomocí pozorování, testováním a rozhovorů s učiteli, 

příbuznými a samotným klientem zjistit informace o kompetencích jedince, 

samostatnosti a předpokladech pro uplatnění na trhu práce (Woodworth, 2010). 

Používání tohoto nástroje je však náročné, a to i finančně, a nenašla jsem 

informace, že by byl v Čechách využíván. 

Kromě individuálního plánu je na konci procesu jedinci vystaven ještě závěrečný 

plán, kde je mimo jiné popsáno, za jakých situací se jedinec či jeho zaměstnavatel 

může obrátit na pracovního konzultanta. Většinově se jedná o problematické 

situace, ale v případě zaměstnavatelů může jít i o pomoc s přípravou jedince na 

změny v organizaci či náplni jeho práce (Gnanová, Hudec, Prokopičová, 2011, s. 5–

6). 

V případě služeb nabízených zaměstnavatelům jsou často poskytovány 

konzultace ohledně hledání, tvoření či úpravě vhodné pozice pro kandidáta, 

adaptace jedince či tréninku ostatních členů týmu. Dále mohou zaměstnavatelé 

využít pracovněprávní poradenství včetně orientace v systému příspěvků a dotací. 

Některé organizace dokonce nabízí jedincům s PAS možnost práce na zkoušku, kdy 

si zaměstnanec vyzkouší budoucí práci, ale nepobírá za ni mzdu. Často jsou 

jedincům s PAS bezplatně poskytovány služby asistenta, který je provádí procesem 

adaptace a zároveň pomáhá i týmu a manažerovi s nastavením procesů (Gnanová, 

Linhartová, 2014, s. 7, 10). 
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3 Výzkumná část bakalářské práce 

3.1 Výzkumný problém a cíl výzkumného šetření 

Jak již bylo zmíněno, skupina osob s PAS se potýká s vysokou mírou 

nezaměstnanosti a častou diskriminací na trhu práce. Tyto problémy jsou však 

často způsobeny neznalostí problematiky ze strany zaměstnavatelů a nedostatkem 

zdrojů cílících na manažery a HR pracovníky. 

Cílem výzkumu je formulování doporučení pro zaměstnavatele ohledně 

specifik zaměstnávání osob s PAS, a to převážně v oblasti personálních činností, 

pracovního prostředí a manažerských metod za pomoci porovnání výstupů 

polostrukturovaného rozhovoru s účastníky programu Autism@Work s teoretickými 

zdroji a výpovědí odborníka.  

3.2 Výzkumné otázky  

Pro výzkumné šetření byly zvoleny čtyři základní výzkumné otázky s dalšími 

podotázkami: 

1 Jak upravit personální činnosti specifikám osob s PAS? 

1.1 Jak vytvořit vhodný popis pracovního místa pro osoby s PAS? 

1.2 Jak upravit přijímací pohovor specifikám osob s PAS? 

2 Jak upravit pracovní prostředí v návaznosti na specifika osob s PAS? 

3 Jakým způsobem připravit kolegy, manažery a buddy na spolupráci s osobami 

s PAS? 

4 Jakým způsobem upravit manažerské metody a řízení osobám s PAS? 

4.1 Jakým způsobem efektivně delegovat úkoly osobám s PAS? 

4.2 Jak efektivně řídit výkon a kariéru osob s PAS? 
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3.3 Výzkumný soubor 

Cílovou skupinou výzkumu byli zaměstnanci s PAS, manažeři a buddy 

zařazení do programu Autism@Work. Vzhledem k malému vzorku jsem oslovila 

všechny potenciální respondenty a do výzkumu jsem zařadila všechny, kteří se byli 

ochotni zapojit. Snažila jsem se docílit toho, aby se vždy od každého respondenta 

s PAS do výzkumu zapojil i jeho manažer či buddy, se kterými jsem vždy rozhovor 

uskutečnila dříve než s daným zaměstnancem s PAS. Tuto podmínku jsem si zvolila 

ze dvou důvodů. Zaprvé měli manažeři možnost mě upozornit na komunikační 

specifika dané osoby s PAS, čemuž jsem pak přizpůsobila formulování otázek. 

Druhý důvod byl, že při komunikaci s osobami s PAS je nutné formulovat jasné a 

konkrétní otázky. Z tohoto důvodu jsem se snažila nejdříve skrz manažery a buddy 

získat co nejvíce informací, abych se poté mohla zaměstnanců s PAS ptát na 

konkrétní situace či procesy. 

Nakonec se do výzkumu přihlásily 3 osoby s PAS, z čehož byla jedna žena a 

dva muži. Jeden ze zaměstnanců spadal do věkové skupiny 20–24 a další dva do 

skupiny 25–29. Dva z těchto zaměstnanců pracovali v HR týmech a jeden ve 

scanning týmu spadajícím pod finanční oddělení. Dva ze zaměstnanců měli 

ukončené vysokoškolské vzdělání a třetí měl dokončené středoškolské vzdělání 

s maturitou. Všichni tři měli diagnostikovaný již v dětství Aspergerův syndrom, 

avšak nikdo z nich nevyužíval podpůrné služby během studia. Až na jednoho 

zaměstnance, který měl zkušenosti pouze se stážemi či dobrovolnictvím, měli zbylí 

zaměstnanci předešlé pracovní zkušenosti, avšak ani jeden v příbuzné oblasti, jako 

je jejich současná práce.  

Dále se přihlásili dva buddy a dvě manažerky. V případě buddy se jedná o 

jednoho muže a jednu ženu s tím, že oba spadají do věkové skupiny 25–29 let. U 

manažerek se jedná o věkovou skupinu 30–35 let. Až na jednu buddy, která 
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vystudovala na vysoké škole obor psychologie, neměl nikdo z manažerů ani buddy 

předchozí zkušenost s osobami s PAS. Všichni z nich se do programu zapojili 

dobrovolně. Jedna manažerka a jedna buddy jsou z oddělení HR a zbylí dva 

z oddělení financí. 

3.4 Použité metody  

V této práci využívám kvalitativní výzkum a jako metodu sběru dat jsem 

zvolila polostrukturovaný rozhovor. V případě manažerů a buddy jsem z již výše 

zmíněných důvodů zvolila otevřené a všeobecnější otázky, zatímco u respondentů 

s PAS jsem vzhledem k charakteru jejich handicapu volila velmi konkrétní až 

návodné otázky. Využití návodných otázek u respondentů s PAS je vhodné, a někdy 

až nutné, protože je to často jediný způsob jak dostat konkrétní odpověď ke 

konkrétní situaci. Navíc osoby s PAS odpovídají i na návodné otázky upřímně, čímž 

se snižuje riziko zkreslení.  

Další metodou získávání informací byla aktivní dobrovolnická participace 

v projektu a to včetně aktivního zapojení do některých HR procesů. Díky této 

participaci jsem měla též přístup k informacím o fungování projektu v dalších 

zemích, kde tento projekt probíhá již delší dobu. Tyto poznatky jsem též využila 

k naplnění cíle práce. 

Za účelem naplnění cíle práce jsem provedla komparaci těchto výpovědí 

s teoretickými zdroji a se zkušenostmi zaměstnance Nautisu, který je zodpovědný 

za sociální a pracovní rehabilitace. Na základě propojení těchto zdrojů jsem poté 

formulovala konkrétní doporučení.  

Malý vzorek respondentů vedl také k velkému důrazu na anonymitu, kterou 

všichni respondenti uvedli jako podmínku své účasti. Z tohoto důvodu nepoužívám 

v práci žádná jména, práce neobsahuje přepis a výpovědi respondentů většinou 
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nejsou spojovány s jeho/jejím oddělením, protože to by též mohlo vést ke snadné 

identifikaci respondenta.  

3.5 Výsledky výzkumného šetření  

Jedním z hlavních výsledků výzkumného šetření bylo zjištění, že se 

zaměstnanci s PAS stali plnohodnotnými členy pracovních týmů. Jak manažeři a 

buddy, tak zaměstnanci s PAS popisovali prozatímní spolupráce velmi pozitivně. 

Subjektivní vnímání různých situací se však někdy u zaměstnanců s PAS a jejich 

manažerů a buddy velmi lišilo. Tuto skutečnost lze například pozorovat u odpovědi 

na otázku týkající se pozitivních aspektů zaměstnanců s PAS a jejich výkonů. 

Zaměstnanci s PAS během rozhovoru upozorňovali především na své negativní 

vlastnosti a chyby. Většina mi nebyla schopná uvést jedinou svoji pozitivní 

vlastnost, která by mu pomáhala být v práci úspěšný.  

Na druhou stranu při rozhovoru s buddy a manažery, byla od všech 

respondentů vyzdvihována pečlivost a kvalita práce zaměstnanců s PAS. Jedna 

manažerka připustila, že je zaměstnanec s PAS trochu pomalejší, ale že vždy 

provede úkol perfektně. Navíc lidé z ostatních týmů, kteří přijdou někdy do 

kontaktu s výsledky jeho práce, vyzdvihují jeho přesnost, pečlivost a zaměření na 

detail. O zaměstnankyni, která byla nejvíce sebekritická, jsem se od buddy 

dozvěděla, že je jednou z nejvýkonnějších členek týmu a že jsou jí z tohoto důvodu 

často přidělovány nejnáročnější úkoly. 

V dalším případě zaměstnanec s PAS popisoval jako velkou chybu a selhání, že 

se mu jednou stalo, že udělal překlep ve jménu zaměstnance. Manažerka tohoto 

zaměstnance však naopak byla nadšená, že za celých 6 měsíců se mu podařilo 

udělat jen jeden překlep, což je v jejím týmu velmi nadprůměrný výsledek. 
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Toto rozdílné vnímání může být způsobeno tím, že osoby s PAS mnohem hůře 

vnímají chyby, jak své, tak ostatních lidí. Pro osoby s PAS znamená chyba narušení 

systému a nevítanou změnu. Jeden z buddy zmínil, že se snaží v případě vyskytnutí 

chyby se zaměstnancem s PAS tuto chybu analyzovat, ale zároveň se ho snaží 

uklidnit, že se nestalo nic fatálního. Dále zmiňuje, že si dle jeho názoru jeho 

svěřenec velmi váží pochval a dělá mu dobrý pocit, že je užitečný a dělá svoji práci 

kvalitně. 

Další zjištění plynoucí z rozhovorů s manažery se týkalo motivace k zapojení do 

programu Autism@Work. Společnost SAP se snaží intenzivně proklamovat, že 

Autism@Work není CSR projektem a snaží se informovat zaměstnance o silných 

stránkách osob s PAS v kontextu zaměstnávání. I přesto se obě manažerky dle 

svých slov původně zapojily do programu kvůli tomu, aby mohly osobám s PAS 

pomoci se lépe integrovat do společnosti. Po krátké době si však začaly 

uvědomovat pozitivní aspekty zaměstnávání osob s PAS a začaly na celý projekt 

nahlížet více pragmaticky. Zjistily, že osoby s PAS jsou velmi dobrými pracovníky a 

že pro jejich plnou integraci do týmu musely učinit pouze malé množství změn. 

Obě manažerky doporučují ostatním manažerům zapojení do tohoto programu. 

Avšak i přes počáteční spíše altruistickou motivaci a snahu přizpůsobit pracovní 

podmínky a procesy potřebám zaměstnanců s PAS, obě manažerky zdůrazňují, že 

se vždy snažily zamezit pozitivní diskriminaci či přílišným úlevám. Jedním 

z hlavních důvodů bylo to, že by přílišné úlevy nemotivovaly zaměstnance s PAS 

k plnému využití svého potenciálu, a navíc by tyto úlevy mohly být vnímány 

negativně ze strany zbytku týmu a integraci zaměstnance s PAS by to více uškodilo, 

než pomohlo. 

 Co se úpravy pracovního prostředí a procesů týče, tak jsem od zaměstnanců 

s PAS během rozhovoru nezískala žádné konkrétní podněty pro zlepšení. Všichni 
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ocenili, že si v rámci recruitingu mohli prohlédnout své budoucí pracovní prostředí 

a vyzkoušet i případnou budoucí náplň práce. Dva z nich však zmínili, že byl 

přijímací proces dost náročný.  

S tím, že byl přijímací proces náročný, souhlasili i buddy a manažeři. Dále se 

všichni shodli, že by dle jejich názoru mohla být zkrácena AC část s legem, ale na 

druhou stranu velmi ocenili část s work shadowingem, protože díky ní mohli lépe 

odhadnout, zda se daný jedinec na práci hodí a zda ji bude dobře vykonávat.  

V procesu adaptace všichni zaměstnanci s PAS ocenili, že se jim všichni snažili 

vycházet vstříc a byli velmi trpěliví a nápomocní. Velmi pozitivně též všichni 

respondenti hodnotili možnost využití konzultací se zaměstnanci Nautisu. Možnost 

využít tyto konzultace jim dávala pocit bezpečí, protože věděli, že se mohou obrátit 

o pomoc k odborníkovi. Na druhou stranu ani jeden z mých respondentů tyto 

konzultace pravidelně nevyužívá a využívali je spíše sporadicky na začátku 

programu. 

Jak manažeři, tak buddy uvedli, že nejvíce museli své chování uzpůsobovat 

v oblasti komunikace, a to především v případě delegování úkolů a vysvětlování 

nových procesů. Všichni buddy a manažeři se shodli, že základním pravidlem je 

snaha o stručnost a strukturovanost. Všichni respondenti upozorňovali, že ideální 

metodou učení novým procesům je instruktáž doplněná jak o ústní, tak písemné 

instrukce. Jeden buddy a jedna manažerka například po rozhovoru shrnovali 

nejdůležitější výstupy písemně v emailu. Tato manažerka navíc dodala, že někdy 

poté, co pošle email na celý tým, posílá podrobnější email zaměstnanci s PAS, aby 

měla jistotu, že danou věc pochopil. V případě velmi důležitých informací vyžaduje 

od zaměstnance potvrzení, že email pochopil a někdy ho poprosí, aby danou věc 

popsal vlastními slovy. 
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Metodu doptávání či shrnutí vlastními slovy používá i jeden z buddy, který hned 

na začátku zjistil, že mu zaměstnanec s PAS často odsouhlasil, že dané věci rozumí 

i přesto, že tomu tak nebylo. Tento problém neměla druhá buddy, jejíž svěřenkyně 

se jí vždy vyptávala na velké množství otázek, až do té chvíle, než měla pocit, že 

danou věc plně pochopila.  

Na druhou stranu v oblasti přizpůsobování pracovního prostředí nebylo nutné 

v rámci projektu činit žádné úpravy. Obě manažerky potvrdili, že pro zaměstnance 

s PAS vybrali klidnější místo, avšak impulz přišel z jejich strany a tato místa nebyla 

zaměstnanci s PAS vyžádána. Jedním z možných důvodů, proč se v této oblasti 

nevyskytly problémy, může být to, že si kandidáti s PAS mohli předem pracovní 

prostředí prohlédnout, a tudíž základně věděli, co očekávat. Buddy také potvrdili, 

že nemuseli nijak podrobně popisovat neformální pravidla na pracovišti či více než 

obvykle pomáhat s integrací jedince do kolektivu. 

V kontextu úprav manažerských metod bylo zásadním zjištěním, že trénink 

manažerů i buddy se zaměřoval převážně na všeobecná specifika osob s PAS a 

komunikaci s nimi, ale nezaměřoval se na konkrétní manažerské činnosti. Avšak 

manažeři i buddy považovali obdržené informace za dostatečné, protože bylo 

možné je poměrně jednoduše aplikovat do pracovního prostředí. Navíc při 

přijímacím řízení byli přítomni zaměstnanci Nautisu a Specialisterne, kteří hráli 

v těchto procesech klíčovou roli. Jejich služby dále mohli účastníci programu 

využívat v rámci konzultací s těmito odborníky. Na druhou stranu s některými 

procesy, zahrnujícími například tvorbu popisu pracovního místa či roční hodnocení, 

externí pracovníci nebyli schopni manažerům pomoci, protože neznali procesy 

v dané firmě. 

Trénink poskytnutý ostatním kolegům oba buddy hodnotí pozitivně. Zvlášť 

ocenili, že se jim zaměstnanci Nautisu snažili konkrétně představit jejich budoucí 
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kolegy a jejich specifika. Na druhou stranu by však jeden z nich ocenil trénink i po 

nástupu jedince, kde by mohli kolegové konzultovat konkrétní situace. Jedním 

z důvodů, proč by tento dodatečný trénink uvítal, bylo, že jako buddy musel 

odpovídat ne velké množství zvědavých a někdy i dle jeho mínění zvláštních dotazů.  

Jak manažeři tak buddy se shodují, že nemají potřebu nějak více kontrolovat 

výstupy práce zaměstnanců s PAS v porovnání se zbytkem týmu. Naopak vyzdvihují, 

že zaměstnanci s PAS dělají mnohem méně chyb než ostatní zaměstnanci. Jeden 

buddy ještě dodává, že někteří další zaměstnanci z týmu mají někdy tendenci odbýt 

části úkolu, které nejsou klíčové, avšak zaměstnanec s PAS se vždy snaží 

k dokonalosti dotáhnout všechny aspekty zadaného úkolu. Navíc se tato pečlivost 

dle jeho názoru negativně neodráží na rychlosti, protože je tento daný zaměstnanec 

s PAS schopen se na práci soustředit a intenzivně pracovat bez přestávek a 

zbytečného rozptylování. Jedna z manažerek však měla zkušenost, že je 

zaměstnanec s PAS o trochu pomalejší než ostatní zaměstnanci v týmu, avšak 

koncový příjemci výsledků jeho práce ho pravidelně chválí za nadprůměrnou 

kvalitu, takže to ve výsledku nepovažuje za problém. 

Ohledně řízení kariéry se během výzkumu nepodařilo získat mnoho podkladů, 

protože program Autism@Work běží ve firmě poměrně krátkou dobu, tudíž toto 

téma ještě nebylo na pořadu dne. Přesto si však myslím, že je velmi důležité k této 

problematice zformulovat doporučení, protože neplánované povýšení může 

způsobit osobám s PAS velké problémy. Při formulování doporučení k této 

výzkumné otázce jsem využila dostupné literatury a zkušenosti odborníků z 

Nautisu. 
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3.6 Diskuse  

Problematika úpravy personálních procesů a činností je v literatuře velmi málo 

popsána, tudíž je obtížné výsledky výzkumu porovnávat s další literaturou. Velká 

část literatury navíc cílí na uchazeče o zaměstnání s PAS, a nikoliv na 

zaměstnavatele. Avšak i studium literatury zaměřené na uchazeče může pomoci 

zaměstnavatelům například pochopit, jaká očekávání mají uchazeči ohledně 

průběhu přijímacího řízení, atd. Při úpravě personálních procesů je dále vhodné 

vycházet ze všeobecných poznatků o PAS a dále je možné využít rad odborníků na 

tuto oblast, například organizací nabízejících služby podporovaného zaměstnávání 

pro osoby s PAS.  

3.6.1 Analýza a tvorba pracovního místa 

Základním pravidlem pro úspěšnou analýzu pracovního místa pro zaměstnance 

s PAS je snažit se vyzdvihnout jejich silné stránky, a naopak eliminovat projevení 

slabin a případných problematických aspektů. Ideální metodou je v tomto případě 

tailoring, neboli vytváření pozice na míru. K této metodě lze přistupovat dvěma 

způsoby. První je, že je vytvoříme pozici na míru přímo konkrétnímu uchazeči. 

Tento způsob je vhodný především když má jedinec nějakou unikátní vlastnost, 

zájem nebo neobvyklou znalost určité problematiky (Suomi, Ruble a Dalrymple, 

1993, s. 9).  

Pokud daný kandidát využívá služby podporovaného zaměstnávání či služeb 

pracovní rehabilitace, tak je vhodné zapojit do přípravy popisu pracovního místa 

zapojit i jeho konzultanta či konzultantku, kteří mohou pomoci s co 

nejefektivnějším využitím potenciálu daného jedince, a zároveň mohou pomoci 

eliminovat případné problémy. 
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V případě tailoringu je nutné se ujistit, že má zaměstnanec dost pracovní 

náplně. Pokud jedinec nebude mít dost práce, tak na to většinou neupozorní a 

pouze čeká, až mu někdo něco dalšího zadá. Navíc tento nestrukturovaný čas, kdy 

zaměstnanec neví, co má dělat, u něj může vyvolat úzkostné stavy a s ním spojené 

další problémy. Tohoto lze předejít průběžnou kontrolou a také sepsáním soupisu 

činností, které může zaměstnanec vykonávat v případě, že dokončil všechnu 

zadanou práci 

Tento problém nastal i v programu Autism@Work, kdy byla pro zaměstnance 

s PAS vytvořena speciální pozice. Vedení týmu však bohužel správně neodhadlo 

množství práce a rychlost zaměstnance, takže se velmi často stávalo, že měl velké 

množství nestrukturovaného času. Manažerka daného zaměstnance vyzvala, aby se 

ptal ostatních kolegů, zda jim může s něčím pomoci, a někdy byl poslán dokonce i 

na úplně jiné oddělení. Tyto skutečnosti vyvolávaly v zaměstnanci pocit nejistoty, 

který vedl k úzkosti a postupně i k záchvatům agrese. I přes velkou snahu 

manažerky a konzultantů z Nautisu se problém dále stupňoval, a navíc se výrazně 

zhoršily vztahy mezi zaměstnancem s PAS a zbytkem týmu. Nakonec tento celý 

problém vyústil v ukončení pracovního poměru. 

Druhou možností je vytvoření pozice na míru typickému představiteli 

zaměstnanců s PAS, s tím, že při vytváření vycházíme z všeobecných charakteristik 

osob s PAS. Typickým příkladem může být seskupení rutinních prací náročných na 

pozornost a zaměření na detail z celého oddělení a omezení častých změn, nutnosti 

komunikace a dalších sociálních interakcí. Díky tomuto postupu lze omezit pro 

zbytek týmu množství monotónní práce, která je často ostatními zaměstnanci 

vykonávána s odporem, a při níž díky nízké motivaci často dělají chyby. Navíc 

zaměstnanec s PAS může dělat práci, která mu vyhovuje a kterou navíc často 

vykonává velmi efektivně.  
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V případě projektu Autism@Work bylo na manažerech, kteří se dobrovolně do 

programu přihlásili, aby si zvolili, jakou metodu pro tvorbu pracovního místa 

využijí. Před začátkem projektu byly manažerům představeny výhody a možná 

rizika zaměstnávání osob s PAS odborníky ze Specialisterne a Nautisu. Poté 

manažeři, kteří se rozhodli tohoto projektu zúčastnit, vytvořili první verzi popisu 

pracovního místa, kterou poté společně prodiskutovali a případně upravili 

s odborníky.  

Jedna manažerka se například rozhodla pouze upravit současnou pozici 

existující v jejím týmu, a to tím způsobem, že eliminovala činnosti vyžadující 

sociální interakci a rozvinutou komunikaci. V tomto konkrétním případě se jednalo 

o vyškrtnutí povinnosti operovat na zákaznické lince. Dále byla omezena činnost 

vyžadující práci s osobními a citlivými údaji. Kvůli handicapu v oblasti sociálních 

vztahů si jedinci s PAS často neuvědomují, které informace jsou citlivé, a nemělo by 

se o nich veřejně mluvit (Howlin, 2009, s. 195).  

V tomto případě se manažerka inspirovala postupem, který zvolili kolegové 

v Kanadské pobočce SAP na konzultantském oddělení, kde projekt běží již od roku 

2013. Manažer tohoto oddělení spolu se zaměstnancem s PAS Mathew natočili 

video, kde popisovali zapojení do projektu a snažili se motivovat další manažery 

k zapojení. Na úplném počátku Matheweho působení v SAP měl v popisu práce 

pouze kontrolovat zdrojové kódy, hledat chyby hlášené klienty a tvořit pro ně 

řešení, které pak vysvětlovali klientům jeho spolupracovníci. Po pár měsících byl 

Mathew schopen začít sám vysvětlovat řešení klientům přes email. A po roce se 

jeho samostatnost a pracovní kompetence vyvinuly natolik, že byl schopen 

obsluhovat aktivní zákaznickou linku a volat klientům za účelem prezentování 

řešení. Pořád však není schopen pracovat s linkou pasivní.  
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Na tomto případu můžeme jasně vidět, že kompetence jedinců se mohou 

zásadně vyvíjet, a proto je vhodné případně postupně upravovat oblast činností, 

který jedinec vykonává. Je jistě vhodnější začít s jednoduššími úkoly a postupně 

přidávat, protože pro jedince s PAS je ze začátku velmi náročné si zvyknout na 

pracovní režim a prostředí. Je však nutné o těchto úpravách se zaměstnanci vést 

dialog a připravovat je na příchod změn. 

Při tvorbě kompetenčního profilu si je nutné vyjasnit, jaké kompetence jsou 

opravdu klíčové pro výkon dané práce. Toto se týká především komunikačních a 

sociálních kompetencí, které mnoho manažerů zařazuje do kompetenčního profilu 

zcela automaticky, i přesto, že úspěšné vykonávání dané práce není na úrovni 

těchto kompetencí nijak závislá. Zbytečný výskyt těchto kompetencí 

v kompetenčních profilech může způsobit odrazení osob s PAS o ucházení se o tyto 

pozice, i přesto, že by se na ně hodili a byli je schopní kvalitně vykonávat.  

3.6.2 Získávání, výběr a přijímání pracovníků 

3.6.2.1 Získávání pracovníků 

Metody získávání zaměstnanců s PAS se liší podle toho, zda je daná pozice 

otevřená pouze pro osoby s PAS, například v rámci nějakého programu, či je 

otevřená pro všechny kandidáty včetně osob s PAS. V obou případech je vhodné 

využít běžného typu inzerce například na online pracovních portálech či na úřadech 

práce s tím, že je vhodné v inzerátu jasně specifikovat, že je daná pozice vhodná i 

pro osoby s PAS. Kromě běžných nástrojů lze také využít speciální portály pro 

osoby s PAS, jejichž příklad jsem uvedla v kapitole 2.2 či je možné přímo oslovit 

organizace pracující s osobami s PAS, které jsou schopny případně i doporučit 

konkrétní jedince a poskytnout jak kandidátovi tak i zaměstnavateli pomoc a 

poradenské služby.  
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V případě cílení na osoby s PAS bychom se měli snažit být v inzerátu co nejvíce 

konkrétní ohledně charakteru práce a požadavků na danou pozici. Mnoho osob 

s PAS trpí hypersenzitivitou či má další specifické potřeby týkající se pracovního 

prostředí, a proto například mají problémy s prací v open space kancelářích. 

Z tohoto důvodu je vhodné alespoň základně popsat pracovní prostředí a pracovní 

režim. 

3.6.2.2 Výběrové řízení se zaměstnanci s PAS  

Při výběrovém řízení osob s PAS je možné využít mnoho metod. Nejčastěji se 

však využívá tradiční nebo multimodální výběrový rozhovor. V této podkapitole 

uvedu příklady úprav výběrových rozhovorů, které mohou pomoci zaměstnavatelům 

získat co nejvíce relevantních informací a vytvořit co nejlepší podmínky pro 

kandidáty s PAS pro prezentování svých kompetencí. Dále je možné využít osobám 

s PAS na míru upravené assesment centrum, jež bylo například využito v rámci 

programu Autism@Work a jež popíšu v druhé části této kapitoly.  

Použití rozhovoru je vhodné i z toho důvodu, že existuje mnoho rad pro osoby 

s PAS, jak se chovat při pracovním pohovoru, a jedinec s PAS se proto může lépe 

připravit. Již v kapitole o komunikaci jsem zmínila, že existují i aplikace, které by 

měli jedince na tuto situaci připravit. Pracovní pohovory jsou snad pro každého 

jedince velmi stresovou záležitostí a pro osoby s PAS dvojnásob. Temple Grandine 

radí, že úspěšnou strategií je nesnažit se prodat svoji osobnost, ale svoji práci. 

Proto doporučuje uchazečům si na pohovor připravit portfolio či přímo na pohovoru 

ukázat silné stránky při názorné ukázce práce (Simone, 2010, s. 11). 

Osobám řídící pohovor se doporučuje ptát spíše na behaviorální než situační 

otázky. Otázky by celkově měli být konkrétní a jasné. Během svých rozhovorů jsem 

zjistila, že je potřebné někdy pokládat až návodné otázky, které jsou v případě 
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osob s PAS přípustné, protože u osob s PAS je málo pravděpodobné, že by si 

vymýšleli nepravdivé odpovědi, aby se zavděčili. Dále je klíčové se doptávat, avšak 

je nutné se smířit s tím, že ani při použití návodné otázky se může stát, že se vám 

nepodaří získat na otázky dostatečnou odpověď. Je velmi důležité, aby se člověk při 

pohovoru odprostil od souzení neverbální komunikace kandidátů a dalších 

komunikačních a sociálních specifik popsaný v předchozích kapitolách 

 Doporučuje se například vyhnout otázkám typu „Povězte mi něco o sobě“ (Hill, 

Dockery, Perkins, McIntosh, 2011, s. 1). Behaviorální otázky mohou pro některé 

uchazeče také představovat problém. Jeden z účastníků výzkumu uvedl, že jeho 

mozek není zvyklý uchovávat v paměti údaje o tom, kdy a co konkrétně v nějaké 

situaci dělal a k čemu jeho činy vedly ( Hendrickx, 2008, s. 106–107). 

Nedorozuměním při zodpovídání otázek se dá předejít tím, že na začátku pohovoru 

uchazeči vysvětlíte, že se může kdykoliv zeptat, pokud neporozumí otázce. Toto 

opatření může celkově uvolnit atmosféru při celém pohovoru a dát uchazeči s PAS 

pocit většího bezpečí a pohodlí. 

Zajištění pohodlí a bezpečí je velmi klíčovým faktorem ovlivňující úspěšnost 

přijímacího řízení. Celkově platí, že by se každý pohovor měl uskutečňovat v klidu a 

jeho účastníci by neměli být rušeni. Pro pohovory s osobami s PAS je toto pravidlo 

velmi důležité, protože osoby s PAS jsou velmi citlivé na rušivé vlivy okolního 

prostředí. Hypersenzitivita může být problémem i při budoucím zaměstnání, a 

proto by měla osoba vedoucí pohovor kandidátovi co nejlépe popsat budoucí 

pracovní prostředí a pracovní režim a také dát kandidátovi dostatečný prostor pro 

případné otázky. Navíc typ pracovního prostředí je pro osoby s AS často mnohem 

důležitějším faktorem, než je plat nebo specifická náplň práce (Fast, 2004, s. 147).  

Například jedna z manažerek z programu Autism@Work hledala zaměstnance do 

týmu skenujícího materiály pro finanční oddělení a během pohovoru se kandidátů 
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ptala, zda by jim nepůsobila problémy práce se skenery, které vydávají hlasité 

zvuky a záblesky.  

Během pohovoru je také dobré se zeptat, zda má jedinec zkušenosti 

s dobrovolnictvím či jiným působením v neziskových organizacích či spolcích. 

Mnoho osob s PAS například nemá mnoho pracovních zkušeností z privátní oblasti, 

ale mnoho z nich je aktivní v neziskových organizacích, kde si mohou nacvičit 

základní pracovní návyky i sociální a komunikační dovednosti (M. Souto–Oter, D. 

Ulicna, L. Schaepkens, V. Bognar, 2012, s. 8). Příkladem může být jeden ze 

zaměstnanců z programu Autism@Work, který mi na začátku rozhovoru řekl, že 

nemá pracovní zkušenosti, ale během rozhovoru jsem zjistila, že byl na stáži 

v Člověku v tísni a že vedl skupinu a organizoval akce pro jinou neziskovou 

organizaci.  

Často spekulovanou otázkou je, zda by osoby s PAS měli svoji diagnózu uvádět 

do CV. Odborníci ani samotní autisté se v tomto bodě neshodují. Mr. Womell uvádí, 

že v době, kdy uváděl ve svém CV, že trpí Aspergerovým syndromem, ho prakticky 

nikdo nezval na pohovor. V okamžiku, kdy tuto poznámku z životopisu smazal, ho 

začali firmy zvát na pohovory, ale při samotném pohovoru nechápali, proč se chová 

tak zvláštně (Beaumont, 2001). Tento případ je jasnou ukázkou typického problému 

osob s PAS. Pokud však uvedou svoji diagnózu do CV, tak dají šanci zaměstnavateli 

si zjistit více informací o PAS před samotným pohovorem a případně přijímací 

proces adekvátně upravit. Další možností je uvedení diagnózy do motivačního 

dopisu, kde je možné popsat jak pozitiva, tak upozornit na případné problémy. 

Jak jsem již zmínila na začátku podkapitoly, přijímací řízení v rámci programu 

Autism@Work bylo navrženou společností Specialisterne přímo na míru osobám 

s PAS. Celý proces trval několik týdnů, skládal se z několika fází a používal několik 

metod. Nejdříve bylo na doporučení Nautisu vyzváno několik kandidátu k zaslání 
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životopisů společnosti SAP s tím, že se neucházeli o konkrétní pozici, ale pouze o 

zařazení do programu, protože budoucí pracovní pozice byla určena až na konci 

výběrového řízení. Vybraní kandidáti byli posléze pozváni na AC organizované 

společností Specialisterne v prostorách SAP, jehož se mohli chvílemi zúčastnit i 

potenciální budoucí manažeři. V první části AC bylo kandidátům zadáno, že mají 

sestrojit a naprogramovat robota za použití Lego Mindstorm, kterého budou 

později prezentovat ostatním.  

Toto AC se odlišovalo od běžných především v tom, že každý kandidát pracoval 

na svém vlastním robotu, přesto se však daly pozorovat sociální a komunikační 

kompetence jedinců, protože všichni stavěli v jedné místnosti a jedním 

z pozorovaných kritérií bylo, do jaké míry a jakým způsobem během stavení 

interagovali s ostatními. Komunikační schopnosti se hodnotili zvláště na základě 

prezentace svých výtvorů manažerům a ostatním účastníkům. Kromě sociálních a 

komunikačních dovedností se pozorovatelé mimo jiné zaměřovali také na 

schopnost následovat písemné a ústní instrukce, na rychlost či na organizaci práce. 

Samotná výsledná podoba robota nebyla zásadní. Na jednu pozici byl přijat i 

kandidát, který robota nestačil dokončit, ale zaujal pozorovatele pečlivostí a 

prezentací. 

Výhodou AC u zaměstnanců s PAS je, že je možné jejich chování velmi rychle 

analyzovat, protože se během aktivit nepřetvařují a chovají se tak, jak se chovají 

normálně. Proto je vhodné se zaměřit i na reálné pracovní situaci, abychom mohli 

lépe predikovat jejich budoucí chování. Dále se doporučuje připravit AC spíše kratší, 

a to jak z důvodu rychlé analýzy chování, tak kvůli tomu, že se osoby s PAS často 

rychle unaví a ztrácí pozornost, což může komplikovat průběh AC a vystavuje to 

jedince s PAS zbytečnému stresu. 
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Úspěšní kandidáti poté strávili několik týdnu seznamováním se s prostředím celé 

firmy a především s fungováním jejich potenciálních budoucích odděleních, která 

jim byla představena během prezentací zprostředkovaných členy daných týmů, kteří 

se pak stanou buddy jednotlivých zaměstnanců s PAS. Poté následoval work 

shadowing během kterého buddy ukázali kandidátům přímo konkrétní práci, kterou 

by vykonávali, a každý z nich si ji mohl zároveň zkusit.  

Na základě work shadowingu buddy udělili kandidátům bodové hodnocení, které 

doplněné o slovní hodnocení předali manažerům. Během této fáze si zároveň 

kandidáti mohli vybrat, na jakém oddělení by chtěli pracovat. V poslední fázi se 

konal rozhovor manažerů s kandidáty, kteří si vybrali jejich oddělení. V některých 

případech již přímo na začátku rozhovoru manažeři oznámili, že je daný jedinec 

přijatý a rozhovor se zaměřoval spíše na organizační záležitosti. Někteří manažeři 

si pozvali na pohovor více kandidátů a rozhodovali se až na základě rozhovoru. 

Kandidáti měli možnost požádat o přítomnost zaměstnance Nautisu, který by jim 

případně mohl během pohovoru pomoci. Této možnosti využila pouze jedna 

kandidátka, které zaměstnanec Nautisu někdy parafrázoval či upřesňoval otázky 

manažera. 

Výběrové řízení v rámci programu Autism@Work je dle mého názoru velmi 

náročné, a to zvláště časově. Tuto skutečnost si uvědomilo i vedení firmy, které se 

po konzultacích s Nautisem rozhodlo celý proces zkrátit, a to hlavně kvůli tomu, že 

další zaměstnanci s PAS se budou přijímat na konkrétní místa průběžně. Základní 

koncept prvního kola formou stavění robotů a dalšího kola pomocí job shadowingu 

a pohovoru s manažerem si firma hodlá ponechat. Avšak vzhledem k tomu, že se 

vždy bude obsazovat jen jedna pozice, tak se výrazně zkrátí doba job shadowingu, 

protože kandidáti nebudou obcházet několik oddělení a naopak budou mít čas 

podrobně prozkoumat to konkrétní místo, na které se hlásí. 
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Dle mého názoru by bylo vhodné omezit časově část zaměřenou na stavění 

robotů na minimum a místo toho do AC zařadit činnosti lépe simulující budoucí 

pracovní náplň. Hlavní důraz by dle mého názoru měl být na job shadowing, který 

by se měl odehrávat v reálném budoucím pracovním prostředí. Tato metoda může 

dle mého názoru pomoci nejlépe oběma stranám nastavit relevantní očekávání 

ohledně budoucí spolupráce. 

Dle mého názoru skutečnost, že měli uchazeči možnost prohlédnout si pracovní 

prostředí již během fáze recruitingu, byla jedním z hlavních důvodů, proč nebylo 

nutné v rámci programu Autism@Work nijak zásadně upravovat pracovní prostředí 

nově příchozím zaměstnancům s PAS. Mnoho autorů však popisuje různé problémy, 

které nevhodné prostředí může osobám s PAS způsobit. Některé tyto případy jsem 

pro porovnání uvedla v podkapitole věnující se této výzkumné otázce. 

3.6.3 Přijímání a adaptace pracovníků s PAS 

V případě přijímání osob s PAS není nutné činit nutné tento proces významně 

upravovat, avšak je dobré si zjistit, na jaké všechny příspěvky má zaměstnavatel 

v případě zaměstnávání daného zaměstnance s PAS nárok. Pokud daný 

zaměstnanec využívá služeb podporovaného zaměstnávání, tak mnoho organizací 

zprostředkovávajících tyto služby nabízí pomoc zaměstnavatelům s žádostmi na 

tyto příspěvky. 

Proces adaptace zaměstnavatelů je klíčový pro úspěšné začlenění jedince do 

pracovního procesu a kolektivu a zároveň pro prevenci případných problémů. 

Kromě naučení jedince pracovních postupů a poučení o firemní kultuře je pro 

úspěšný proces adaptace vhodné zaškolení ostatních kolegů, a to především 

manažera a buddyho, a případná úprava pracovních podmínek, tak aby odpovídali 

specifickým potřebám jedince s PAS. V této podkapitole se zaměřím na přípravu 
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kolegů a pracovních podmínek. Specifika zadávání instrukcí a organizace práce jsou 

natolik obsáhlé, že jim věnuji samostatnou podkapitolu. 

3.6.3.1 Příprava kolegů, manažerů  

Při plánování adaptačního plánu pro zaměstnance s PAS je nutné se zaměřit i 

na přípravu jeho budoucích kolegů a speciálně manažera. Díky zaškolení kolegů 

ohledně specifik osob s PAS je možné předejít mnohým problémům pramenících ze 

strachu z neznámého, stereotypů či nereálných očekávání. V případě osob s PAS si 

například mnoho lidí představí Rainmana či Sheldona Coppera a očekává génii. 

V horším případě PAS zaměňuje s jinými psychickými poruchami, jako je například 

schizofrenie, a může se bát. 

Intenzita a obsah tréninku by mělI záviset na míře spolupráce zaměstnanců 

s novým zaměstnancem s PAS, protože jinou míru informací potřebuje vědět 

zaměstnanec, který pouze pracuje na stejném patře v porovnání s buddym, který 

s jedincem spolupracuje každý den. Potřebné informace je samozřejmě možné 

získat i samostudiem, avšak mnohé organizace pracující s osobami s PAS poskytují 

podobně zaměřené tréninky a navíc pokud zaměstnanec s PAS využívá služby 

podporovaného zaměstnávání, tak je možné požádat o poskytnutí tréninku přímo 

jeho konzultanta, který může poskytnout konkrétní informace o daném jedinci. 

Na úrovni organizace je možné uspořádat osvětové akce například v rámci 

dubnových kampaní organizací zabývajících se autismem, protože duben je 

celosvětový měsíc porozumění autismu. Například společnost SAP se již druhým 

rokem zapojila do soutěže Nautisu o nejlepší fotku v modrém 2 . Oba roky se 

dopoledne konalo focení v modrém a v rámci odpoledního programu se všichni 

zaměstnanci mohli zúčastnit besed s odborníky, kteří prezentovali jak specifika 

                                         
2 Modrá je oficiální barvou PAS 
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PAS, tak seznamovali zaměstnance s průběhem programu. V letošním roce byly do 

programu dokonce zařazeny rozhovory s účastníky programu Autism@Work, kdy 

zaměstnanci s PAS a jejich manažeři a buddy odpovídali jak na předpřipravené 

otázky moderátora, tak na otázky zaslané zaměstnanci či přímo položené během 

rozhovoru. Dále byl také dán prostor pro pokládání otázek odborníkům, a to jak 

během besedy, tak i v soukromí během rautu, který po akci následoval. 

Dalším typem poskytovaného tréninku je trénink pro budoucí tým 

zaměstnance s PAS. Během tohoto tréninku představí lektor specifika PAS, doporučí 

jakým způsobem s jedincem komunikovat, upozorní na případná rizika a případně 

vyvrátí mýty či stereotypy. V případě projektu Autism@Work se konal trénink před 

nástupem zaměstnance s PAS a byl veden zaměstnancem Nautisu, který budoucí 

zaměstnance s PAS znal z pracovních rehabilitací, a díky tomu mohl ostatní 

zaměstnance připravit na konkrétní situace a specifika jejich budoucího člena týmu. 

Kromě tréninku před nástupem ještě Nautis zmiňuje možnost tréninku pro 

týmové kolegy těsně po nástupu jedince s PAS, kdy doporučuje na začátek zařadit 

aktivitu, kdy mají ostatní kolegové popsat vlastními slovy, v čem se podle nich liší 

osoby s PAS. Na základě těchto podnětů pak lektor shrne základní specifika osob 

s PAS a zároveň bude mít možnost reagovat na stereotypy či případné konkrétní 

problémy, které byly zmíněny v úvodní aktivitě (TWCM, 2016, s. 18).  

Právě možnost reagovat na konkrétní problémy či se bavit o konkrétních 

specifikách zaměstnance s PAS je jednou z hlavních výhod tréninku konaného až po 

nástupu jedince s PAS. Další možností je kombinace základního obecného tréninku 

před nástupem s konkrétněji zaměřeným tréninkem po nástupu. Tuto metodu by 

například upřednostňoval i jeden z buddy z programu Autism@Work, podle něhož 

je trénink i přesto, že lektoři prezentovali konkrétní specifika budoucího 

zaměstnance s PAS, před reálnou zkušeností s daným člověkem příliš abstraktní. 
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Na druhou stranu jiná z buddy vidí jako nevýhodu tréninku pořádaného po 

nástupu jedince v tom, že je tím jedinec s PAS exkludován a mluví se o něm za jeho 

zády. Přiznává, že si neumí představit, že by své kolegyni s PAS vysvětlovala, že teď 

jde zbytek oddělení na trénink, při kterém se budou o ní bavit, a ona není pozvaná.  

Dalším typem přípravy jsou individuální konzultace s odborníky. Tento typ 

osvěty je často nabízený v rámci služeb podporovaného zaměstnávání a je 

nejčastěji využíván manažery, buddy a dalšími zaměstnanci, kteří přicházejí se 

zaměstnancem s PAS pravidelně do intenzivního kontaktu. V případě projektu 

Autism@Work dochází do firmy konzultant dvakrát měsíčně, ale v případě akutního 

problému je možné ho kontaktovat i v mezidobí. Tyto konzultace již většina 

účastníků po několika měsících fungování programu nevyužívá, avšak 

poznamenávají, že se díky možnosti se v případě problémů na konzultanta obrátit 

cítí jistěji a bezpečněji. 

Poslední typ tréninku, který v této práci zmíním, je trénink zástupců odborů. Ve 

velkých firmách se silnými odbory je tento trénink velmi důležitý, protože pokud 

mají zástupci odborů alespoň základní znalost o specifikách zaměstnanců s PAS a 

jejich potřebách, tak mohou lépe hájit jejich zájmy, a zároveň se snižuje riziko, že 

by neúmyslně prosazovali něco, co by mohlo zaměstnance s PAS poškodit (Booth, 

2014, s. 26). Z podobných důvodů by měli být proškoleni i pracovníci z oddělení 

HR.  

V programu Autism@Work hodnotím pozitivně, že se firma snažila informovat o 

problematice všechny zaměstnance, a nikoliv pouze ty, kteří přijdou se zaměstnanci 

s PAS přímo do styku. Ohledně motivování manažerů k zapojení se do programu si 

myslím, že mohl být zvolen více pragmatický přístup. Z výpovědí manažerů mi 

přišlo, že se rozhodli zapojit do programu spíše z morálních důvodů a až během 

programu si začali uvědomovat praktické výhody a přednosti těchto zaměstnanců. 
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Pro další pokračování programu by mohlo být užitečné umožnit manažerům, kteří 

zvažují zapojení se do programu, setkání s manažery a buddy, kteří jsou již do 

programu zapojeni, aby mohli sdílet užitečné tipy, a budoucí manažer si utvořil 

reálnější představu ohledně zaměstnávání osoby s PAS. 

Ohledně tréninku pro zbytek týmu souhlasím s poznámkou jednoho buddy, že 

by bylo vhodné uspořádat školení i po nástupu daného jedince, aby měli 

zaměstnanci možnost v rámci tohoto tréninku reflektovat konkrétní zkušenosti a 

případné problémy. Na druhou stranu také souhlasím, že by takto načasovaný 

trénink mohl být negativně vnímán ze strany zaměstnance s PAS. Proto mi přijde 

vhodným kompromisem možnost využívání konzultací s pracovníky Nautisu i 

ostatními zaměstnanci, a ne pouze manažery a buddy. 

3.6.3.2 Úprava pracovního prostředí 

Zaměstnanci s PAS jsou extrémně citliví na pracovní prostředí, jehož 

neadekvátnost může vést k větším absencím, nervozitě, zoufalství, ale také 

k depresím či odchodu s práce. Příkladem může být Douglas, který pracoval v open 

space kanceláři ve velké firmě, kde mu nebyli nijak upraveny podmínky v návaznosti 

na jeho diagnózu. Hluk v kanceláři vedl u Douglase k záchvatům zoufalství a 

depresím, což vyústilo v dlouhodobou pracovní neschopnost. Kvůli těmto 

problémům byl předvolán k disciplinárnímu řízení, kde se pracovníkovi neziskové 

organizace zaměřené na osoby s PAS podařilo vysvětlit, že 90 % absencí bylo 

způsobeno neadekvátnímu prostředí Douglesově diagnóze. Po tomto řízení došlo 

k úpravě prostředí a zaměstnanci HR a Douglasovi spolupracovníci byli vyškoleni 

v problematice autismu. Obě tato opatření vedla k minimalizaci absencí a zvýšení 

pracovního výkonu (Hill, Dockery, Perkins, McIntosh, 2011, s. 3). 
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Při úpravě prostředí se často může jednat o malé změny, které však mají velký 

efekt. Například pokud je zaměstnanec citlivý na hluk, můžeme mu nabídnout 

protihluková sluchátka či telefon, který místo zvonění bliká (Hill, Dockery, Perkins, 

McIntosh, 2011, s. 3). Dalším častým problémem je citlivost na světlo zářivek, 

největším problémem je, pokud navíc blikají či vydávají zvuky. Jeden 

z dotazovaných uvádí, že pokud tato situace nastane, tak se není schopný 

soustředit a objevuje se u něj úzkost (Hendrick, 2008, s. 45). 

Problém může také nastat v dnešní době oblíbených open space kancelářích. I 

přesto, že jednou z podmínek pro účast v programu Autism@Work byla schopnost 

pracovat v open space kanceláři, se SAP snažila zlepšit zaměstnancům s PAS 

pracovní prostředí tím, že je v kanceláři posadila na místa více izolovaná od 

ostatních lidí, například místa vzdálenější od uličky či místa, kdy jedinec seděl ke 

zbytku kanceláře zády. Tyto úpravy byly zaměstnanci s PAS velmi oceněny. 

Dalším problematickým prvkem mohou být změny v pracovním prostředí, 

protože velká část jedinců s PAS má problém s adaptováním se na změnu, které 

v nich mohou vyvolávat úzkost či záchvaty agrese. Například Howlin ve své knize 

uvádí případ, kdy zaměstnanec hodil hrnkem po kolegyni, protože použila jinou 

konvici, než na kterou byl zvyklý (2005, s. 194).  

Tento příklad je dosti extrémní, přesto je však vhodné upozorňovat 

zaměstnance s PAS na případné zásadní změny v pracovním prostředí, jako je 

například nový kolega u stolu, změna nábytku atd. Pokud bude zaměstnanci 

vysvětleno, kdy změna přijde a jak ho ovlivní, tak se zvyšuje pravděpodobnost, že 

se s ní lépe vyrovná (Howlin, 2005, s. 204). 

Podobně jako v případě tvoření popisu pracovního místa je vhodné i v případě 

pracovního prostředí začínat na co nejvíce zjednodušeném a upraveném prostředí 
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a postupně přibližovat prostředí normálu. Howlin popisuje případ zaměstnance, 

který na začátku byl schopen pracovat pouze sám v oddělené místnosti, postupně 

mu stačilo, že byl oddělen od ostatních kolegů skládací stěnou, a nakonec byl 

schopen pracovat normálně v místnosti plné lidí (2005, s. 203). 

3.6.4 Zadávání instrukcí a organizace práce  

V této podkapitole se zaměříme již přímo na adaptaci daného jedince a 

především na techniky vhodného zadávání instrukcí a organizaci práce. Pro 

úspěšnou adaptaci zaměstnance s PAS je vhodné, aby měl přiděleného kolegu, 

takzvaného buddyho, který mu pomáhá nejen s ovládnutím pracovních procesů, ale 

i s pochopením neformálních pravidel a kultury dané společnosti a také 

s navázáním sociálních kontaktů.  

Pro osoby s PAS je vhodné mít jasně strukturovaný adaptační plán, avšak je 

nutné vzít v potaz, že mnoho osob s PAS se učí pomaleji. Proto je nutné být 

připraven na to, že naučení některých procesů může trvat déle a je možné, že se 

nějakými procesy bude mít zaměstnanec takový problém, že je bude nutné z plánu 

vyřadit. Tato situace nastala i v rámci projektu Autism@Work, kdy se jednomu 

zaměstnanci nepodařilo naučit jednu část procesu. Tato část nebyla pro výkon 

práce klíčová, a proto manažerka netrvala na tom, že by se ji zaměstnanec naučil. 

Pokud by se však jednalo o klíčový proces, tak by bylo možné požádat o pomoc se 

zacvičením odborníka. 

Výběr tohoto jedince je velmi důležitý, stejně tak jako jeho zaškolení ohledně 

specifik zadávání instrukcí osobám s PAS. Základní vlastností buddyho zaměstnance 

s PAS by měla být tolerance, trpělivost a flexibilita. V případě zaškolování 

zaměstnanců s PAS využívajících služeb podporovaného zaměstnávání může 

s adaptací pomoci i daný asistent. Ten však nezná pracovní postupy, takže spíše 
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pomáhá jedinci s PAS porozumět daným procesům, které jsou mu vysvětlovány od 

ostatních kolegů či buddyho. 

Jak jsem již zmínila, buddy by měl pomoci zaměstnanci s PAS pochopit i 

neformální pravidla na pracovišti. Buddy by měl zaměstnanci vysvětlit například, jak 

se oblékat, jakým stylem hovořit s kolegy a vedoucími pracovníky, že by například 

v kanceláři neměl nahlas pouštět muziku či jíst zapáchající suroviny atd. Dále je 

také důležité podrobně vysvětlit pracovní režim, a to zvlášť pravidla týkající se 

přestávek. Jednou z výhod osob s PAS je, že jsou schopni intenzivně pracovat bez 

ztrácení času kvůli povídání si s ostatními kolegy. Na druhou stranu je u nich větší 

riziko únavy a přepracování, proto je nutné jim vysvětlit, že je v pořádku si brát 

krátké přestávky. Ideální je si určit, jak dlouhé tyto přestávky mají být, aby naopak 

nedošlo k opačnému problému, že by zaměstnanec trávil více času na přestávkách 

než při práci, ale byl by přesvědčen, že je to v pořádku, protože mu to bylo 

povoleno (Bissonnette, 2009, s. 11-13).  

V předchozím odstavci jsem již zmínila jednu z hlavních zásad poskytování 

instrukcím osobám s PAS, a to je přesnost a jednoznačnost zadání. Howlin uvádí 

příklad, kdy jedné zaměstnankyni s PAS bylo řečeno, že má vyřezávat knoflíkové 

dírky. Zaměstnankyně pracovala velmi usilovně a byla velmi překvapená, když 

dostala vynadáno od šokované mistrové, která zjistila, že zaměstnankyně dělá dírky 

kdekoliv na oblečení (2005, s. 194). 

Kromě přesnosti je důležité postupovat systematicky, vysvětlovat vždy jen jeden 

proces, a to podrobně a v logickém sledu. Pro mnoho osob s PAS je důležité 

pochopit souvislosti a vytvořit si v práci vlastní systém a pořádek. Z tohoto důvodu 

často pokládají zaměstnanci s PAS velké množství otázek a ptají se nejčastěji na 

důvody, proč ten proces funguje daným způsobem. Toto zažila i jedna z buddy 

v rámci programu Autism@Work a dodává, že někdy musela přiznat, že neví. 
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Několikrát se také stalo, že díky těmto otázkám zjistila, že daný proces nedává 

smysl a dal by se zjednodušit. Tímto způsobem pomohla zaměstnankyně 

zefektivnit několik procesů a hlavně adaptační plán používaný na oddělení. 

Opačným problémem může být, že se jedinec ptá příliš málo a odsouhlasí, že 

dané věci porozuměl, i přesto, že tomu tak není. Často to může být způsobeno tím, 

že se zaměstnanec bojí zeptat, aby nevypadal hloupě. S tímto problémem se setkal 

i jeden z buddy v programu Autism@Work, který řešil tím, že se často ptal, zda 

rozuměl konkrétní věci či nechal zaměstnance danou věc vysvětlit svými slovy. 

Pro dobré porozumění se doporučuje využívat psané či obrázkové instrukce, 

protože mnoho osob s PAS má vizuální typ myšlení, a navíc kvůli problémům 

v oblasti komunikace mohou mít problém s porozuměním ústně předanými 

instrukcemi. Psané instrukce jsou vhodné také kvůli horší krátkodobé paměti. 

Z tohoto důvodu je lepší rozdělit trénink do menších úseků, aby měl zaměstnanec 

větší šanci si je zapamatovat a pochopit (Bissonnette, 2009, s. 13). 

 V SAP s tímto nebyl problém, protože valná většina oddělení využívá procesní 

příručky, kde jsou jednotlivé kroky popsány a doplněny o obrázky. Často však tyto 

příručky neobsahují všechny kroky, protože se předpokládá, že si některé 

mezikroky zaměstnanec domyslí. Všichni zaměstnanci s PAS, se kterými jsem 

mluvila, mi řekli, že si kvůli absenci těchto mezikroků či nedostatečnému popisu 

příručky doplňovali o vlastní poznámky a někteří z nich si dokonce tvořili vlastní 

podobně konstruované handbooky na další procesy. 

Písemné shrnutí je vhodné například i po složitějším rozhovoru v týmu. Jedna 

manažerka z programu Autism@Work například shrnuje zaměstnanci s PAS do 

emailu úkoly pro něj vyplívající z týmové porady. Často také po zaslání hromadného 
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emailu celému týmu pošle další podrobnější a více strukturovaný email zaměstnanci 

s PAS doplněné o výzvu, aby se ho zeptal, pokud by něčemu nerozuměl. 

Kromě obsahu a způsobu práce je nutné zaměstnance informovat i o 

očekávaném množství práce a jejím načasování. Ohledně načasování je nutné jasně 

zaměstnanci stanovit prioritu jednotlivých činností, protože zaměstnanci s PAS ji 

často hůře rozeznávají. Jeden z buddy popisuje, že kdykoliv přijde důležitý úkol, tak 

zaměstnance jasně instruuje, že musí přestat pracovat na čemkoliv ostatním a musí 

se zaměřit pouze na tento nový konkrétní úkol, který musí být splněn do určité 

doby. 

Co se časového managementu týče, tak je nutné zaměstnance jasně informovat, 

že pokud nějaký úkol dokončí, tak je nutné to oznámit, aby jim byla zadána další 

práce. Toto je důležité, protože osoby s PAS méně často přebírají iniciativu a jen 

čekají, až si někdo všimne, že mají hotovo, a zadá jim novou práci. Z tohoto důvodu 

je lepší nastavit proces tak, aby se proces opakoval, tudíž by ji zaměstnanec mohl 

vykonávat samostatně a nemusel být stále vázaný na svého buddyho či manažera, 

který by mu musel pořád zadávat další práci. 

To že se práce opakuje je důležité i proto, že osoby s PAS se hůře adaptují na 

změny, které v nich často vyvolávají úzkost. Z tohoto důvodu bychom se měli snažit 

omezit množství změn v pracovní náplni jedince. Pokud je nutné změny provést, je 

vhodné na ně jedince předem upozornit a vysvětlit mu, jak tato změna bude 

vypadat, a také ho ujistit, že mu s adaptací na danou změnu pomůžete. 

Kromě zadávání úkolů je nutné se především ze začátku u zaměstnanců s PAS 

soustředit na jejich kontrolu. A to jak z důvodu již zmíněného nepochopení 

instrukcí, tak i z důvodu horšího časového managementu. Jedním z pozitivních 

aspektů zaměstnanců s PAS je pečlivost, na druhou stranu je tento perfekcionismus 
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často spojen se sníženou rychlostí, protože si zaměstnanci s PAS někdy neumí 

adekvátně rozvrhnout čas. V tomto případě je vhodné stanovit měřitelné kvóty pro 

vykonanou práci. Tyto kvóty musí být nastaveny tak, aby odpovídaly schopnostem 

jedince a zbytečně zaměstnance nestresovali. Tyto kvóty je vhodné upravovat 

v závislosti na tom, jak se výkon zaměstnance vyvíjí.  

Kvóty mohou být nahrazeny či spojeny s průběžnou kontrolou práce. Ze začátku 

je vhodné, jako u každého zaměstnance, kontroly vykonávat častěji a postupně 

jejich intenzitu snižovat či je omezit na úplné minimum. V rámci rozhovorů 

s účastníky programu Autism@Work mi všichni manažeři i buddy potvrdili, že po 

několika týdnech již nebylo nutné pravidelně kontrolovat práci vykonanou 

zaměstnanci s PAS, protože ji vykonávají samostatně a velmi kvalitně. 

3.6.5 Řízení pracovního výkonu, rozvoje a kariéry  

Pro řízení výkonu osob s PAS je velmi vhodná metoda řízení podle cílů s tím, že 

je nutné opravdu stanovit SMART cíle s hlavním důrazem na specifičnost a 

stanovení jasné časové osy. Výhodou tohoto přístupu je také to, že pokud manažer 

vytváří cíle se zaměstnancem, tak má zaměstnanec možnost pokládat otázky, které 

mu pomohou porozumět kontextu. Při stanovování a komunikování cílů by se 

manažer měl řídit pravidly komunikace popsanými v předešlé podkapitole. 

Kromě stanovení SMART cílů je nutné zaměstnanci poskytnout jasnou zpětnou 

vazbu a to nejen k jejich pracovnímu výkonu, ale i k jejich chování. Toto je velmi 

důležité, protože se často stává, že se ostatní kolegové či manažeři snaží různými 

náznaky upozornit, že je něco špatně. Zaměstnanci s PAS mají velmi často problém 

tyto náznaky pochopit, a proto pokračují dál ve svém chování beze změny. Howlin 

uvádí příběhy osob s PAS, kteří byli pro ně nečekaně propuštěni z práce kvůli 
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dlouhodobému nevhodnému chování, aniž by je někdo předem na toto chování 

upozornil (2005, s. 202). 

 Pokud tedy například nastane problém, tak je nutné zaměstnanci podrobně 

vysvětlit, co se stalo za problém, jak je nutné ho řešit a také jak předejít výskytu 

podobného problému v budoucnu. I v tomto případě je nutné si ověřit, zda 

zaměstnanec opravdu pochopil, co se mu snažíte sdělit. Pro toto ověření můžete 

využít konkrétní otázky, vyhněte se otázce „Pochopil si to?“, nebo ho můžete 

požádat o shrnutí vlastními slovy. 

Během hodnotících rozhovorů by se měl manažer zaměstnance vybízet k tomu, 

aby se mu svěřil v případě jakýkoliv problémů na pracovišti, ať už se to týká 

pracovního prostředí, či vztahů s ostatními kolegy. Zaměstnanci s PAS se často bojí 

svěřit se svými problémy či je ani nenapadne, že by o nich mohli manažerovi říci. 

Z tohoto důvodu je nutné se snažit vybudovat důvěru a být proaktivní. Například lze 

i poprosit buddyho, aby se snažil pozorovat, zda není nějaký problém, protože jak 

jsem již popsala na začátku práce, mnoho zaměstnanců s PAS je vystavováno šikaně 

či jinak zneužíváno svými kolegy.  

Kromě řešení případných problémů je nutné zaměstnancům s PAS poskytovat 

zpětnou vazbu. Pro zaměstnance s PAS je velmi motivující pocit, že jsou potřební, 

samostatní a „normální“. Z tohoto důvodů je nutné zajistit, aby se i přes menší 

úpravy v pracovním prostředí a komunikaci cítili jako rovnocenní členové týmu. Je 

důležité dát zaměstnancům s PAS najevo, že ho zaměstnáváte kvůli jeho 

kompetencím, a ne kvůli CSR či abyste splnili zákonné normy.  

S motivací a stimulací zaměstnanců souvisí i řízení kariéry. U jedinců s PAS, však 

musíme být v tomto ohledu velmi obezřetní. Temple Grandin upozorňuje, že 

paradoxně jedním z velkých důvodů selhání jedince s PAS v zaměstnání bylo jeho 

povýšení, a to zvláště do manažerské pozice. Manažerské pozice jsou mnohem 
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náročnější na sociální dovednosti a také obnáší velkou míru stresu (Simone, 2010, 

s. 10).  

Na druhou stranu by mohlo být pro jedince velmi demotivující vidět, že ostatní 

kolegové z týmu, kteří například pracují na dané pozici kratší dobu či dělají více 

chyb, jsou na rozdíl od něj povyšování, a dokonce to mohou považovat za 

diskriminaci. V případě řízení kariéry jedinců s PAS je vhodné zaměstnance 

směrovat do expertních pozic spíše než do pozic, kde je nutné řízení lidí, či jsou 

tam vyšší nároky na komunikaci.  

Pokud se manažer rozhodne jedince povýšit, je vhodné tento záměr 

se zaměstnancem projednat, zeptat se ho, zda by měl zájem vykonávat novou 

pozici a také mu podrobně vysvětlit, co by jeho nová pozice obnášela, a případně 

rovnou nastavit adaptační plán.  

Další možností je odměnění jedince za dobrý výkon zvýšením finančního 

ohodnocení. Z výzkumu v rámci projektu Together We Can Manage vyplývá, že pro 

75 % zaměstnanců s PAS je spolu s pocitem užitečnosti hlavní pracovní motivací 

možnost výdělku (Špoutil, 2014, s. 17).  

3.7 Přínosy výzkumu, perspektiva 

Hlavním přínosem tohoto výzkumu je formulování doporučení pro manažery 

a HR specialisty, na které se při řešení otázky zaměstnanosti osob s PAS často 

zapomíná. Navíc se výzkum uskutečnil ve velké korporátní firmě, na čemž je možné 

dokázat, že při mírném upravení pracovních podmínek a procesů je možné 

pracovníky s PAS začlenit i na otevřený pracovní trh a mohou se stát velmi 

přínosnými zaměstnanci. 

Navíc tato práce obsahuje další příklady projektů či služeb zaměřených na 

pracovní uplatnění osob s PAS, přehled legislativy a hlavně popis specifik osob 
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s PAS v kontextu zaměstnávání. Všechny tyto prvky společně s konkrétními příklady 

z praxe mohou pomoci zaměstnavatelům lépe pochopit celou problematiku. 

V rámci výzkumu bylo zajímavé pozorovat posun od altruistické k velmi 

praktické motivaci ze strany zaměstnavatele. Obě manažerky připustili, že se ze 

začátku zapojili do programu hlavně kvůli tomu, že chtěli osobám s PAS pomoci. 

Obě však dodávají, že si začali velmi rychle uvědomovat přednosti těchto 

zaměstnanců a nyní je považují za velmi hodnotné členy týmu. Tuto skutečnost je 

velmi důležité zdůrazňovat, protože pouze s tímto přístupem je možné jedince 

s PAS plně začlenit do pracovního procesu a společnosti.  

Na druhou stranu však nelze zanedbávat přínos pro samotného jedince. 

Konzultant z Nautisu, který se zaměstnanci s PAS zapojenými do tohoto projektu 

dlouhodobě spolupracuje, vyzdvihuje, jak se za několik měsíců výrazně zlepšily 

jejich komunikační dovednosti, sebevědomí a sociální dovednosti, včetně například 

oblékání či celkové péče o sebe sama.  

Naopak limitujícím faktorem tohoto výzkumu je malý vzorek respondentů 

pracujících pouze pro jednu společnost. Dále mohou být výsledky zkreslené tím, že 

do programu Autism@Work byli vybráni zaměstnanci s poměrně lehkými formami 

PAS a s relativně rozvinutými sociálními a komunikačními kompetencemi. Je možné, 

že právě z tohoto důvodu se vyskytnulo poměrně malé množství problémů jak při 

samotné práci, tak v kolektivu. Na druhou stranu na příkladu zaměstnanců s PAS 

zapojených do programu Autism@Work můžeme dokázat, že i pracovně velmi 

schopní jedinci mohou být na trhu práce diskriminováni, jak to bylo v případě 

těchto zaměstnanců před vstupem do tohoto programu. 

3.8 Souhrn dosažených výsledků 

V oblasti tvorby popisu pracovního místa se doporučuje využít metody 

tailoringu, která umožňuje plné využití pracovního potenciálu daného jedince a 
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zároveň může pomoci zlepšit procesy v organizaci, například akumulací činností 

náročných na zaměření na detail do pracovní náplně zaměstnance s PAS. Na 

příkladu programu Autism@Work jsme zjistili, že i metoda tailoringu má svá rizika. 

Z tohoto důvodu je nutné zajistit, aby daná pozice nebyla příliš závislá na zadávání 

práce dalšími členy, byly jasně definované vztahy s ostatními pozicemi stejně jako 

zodpovědnosti, pravomoce a přiměřeně stanovený objem práce. Dále je vhodné 

vysvětlit zaměstnanci s PAS, jak postupovat v případě splnění všech zadaných 

úkolů. Kromě tailoringu je vhodné v existujících popisech pracovního místa 

eliminovat problematické činnosti a postupně upravovat pracovní náplň jedince 

v závislosti na jeho výkonu a potřebách. 

V případě přizpůsobování přijímacího pohovoru osobám s PAS je klíčové být 

připraven na to, že uchazeč pravděpodobně nebude mít skvělé komunikační 

dovednosti, může mít problém s udržováním očního kontaktu a celkově neverbální 

komunikací. Pro dobrý průběh a výsledek pracovního pohovoru je velmi důležité 

vytvoření klidného prostředí a snažit se eliminovat stresové faktory. Při pokládání 

otázek je nutné, aby byly otázky pokládány jasně a srozumitelně. Spíše než 

otevřené situační otázky je vhodné využívat otázky behaviorální a také otázky 

návodné. Spíše než samotný rozhovor je užitečnější dát uchazeči možnost 

demonstrovat své dovednosti v rámci ukázky práce. Ideální metodou je job 

shadowing, jehož další výhodou je, že si jedinec může prohlédnout pracovní 

prostředí a zvyknout si na něj, čímž se mohou eliminovat případné budoucí 

problémy. 

Své dovednosti mohou uchazeči demonstrovat též během AC, které by však, 

pokud to daná pozice nevyžaduje, nemělo být založeno pouze na týmové 

spolupráci. Během AC je možné u osob s PAS velmi rychle vypozorovat jejich 

komunikační dovednosti, reakce na stres, schopnost učit se atd. U uchazečů s PAS 
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je dostačující udělat kratší AC, neboť je málo pravděpodobné, že by se přetvařovali, 

a navíc pro osoby s PAS je typické, že se relativně brzy unaví. 

Pro osoby s PAS je jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících jejich výkon 

vhodné pracovní prostředí. Mnoho osob s PAS jsou hypersenzitivní na vizuální, 

audio i čichové podněty. Již při pohovoru je důležité připravit jedince na budoucí 

pracovní prostředí a zjisti případné speciální požadavky. I velmi nenáročné změny, 

jako je například instalace závěsů či pořízení stínítka na osvětlení může výrazně 

zlepšit spokojenost jedince a předejít případnému stresu či dalším problémům. 

Musíme však mít na paměti, že je možné, že jedinci sami nepožádají o změnu, 

proto je nutné se konkrétně ptát, zda jim vyhovuje daný stůl, osvětlení atd. 

Pro úspěšnou adaptaci jedince s PAS do kolektivu je dále velmi užitečné 

poskytnout informace o specifikách PAS ostatním členům týmu a především 

manažerům. Pokud je jedinec s PAS zaměstnáván v rámci podporovaného 

zaměstnávání, je vhodné využít trénink od pracovních konzultantů daného jedince, 

protože ty mohou tým připravit na konkrétní specifika dané osoby. Většina 

organizací zabývající se pomocí osobám s PAS nabízí firmám zdarma tréninky. 

Mnoho z nich také nabízí seznam doporučené literatury či filmů, které mohou 

kolegům lépe poznat specifika skupiny osob s PAS.  

V oblasti úpravy manažerských metod je klíčové přizpůsobit styl 

vedení individuálním potřebám zaměstnance s PAS. Na druhou stranu je potřeba se 

vyvarovat přílišným úlevám, protože to může být vnímáno negativně ze strany 

ostatních kolegů a také to nemotivuje zaměstnance s PAS se dále zlepšovat. 

Hlavními zásadami pro delegování úkolu jsou srozumitelnost, přesnost, 

strukturovanost. Aktivní využívání těchto zásad může nejenom usnadnit 

komunikaci se zaměstnancem s PAS, ale může celkově zvýšit efektivitu celého týmu 

a díky velmi upřímné zpětné vazbě od kolegů s PAS i některé nastavené procesy. 
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Těchto pozitivních výsledků lze však dosáhnout pouze, pokud je tým trpělivý a je 

schopný přijmout otevřenou, ale většinově konstruktivní kritiku. 

Velmi citlivou záležitostí v případě osob s PAS je řízení jejich kariéry. Existuje 

velké množství případů, kdy povýšení způsobilo jedincům s PAS velké problémy, 

které v některých případech vedly až k ukončení pracovního poměru. Hlavní 

zásadou při řízení kariéry je nutnost komunikování veškerých změn se 

zaměstnancem s PAS, vysvětlit mu, co by nová pozice případně obnášela, a dát mu 

dostatečný prostor na otázky a rozmyšlení. Celkově se doporučuje povyšovat 

jedince spíše na expertní než manažerské pozice nebo ocenit výkon jedince pomocí 

zvyšování odměny bez změny pozice. 
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4 Závěr 

Jedinci s PAS představují pro zaměstnavatele velký a dosud velmi málo 

čerpaný zdroj talentů se specifickými a velmi dobře uplatnitelnými kompetencemi. 

Z tohoto důvodu bychom se měli snažit co nejlépe pochopit specifika zaměstnávání 

osob s PAS, abychom mohli pomocí vhodného prostředí, procesů a stylu řízení co 

nejvíce maximalizovat pracovní potenciál těchto jedinců, a naopak minimalizovat 

případná rizika. 

Příkladem úspěšného využití kompetencí osob s PAS v prospěch obou stran 

je projekt Autism@Work, kde někteří zaměstnanci, a především manažeři, 

přistupovali k projektu ze začátku s obavami a někteří byli motivování spíše tím, že 

chtěli jedincům s PAS pomoci, a nikoliv tím, že získají kompetentní zaměstnance. 

Brzy však zjistili, že zaměstnanci s PAS se stali velmi hodnotnou součástí týmu a 

díky svému systematickému přístupu, zaměření na detail a upřímnosti pomohli 

zlepšit kvalitu procesů v daném týmu. Někteří manažeři a buddy navíc připustili, že 

jim komunikace s PAS pomohla si lépe strukturovat myšlenky a vyjadřování. 

Jak jsem již zmínila, klíčovým faktorem úspěchu je pochopení dané 

problematiky. Z tohoto důvodu moje práce nabízí charakteristiku osob s PAS 

v kontextu práce a také doporučení pro zaměstnavatele ohledně úpravy procesů, 

pracovního prostředí a manažerských metod formulované na základě kvalitativního 

výzkumu a dostupné literatury.  

S pochopením problematiky mohou zaměstnavatelům pomoci organizace 

pomáhající osobám s PAS, které často nabízejí služby podporovaného 

zaměstnávání, v rámci nichž mohou nabídnout zaměstnavatelům vzorek vhodných 

kandidátů, pomoci s jejich přijetím a adaptací a v neposlední řadě poskytnout 
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konzultace týkající se jak legislativy vztahující se na zaměstnávání osob s PAS, tak 

rady ohledně řízení osob s PAS a jejich výkonu. 

Služby podporovaného zaměstnávání bohužel nejsou v Čechách tak hojně 

poskytované, jako je tomu například v zahraničí, a celkově je problematika 

zaměstnávání osob s PAS v ČR málo zmapovaná. Úřady práce vedou statistiku 

zaměstnatelnosti pouze osob se statusem OZP, kde není rozlišovaný typ handicapu, 

a navíc ne všichni jedinci s PAS mají přiznaný status OZP. Podařilo se mi najít pouze 

jeden zkoumající situaci osob s PAS na trhu práce v ČR. Tento výzkum však byl 

uskutečněn na poměrně malém vzorku, z čehož převážná většina respondentů 

pocházela z velkých měst, a navíc bylo mezi respondenty větší procento osob 

s vysokoškolským vzděláním než je typické pro populaci, což mohlo ovlivnit 

výsledky a snížit jejich reliabilitu.  

Kvůli nedostatku těchto dat se mi nepodařilo dostatečně analyzovat 

postavení osob s PAS na českém pracovním trhu. V práci jsem proto vycházela 

z trendů popsaných v zahraničních výzkumech a poznatků pracovníků Nautisu. Pro 

lepší pochopení celé problematiky a nastavení efektivních podpůrných systémů by 

dle mého názoru bylo vhodné získat a analyzovat tyto data včetně údajů o míře 

zaměstnanosti osob s PAS, typu pracovních poměrů, o oborech, pozicích a typu 

organizací, ve kterých pracují (chráněné dílny, malé a střední firmy,…), o 

dosaženém vzdělání atd.  
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6 Přílohy 

Příloha A  

Nevhodná zaměstnání pro lidi s vysoce funkčním autismem nebo s Aspergerovým 

syndromem: zaměstnání, která kladou vysoké požadavky na krátkodobou pracovní 

paměť 

 Pokladní – vracení peněz rychle klade přílišné požadavky na krátkodobou 

pracovní paměť 

 Kuchař s krátkou objednací dobou – musí mít přehled o mnoha 

objednávkách a vařit hodně různých věcí najednou 

 Servírka – obzvláště těžké, pokud musíte obsluhovat mnoho různých stolů 

 Krupiér v kasinu – příliš mnoho věcí, které je potřeba sledovat 

 Taxi dispečer – příliš mnoho věcí, které je potřeba sledovat 

 Psaní podle mluveného diktátu – obtížné kvůli problémům se sluchovým 

zpracováním. 

 Prodejce letenek – musí jednat s rozzlobenými lidmi, když jsou zrušeny lety. 

 Obchodník na burze – absolutně nemožné 

 Kontrolor vzdušného provozu – informační přetížení a stres 

 Recepční a telefonní operátor – měli by problémy, když by byl velký provoz 

Vhodná zaměstnání pro vizuálně myslící osoby 

 Programování – široce otevřené pole s mnoha zaměstnáními k dispozici, 

obzvláště v průmyslové automatizaci, navrhování softwaru, obchodních 

počítačích, komunikacích a síťových systémech 

 Kreslení – technické kreslení a využívání grafických programů. Toto 

zaměstnání může nabídnout mnoho příležitostí. Kreslení jako takové je 

vynikajícím vstupní branou pro mnoho zajímavých technických zaměstnání. 

Znám lidi, kteří začali ve firmě dělat výkresy a potom se přesunuli do 

návrhářství a navrhování celých továren. Aby se člověk stal opravdu zručným 

v kreslení, je třeba se naučit kreslit nejprve ručně. Vypozorovala jsem, že 

mnozí z lidí, kteří vytvářeli nádherné kresby na počítači, se naučili kreslit 

nejdříve rukou. Lidé, kteří se nikdy nenaučili kreslit nejdříve rukou, mají 

sklon vynechávat v kresbě důležité detaily. 

 Televizní kameraman 
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 Navrhování vybavení, design výrobků – často osoba začne jako kreslič a 

potom se přesune do navrhování průmyslového vybavení 

 Cvičitel zvířat nebo veterinářský technik – cvičitel psů, konzultant pro 

behaviorální problémy 

 Automechanik – umí si představit, jak funguje celé auto 

 Opravář počítačů – umí vizualizovat problémy v počítačích a sítích 

 Opravář malých spotřebičů a sekaček na trávu – může si zařídit slušnou 

místní živnost 

 Řemesla mnoha různých typů, jako je vyřezávání dřeva, výroba šperků, 

keramiky, atd. 

 Laboratorní technik – uzpůsobuje a vytváří specializované laboratorní 

vybavení 

 Návrhář webových stránek 

 Stavební profese – tesař nebo svářeč. Tato zaměstnání dobře využijí vizuální 

schopnosti, ale někteří lidé je nebudou moci dělat kvůli motorickým a 

koordinačním problémům 

 Návrhář videoher – od tohoto oboru se ale držte dál. Obor je přeplněn. 

Existuje mnohem více zaměstnání v průmyslovém sektoru a sektoru služeb 

(programování designu softwaru atd.). Negativem na tomto zaměstnání je 

také setkávání se s výjevy násilného charakteru. 

 Počítačová animace – vizuálně myslící lidé by byli v tomto oboru velmi dobří, 

ale je zde větší konkurence než v obchodním a počítačovém programování. 

Podniky si vybírají na tyto pozice imigranty, protože dobrých programátorů 

v obchodních a průmyslových oborech je nedostatek. 

 Údržba - stavby a opravy inženýrských sítí v hotelech, kancelářích nebo v 

továrnách 

Vhodná zaměstnání pro lidi nemyslící vizuálně, tj. pro osoby nadané na 

matematiku, hudbu nebo s pamětí faktografického charakteru 

 Účetnictví – stanou se velmi dobrými ve specializovaném oboru, jako jsou 

například daně z příjmu 

 Knihovnictví – referenční knihovník. Pomáhá lidem nacházet informace 

v knihovně, nebo na internetu 

 Počítačové programování – méně vizuální typy, může být provozováno jako 

činnost na volné noze 

 Strojírenství – elektrické, elektronické a chemické strojírenství 
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 Novinář – velmi přesná fakta, může být provozováno jako činnost na volné 

noze. 

 Redaktor – korektor. Mnozí lidé pracují na volné noze pro větší nakladatelství 

 Řidič taxíku – dobrá orientace v mapách 

 Kontrolor inventáře – má přehled o zboží uskladněném v obchodě 

 Ladění pian a jiných hudebních instrumentů – může být vykonáváno jako 

činnost na volné noze 

 Laboratorní technik – provozuje laboratorní zařízení 

 Bankovní úředník – velmi přesný v počítání peněz, je zde mnohem menší 

požadavek na krátkodobou pracovní paměť než u vytíženého pokladního, 

který většinou musí vracet peníze velmi rychle 

 Kancelářské práce a vyplňování formulářů 

 Telemarketing – opakovaná rutinní činnost. Rušné prostředí může být 

problémem. Při telefonním prodeji se vyhne mnoha sociálním problémům 

 Statistik – pracuje v mnoha různých oborech, jako je výzkum, výbor pro 

sčítání lidu, kontrola průmyslové kvality, ministerstvo zemědělství, atd. 

 Fyzik nebo matematik – v těchto oborech je velmi málo zaměstnání. Jenom ti 

nejlepší je mohou získat a udržet. Mnohem více nabídek je oblasti 

programování a účetnictví 

Zaměstnání pro nonverbální lidi s autismem, nebo pro lidi se špatnými verbálními 

dovednostmi 

 Vracení knih v knihovně do regálů – je schopný si zapamatovat celý číslovací 

systém a umístění regálů 

 Montážní práce v továrně- obzvláště, pokud není prostředí rušné 

 Práce s kopírkou - vytváření fotokopií. Tiskařskou práci by měl dělat někdo 

jiný. 

 Úklid – mytí podlah, záchodů, oken a kanceláří 

 Doplňování zboží – v mnoha typech obchodů 

 Recyklační závod – třídící práce 

 Sklad – nakládání kamiónů, skládání krabic 

 Péče o zahradu a trávníky – sekání trávy a terénní práce 

 Zadávání údajů – nemá-li osoba problémy s jemnou motorikou 

 Restaurace rychlého občerstvení – kuchařské a úklidové práce s nízkými 

požadavky na krátkodobou paměť 
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 Péče o květiny – zalévání květin v rozlehlých úředních budovách 

 

Zdroj: Mrázková, 2013  

 


