
Univerzita Karlova 

Pedagogická fakulta  

Katedra speciální pedagogiky  

 

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE  

 

 

Zaměstnávání osob s mentálním postižením  

Employment of people with mental disabilities  

Jitka Hošková  

 

 

 

 

 

Vedoucí práce: doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D. 

Studijní program: Specializace v pedagogice  

Studijní obor: Český jazyk se zaměřením na vzdělávání – Speciální pedagogika se 

zaměřením na vzdělávání  

 

 

 

2021 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Zaměstnávání osob s mentálním 

postižením vypracovala pod vedením vedoucího práce samostatně a za použití v práci 

uvedených pramenů a literatury. Dále prohlašuji, že tato práce nebyla využita k získání 

jiného nebo stejného titulu.  

Datum: 31.03.2021 

Podpis: Jitka Hošková  

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ráda bych poděkovala vedoucímu práce doc. PhDr. Janu Šiškovi, Ph.D. za jeho velmi 

cenné rady a podporu při psaní této práce. Děkuji zaměstnancům pražírny, ve které jsem 

prováděla své výzkumné šetření, za jejich čas a ochotu zapojit se do tohoto výzkumu.  

 

 

 

 

 



4 
 

ABSTRAKT  

  Bakalářská práce na téma Zaměstnávání osob s mentálním postižením se zabývá 

porozuměním procesu přechodu osob s mentálním postižením na trh práce. Výzkum se 

zaměřuje na očekávání zaměstnanců s mentálním postižením od práce, na vztahy 

v pracovním kolektivu a na proces zaučování se zaměstnanců s mentálním postižením 

na pracovišti. Naším záměrem je učinit hluboký vhled do tohoto procesu, proto jsme 

zvolili pro náš výzkum kvalitativní výzkumný design. Získané výsledky vycházejí 

z analýz rozhovorů se čtyřmi zaměstnanci s mentálním postižením. Data zpracováváme 

metodou otevřeného a uzavřeného kódování. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA  

Jedinec s mentálním postižením, zaměstnávání, adaptace, sociální podnik, sociální 

integrace   
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ABSTRACT 

  The bachelor´s thesis on the topic of employment of people with mental 

disabilities deals with understanding the process of transition of people with mental 

disabilities on the labor market. The research focuses on the expectations of employees 

with mental disabilities from work, on the relationships in the work team and on the 

process of learning for employees with mental disabilities in the workplace. Our 

intention is to provide in depth insight into this process, which is why we have chosen a 

qualitative research design for our research. The obtained results are based on analyses 

of interviews with four employees with mental dissabilities. We process data using the 

method of open and closed coding.  

 

 

KEYWORDS 

An individual with a mental disability, employment, adaptation, social enterprise, social 

integration  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Obsah  

1 Úvod ………………………………………………………………………………8 

2 Vymezení základních pojmů ……………………………………………………10 

  2.1 Mentální postižení …………………………………………………….10 

  2.2 Osoba se zdravotním postižením (OZP) ……………………………....14 

  2.3 Osoba se zdravotním znevýhodněním (OZZ) …………………………14 

  2.4 Sociální vyloučení ……………………………………………………….15 

  2.5 Chráněné bydlení ……………………………………………………….15 

  2.6 Praktická škola ………………………………………………………….16 

  2.7 Sociální rehabilitace …………………………………………………….16 

  2.8 Tranzitní program ………………………………………………………17 

  2.9 Podporované zaměstnávání ……………………………………………..18 

  2.10 CSR (Společenská odpovědnost organizací) ………………………….19 

  2.11 Sociální podnik ………………………………………………………….20 

  2.12 Chráněné pracovní místo ……………………………………………….21 

3 Zaměstnávání osob s mentálním postižením ……………………………………...22 

4 Analýza dosavadního řešení problému ……………………………………………33 

5 Metodologie výzkumu ……………………………………………………...………41 

  5.1 Kvalitativní výzkum ……………………………………………………...41 

    5.1.1Výhody kvalitativního výzkumu …………………………….….44 

  5.2 Etická dimenze výzkumu ………………………………………...………45 

  5.3 Případová studie ………………………………………………………….45 

  5.4 Biografický výzkumný design …………………………………………...46 

  5.5 Rozhovor ………………………………………………………………..…47 

  5.6 Kódování …………………………………………………………………..48 

  5.7 Trajectories (životní dráhy) …………………………………………...…50 

  5.8 Turning point ……………………………………………………………..50 

  5.9 Resources and capital …………………………………………………….50 

6 Seznámení s pracovištěm respondentů ……………………………………………50 



7 
 

  6.1 Vstup do terénu …………………………………………………………..50 

  6.2 Charakteristika zkoumaného pracoviště – pražírny …………………...52 

7 Charakteristika respondentů ………………………………………………………53 

8 Analýza rozhovorů …………………………………………………………………55 

  8.1 Kódování dat ……………………………………………………………...56 

    8.1.1 Otevřené kódování …………………………………………..….56 

    8.1.2 Uzavřené neboli axiální kódování ……………………………...57 

  8.2 Postup při zpracovávání nasbíraných dat ……………………………....57 

  8.3 Prezentace výsledků ……………………………………………………...60 

    8.3.1 Kategorie ………………………………………………………...60 

      8.3.1.1 Shrnutí zjištěných dat v jednotlivých kategoriích …..80 

      8.3.1.2 Vztahy mezi kategoriemi ……………………………..85 

9 Diskuse ……………………………………………………………………………....89 

10 Doporučení …………………………………………………………………..…….91 

  10.1 Doporučení pro další výzkum ……………………………………..……91 

  10.2 Doporučení pro systém (školství, zaměstnanost) ………………….......92 

    10.2.1 Doporučení pro školství ………………………………….....…92 

    10.2.2 Doporučení pro zaměstnanost …………………………..…….95 

  10.3 Doporučení pro pracoviště tohoto typu a pro pracující s touto cílovou 

skupinou …………………………………………………………….………………...97 

11 Shrnutí ……………………………………………………………………….....….98 

12 Závěr …………………………………………………………...…………………101 

13 Seznam použitých informačních zdrojů ………………………………………..104 

  13.1 Knižní zdroje …………………………………………………...………104 

  13.2 Internetové zdroje ……………………………………………………...105 

14 Seznam tabulek ………………………………………………………………......109 

15 Seznam schémat ………………………………………...……………………….110 

16 Seznam příloh ………………………………………………………………..…..110 

 



8 
 

1 Úvod  

  Získání práce případně její změna ovlivní každého člověka ve velké míře, 

obzvlášť to platí pro osoby s mentálním postižením. S nástupem do práce je spojeno 

spoustu náročných úkolů, které osoby s mentálním postižením musí zvládnout. Musí se 

naučit cestovat z místa bydliště na pracoviště, musí se naučit činnosti vyžadované v práci, 

ale také se musí adaptovat na pracovní kolektiv. Pokud se dostanou do přátelského 

kolektivu, který dokáže pochopit jejich potřeby, tak je  tato změna pro ně rozhodně 

pozitivní.  

   Téma Zaměstnávání osob s mentálním postižením mě zaujalo především pro to, 

že si uvědomuji, jak je pro člověka s mentálním postižením důležité mít nějaké stálé 

zaměstnání. Takové zaměstnání totiž takovému člověku přinese pocit seberealizace, 

pravidelný režim, finační zabezpečení, ale hlavně také sociální kontakty. Jednou 

z inspirací k výběru tohoto tématu byla návštěva jedné praktické školy, ve které jedinci 

s mentálním postižením docházeli v rámci tranzitního programu na různé praxe. Během 

návštěvy této školy, kterou jsem uskutečnila s dalšími studentkami, její žáci prezentovali 

praxe, na které docházejí. Tato zkušenost mi dala mnoho. Mohu říci, že jsem byla 

upřímně dojata tím, s jakým nadšením mluvili žáci o své praxi. Na jejich prezentacích 

jsem viděla, jak je praxe naplňuje, jak jí potřebují k tomu, aby byli v životě spokojeni. 

Nejednalo  se  sice  v jejich případě ještě o stálou práci, ale i tak jim praxe pomáhaly 

k pocitu  seberealizace  a  k získávání mezilidských kontaktů. A především se jednalo 

o průpravu na budoucí stálé zaměstnání.  

Dále jsem si následující téma zvolila z toho důvodu, že jsem během získávání dat 

chtěla získat nějaké další zkušenosti v komunikaci s lidmi s mentálním postižením. Před 

tím, než jsem si vybrala téma bakalářské práce, jsem měla pouze nějaké drobné zkušenosti 

s lidmi  s mentálním postižením. Zkušenosti jsem měla ze dvou letních táborů, kam 

jezdily děti s různými typy postižení, ale převažovaly tam děti s mentálním postižením. 

Na těchto táborech jsem se setkala s dětmi, které komunikovaly hodně a s radostí, ale také 

s dětmi, které z důvodu mentálního postižení komunikovat nedokázaly. Nejvíc asi 

vzpomínám na jednu účastnici, která se mnou po celou dobu tábora komunikovala jen 

prostřednictvím posunků, ale na konci tábora se již nestyděla a řekla mi „ahoj“. Tento, 

byť drobný pokrok, který jsem u ní zaznamenala, mi udělal velikou radost.  
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S lidmi  s mentálním postižením jsem se ale také setkávala i při svých cestách 

hromadnou dopravou. To již mluvím o dospělých lidech. Tak jako u dětí s mentálním 

postižením, tak i u dospělých jsou velké rozdíly v komunikačních schopnostech 

i v chování. S některými jsem si i při svých cestách povídala, brala jsem setkání a hovor 

s nimi jako zajímavou a pro mě přínosnou zkušenost. Zároveň jsem si všimla, že se 

poměrně často stává, že si osoby s mentálním postižením a intaktní populace vzájemně 

nerozumí, z čehož pak vznikají vzájemná nedorozumění.  

  Na základě těchto inspirujích setkání s lidmi mentálním postižením jsem  se 

rozhodla, že bych se ve své bakalářské práci chtěla zabývat problematikou jejich 

zaměstnávání.  

  Pro mou bakalářskou práci jsem vybrala čtyři respondenty ze sociálního podniku, 

který zaměstnává ze 75% osoby se zdravotním postižením. Zaměstnanci uvedeného 

podniku jsou rozdělení na dvě skupiny – jedna skupina pracuje v dopolední směna, druhá 

v odpolední. Zaměstnaci dopolední směny nastupovali do práce od roku 2013 do roku 

2016, zaměstnanci odpolední směny od podzimu 2017 do léta 2018. Respondenty jsem 

si  vybrala právě z odpolední skupinky a to z toho důvodu, že změny v jejich životě 

spojené s nástupem do práce jsou pro ně čerstvější než pro zaměstnance z dopolední 

skupinky.  

  Ke zkoumání procesu přechodu osob s mentálním postižením do zaměstnání jsem 

zvolila následující výzkumné otázky: 

1)  V jaké míře byly naplněny Vaše očekávání o současné práci, které jste měly před 

nástupem do této práce?  

2)  Jak vnímáte přístup spolupracovníků k Vám? 

3)  Jakým způsobem jste se adaptovali na vyžadované pracovní činnosti?  

 

Cílem práce bude porozumět procesu adaptace na práci u jedinců s mentálním 

postižením  na příkladu vybraného sociálního podniku. Zkoumání bude zaměřeno 

na očekávání, se kterými zaměstnanci do práce nastupovali a na jejich vývoj v průběhu 

času, dále na vývoj vztahů v pracovním kolektivu, dále na proces učení se činnostem 
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vyžadovaným v práci. Cílem bude tedy získat komplexní pohled na to,co daným 

jedincům přineslo zaměstnání, v čem je zlepšilo jejich schopnosti a v čem celkově 

změnilo jejich život.  

 

2 Vymezení základních pojmů  

 

2.1 Mentální postižení  

  Mentální postižení je charakterizováno jako stav zastaveného nebo neúplného 

duševního vývoje, jsou porušeny všechny složky inteligence, tedy poznávací, řečové, 

motorické a sociální schopnosti. (MKN10, 2018) Mentální postižení vzniká do osmnácti 

let věku, pokud dojde ke snížení kognitivních a adaptivních funkcí později, tak již se 

nejedná o mentální postižení, ale o demenci. (AAIDD, 2020) V některých definicích je 

hraniční věk mezi mentálním postižením a demencí dva roky věku dítěte, tedy daleko 

nižší. Hranice dvou let byla zvolena na základě Piagetovy teorie kognitivního vývoje. Ve 

dvou letech totiž končí senzomotorické stádium vývoje dítěte, což je období, ve kterém 

dítě dle Piageta rozeznává sebe jako aktivního činitele a začíná jednat záměrně. 

V Mezinárodní klasifikaci nemocí (MKN10) je mentální postižení vymezeno v kódech 

F70 až F79. Mentální retardace je podle hodnoty IQ a mentálního věku dělena na lehkou, 

střední, těžkou a hlubokou mentální retardaci.  MKN10 klasifikuje stupně mentálního 

postižení jako kontinuum, které je dáno diagnostikovanými hodnotami IQ. U lehké 

mentální retardace se IQ pohybuje v rozmezí od padesáti do šedesáti devíti, u střední 

mentální retardace od třiceti pěti do čtyřiceti devíti, u těžké od dvaceti do třiceti čtyř a u 

hluboké mentální retardace nedosahuje hodnota IQ více než dvaceti. Lehká mentální 

retardace odpovídá u dospělého mentálnímu věku od devíti do dvanácti let, střední 

mentální retardace odpovídá mentálnímu věku od šesti do devíti let, těžká odpovídá věku 

od tří do šesti let a hluboká odpovídá mentálnímu věku nižšímu než tři roky. Dále jsou 

ještě v MKN10 vydělovány ještě další dvě kategorie – jiná mentální retardace a neurčená 

mentální retardace (MKN10, 2018) Definice mentálního postižení dle MKN10 vychází 

z medicínského přístupu k postižení, používá pojem mentální retardace, který je sice ještě 

užíván, ale je již v některých modelech mentálního postižení chápán jako nekorektní. 
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Diagnostikované hodnoty IQ jsou pouze orientačními hodnotami, protože není možné 

stanovit hodnotu IQ zcela přesně. Pokud je dítě unavené nebo pokud má hlad, tak může 

během testování vyjít nesprávně nižší hodnota IQ. Navíc některé děti z rodin, ve kterých 

je zanedbávána jejich výchova a předškolní příprava, mohou mít výsledek testování IQ 

nižší než 70, dle tohoto výsledku by spadaly již do kategorie osob s mentálním 

postižením. V těchto případech není ale nízká hodnota IQ způsobena mentální retardací, 

ale nepodnětným prostředím, ve kterém děti vyrůstaly. 

   Termíny označující mentální postižení se v minulosti měnily, protože dříve 

používané termíny nabývaly hanlivého zabarvení a stávaly se tak politicky nekorektními. 

V současné době je i pojem mentální retardace považován za společensky neúnosný, je 

nahrazován termínem mentální postižení. Z důvodu terminologického vývoje se 

americká asociace pečující o osoby s mentálním postižením přejmenovala z AAMR 

(American Association  for Mental Retardation) na AAIDD (American Association on 

Intellectual and Developmental Disabilities), v jejím novém vymezení je pojem mental 

retardation  nahrazen  pojmem  intellectual  disability.  Někdy ale dochází vlivem 

revidování terminologického aparátu k nepřenostem a k mnohoznačnosti nově vzniklých 

pojmů. Například v některých anglicky hovořících zemích se místo termínu intellectual 

disability objevuje termín learning difficulty, což je pojem závadějící, protože jej většina 

lidí nechápe jako pojem označující mentální postižení, ale spíše jako pojem označující 

poruchy učení. (Valenta, Michalík, Lečbych, 2018) Humanizační trend v oborech 

speciální pedagogiky doporučuje užívat označení osoba se zdravotním postižením 

namísto označení zdravotně postižená osoba, tento trend je platný i v psychopedii. 

Mluvíme tedy o osobách s mentálním postižením, nikoliv o mentálně postižených 

osobách. Posun v pojmosloví nám říká, že člověk s kterýmkoliv typem postižení je 

především lidská bytost, postižení je pouze jednou z jeho charakteristik.  

  Na pojem mentální postižení lze nahlížet z různých perspektiv – existuje několik 

modelů mentálního postižení. V medicínském modelu  je mentální postižení chápáno 

jako vývojová porucha, která výrazným způsobem zasáhla do rozumového vývoje 

jedince. Pojem mentální postižení je vymezován jednotlivcem, u kterého jsou shledány 

nedostatky v rozumovém vývoji a v adaptačních schopnostech. Tento model je využíván 

zejména v oblasti zdravotnictví. Tento model můžeme označit také jako limitační 
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(popisuje limity, slabé stránky jednotlivce) nebo klasifikační (snaží se postihnout míru 

závažnosti postižení). (Valenta, Michalík, Lečbych, 2018) Mentální postižení 

z perspektivity medicínského modelu definovala například Atkinsonová v roce  2003. 

Pojmem mentální postižení označuje podprůměrné intelektové schopnosti, které jsou 

obvykle doprovázeny narušením v oblasti adaptačního chování. Mentální postižení 

vzniká prenatálně, perinatálně nebo časně postnatálně. Medicínský pohled na mentální 

postižení nese určitá rizika pro jedince s mentálním postižením. Tento model podporuje 

stereotypní vnímání osob s mentálním postižením, zvyšuje riziko jejich sociálního 

vyloučení. Dále definování mentálního postižení na základě diagnostikované hodnoty IQ 

bývá krititováno jako nepřesné, pouze orientační. Vyšetřením totiž nikdy nelze získat 

přesnou hodnotu IQ, proto by definice mentálního postižení měly být zaměřené nejen na 

hodnotu IQ, ale hlavně na to, jak jedinec zvládá nároky vyžadované prostředím, ve kterém 

se vyskytuje. (Říčan, Krejčířová, 1997) Tento model může být přínosný pro účely 

kognitivní rehabilitace nebo pro možnost nějakým způsobem, i když pouze 

orientačně,vyčlenit jednotlivé stupně mentálního postižení, ale vůbec do svých teorií 

nezahrnuje praktické stránky života jedinců s mentálním postižením.  

  Dalším modelem je model ústavní sociální péče. Ten je založen na soucitu 

k osobám, které jsou v majoritní společnosti znevýhodněny a na předpokladu, že jim je 

nutno zajistit komplexní péči. Cílem tohoto modelu je chránit osoby s mentálním 

postižením před neúspěchem a ponížením, které by jim mohlo  hrozit  v majoritní 

společnosti. (Valenta, Michalík, Lečbych, 2018) Tento model chrání jedince s mentálním 

postižením před možnými riziky v konkurečním prostředím, je uplatňován především v 

domovech pro osoby se zdravotním postižením. Dle tohoto modelu je těm osobám 

s mentálním postižením, kterým rodina nedokáže z jakéhokoliv důvodu zajistit základní 

životní potřeby, poskytována komplexní péče. Komplexnost péče tohoto modelu ale 

zároveň omezuje samostnost jedinců, předěvším těch, co mají nižší stupeň mentálního 

postižení a kteří by bez této komplexní péče mohli být poměrně samostatnými. 

Izolovanost domovů pro osoby se zdravotním postižením zvyšuje riziko stigmatizace 

osob s mentálním postižením.  

  Popisný model  se snaží předcházet stigmatizaci osob s mentálním postižením 

a budování předsudků o nich. Působení tohoto modelu se odráží zejména v jazyce, kterým 
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se hovoří o osobách s mentálním postižením. Tento model se snaží bránit tzv. efektu 

nálepkování, který brání jedinci v jeho rozvoji, staví ho pozice závislého na jeho okolí. 

Definice tohoto modelu staví na první místo jedince, ne jeho postižení. Do tohoto modelu 

řadíme například mezinárodní hnutí People first, které zdůrazňuje práva osob 

s mentálním postižením a jejich přirozenou lidskou stránku. I tento model má své riziko, 

pod jeho vlivem může docházet ke vzniku zavádějících pojmů. Například pojem „lidé se 

speciální potřebami“ měl nahradit pojem „člověk s mentálním postižením“. (Valenta, 

Michalík, Lečbych, 2018) Ale lidé s mentálním postižením nemají přece jiné základní 

potřeby než intaktní populace, mohou se jen lišit ve způsobu, kterým své potřeby 

uspokojují.  

  Základním předpokladem spirituálního modelu  je předpoklad, že existence 

každého člověka splňuje nějaký účel. (Filipovičová, 2009) Osoby s mentálním 

postižením učí společnost okolo sebe důležitým vlastnostem, které v současné 

společnosti nejsou dostatečně zastoupeny. Učí je trpělivosti a umění radovat se 

z maličkostí. Tento model neklade důraz na omezení člověka, ale na jeho možnosti. 

Nevýhodou tohoto modelu může být místy až příliš mystický jazyk antroposofie, který 

nemusí být snadno uchopitelný, lidé mu nemusí rozumět. (Filipovičová, 2009)  

  Ekologický model říká, že každý člověk má právo na začlenění se do společnosti, 

ve které se narodil. Tento model se staví proti umísťování jedinců s postižením do 

speciálních zařízeních pro ně určených, kde dochází k jejich  segregaci  od  zbytku 

společnosti. Mentální postižení je v tomto modelu chápáno jako interakce jedince 

s prostředím. Tentýž člověk může být totiž v určitém prostředí chápán jako člověk 

s mentálním postižením, zatímco v jiném prostředí takto chápán být nemusí. Klasifikace 

mentálního postižení v ekologickém modelu není založena na intelektových 

schopnostech jedinců, tak jako v medicínském modelu, ale na míře podpory, kterou 

jedinci potřebují. (Valenta, Michalík, Lečbych, 2018) Tento model je možné využít 

například k tomu, aby byl jedinec úspěšně integrován do určitého prostředí, například do 

pracovního. Vyžadovaná míra podpory vypovídá o tom,co jedinec k úspěšnému zapojení 

se do nějakého konkrétního prostředí vyžaduje. V roce 2004 AAIDD vytvořila 

standartizovanou škálu na měření míry podpory, kterou člověk potřebuje k tomu,  aby 

mohl žít v určitém prostředí. Zmapování potřebné míry podpory a jejího typu umožňuje 
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lépe plánovat asistenční či podpůrné služby pro osoby s mentálním postižením. V tomto 

modelu jsou zdůrazňovany silné stránky jedinců s mentálním postižením, ne jejich slabé 

stránky.  

  Deklarace Organizace Spojených národů o právech lidí s mentálním postižením, 

která byla vyhlášena dne dvacátého prosince 1791 na Valném shromáždění, klade důraz 

nejen na péči a ochranu jedinců s mentálním postižením, ale také na rozvoj jejich 

samostatnosti a jejich schopností. Deklarace říká, že osoba s mentálním postižením má 

mít co v nejvyšší míře stejná práva jako lidé bez mentálního postižení. Člověk 

s mentálním postižením má nárok na kvalifikovaného opatrovníka, pokud to vyžaduje 

ochrana jeho zájmů. Člověk s mentálním postižením má nárok na odbornou zdravotní 

péči i na vhodnou výchovu a vedení, které mu umožní v maximální možné míře rozvinout 

jeho  schopnosti  a možnosti. Dále má právo na ekonomické zabezpečení, s tím souvisí 

jeho právo podle svých možností produktivně pracovat. 

(https://www.helpnet.cz/aktualne/deklaraceosnopravechlidismentalnim

postizenim)  

 

2.2 Osoba se zdravotním postižením (OZP)  

  Status osoby se zdravotním postižením (OZP) má automaticky každý příjemce 

invalidního důchodu bez ohledu na stupeň postižení. (www.spmpcr.cz)  

 

2.3 Osoba se zdravotním znevýhodněním (OZZ)  

  O status osoba se zdravotním znevýhodněním (OZZ) je nutno žádat na správě 

sociálního zabezpečení. O status osoba se zdravotním znevýhodněním žádají osoby, které 

sice mají zachovanou schopnost vykonávat soustavnou práci v rozsahu plného úvazku, 

ale jejich schopnost získat a udržet si práci je omezena kvůli jejich zdravotnímu omezení. 

Lidé se statusem osoba se zdravotním znevýhodněním nepobírají invalidní důchod. 

(www.spmpcr.cz) Zdravotním znevýhodněním se myslí takový nepříznivý zdravotní 

stav, který má dle poznatků lékařské vědy trvat déle než  jeden rok a který podstatně 

omezuje schopnost pracovního uplatnění. To znamená, že osobě s lehčími funkčími 

https://www.helpnet.cz/aktualne/deklarace-osn-o-pravech-lidi-s-mentalnim-postizenim
https://www.helpnet.cz/aktualne/deklarace-osn-o-pravech-lidi-s-mentalnim-postizenim
http://www.spmpcr.cz/
http://www.spmpcr.cz/
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poruchami, které ale neomezují její pracovní schopnost, nemůže být přiznán status osoba 

se zdravotním znevýhodněním. Status OZZ je platný ode dne vyznačeného na rozhodnutí 

o jeho přiznání. Doba platnosti stutusu je zpravidla tři až pět let, ale může být stanovena 

i na dobu neurčitou. Status se automaticky znovu neobnovuje, pro jeho obnovení je nutno 

znovu žádat na správě sociálního zabezpečení. (https://www.cssz.cz/web/cz/osoby

zdravotneznevyhodnene) 

 

2.4 Sociální vyloučení  

  Sociální vyloučení je proces, kterým jsou jednotlivci i celé skupiny osob 

zbavováni přístupu k sociálním, politickým a ekonomickým aktivitám společnosti jako 

celku. Projevem sociálního vyloučení je například dlouhodobá nezaměstnanost. Můžeme 

rozlišit tři typy sociálního vyloučení – vyloučení prostorové, ekonomické a symbolické. 

Vyloučení prostorové znamená, že na určité geograficky vymezitelné oblasti dochází ke 

koncentraci osob ohrožených sociálním vyloučením. Vyloučení prostorové je 

nejviditelnější podoba sociálního vyloučení. Vyloučení ekonomické je vyloučením z trhu 

práce, bývá způsobeno nedostatečným vzděláním nebo diskriminací určitých jedinců. 

Vyloučení symbolické znamená, že na sociálně vyloučené lidi se společnost dívá 

stereotypním a předsudečným pohledem. (Veselá, Pospíšilová, Mazel, Balabánová, 2009)  

 

2.5 Chráněné bydlení  

  Chráněné bydlení je sociální služba poskytováná za úhradu osobám se zdravotním 

postižením nebo chronickým onemocněním, kteří z důvodu svého postižení nebo 

onemocnění mají sníženou soběstačnost. Chráněné bydlení má formu skupinového nebo 

individuálního bydlení. Osoby využívající tuto službu vyžadují nízkou míru asistence. 

Strava  v chráněném bydlení je buď zajišťována nebo může být osobním asistentem 

poskytnuta pomoc s její přípravou, záleží na individuálních potřebách uživatelů. Asistent 

může také uživateli služby pomáhat se zajištěním chodu domácnosti a to v takové míře, 

jakou uživatel služby potřebuje. Dále služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační 

činnosti, zprostředkování sociálních kontaktů a také pomoc při uplatňování práv uživatelů 

služby. Jednotlivé služby chráněného bydlení jsou poskytovány podle individuální 

https://www.cssz.cz/web/cz/osoby-zdravotne-znevyhodnene
https://www.cssz.cz/web/cz/osoby-zdravotne-znevyhodnene
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domluvy s uživateli služby. Cílem této služby je umožnit lidem se zdravotním postižením 

bydlet samostatně a zároveň jim zajistit takovou míru podpory, jako potřebují. (Závěrečná 

zpráva č. 2 z projektu „Evaluace poskytování sociálních služeb v MSK“)  

 

2.6 Praktická škola  

  Praktická škola je určena žákům s mentálním postižením, kteří již absolvovali 

základní vzdělávání. Praktické školy se dělí do dvou typů –  na jednoleté a dvouleté. 

Praktická škola jednoletá je určena pro žáky s těžkým mentálním postižením, tedy pro 

absolventy základní školy speciální. Cílem je zejména osvojení si jednoduchých 

manuálních činností, které budou žáci potřebovat ve svém praktickém životě. Cíle jsou 

individualizované dle potřeb a možností jednotlivých žáků. Dvouletá škola praktická je 

určena žákům se středně těžkým mentálním postižením. Může být určena i pro žáky 

s lehkým mentálním postižením a to tehdy pokud je jejich mentální postižení v kombinaci 

s jiným typem postižení . Cílem dvouleté praktické školy je rozšíření základního 

vzdělávání a získání základních pracovních návyků a dovedností. (Bendová, Zikl, 2011)  

 

2.7 Sociální rehabilitace  

  Sociální rehabilitace je soubor služeb vedoucích k samostatnosti a nezávislosti 

uživatelů této služby. Tato služba je ukotvena v paragrafu sedmdesát zákona číslo 

108/2006 sbírky, v Zákoně o sociálních službách. Sociální rehabilitace je poskytována 

terénní, ambulatní i pobytovou formou. Pobytová forma sociální rehabilitace probíhá 

v centrech sociálně rehabilitačních služeb. Úkolem této služby je naučit uživatele služby 

sebeobslužným a jiným činnostem vedoucím k sociálnímu začlenění, dále také jim 

zprostředkovávat sociální kontakty a obhajovat jejich práva a zájmy. Úkolem sociální 

rehabilitace je tedy například naučit uživatele služby péči o domácnost, vlastnoručnímu 

podpisu, způsobům komunikace s okolím nebo je naučit cestovat prostředky hromadné 

dopravy. Cílová skupina, které je tato služba určena, není v zákoně jednoznačně určena, 

z charakteru služby ale vyplývá, že je určena především osobám, které mají z důvodu 

zdravotního postižení sníženou soběstačnost. (https://www.mpsv.cz/socialni

rehabilitace70asocialneterapeutickedilny67, 2015)  

https://www.mpsv.cz/socialni-rehabilitace-70-a-socialne-terapeuticke-dilny-67-
https://www.mpsv.cz/socialni-rehabilitace-70-a-socialne-terapeuticke-dilny-67-
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2.8 Tranzitní program  

Tranzitní program je jedna ze služeb sociální rehabilitace, která spočívá v pomoci 

lidem  se  zdravotním postižením při jejich přechodu z jednoho životního období do 

druhého, nejčastěji se jedná o zajištění plynulého přechodu ze školy do zaměstnání. 

Tranzitní programy se ale nezabývají pouze zajištěním vhodného pracovního uplatnění 

klienta, ale zabývají se rovněž podporou i v dalších oblastech, které souvisí přechodem 

osob se zdravotním postižením do období dospělosti, zabývají se například samostatným 

bydlením a rozvojem celkové samostatnosti osob se zdravotním postižením. Převážnou 

část účastníků tranzitních programů tvoří studenti se zdravotním postižením ve věku 

od patnácti do dvaceti šesti let. Účast studentů v programu trvá od jednoho roku do čtyř 

let dle jejich individuálních potřeb. Tranzitní programy vedou studenty k tomu,  aby 

vyjádřili svůj  názor na to, co by chtěli v životě dělat. Na základě přání a schopností 

studentů se pro ně poskytovatelé této služby snaží vyhledat co nejvhodnější práci. 

V rámci tranzitních programů studenti během studia na praktické škole jednoleté či 

dvouleté nebo případně na jiné střední škole docházejí na různé praxe na otevřeném trhu 

práce, aby získali pracovní zkušenosti a naučili se tak pracovní odpovědnosti. Tranzitní 

programy dbají na komplexní rozvoj účastníků programu, tedy také dbají na celkový 

rozvoj  jejich  samostatnosti a schopnosti navazovat a udržovat sociální kontakty, ale 

vedou je i ke kvalitnímu trávení volného času. U každého studenta je přihlíženo na jeho 

individuální potřeby, na základě individuálních schůzek se studenty vytváří poradci 

tranzitního programu individuální plány pro jednotlivé studenty. Pracovní asistent 

pomáhá studentům s adaptací na vyžadované činnosti v práci i s  adaptaci na pracovní 

kolektiv, ale s také činnostmi, které nepřímo souvisejí s prací, například s cestováním do 

práce. V rámci tranzitních programů poskytují odborní poradci zaměstnavatelům 

informace o specifikách zaměstnávání osob se zdravotním postižením. S tématy, která 

souvisejí s pracovním životem, jsou studenti seznamováni v Job klubech. Probíhají 

obvykle dvě vyučovací hodiny za týden v rámci školní výuky. V rámci nich jsou studenti 

seznamováni například s následujícími tématy: rozdíl škola – práce, náležitosti pracovní 

smlouvy, pracovního průkazu nebo pracovní smlouvy, dovednosti nutné při cestování do 

práce, motivace k práci, problematika hledání práce, téma psaní životopisu, téma 
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pohovoru nebo třeba téma komunikace zaměstnance se zaměstnavatelem. (Valentová, 

Jiříkovská, Pletichová, Kaucká, Soukupová, Baxová, 2014) Tranzitní programy zmírňují 

obavy osob s mentálním postižením ze vstupu do zaměstnání. (Lečbych, 2011)  

 

2.9 Podporované zaměstnání  

  Podporované zaměstnání je časově omezená služba sociální rehabilitace, která 

podporuje člověka se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním v získání a udržení si 

práce na otevřeném trhu práce. Model podporovaného zaměstnanání, se kterým přišel 

americký psycholog Mark Gold, se v Evropě ujal v osmdesátých a devadesátých letech 

dvacátého století. (Černá, 2015).Šiška (2005) definoval podporované zaměstnání jako 

placenou  a  konkurenceschopnou práci, ve které je pracovní náplň  sestavena 

z nekvalifikovaných činností a při které je zaměstnanec s postižením na pracovišti 

v kontaktu  se zaměstnanci bez postižení. Služba je poskytována agenturami 

podporovaného zaměstnání nebo středisky sociální rehabilitace. Podporované zaměstnání 

je proces, který má čtyři hlavní fáze: dojednávání spolupráce uživatele služby 

s pracovníkem podporovaného zaměstnání, plánování kariéry uživatele služby, 

zprostředkování vhodného pracovního místa a trénink dovedností potřebných 

na vybraném pracovišti.Ke každému uživateli služby je přistupováno s individuálním 

přístupem, pro každého jsou vypracovávány individuální plány podpory. Při výběru 

vhodného pracovního místa pro uživatele služby je kladen důraz jak na jeho možnosti 

a schopnosti, tak i na jeho oblíbené činnosti a přání. Tato služba vede její uživatele 

k tomu, aby si vybrali, v jaké oblasti chtějí pracovat a aby si vytvořili alespoň nějakou 

představu o vybraném pracovním místě, než do něj nastoupí. Dále pracovník služby 

podporovaného zaměstnání pomáhá jejím uživatelům s vyřizováním potřebných formalit, 

především s uzavřením pracovní smlouvy. Po potřebnou dobu asistuje pracovník 

podporovaného zaměstnání uživateli služby přímo na pracovišti. Pokud bude mít 

pracovník i po zapracování se nějaké problémy v práci, tak se kdykoliv může obrátit na 

pracovníka podporovaného zaměstnání. Podporované zaměstnání není ale službou jen pro 

zaměstnance se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním ale zároveň je službou i pro 

jejich zaměstnavatele. Snahou podporovaného zaměstnání je dosáhnout oboustranné 

výhodnosti, tedy propojit možnosti a potřeby zaměstnance s možnostmi a potřebami 
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zaměstnavatele Zaměstnavateli tato služba poskytuje takovou podporu, aby mohl jedince 

se zdravotním postižením zaměstnávat. Pracovník podporovaného zaměstnání pomáhá 

vytvořit vhodnou pracovní náplň pro osoby se sociálním nebo zdravotním 

znevýhodněním. Zaměstnavatel má možnost obrátit se prosbou o radu či o podporu na 

pracovníka služby podporované zaměstnání, kdykoliv  to  bude  situace  na pracovišti 

vyžadovat. Většinu uživatelů této služby tvoří osoby se zdravotním postižením, ale služba 

je určena například také pro osoby se zkušeností se závislostí na návykových látkách, 

osoby bez domova nebo pro osoby po výkonu trestu odnětí svobody. Služba podporované 

zaměstnání je ukončena v té chvíli, kdy pracovník po uzavření pracovněprávního vztahu 

již nepotřebuje k výkonu své práce pomoc druhé osoby nebo když je potřebná pomoc 

zajištěna přirozeným okolím, tedy spolupracovníky nebo jinou službou, například 

službou osobní asistence Zastřešující organizací podporovaného zaměstnání v České 

republice je Česká unie podporovaného zaměstnání, která byla založena v roce 2000. Tato 

organizace sdružuje poskytovatele služby podporované zaměstnání. Prosazuje 

podporované zaměstnání jako soubor služeb, bez kterých se společnost neobejde. Je 

aktivním členem European Union of Supported Employment. (Slezká diakonie, 2010) 

V české republice funguje padesát čtyři poskytovatelů služby podporované zaměstnání. 

Každý poskytovatel poskytuje službu podporované zaměstnání především pro cílovou 

skupinu,  kterou  si  zvolil.  (https://www.uniepz.cz/3podporovanezamestnavani/23

poskytovatelesluzbypz.html)  Osoby  s mentálním postižením podporuje především 

občanské sdružení Máme otevřeno?, podporuje také osoby s autismem. Sdružení kromě 

služby podporované zaměstnání obhajuje práva těchto osob a podporuje je v aktivním 

trávení volného času. Primárně osoby s mentálním postižením podporuje od roku 1995 

nezisková organizace Spolu Olomouc. Tato organizace poskytuje službu osobní 

asistence, aktivizační a rozvojové programy a službu sociální rehabilitace. Cílem těchto 

služeb je zvyšovat schopnosti a dovednosti osob s mentálním postižením, aby byli 

schopni žít plnohodnotný život a začlenit se do všech oblastí společenského života. 

(https://www.spoluolomouc.cz) V angličtině jsou programy podporovaného 

zaměstnávání nazývané place and train.  

 

2.10 CSR (Společenská odpovědnost organizací)  

https://www.unie-pz.cz/3-podporovane-zamestnavani/23-poskytovatele-sluzby-pz.html
https://www.unie-pz.cz/3-podporovane-zamestnavani/23-poskytovatele-sluzby-pz.html
https://www.spoluolomouc.cz/
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  CSR je koncept, který firmy dobrovolně realizují nad rámec svých povinností. 

Jedná se o dobrovolný závazek firem,kdy zohledňují ekonomický, sociální 

a enviromentální aspekt svého fungování. Firmy by se při své činosti měly snažit 

minimalizovat negativní dopady na životní prostředí. Firmy by měly dbát na jak 

na potřeby svých zaměstnanců, tak i na potřeby svých dodavatelů a zákazníků. V České 

republice  je od roku 2013 národním garantem CSR Ministerstvo průmyslu a obchodu, 

které vypracovává Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České 

republice, neboli NAP CSR. Hlavním koordinátorem a propagátorem aktivit v rámci CSR 

je právě Ministerstvo průmyslu a obchodu. V rámci Rady kvality, jejíž řízení a fungování 

je  v dikci Ministerstva průmyslu a obchodu, byla pro efektivnější řízení činností 

spojených s konceptem  CSR  v roce 2008 ustavena odborná sekce Společenská 

odpovědnost organizací.  V roce  2015 se rozšířila její působnost i na problematiku 

udržitelného rozvoje, v této souvislosti nese od roku 2015 název Společenská 

odpovědnost organizací a udržitelného rozvoje. Kromě Ministerstva práce a obchodu 

se na organizaci a koordinaci činností spojených  s konceptem CSR podílejí i nestátní 

organizace, například Asociace společenské odpovědnosti, Byznys pro společnost nebo 

Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj. (https://www.narodniportal.cz/csrvcr/, 

2015)  

 

2.11 Sociální podnik  

  Sociální podnik je subjektem sociálního podnikání. Koncept sociálního podniku 

je založen na principu tzv. trojího prospěchu –  ekonomického, sociálního 

a enviromentálního.  Sociální podniky realizují při svém fungování koncept CSR. 

Dosahování zisku a zvýšení veřejného prospěchu je v sociálním podniku přikládána 

stejná důležitost. Prinipy sociálních podniků, kterou jsou založeny na tzv. trojím 

prospěchu, byly desátého října 2014  schváleny expertním výborem projektu TESSEA 

neboli Tematické sítě pro sociální ekonomiku. Jedním z principů sociálního podniku je 

to, že jeho aktivita má prospívat společnosti. Sociální podniky musí dodržovat základní 

etické principy, zdůrazňován je především etický princip rovných příležitostí. Sociální 

podnik zaměstnává minimálně ze čtyřiceti procent osoby se sociálním nebo zdravotním 

znevýhodněním. Osobami se sociálním znevýhodněním se rozumí například osoby bez 

https://www.narodniportal.cz/csr-v-cr/
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přístřeší, tedy osoby, které nemají ubytovací možnosti nebo obývají nouzová obydlí, dále 

osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, osoby 

se zkušeností se závislostí na návykových látkách nebo také osoby pečující o osobu 

blízkou. Při zaměstnání znevýhodněných zaměstnanců musí podnik dbát na rozvoj jejich 

pracovních kompetencí. Zisky jsou převážně využívány pro rozvoj sociálního podniku 

a/nebo pro naplnění veřejně prospěšných cílů. Minimálně padesát jedna procent zisku 

musí být investováno zpět do daného podniku. Investicemi zpět do sociálního podniku se 

myslí zejména zvyšování kvalifikace zaměstnaců, dále investice do plnění obecně 

prospěšných cílů podniku a do vytváření zázemí pro zaměstnance. (https://www.komora

socialnichpodniku.cz/, 2014) Sociální podnik má dávat přednost místním surovinám a 

zdrojům, má zohledňovat enviromentální aspekty svého fungování. V České republice je 

celkem zaregistrováno sto padesát jedna sociálních podniků ve dvaceti tří oborech, které 

dohromady tvoří dvě stě šedesát sedm provozoven. Registrované sociální podniky 

zaměstnávají celkem tři tísíce sedm set devadesát tři osob se sociálním nebo zdravotním 

znevýhodněním. (https://ceskesocialnipodnikani.cz, 2020) Sociální podniky přispívají 

ke snižování míry nezaměstnanosti a snižují riziko sociálního vyloučení osob se 

sociálním či zdravotním znevýhodněním. 

 

2.12 Chráněné pracovní místo  

  Chráněné pracovní místo vzniká dohodou s úřadem práce. Chráněné pracovní 

místo musí být provozováno po dobu nejméně tří let ode dne sjednaného v dohodě 

s úřadem práce. Úřád může poskytnout zaměstnavatelům na vytvoření těchto míst 

příspěvek (Zákon o zaměstnanosti, http://zakonyonline.cz/?s73&q73=75) Chráněné 

pracovní místo může být zřízeno nebo vymezeno. Zřízením chráněného místa vzniká 

nové pracovní místo, které je určeno jen pro osoby se zdravotním postižením. Pokud je 

chráněné pracovní místo vymezeno, tak je obsazeno osobou se statutem osoby 

se zdravotním postižením, ale nejedná se o místo určené pouze pro osoby se zdravotním 

postižením. Tedy nejedná se o nově vytvořené místo a původně mohlo být obsazeno 

osobou bez zdravotního postižení. Každý člověk se zdravotním postižením může prcovat 

pouze na jednom chráněném pracovním místě. Chráněné pracovním místem je 

i pracoviště v domácnosti osoby se zdravotním postižením, která je samostatně výdělečně 

https://www.komora-socialnich-podniku.cz/
https://www.komora-socialnich-podniku.cz/
https://ceske-socialni-podnikani.cz/socialni-podnikani/principy-a-definice
http://zakony-online.cz/?s73&q73=75
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činná. (www.spmpcr.cz) Kromě příspěvku na vytvoření chráněného pracovního místa 

může úřad práce po dohodě se zaměstnavatelem nebo s osobou samostatně výdělečně 

činnou poskytnout také příspěvěk na částečnou úhradu provozních nákladů na chráněné 

pracovní místo.  

 

3 Zaměstnávání osob s mentálním postižením  

Dnes je kladen velký důraz na integraci osob se zdravotním postižením do všech 

oblastí společenského života, ale v minulosti tomu tak bohužel nebylo. Před rokem 1990 

bylo zaměstnání člověka se zdravotním postižením velmi výjimečné, osoby 

se zdravotním postižením prožívali své životy v ústavech sociální péče, izolovaní 

od zbytku společnosti. (Hrdá, 2007) Dnes je naštěstí právo osob se zdravotním postižením 

začleňovat se do běžného života společnosti, například do pracovního života, ukotveno 

v důležitých vnitrostátních i mezinárodních dokumentech. 

 

Valné shromáždění Organizace Spojených národů přijalo dne třináctého prosince 

2006 Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením, její článek dvacet sedm se týká 

právě práce a zaměstnávání osob se zdravotním postižením.  Osoby  se zdravotním 

postižením mají právo svobodně si zvolit práci, kterou chtějí vykonávat. Mají stejná práva 

jako ostatní, není možné, aby byly ve svých právech omezovány. Musí jim být zajištěny 

rovné pracovní podmínky včetně rovného odměňování za provedenou práci. Dále je 

nutno dbát na jejich bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Zaměstnavatelé osob se 

zdravotním postižením mají povinnost zajistit úpravu pracoviště dle individuálních 

potřeb osob se zdravotním postižením. Společnost je povinna umožnit osobám se 

zdravotním postižením přístup ke vzdělání a k programům, jejichž  cílem je 

zprostředkování práce a odborná příprava na něj, také  je povinna umožnit jim přístup 

k programům celoživotního vzdělávání. Dále je společnost povinna podporovat pracovní 

příležitosti a profesní rozvoj osob se zdravotním postižením. Pokud osoby se zdravotním 

postižením potřebují, tak jim musí být poskytnuta asistence při hledání, získání a udržení 

si práce. Dále je třeba podporovat příležitosti pro ty osoby se zdravotním postižením, 

které pracují jako osoby samostatně výdělečně činné. Pokud budeme porovnávat základní 

http://www.spmpcr.cz/
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hodnoty týkající se zaměstnávání osob se zdravotním postižením uvedené v Úmluvě o 

právech osob se zdravotním postižením z roku  2006  s hodnotami  z Listiny základních 

práv a svobod z roku 1993, tak zjistíme, že tyto hodnoty jsou v obou  dokumentech 

identické. 

 

Právo na svobodný výběr povolání, tak jako spravedlivá odměna za vykonanou 

práci patří mezi základní lidské hodnoty, které jsou ukotveny v Listině základních práv a 

svobod,  tedy v ústavním zákoně číslo 2/1993 sbírky. Článek jedna Listiny základních 

práv a svobod říká, že lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. To znamená, 

že žádná osoba nemůže být diskrimována, nesmí být omezována v uplatňování 

základních lidských práv a svobod. Hlava čtvrtá Listiny se věnuje hospodářským, 

sociálním a kulturním právům. Články dvacet šest až třicet se týkají základních 

ustanovení pracovního práva. Článek dvacet šest říká, že každý má právo získávat 

prostředky pro své životní potřeby prací, dále tento článek říká, že každý má právo 

na svobodný výběr povolání a na přípravu k němu. Článek dvacet osm říká, že 

zaměstnanci mají nárok na spravedlivou odměnu za práci a na uspokojivé pracovní 

podmínky. V článku dvacet devět je ukotveno právo osob se zdravotním postižením 

na zvýšenou ochranu zdraví při práci, na zvláštní ochranu v pracovních vztazích 

i na pomoc při přípravě k povolání. (https://www.psp.cz/docs/laws/listina.html) Z listiny 

základních práv a svobod vycházejí další zákony, které blíže konkretizují způsob, jak 

naplnit výše uvedené hodnoty. 

 

Hodnoty  z Listiny základních práv a svobod se odrazily například v Zákoně 

o zaměstnanosti (zákon číslo 435/2004 sbírky), který nabyl účinnosti v roce 2004.Zákon 

o zaměstnanosti se ve své třetí části věnuje zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 

Zákonem o zaměstanosti jsou podporovány jak osoby se zdravotním postižením, tak i 

jejich zaměstnavatelé. Za osoby se zdravotním postižením jsou dle tohoto zákona 

považovány takové osoby, které pobírají invalidní důchod nebo ty osoby, které invalidní 

důchod sice nepobírají, ale které byly uznány orgánem sociálního zabezpečení zdravotně 

znevýhodněnými. Osoby se zdravotním postižením mají dle paragrafu šedesát devět 
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tohoto zákona nárok na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je souvislá činnost 

zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání osobou se zdravotním postižením. 

Na základě žádosti osoby se zdravotním postižením ji zabezpečuje úřad práce a hradí 

náklady s ní spojené. Příprava k práci trvá nejdéle dvacet čtyři měsíců. Příprava se 

odehrává buď přímo na pracovišti zaměstnavatele, které je přizpůsobeno individuálním 

potřebám osob se zdravotním postižením, buď na pracovních místech pro osoby se 

zdravotním postižením nebo v různých vzdělávacích institucích. Může být prováděna 

s podporou asistenta. Osobě se zdravotním postižením náleží dle článku pět paragrafu 

sedmdesát dva podpora při rekvalifikaci, a to i když daná osoba není vedena v evidenci 

uchazečů o zaměstnání. Zaměstnavateli, který na svém pracovišti provádí přípravu 

k práci osob se zdravotním postižením, může příslušný úřad práce uhradit náklady s tím 

spojené. Dle paragrafu sedmdesát pět tohoto zákona má zaměstnavatel nárok na příspěvěk 

na zřízení pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením. Pracovním místem pro 

osobu  se zdravotním postižením se v tomto zákoně rozumí místo, které zaměstnavatel 

zřídil na základě dohody s úřadem práce pro osobu se zdravotním postižením. Pracovní 

místo zřízené pro osobu se zdravotním postižením musí být takovou osobou obsazeno 

nejméně po dobu tří let. Příspěvek na zřízení pracovního místa pro osobu se zdravotním 

postižením činí maximálně osminásobek průměrné měsíční mzdy za první až třetí čtvrletí 

sledovaného kalendářního roku, pro osobu s těžším zdravotním postižením maximálně 

dvanáctinásobek uvedené průměrné mzdy. V roce 2015 činil příspěvek  na zřízení 

chráněného pracovního místa 201 432  korun,  v případě pracovních míst pro osoby 

s těžším zdravotním postižením 302 148 korun.  Pokud zaměstnavatel zřídí na základě 

dohody  s úřadem práce deset či více pracovních míst pro osoby se zdravotním 

postižením, tak se výše příspěvku na zřízení jednoho pracovního místa zvyšuje. Jeho 

maximální výše činí desetinásobek průměrné měsíční mzdy za první až třetí čtvrletí 

sledovaného roku, v případě zaměstnávání osob s těžším zdravotním postižením 

maximálně čtrnáctinásobek. V roce 2015 byla výše příspěvku na zřízení jednoho 

chráněného pracovního místa pro ty zaměstnavatele, kteří zřídili deset a více pracovních 

míst, 251 790 korun, na místa pro osoby s těžším zdravotním postižením 352 506 korun. 

(https://www.uradprace.cz/documents/37855/545685/2015_01_08_tz_ozz_v_roce_2015

.pdf/e4d5a5a0832e788b5284f3b78a85bca  )  V paragrafech sedmdesát šest 

a sedmdesát sedm Zákona o zaměstnanosti je ukotven příspěvek na úhradů provozních 
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nákladů vynaložených v souvislosti se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením. 

Ten je určen na náhradu nákladů na úpravu pracoviště a pracovních podmínek dle 

individuálních potřeb osob se zdravotním postižením. Příspěvek na úhradu provozních 

nákladů poskytuje úřad práce na základě písemné dohody zaměstnavateli, který na svém 

pracovišti zaměstnává osobu se zdravotním postižením . Příspěvek na úhradu provozních 

nákladů poskytuje úřad práce jak zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají osoby se 

zdravotním postižením, tak i osobám se zdravotním postižením, které jsou osobami 

samostatně výdělečně činnými. Výše příspěvku může činit maximálně trojnásobek 

průměrné mzdy za první až třetí čtvrletí sledovaného roku. (Hrdá, 2007) Chráněný trh 

práce vymezuje paragraf sedmdesát osm. Zaměstnavatel je úřadem práce uznán za 

zaměstnavatele na chráněném trhu práce, pokud zaměstnával v posledním kalendářním 

čtvrletí předcházejícím dni podání žádosti alespoň padesát procent zaměstnanců se 

zdravotním postižením ze čtvrletního přepočteného počtu zaměstnanců. Dohoda s 

úřadem práce o uznání zaměstnavatele na chráněném trhu práce se uzavírá na dobu tří let, 

pokud zaměstnavatel nejpozději do tří měsíců od vypršení této lhůty opětovně požádá 

úřad práce o uzavření této dohody, tak se tato dohoda uzavírá na dobu neurčitou. 

Zaměstnavatelům na chráněném trhu práce vyplácí úřad práce příspěvěk na podporu 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Příspěvkem jsou nahrazovány 

ze sedmdesáti pěti procent skutečně vynaložené prostředky na mzdy a platy zaměstnanců 

se zdravotním postižením. Maximální výše příspěvku činí 12 800 korun měsíčně, 

v případě zaměstnání osoby se zdravotním znevýhodněním činí maximální výše 

příspěvku pět tisíc. Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

není poskytován, pokud je ve sledovaném čtvrtletí na zaměstnance poskytován úřadem 

práce jiný příspěvek nebo pokud zaměstnanec pobírá starobní důchod. Zákon o 

zaměstnanosti stanovuje práva zaměstnavatelů v otázkách zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením, ale stanovuje i jejich  povinnosti.  Paragraf  sedmdesát devět 

informuje o právech zaměstnavatelů, jejichž plnění mohou požadovat od krajských 

poboček úřadu práce. Mají právo na informace a poradenství ohledně otázek týkajících 

se zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Dále je úřad práce je povinnen  se 

zaměstnavateli spolupracovat při vytváření míst pro osoby se zdravotním postižením. Je 

třeba, aby nejen úřad práce spolupracoval se zaměstnavateli osob se zdravotním 

postižením, ale aby i oni s ním spolupracovali.. Zaměstnavatelé musí informovat úřad 
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práce o volných pracovních místech pro osoby se zdravotním postižením, také musí vést 

evidenci zaměstnaných osob se zdravotním postižením a rozšiřovat možnosti jejich 

zaměstnávání. Dále musí s úřadem práce spolupracovat při zajišťování pracovní 

rehabilitace. Konkrétní podmínky spolupráce při zajišťování pracovní rehabilitace jsou 

stanoveny ve smlouvě, kterou zaměstnavatel uzavřel s úřadem práce. U zaměstnavatelů, 

kteří zaměstnávají více než dvacet pět zaměstnanců, je povinný čytřprocentní podíl 

zaměstnanců se zdravotním postižením. Tuto povinnost mohou zaměstnavatelé plnit 

zaměstnáváním osob se zdravotním postižením, dále lze tuto povinnost plnit náhradním 

plněním, tedy odběrem výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají z více 

než padesáti procent osoby se zdravotním postižením. Náhradní plnění povinného podílu 

lze také plnit odběrem výrobků nebo služeb od osob samostatně výdělečně činných.  

Pokud zaměstnavatelé plní povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

náhradním plněním, tak musí písemně oznámit příslušnému úřadu práce identifikační 

údaje zaměstnavatele, od kterého výrobky odebrali, cenu výrobků, které odebrali, datum 

odebrání výrobků nebo služeb a číslo dokladu, na jehož základě obchod proběhl. Pro 

účely plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením může 

zaměstnavatel započítat i osoby zdravotně znevýhodněné. 

(https://www.uradprace.cz/documents/37855/545685/2015_01_08_tz_ozz_v_roce_2015

.pdf/e4d5a5a0832e788b5284f3b78a85bca ) Třetí možností splnění povinného podílu 

jsou  finační odvody  zaměstnavatelů do státního rozpočtu.Výše odvodu do státního 

rozpočtu za každou osobu se zdravotním postižením, kterou měl zaměstnanec zaměstnat, 

ale nezaměstnal, činí dva a půl násobek průměrné měsíční mzdy za první až třetí čtvrtletí 

sledovaného roku. Tři výše uvedené možnosti plnění povinného podílu lze i kombinovat. 

Plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením je zaměstnavatel 

povinnen písemně oznámit příslušné pobočce krajského úřadu práce vždy do patnáctého 

února, do tohoto data je zaměstnavatel povinnen také zaplatit finanční odvod do státního 

rozpočtu, pokud nesplnil plnění povinného podílu zaměstnáváním osob se zdravotním 

postižením nebo náhradním plněním, tedy odběrem výrobků nebo služeb. 

(www.zakonyprolidi.cz/cs/2004435#cast3)  Třetí možností, tedy odvodem do státního 

rozpočtu, nemohou plnit plnění povinného podílu ti zaměstnavatelé, kteří jsou 

organizačními složkami státu nebo jsou jím zřízeni. Povinnost plnit povinný podíl 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-435#cast3
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zaměstnávání osob se zdravotním postižením se nevztahuje na zaměstnávání policistů, 

horníků a vojáků. (Hrdá, 2007) 

 

Kontrole plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

se věnuje Státní úřad inspekce práce. V roce 2016 bylo vykonáno dvě stě dva kontrol, 

přičemž bylo zjištěno, že z toho sto čtyři zaměstnavatelů nesplnilo tuto povinnost ani 

náhradním způsobem. Dále sedmdesát dva zaměstnavatelů nesplnilo ohlašovací 

povinnost o způsobu plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením příslušnému úřadu práce do patnáctého února následujícího roku. 

(https://www.bozpinfo.cz/zamestnavanizdravotnepostizenych ) Důvodem 

pro nesplnění ohlašovací povinnosti plnění povinného podílu může být neznalost 

některých zaměstnavatelů vypočítat plnění povinného podílu.  Pro výpočet plnění 

povinného podílu je nutno znát definici osoby se zdravotním postižemím, která je 

uvedena  v Zákoně o zaměstnanosti. Dle zákona o zaměstnanosti  jsou  osobami 

se zdravotním postižením osoby, které byly orgánem sociálního zabezpečení uznány plně 

nebo částečně invalidními a osoby, které byly tímto orgánem uznány za osoby zdravotně 

znevýhodněné. Do výpočtu plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením se nezapočítávají ti zaměstnanci, kteří jsou zaměstnáni na dohody o provedení 

práce nebo na dohody o pracovní činnosti. Do výpočtu je třeba použít skutečný 

odpracovaný počet hodin zaměstnanců. Osoby s těžším zdravotním postižením, tedy ty 

které byly orgánem sociálního zabezpečení uznány za plně invalidní, se do výpočtu 

započítávají třikrát. Při výpočtu postupujeme tak, že celkový počet hodin, kteří všichni 

zaměstnanci odpracovali, vydělíme ročním fondem pracovní doby a tak nám vyjde 

průměrný roční počet zaměstnanců. Z výsledného průměrného počtu zaměstnanců 

vypočítáme čtyři procenta. Výsledné číslo udává, kolik zaměstnanců se zdravotním 

postižením měl zaměstnavatel zaměstnat, aby splnil povinný podíl. V druhé fázi výpočtu 

zbývá zaměstnavateli vypočítat, do jaké míry plnění povinného podílu zaměstnáváním 

osob se zdravotním postižením splnil. Aby to zjistil, postupuje tak, že celkový počet 

odpracovaných hodin zaměstnanci se zdravotním postižením vydělí ročním fondem 

pracovní doby. Výsledné  číslo říká, do jaké míry zaměstnáváním těchto zaměstnanců 

splnil povinný podíl. Pokud zaměstnavatel zaměstnává osoby s těžším zdravotním 
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postižením, tak jimi odpracované hodiny se do výpočtu započítávají třikrát. Náhradní 

plnění povinného podílu odběrem výrobků nebo služeb se vypočte tak, že z celkové 

částky zaplacené za výrobky nebo služby se odečte daň z přidané hodnoty a výsledek je 

vydělen sedminásobkem průměrné měsiční mzdy za první až třetí čtvrletí sledovaného 

roku. Při náhradním plnění povinného podílu si zaměstnavatel může započítat maximálně 

průměrný počet zaměstnanců dodavatele. Pokud je ale výsledek vyšší než je průměrný 

počet zaměstnanců dodavatele, zaměstnavatel použije pro náhradní plnění zaměstnávání 

osob se zdravotním postižením nejvyšší čtvrletní počet zaměstnanců dodavatele v období 

prvního až třetího čtvrletí sledovaného roku. Při jakémkoliv odběru výrobků nebo služeb 

od osoby samostatně výdělečně činné se zdravotním postižením si lze započítat 

maximálně jednoho zaměstnance do plnění povinného podílu. (Hrdá, 2007) 

 

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením přináší zaměstnavatelům finanční 

výhody, ale nejenom. Zaměstnavatel může po dohodě s úřadem práce čerpat 

na zaměstnávání osob se zdravotním postižením různé příspěvky, ale může také 

na každého zaměstnance se zdravotním postižením uplatnit slevu na dani z příjmu 18000 

korun ročně, v případě zaměstnávání osob s těžším zdravotním postižením může na 

každou takovou osobu uplatnit ročně slevu na daních 60 000 korun. Pokud zaměstnavatel 

zabezpečuje každodenní dopravu sých zaměstnaců do práce a pokud do práce neexistuje 

spojení hromadnou dopravou nebo pokud spojení neodpovídá potřebám zaměstnavatele, 

tak může úřad práce zaměstnavateli poskytnout příspěvek maximálně ve výši padesáti 

procent  vynaložených nákladů na dopravu zaměstnanců. Na dopravu zaměstnanců 

s těžším zdravotním postižením, kteří vzhledem ke svému postižení nemohou využít 

hromadné dopravy, poskytuje úřad práce příspěvěk ve výši sto procent vynaložených 

nákladů na jejich dopravu do práce. Příspěvek na zapracování, který měsíčně činí nejvýše 

polovinu minimální mzdy, může úřad práce poskytovat maximálně po dobu tří měsíců. 

(Hrdá, 2007) Jak jsem již uvedla, tak zaměstnávání osob se zdravotní postižením přináší 

pro zaměstnavatele nejenom finanční výhody. Osoby  s postižením jsou přínosem pro 

pracovní tým, vnáší do něj rozmanitost. Vladimír Špidla v dubnu 2007 prohlásil, že 

rozmanité týmy bývají kreativnější. Přínosem osob se zdravotním postižením pro firmy 

se zabýval výzkum z roku  2014  J.  Kutnohorské z Ostravské univerzity v Ostravě. 



29 
 

Zúčastnění zaměstnavatelé hodnotili výkonnost osob se zdravotním postižením pouze 

pozitivně, s negativním hodnocením se autorka nesetkala. Zaměstnavatelé uváděli, že 

osoby se zdravotním postižením dosahují větší výkonnosti než osoby bez postižení, dále 

zdůrazňovali zodpovědný přístup k práci osob se zdravotním postižením a jejich pozitivní 

působení na okolí. Osoby se zdravotním postižením svými zkušenostmi a vlastnostmi 

motivují své spolupracovníky bez postižení k vyšším výkonům. Ostatní zaměstnanci při 

kontaktu s osobami se zdravotním postižením si uvědomují cenu zdraví a často mění své 

priority, včetně přístupu k práci. Zaměstnanci bez postižení získávají v práci zkušenosti 

s potřebami osob s postižením, tyto zkušenosti mohou uplatnit při setkání s lidmi 

s postižením i v mimopracovním životě. Pro zaměstnavatele by nemělo být důležité , 

zdali se jedná o osobu s postižením či bez ale to, zdali má daná osoba předpoklady 

vykonávat danou práci. Zaměstnat osobu se zdravotním postižením může být někdy 

z hlediska náplně práce vhodnější než zaměstnat osobu bez zdravotního postižení. 

Například pro osobu s mentálním postižením je vhodná monotónní práce. Je dokonce 

možné, že výkonnost osoby s mentálním postižením bude při takovéto práci vyšší než 

výkonnost osoby bez postižení. Zaměstnavatelé uváděli, že rovné příležitosti pro 

znevýhodněné skupiny jsou pro ně prioritou. Znevýhodněné skupiny nelze zúžit pouze 

na osoby se zdravotním postižením, znevýhodnění na trhu práce může být způsobeno i ze 

sociálních či kulturních důvodů. (Kutnohorská, 2014) 

 

Práce výrazně zvyšuje kvalitu života osob s mentálním postižením, tak jako 

u osob  s jinými typy postižení. Práce má pro ně jak ekonomické, psychologické, tak 

i sociální výhody. Prací získávají finanční prostředky k uspokojení svých materiálních 

potřeb, zvyšuje se jejich životní úroveň. Práce zvyšuje jejich samostatnost, umožňuje jim 

být ekonomicky nezávislými na ostatních. Práce je naplňuje, vnáší pravidelný režim do 

jejich života, zároveň jejich život přibližuje zbytku společnosti. V práci se osoby 

s mentálním postižením nenaučí jen pracovním návykům potřebným pro konkrétní druh 

práce, ale práce je rozvíjí i v mnoha dalších oblastech. Při kontaktu s ostatními 

spolupracovníky si osvojují základní sociální dovednosti, práce dále rozvíjí jejich 

hygienické návyky a učí je dochvilnosti. Díky práci se zvyšuje jejich sebedůvěra. Aby 

práce opravdu zvyšovala kvalitu života osob s mentálním postižením, musí odpovídat 
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jejich individuálním požadavkům. Ve výzkumu s názvem Vzdělávání a podpora osob 

s mentální retardací klinického psychologa Martina Lečbyho uváděli lidé s mentálním 

postižením jako nejsilnější zdroj motivace k práci peníze nebo radost z práce. Stupeň 

mentálního postižení souvisí s představami osob s mentálním postižením o jejich 

budoucím pracovním uplatnění.  Osoby s lehkou mentální retardací po absolvování 

praktické školy nebo učiliště mají zpravidla představu, že se budou věnovat oboru, 

kterému se vyučili. Osoby se středně těžkou až těžkou mentální retardací, kteří 

absolvovali základní školu speciální jsou při představě o svém budoucím povolání více 

ovlivněni svými zájmy, tím, co se jim líbí nebo tím, co znají od svého okolí. (Lečbych, 

2011)  

 

Aby se pracovníkům s mentálním postižením líbilo a dařilo v práci, tak musí cítit, 

že jsou přijati od spolupracovníků  i nadřízených. Klinický psycholog Martin Lečbych 

rozlišil tři typy chování spoluzaměstnanců k osobám s mentálním postižením: nadřazené, 

pečující a přijímací chování. Ideálním typem je přijímací chování, které se vyznačuje 

snahou o poznání a porozumění člověku s mentálním postižením a o jeho zapojení do 

pracovního kolektivu. Nadřazený typ chování souvisí s odmítáním a přehlížením člověka 

s mentálním postižením, v tomto typu chování chybí partnerský vztah k osobě s 

mentálním postižením. Pečující chování se vyznačuje snahou ulehčovat práci osobám 

s mentálním postižením nebo jí dokonce dělat za ně. Dle Lečbyho se tento typ chování 

vyskytuje častěji u žen než u mužů.  Pro zaměstnance s mentálním postižením je dále 

důležité to, aby cítili, že jsou v práci podporováni. Mezi formy podpory patří projevy 

uznání, řešení konkrétních problémů na pracovišti, zájem klíčových osob o dění na 

pracovišti a také vedení k pochopení významu a důsledku práce. Za výrazný zdroj napětí 

při adaptaci na pracovní proces lze považovat setkání osob s mentálním postižením s 

kritikou,  na  kterou  nejsou  obvykle  zvyklí. (Lečbych, 2011) Při zaměstnávání osob 

s mentálním postižením je důležité, aby zaměstnavatelé chápali potřeby zaměstnanců 

s mentálním postižením, dokázali s nimi  komunikovat  a také aby podporovali jejich 

úspěšné začlenění do pracovního kolektivu.  
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V současné době existují různé projekty, které se zabývají integrací mladých osob 

s postižením na otevřený trh práce. Příkladem je mezinárodní projekt EQUALTSW, 

do kterého se zapojilo Rakousko, Německo, Holandsko a Česká republika. Pět partnerů 

(Open Doors, INTequal, Integrative Guidance, Keine Behindenrungen trotz Behinderung 

a Empowerment door Transitie) na základě společných cílů uzavřelo dohodu o 

transnacionálním partnerství. Cílem jejich společného projektu Transition from School to 

Work (TSW) je především podporovat integraci osob se zdravotním postižením na trhu 

práce prostřednictvím zlepšení managementu jejich přechodu ze školy do zaměstnání. V 

rámci tohoto projektu byla rovněž podporována individualizace pracovních podmínek pro 

osoby se zdravotním postižením. K plnění společných cílů projektu TSW byli účastníci 

rozděleni do pracovních skupin, každá se zabývala jiným aspektem problematiky. 

Jednotlivé skupiny měly následující názvy: kurikulum, vytváření sítě škola  povolání a 

kritérií kvality, senzibilizace podniků, plánování osobní budoucnosti, asistence a trvalost. 

Pracovní skupina kurikulum analyzovala kurikula jednotlivých zemích a hledala jaké 

cesty budoucího pracovního uplatnění kurikula podporují, případně proč v některých 

zemích kurikula chybí. Pracovní skupina vytváření sítě škola  povolání a kritérií kvality 

se snažila o optimální propojení zúčastněných aktérů na přechodu škola   povolání. 

Úkolem pracovní skupiny senzibilizace podniků bylo vytvořit příručku pro podniky, ve 

které by byly zohledněny jak potřeby osob s postižením, tak i požadavky podniků. 

Pracovní skupina plánování osobní budoucnosti se věnovala individuálním možnostem 

osob se zdravotním postižením. Úkolem pracovní skupiny asistence bylo zprostředkování 

asistence a také zpracování kurikula ke kvalifikaci asistentů a asistentek. Pracovní 

skupina trvalost měla za úkol zpracovat konečné výstupy transnacionálního partnerství a 

podporovat jejich rozšíření i na období po skončení projektu. V Dolním Rakousku se 

realizoval projekt INTequal, jehož cílem bylo vytvořit tzv. integrační pól, tedy společné 

integrativní soužití v regionu. Projekt podporoval rozšíření nabídek kvalifikace osob 

se zdravotním zařízením. Snažil se o propojení rodinného společenství, vzdělávacích 

institucích a firem. Sledoval u lidí se zdravotním postižením přechod škola  zaměstnání. 

Iniciátoři berlínského projektu Open Doors si uvědomují, že pro osoby s těžkým 

postižením existují četné bariéry v hledání pracovního místa. Jedním z důvodů, proč jsou 

žáci s postižením omezování ve výběru pracovního místa je to, že se zpravidla vzdělávají 

ve speciálních školách, integrativní vzdělávání u žáků s postižením je spíše výjimkou. 
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Právě vzdělávání ve speciálních školách je nepřipravuje na integrované zaměstnání, ale 

spíše na pracovní uplatnění ve speciálních zařízeních pro osoby se zdravotním 

postižením. Jejich možnosti integrovat se na trhu práce jsou proto snížené. Open doors 

usiloval o zvyšování kvalifikace osob s postižením, pozornost věnoval přechodu 

ze základního vzdělávání do jiného stupně vzdělávání a také přechodu ze školy do práce 

Dále projekt zdůrazňoval to, že osoby se zdravotním postižením by se měli naučit 

efektivně využívat integrační nástroje, za hlavní integrační nástroj je považována služba 

osobní asistence. Asistent by měl fungovat tak, že postupně bude jeho role zeslabována, 

tedy že se z asistenta bude stávat pouze podporovatel. Projekt Open Doors se snažil 

o zvyšování flexibility osob se zdravotním postižením, rovněž podporoval 

deinstitucionaliazaci péče o osoby se zdravotním postižením. Dobrá praxe speciálního 

vzdělávání osob se zdravotním postižením existuje v Holandsku v rámci projektu Opět 

společně do škol. Cílem tohoto projektu je zvyšování spolupráce mezi školami bežnými 

a speciálními. V Holandsku je cílem vzdělávání dětí s postižením ve speciálních školách 

to, aby mohly být co nejrychleji zařazeny do běžné školy. Inciátoři českého projektu 

Integrative  Guidance  for  Handicaped  People  on  the Jobmarket upozornili na to, že 

v poradenském systému chybí odborní pracovníci, kteří by pomáhali absolventům 

jednotlivých středních škol najít uplatnění na trhu práce. Projekt měl vést k rozšíření 

školského poradenského systému a k uplatnění ergodiagnostiky v něm. Cílem bylo 

dosáhnout propojení poradenských institucích z oblasti školství, zdravotnictví a z oblasti 

sociální péče. Německý projekt Keine Behinderungen trotz Behinderung poukázal na to, 

že v Německu existují nerovné šance k získání profesní kvalifikace  a k profesnímu 

začlenění se osob se zdravotním postižením. Patnáctého května roku 2000 schválila 

Evropská komise návrh, podle kterého mají být vytvořeny předpoklady k tomu, aby lidé 

s postižením získali lepší přístup k pracovnímu uplatnění. Příprava na pracovní život by 

měla začínat již ve škole, především u osob se zdravotním postižením. Projekty, jejichž 

cílem je zvýšit integraci osob se zdravotním postižením, se shodují v tom, že podporují 

efektivní využívání integračních nástrojů. Jako nejdůležitější integrační nástroj je 

uváděna služba osobní asistence. Z těchto projektů vyšla myšlenka individualizace 

integrativního doprovodu/opatření. Každý člověk s postižením má jiné schopnosti a 

dovednosti, potřebuje tedy jinou formu a míru osobní asistence. Jedním z cílů projektů 

bylo vytvořit modely individualizované asistence, především v oblasti přechodu škola – 
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zaměstnání. V roce 2003, který je evropským rokem osob s postižením, byla uspořádána 

v Brně mezinárodní konference na téma přechodu ze školy do zaměstnání. (Bartoňová, 

Pipeková, Vítková, 2005) 

 

4 Analýza dosavadního řešení problému  

V následující kapitole se budeme zabývat již provedenými výzkumy, jež se týkají 

tématu Zaměstnávání osob s mentálním postižením.  

Ve většině dosavadních výzkumů lidé s mentálním postižením uváděli, že jim 

práce přináší užitek. (Lysaght et al.2009; Emerson et al. 2013) Z toho lze usuzovat, že 

lidé s mentálním postižením jsou k práci ve většině případů motivovaní.  

Jednou  z dalších klíčových složek úspěšného zaměstnání osob s mentálním 

postižením je jejich sociální integrace (Rusch, Hughes, Johnson, & Minch, 1991; Storey, 

Rhodes, Sandow, Loewinger, & Peterbridge, 1991; Parent, Kregel, Metzler, & Twardzik, 

1992). Rusch a kol. označili spolupracovníky zaměstnanců s mentálním postižením 

za potenciální podporovatele jejich pracovních výkonů. Jiné výzkumy zase prokázaly 

pozitivní dopad osob s mentálním  postižením na spolupracovníky bez zdravotního 

postižení. Pozitivní dopad na zaměstance se dle výzkumů rozšířil i mimo pracovní 

prostředí. (Storey, Rhodes, Sandow, Loewinger, & Petherbridge, 1991). Na tom je tedy 

vidět, že integrace osob se zdravotním postižením do pracovního kolektivu osob 

bez postižení je oboustranně výhodná. Sociální interakce osob s postižením během 

pracovní doby jsou srovnatelné s interakcemi osob bez postižení (Parent, Kregel, Metzler, 

Twardzik, 1992). Aby ale tento uvedený pozitivní dopad opravdu fungoval oboustranně, 

je nutné, aby kolegové zaměstnanců s mentálním postižením znali jejich potřeby, uměli 

s nimi správně komunikovat a aby tak došlo ke vzájemnému porozumění zaměstnanců 

s postižením a bez něj.  

Z výzkumu uskutečňovaného v Kanadě vyplynulo, že pro většinu osob 

s mentálním postižením je primárním motivátorem pro práci právě socializace v ní. Práce 

byla popisována jako místo, kde se cítí akceptováni. Pro mnoho z nich je to, že se cítí být 

součástí pracovního kolektivu hlavním důvodem pro to, proč chtějí chodit do práce. 

Dokonce byly ve výzkumném vzorku i takoví jedinci, kteří sice neměli v oblibě 
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vyžadované pracovní činnosti, neradi je dělali, ale přesto chodili do práce rádi, a to právě 

kvůli sociálním příležitostem poskytovaným v zaměstnání. Jeden z rodičů respondentů 

popsal,  že zásadní pro zajištění úspěchu jeho dítěte v práci byl moment, kdy 

zaměstnavatel uznal jeho silné stránky a schopnosti. I když většina účastníků uvedla, že 

socializace byla jedním z hlavních motivátorů práce, podskupina účastníků výzkumu se 

rozhodla pracovat samostatně nebo z domova, aby kontakt s ostatními nebyl vyžadován. 

Tito účastníci vybrali sociálně segregované prostředí, protože cítili, že práce v kolektivu 

v nich vyvolává úzkost, rozptyluje je, nedokážou se na ni plně soustředit (Lysaght, 

PertnerArrey,  HowellMoneta, Cobigo, 2006).  Je tedy vidět, že úspěšná socializace 

pro většinu osob s mentálním postižením je podmínkou pro úspěšné zvládání pracovních 

povinností. Jejich zaměstnavatelé i jejich okolí by to měli vědět a měli by jim poskytnout 

chápající pracovní kolektiv, který jim rozumí a dokáže jim v případě potřeby pomoci. 

Pro upevňování sociálních vztahů na pracovišti je dobré, aby byly organizovány různé 

společenské akce, kde se účastníci mohou neformálně bavit a kde mají více příležitostí 

poznat své kolegy než při běžných činnostech v pracovní době. Zvyšovat integraci osob 

s mentálním postižením lze také přítomností dalších osob s postižením na pracovišti, to 

prokázali Kulkarni a LengnickHall  v roce 2011 ve své studii o socializaci osob 

se zdravotním postižením na pracovišti.   

Příkladem úspěšného začlenění osob s mentálním postižením jsou dle kanadského 

výzkumu sociální podniky. Většina účastníků výzkumu  pracujících v sociálních 

podnicích uvedla, že cítí silnou sociální sounáležitost. Někteří účastníci popsali prostředí 

sociálních podniků jako místo, které napomáhá k rozvoji přátelských vztahů a zvyšuje 

samostatnost. Rodiče respondentů si uvědomovali, že sociální sounáležitost je důležitá 

pro psychické zdraví jedince. Někteří rodiče respondentů projevili přání, aby jejich 

dospělé děti pracovaly více než tři hodiny denně. Svoje přání vysvětlili tím, že omezené 

pracovní zapojení také omezuje jejich sociální příležitosti. Těmto rodičům šlo o to, aby 

se jejich děti denně setkávali s lidmi, s kterými si rozumí a s kterými se cítí dobře. 

Hodnota sociálních kontaktů byla pro rodiče tím hlavním důvodem, proč chtěli, aby jejich 

děti pracovaly. (Lysaght, PertnerArrey,  HowellMoneta,  Cobigo,  2006)  Hodnota 

sociálního začlenění je jednou z nejdůležitějších hodnot v práci pro osoby s mentálním 

postižením, ale platí to i pro osoby s jinými typy postižení. Například pro osoby 
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s roztroušenou sklerosou jsou v práci důležitější dobré vztahy v pracovním kolektivu než 

výše mzdy či odměn. (Mezerová, Meluzínová, Papoušek, 2014)  

I když dle uváděného kanadského výzkumu jsou příkladem úspěšného začlenění 

osob s mentálním postižením sociální podniky, tak například Akkermanova studie z roku 

2018 prokázala, že nejsou významné rozdíly v pracovní spokojenosti osob s mentálním 

postižením zaměstnaných v integrovaném a v podporovaném zaměstnání. Podporovaná 

zaměstnání vykazují poměrně velké rozdíly mezi jednotlivými zeměmi.  (Alma 

Akkerman, Sabina Kef & Herman P. Meininger (2018) To je také důvodem, proč se může 

porovnání pracovní spokojenosti jedinců s mentálním postižením zaměstnaných 

v integrovaném a podporovaném zaměstnání napříč různými zeměmi lišit.  

Ale ani zaměstnaný jedinec s mentálním postižením nemusí cítit úplné sociální 

začlenění. Při hodnocení sociálního začlenění jedince s mentálním postižením musíme 

sledovat i to, jaké jsou postoje ostatních spolupracovníků k nim a jak ostatní 

spolupracovníci vidí hodnoty jejich práce. Hall ve svém kvalitativním výzkumu v roce 

2004 porovnával míru sociálního začlenění u osob s mentálním postižením, kteří mají 

práci s těmi, kteří ji nemají. Došel k závěru, že dokonce i zaměstnaní jedinci s mentálním 

postižením se cítili sociálně vyloučení. Důvodem bylo právě to, že nebyli přijati 

od ostatních pracovníků.  

Bylo zjištěno, že čím vyšší jsou tři základní psychologické potřeby osob 

s mentálním postižením (tedy autonomie, kompetence a sociální začleněnost), tím vyšší 

je pracovní spokojenost lidí s mentálním postižením. (Alma Akkerman, Sabina Kef & 

Herman P. Meininger (2018). Tedy pracoviště, ve kterém jedinci s mentálním postižením 

mohou činit některá rozhodnutí samostatně, ve kterém jsou dobré vztahy mezi 

spolupracovníky a ve kterém jsou lidé s mentálním postižením schopni zvládat výzvy, 

tak takové pracoviště přispěje k pocitům spokojenosti těchto lidí s prací. Tyto tři základní 

psychologické potřeby (autonomie, kompetence a sociální začleněnost) související 

s pracovní spokojeností byly rovněž zjištěny u  lidí bez zdravotního postižení (Alma 

Akkerman, Sabina Kef & Herman P. Meininger (2018). Je tedy vidět, že základní potřeby 

jedinců s mentálním postižením jsou stejné jako u osob bez postižení. Ale sociální 

začleněnost hraje u osob s mentálním postižením mnohem větší roli než u zaměstnanců 
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bez postižení, neboť přátelské pracovní vztahy jsou většinou tím, co je nejvíc motivuje 

k práci.  

To, že vztahy se spolupracovníky jsou u osob s mentálním postižením velmi 

důležitým faktorem přispívajícím k úspěchu v práci a k spokojenosti v ní, využil Antony 

Shiver,když v roce 1989 založil neziskovou organizaci Best Buddies. Jedná se 

o mezinárodní organizaci, která se věnuje zlepšování života lidí s mentálním postižením 

pomocí přátelství s nimi a pomáhá jim začlenit se do  integrovaného zaměstnání. 

Pracovník s mentálním postižením často nemá příležitost k tomu, aby se naučil 

vystupovat  v sociálních interakcích, které jsou důležité pro rozvoj pozitiních vztahů 

s ostatními. Program Best Buddies podporuje právě tuto potřebnou sociální interakci osob 

s mentálním postižením.Výuka pracovníka s mentálním postižením v těchto 

dovednostech zvyšuje pravděpodobnost, že osoba se zdravotním postižením bude 

zahrnuta v sociálních interakcích a vztazích, které se rozvíjejí mezi zaměstnanci. Program 

této organizace funguje na tom principu, že vysokoškolský student je spárován s osobou 

s mentálním postižením za účelem vytvoření dlouhodobého přátelství. Tato organizace 

rozvíjí pracovní příležitosti osob s mentálním postižením na otevřeném trhu práce. 

Prezident Výboru pro zaměstnanost lidí s postižením uznal Best Buddies Jobs jako 

národní model zaměřený na podporované zaměstnání na "bílý límec" a jiná další 

netradiční zaměstnání pro lidi s mentálním postižením. (D. WEST, Michael, Paul 

BRODY WEHMAN a Paul WEHMAN, 2005) 

Statistické údaje o zaměstnanosti či nezaměstnanosti osob s mentálním 

postižením nemůžeme označit za relevantní, protože sběr dat, definování pojmu 

zaměstnání, pojmu osoba s mentálním postižením není celosvětově jednotné, často se 

vyskytují ve statistikách poměrně velké procentuální rozdíly i v rámci jednoho státu. 

Například úřad Národních statistik Spojeného království uvedl v roce 2004 32%ní 

zaměstnanost osob s mentálním postižením (Dempsey, Ford, 2009), zatímco britské 

Centrum pro výzkum postižení uvedlo ve svém odhadu pouze 8%ní zaměstnanost osob 

s mentálním postižením (Emerson, Hatton, 2008).  

Například Weathers a Wittenburg (2009) identifikovali tři přístupy ke sběru dat 

o zaměstnanosti, které byly použity oficiálními agenturami ve Spojených státech. První 

přístup zohledňuje všechny jedince, kteří měli jakékoliv zaměstnání ve zvoleném 
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zkoumaném období jedná se o tzv. přístup referenčního období. Druhý přístup 

zohledňuje všechny jedince, kteří měli během minulého roku jakékoliv zaměstnání, 

přesněji řečeno tento přístup zohledňuje všechny jedince, kteří během uplynulého roku 

odpracovali určitý zvolený počet hodin. Třetí přístup zohledňuje všechny jedince, kteří 

během uplynulého roku byli zaměstnáni na plný úvazek. Dále například v Rakousku 

využívají přístup referenčního bodu, který započítává všechny osoby, které byly 

zaměstnány první den příslušného měsíce. Je zřetelné, že statistické výsledky z těchto 

přístupů nebudou srovnatelné. Například vyšší míru zaměstnanosti získáme, když 

budeme využívat přístupu využívajícího jakéhokoliv zaměstnání v uplynulém roce, než 

kdybychom využívali rakouský přístup referenčního bodu. Z uvedených přístupů vyjde 

nejnižší míra zaměstnanosti v přístupu využívajícího zaměstnání na plný úvazek během 

minulého roku, protože část lidí využívá například dohody o provedení práce a ty by se 

v uvedeném přístupu nezapočítávaly. To že výsledky zaměstnanosti osob s postižením 

nelze považovat za relevantní dokládá rovněž studie Weathera a Wittenburga, ve které 

na základě dat ze čtyř různých agentur odhalili míru účasti lidí s postižením 

na zaměstnání s velmi širokým rozpětím procentuálních hodnot –  od  9,4%  do  61,1%. 

Hodnoty se lišily, protože jednotlivé agentury používaly jiné přístupy k určení míry 

zaměstnanosti.  

Světová zpráva o zdravotním postižení počítá míru účasti na trhu práce na základě 

těch jednotlivců, kteří jsou schopni hledat práci nebo pracovat. Údaje o zaměstnanosti 

obvykle ale nezapočítávají do statistik zaměstnanosti lidi se zdravotním postižením, kteří 

nejsou zaměstnáni. V Evropě jsou jednotlivci, kteří nejsou zaměstnáni, vzděláváni nebo 

školeni označováni anglickou zkratkou NEETs. Osoby v kategorii NEETs jsou sociálně 

odcizeny, ale jsou také velkou ekonomickou zátěží pro společnost, tato ekonomická zátěž 

se odhaduje na více než 150 miliard eur. (Lysaght, Šiška, Koenig, 2015) Z uvedeného 

rozporu světové zprávy o zdravotním postižení a obvyklých údajů o zaměstnanosti 

vyplývá, že mezinárodní studie účasti na trhu práce by neměla být založena na srovnání 

míry zaměstnanosti a nezaměstnanosti. Je to vidět například na norské studii, která 

ukazuje, že mnoho jedinců, kteří pobírají invalidní důchod by bylo schopných pracovat, 

kdyby pro ně byly pracovní příležitosti. (Bratsberg, Fevang, & Røed, 2010) ). Odhaduje 

se, že v rakouských statistikách zaměstnanosti je ignorováno až 2000 jednotlivců, protože 
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jsou dle práva neschopní pracovat. (Lysaght, Šiška, Koenig, 2015) Můžeme si poměrně 

snadno vysvětlit, proč někeré státy uměle upravují statistiky zaměstnanosti, 

pravděpodobně to bude z politických důvodů. Když některé jedince statistické agentury 

nezapočítávají, tak jim vyjde nižší míra nezaměstnanosti a ta pak vypadá lépe ve 

statistikách.  

Dalším důvodem, proč jsou statistiky o zaměstnanosti nejednozačné je to, že 

úřady nahlížejí různým způsobem na to, zda do statistik míry zaměstnanosti započítávat 

i neplacenou práci či ne. Například britské úřady klasifikují osoby, které doma vykonávají 

neplacenou práci, jako pracující osoby. Kanadské úřady klasifikují lidi, kteří se zabývají 

neplacenou domácí prací,například zemědělstvím, jako zaměstnané, ale do kategorie 

zaměstnaných nezahrnují lidi vykonávající neplacenou péči o děti a seniory i neplacenou 

dobrovolnickou práci. (Statistics Canada, 2006) Hlavně v zemích s nižšími a středními 

příjmy pracuje velké procento jedinců s mentálním postižením mimo formální trh práce. 

Například v Indii dle odhadů pracuje mimo formální trh práce až 87% osob se zdravotním 

postižením. (Mitra, Sambamoorthi, 2006) Potom jsou oficiální statistiky nejednoznačné, 

protože žádný z těchto pracujících na neformálním trhu práce není do nich započítán.  

Weathers  a  Wittenburg  (2009)  odpozorovali  v souvislosti  s měřením účasti 

na zaměstnanosti napříč federálními agenturami ve Spojených státech to, že hlavní zdroje 

nesrovnalostí vyplývají ze tří faktorů: vyskytují se rozdíly v definici postižení, 

zaměstnání a rozdíly v metodice. Tyto rozdíly v přístupech ztěžují srovnávání nejen 

na úrovni mezinárodní či evropské, ale i na úrovni vnitrostátní.  

Většina zemí Evropské unie nemůže poskytnout statistiku účasti lidí s mentálním 

postižením na trhu práce, protože některé statistické agentury nerozlišují mezi typy 

postižení. Průměrná nezaměstnanost lidí s postižením v Evropské unii je 17,7%, zatímco 

průměrná nezaměstnanost lidí bez postižení je 9,2%. (Lysaght, Šiška, Koenig, 2015) 

Průměrná nezaměstnanost lidí s postižením je tedy přibližně dvojnásobná. 

Míra zaměstnanosti jedinců s mentálním postižením v Austrálii je 42%. Mnoho 

z nich pracuje ve speciálních podnicích zřízených pro zaměstnávání osob s mentálním 

postižením, někdy i za nižší mzdu než je mzda minimální. Za nižší než minimální mzdu 

pracují v tom případě, když v rámci systému podporovaných mezd nepracují 
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za konkurenceschopnou cenu. (Pointon et al. 2009) V Kanadě je míra zaměstnanosti lidí 

s mentálním postižením 32,7 % (Statistics Canada, 2006). Ve Velké Británii je sice míra 

zaměstnanosti osob s mentálním postižením podobná jako  v Kanadě (32%) , ale 

do vzorku jsou započítány i osoby s autismem  a  s poruchami  učení (Dempsey, Ford, 

2009). Ve Spojených státech amerických je míra zaměstnanosti osob s mentálním 

postižením 46%. Do vzorku jsou započítáni jedinci s mentálním postižením, kteří 

navštěvovali speciální vzdělávání (Newman a kol., 2011).  

Životní trajektorie  osob  s mentálním postižením je často charakterizována 

obtížným dětstvím, omezeným vzděláním nebo jeho absencí a v důsledku toho 

nedostatkem příležitostí na trhu práce. Postižení znamená vyšší náklady pro zdravotně 

postižené osoby a/nebo pro jejich rodiny. Výzkumy ukazují, že formální a neformální 

péče o osoby s postižením generuje obvykle vysoké a nevratné náklady. Pro rodiče dítěte 

s postižením je obvykle náročné sladit neformální péči o svého potomka a jejich pracovní 

povinnosti. Mnoho rodičů osob s mentálním postižením řeší například problém dopravy 

jejich dospělých potomků do práce. Někteří rodiče musí přizpůsobit své zaměstnání tomu, 

aby mohli své dítě dopravovat do práce. (Grażyna MikołajczykLerman, Małgorzata 

Potoczna, 2019) To může vést k omezení jejich pracovní činnosti, ke změně jejich 

postavení na trhu práce, rovněž k snížení jejich příjmů. Bohužel jsou tedy ve společnosti 

ekonomicky omezováni nejen osoby se zdravotním postižením, ale i osoby, které o ně 

neformálně pečují. Výzkumy prováděné v Lodži potvrzují, že osoby se zdravotním 

postižením jsou znevýhodněny ve všech ohledech (MikołajczykLerman  2013). 

V případě mentálního postižení znevýhodnění není většinou způsobeno samotným 

charakterem postižení, ale hlavně tím, že zaměstanci většinou nemají zkušenosti 

s osobami s mentálním postižením, často jsou ovlivněni předsudky, které o mentálním 

postižení panují, z těchto důvodů mají nezdůvodněné obavy takové osoby zaměstnat. 

Průzkumy veřejného mínění ukazují rozdíly v názorech na různé druhy postižení. Dle 

průzkumů je pro intaktní populaci obtížnější pomáhat osobám s mentálním postižením 

než osobám na vozíku či nevidomým osobám. Někteří lidé se totiž nesprávně domnívají, 

že osoby s mentálním postižením mohou být nebezpeční a agresivní. Protože většina 

intaktní populace nemá zkušenosti s osobami  s mentálním postižením, tak je řadí 

do stejné kategorie jako osoby s duševními poruchami. (ZimaParjaszewska 2012) Tyto 
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domněnky intaktní populace jsou ale rozhodně nepravdivé, znevýhodňují osoby 

s mentálním postižením. Pro úspěšné začlenění jedince s mentálním postižením 

do pracovního kolektivu je třeba tyto nesprávné představy o nich vyvrátit. Ideální by 

bylo, kdyby tyto předsudky byly vyvráceny v co nejširším spektru společnosti, pak by se 

osoby s mentálním postižením mohly lépe zapojit do společnosti.  

Kvalita vzdělávání osob s mentálním postižením souvisí s možnostmi jejich 

pracovního uplatnění v dospělém životě. Pro úspěšné sociální a pracovní začlenění osob 

s mentálním postižením v jejich budoucím dospělém životě jsou daleko důležitější 

rozvinuté vzdělávací strategie než sociální výhody (Jachimczak, Olszewska, and 

PodgórskaJachnik 2011:17). Je prokázáno, že existuje diskrepance mezi zvyšující se 

zaměstnaností osob s mentálním postižením a stagnující vzdělaností těchto osob. Přestože 

pracovní aktivita a míra zaměstnanosti mezi osobami se zdravotním postižením od roku 

2007 výrazně vzrostla, tak ale míra vzdělanosti osob s mentálním postižením se nezvýšila 

(Jachimczak, Olszewska, and PodgórskaJachnik  2011).    Kdyby tedy osobám 

s mentálním postižením byly poskytovány kvalitnější a úspěšnější vzdělávací strategie, 

kdyby byly lépe připraveny na budoucí život, bylo by pro ně pravděpodobně snazší 

uplatnit se na trhu práce, možná by pro ně bylo i více pracovních příležitostí.   

Osoby s mentálním postižením jsou více než intaktní populace ohroženi rizikem 

sociálního vyloučení. Empirický výzkum odhaluje, že perspektivity života osob 

s mentálním postižením jsou předurčeny především systémy speciálního vzdělávání osob 

s mentálním postižením. (Baer et al. 2011; Gillan and Coughlan 2010;Kraemer and 

Blacher 2001; Winn and Hay 2009) I když biografie osob s mentálním postižením 

zahrnují fáze vzdělávání, odborné přípravy a zaměstnání, tak se tyto fáze konají obvykle 

ve speciálních  institucích, které mají tendenci řídit se biografickými vzorci pro tuto 

cílovou skupinu. (Rohrmann 2007; Römisch 2011) Oficiální uznání zdravotního 

postižení sktrukturuje biografie osob s mentálním postižením, kvůli omezeným 

možnostem je jim tak umožněn malý prostor pro sebeurčení. Na to, že jsou profesní 

možnosti osob s mentálním postižením vysoce isntitucionalizované systémy speciálního 

vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy ve speciálních institucích 

a střediscích odborného vzdělávání, můžeme pohlížet ze dvou stran. Rozdílné zacházení 

s osobami s mentálním postižením funguje jako záchranná síť pro ty, kteří si nemohou 
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najít práci, ale také funguje jako mechanismus sociálního vyloučení. (Powell 

2011;Powell, Felkendorff, and Hollenweger 2008). 

V posledních letech však požadavky na sebeurčení, začlenění a účast 

ve společnosti, které vyjádřily především osoby s postižením, měly značný vliv 

na vědeckou a politickou diskusi a vedly k posunu chápání zdravotního postižení. 

V současné době je před ústavní péči o jedince s jakýmkoliv typem postižení preferována 

pestrá škála služeb orientovaných na jednotlivce. V 90. letech 20. století byl zaveden 

koncept zaměřující se na podporované vzdělávání, jehož cílem je bojovat proti vyloučení 

osob se zdravotním postižením a podporovat jejich začlenění do odborného vzdělávání, 

odborné přípravy k zaměstnání a do zaměstnání samotného. (European Agency for 

Development in Special Needs Education 2011; Wacker, Wansing, and Hölscher 2003)  

Pokud shrneme již provedené dosavadní výzkumy v oblasti zaměstnávání osob 

s mentálním postižením, tak se všechny shodují na tom, že pro osoby s mentálním 

postižením je základní hodnotou pro úspěšné zapojení se do práce a udržení se v ní 

úspěšné sociální začlenění se v ní. Sociální začlenění je rovněž hlavním motivátorem pro 

osoby s mentálním postižením pro to, aby chtěly chodit do práce a těšili se do ní.  

 

5 Metodologie výzkumu  

  V naší práci budeme využívat kvalitativní metodologický přístup. Jako 

výzkumnou strategii použijeme případovou studii, součástí studia jednotlivých případů 

bude biografický výzkumný design. Při zkoumání životních drah respondentů se budeme 

zabývat následujícími koncepty: trajectories, turning points a resources and capital. 

Použitou metodou bude hloubkový rozhovor.  K analýze takto získaných dat využiji 

techniku otevřeného kódování.  

  Následující kapitola se bude zabývat charakteristikou uvedených pojmů.  

 

5.1 Kvalitativní výzkum  
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V definicích kvalitativního výzkumu existuje i v současné době velká 

terminologická rozrůzněnost. Každá z definic zdůrazňuje jiný znak kvalitativního 

výzkumu. (Švaříček, Šeďová, 2007) Existují čtyři skupiny definic kvalitativního 

výzkumu –  definice na základě použitých metod, na základě metody usuzování, 

na základě typů dat a na základě způsobu analýzy dat. Ani v jedné ze čtyř skupin definic 

nenalezneme dostačující a kvalitní definici, nejlépe vyhovující definici získáme syntézou 

těchto čtyř skupin definic.   

  Někteří autoři vymezují kvalitativní výzkum na základě použitých metod (Payne, 

Paynová, 2004), tento přístup vede ale ke zjednodušujícímu pojetí odlišností mezi 

kvalitativním a kvantitativním výzkumem. Například rozhovor, který je považován za 

nástroj kvalitativního metodologického přístupu, můžeme rovněž s úspěchem použít 

i v kvantitativním přístupu, záleží na jeho podobě. V kvalitativním výzkumu lze použít 

polostrukturovaný a nestrukturovaný rozhovor, jehož cílem je získat komplexní 

informace o studovaném jevu. V kvantitativním výzkumu strukturovaným rozhovorem 

získáme velké množství odpovědí od všech zúčastněných respondentů ve stejném pořadí. 

(Švaříček, Šeďová, 2007) Henwoodová, Pidgeon v roce 1999 uvedli, že výzkum je 

mnohem více než samotný sběr dat. Definovat kvalitativní výzkum jen podle metody 

sběru dat je tedy nedostatečné.  

  Další definice vymezují kvalitativní výzkum na základě metody usuzování. Tyto 

definice vycházejí z toho, že kvalitativní metodologie je založená na indukci. (Švaříček, 

Šeďová, 2007) Indukce je metoda usuzování,v níž závěry překračují informace obsažené 

v datech, prostřednictvím metody indukce dokážeme vytvářet obecné závěry. Definice na 

základě metody usuzování je opět zjednodušující. A to z toho důvodu, že není pravdou, 

že bychom v kvalitativním výzkumu používali jako metodu usuzování pouze indukci. 

V kvalitatitativním výzkumu je také používána abdukce, ale i dedukce.  Abdukce  je 

metoda, která spojuje jednotlivost s celkem. Dedukce je využívána například při rozboru 

rozhovorů, hlavně ve fázi jejich kódování. Definovat kvalitativní výzkum jen na základě 

metody usuzování by bylo nepřesné, a tedy nedostačující.  

  Další definice vymezují kvalitativní výzkum na základě typů dat. Dle těchto 

definic pracuje kvalitativní výzkum se slovy a s textem. (Švaříček, Šeďová, 2007) Není 
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ale důležité sledovat pouze to, zda jsou data numerická či slovní, ale musíme rovněž 

sledovat to, jakým způsobem byla získána (zda v rozhovoru strukturovaném či 

polostrukurovaném). Opět se tedy ukazuje, že definice na základě typů dat je 

nedostačující.  

  Čtvrtá skupina definic vymezuje kvalitativní přístup na základě způsobu analýzy 

dat. Kvalitativní analýza je založena na hledání sémantických vztahů mezi daty. 

(Švaříček, Šeďová, 2007) Při zpracování dat v kvalitativním výzkumu nemáme daný 

předem daný postup zpracování dat, protože nevíme předem, jaký typ dat během 

výzkumného šetření získáme. Konopásek (2007) připodobňuje interpretaci dat získaných 

v kvalitativním výzkumu ke čtení a psaní stále nových textů. Začínající výzkumníci, kteří 

chtějí zkoumat nějaký problém kvalitativně, často dělají chybu v tom, že kvalitativní data 

získaná typickými metodami kvalitativního přístupu (např. metodou hloubkového 

rozhovoru či pozorování) kvantifikují. (Strauss, Corbinová, 1999) Způsob analýzy dat je 

důležitým rozdílem mezi kvalitativním a kvantitativním přístupem, ale přesto je i tato 

skupina definic nedostatučující pro komplexní definici kvalitativního metodologického 

přístupu.  

  Nyní shrneme uvedené čtyři skupiny definic, abychom vyvodili definici 

kvalitativního metodologického přístupu. Cílem kvalitativního výzkumu je získat 

kvalitní, hloubkové a komplexní informace o studovaném jevu, nejčastěji na základě dat 

získaných metodou hloubkového rozhovoru či pozorování. Interpretace dat získaných 

v kvalitativním výzkumu je proces založený na hledání semantických vztahů mezi nimi, 

přičemž při interpretaci dat kombinujeme různé metody usuzování.  

  Subjektivita výzkumníka hraje v kvalitativím výzkumu velkou roli. Kvalitativní 

data  nelze  mechanicky  interpretovat,je  nutno  s nimi  pracovat  daleko 

komplexněji.Subjektivita výzkumníka je zřetelně znát v technice otevřeného kódování, 

která je typickou technikou kvalitativního výzkumu. Pokud by dva výzkumníci používali 

k interpretaci úplně stejných dat techniku otevřeného kódování, tak je více než 

pravděpodobné, že by získané výsledky obou výzkumníků byly odlišné.  

Kvalitativní výzkum má povahu cirkulární. V kvantitativním výzkumu badatel 

po studiu teorie a tvorbě hypotéz vytvoří výzkumný vzorek, sbírá data. Když je nasbírá, 
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tak přistupuje k jejich analýze a interpretaci a následně k verifikaci svých hypotéz. 

Jednotlivé fáze výzkumu jdou tedy za sebou, neprolínají se. Cirkulární povaha výzkumu 

znamená, že jednotlivé fáze výzkumu se vzájemně prolínají, výzkumník se k provedené 

analýze několikrát vrací a modifikuje ji na základě nově získaných dat z terénu. (Flick, 

2006) Například když výzkumník získává data do svého výzkumu pomocí rozhovorů, tak 

po prvním rozhovoru s respondenty získaná data interpretuje, z této analýzy pak vychází 

jeho příprava na druhý rozhovor s respondenty. Po druhém kole rozhovorů opět získaná 

data interpretuje, ale vrací se i k datům z prvního rozhovoru, které dle nově získaných dat 

modifikuje. Čím více rozhovorů výzkumník uskuteční, tak tím je pak validita výzkumu 

vyšší. Fáze procesu kvalitativního výzkumu si tedy můžeme představit jako cyklus.  

 

5.1.1Výhody kvalitativního výzkumu  

  Kvalitativní výzkum umožňuje prozkoumat určitý jev do hloubky, umožňuje 

pochopit jev určitý jev v širších souvislostech a získat tak o něm maximální množství 

informací. Výzkumník po nasbírání určitého množství dat teprve začíná pátrat  

po pravidelnostech,  které se v těchto datech vyskytují. Pokud část jevů vybočuje 

z vyzkoumaných pravidelností, tak výzkumník má možnost na základě velkého množství 

dat pochopit, proč tomu tak je. Podle Strausse a Corbinové (1999) se metody 

kvalitativního přístupu užívají k odhalení a porozumění toho, co je podstatou jevů, 

o nichž toho ještě moc nevíme. Nebo mohou být užity k získání nových názorů na jevy, 

o kterých již něco víme. Zásadní výhodou kvalitativního výzkumu je tedy to, že si 

výzkumník může všimnout jevů, které by statistickým šetřením vidět nebyly.  

  Jednou z dalších kvalit kvalitativního výzkumu je to, že vyzkoumané jevy jsou 

podepřeny důkazy. Cílem kvalitativního výzkumu není pouze realitu poznat, ale umět ji 

pochopit, interpretovat, případně z ní vyvozovat závěry.  LeCompte  a  Goetz  (2004) 

uvádějí tři silné stránky kvalitativního výzkumu: důvěryhodnost, potvrditelnost 

a autenticitu. Kvalitativní výzkum je mladší přístup než přístup kvantitativní. Kvalitativní 

výzkum si obtížně hledal uznání jako plnohodnotná metodologie, byl kritizován za jeho 

neobjektivnost a nezobecnitelnost. Sociologové 20. století preferovali spíše tradiční 

výzkum kvantitativní. Například Kvale (1994) vyzdvihoval tři kvality kvantitativního 
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výzkumu, které označil jako svatou trojici sociálněvědního výzkumu: validitu, reliabilitu 

a zobecnitelnost. Proto aby se kvalitativní výzkum ujal, musel se hned od začátku zaobírat 

otázkou kvality výzkumu. V kvalitativním výzkumu nebyla tedy rozvíjena jen oblast 

metodologická, ale i oblast etická.  

 

5.2 Etická dimenze výzkumu  

  Etické zásady výzkumů jsou formulovány v obecné rovině, v rovině principů. 

Prvním principem je důvěrnost. Důvěrnost znamená, že nebudou zveřejněna žádná data, 

jež by umožnila čtenáři identifikovat účastníky výzkumu. Pokud toho výzkumník nemůže 

dosáhnout, tak by neměl výzkumnou zprávu publikovat. Nedoporučuje se uvádět jména 

účastníků výzkumu ani v závěrečném poděkování,a to ani když s tím všichni účastníci 

výzkumu souhlasili, a to ze tří důvodů. Zaprvé by to mohlo ovlivnit průběh celého 

výzkumu tím, že účastníci výzkumu by sdělovali jen banální a nedůležité informace. 

Pokud by se totiž výzkum týkal například jedné instituce, tak by šlo poměrně snadno 

rozklíčovat jména ukrytá pod pseudonymy. Ze stejného důvodu by výzkumník neuváděl 

ve své výzkumné zprávě některé kritické, ale klíčové informace. A třetím důvodem je to, 

že účastníci výzkumu mohou kdykoli svůj souhlas odvolat. Pseudonymy by měly být 

vybírány nejen pro osoby, ale i pro místa. (Švaříček, Šeďová, 2007) Účastníky výzkumu 

můžeme do výzkumu  zahrnout  pouze  tehdy,  pokud  s účastí souhlasí. Svůj souhlas 

vyjadřují v poučeném souhlasu. Účastníci před tím, než svou účast ve výzkumu 

odsouhlasí, musí být pravdivě seznámeni s povahou výzkumu.  

  Vedou se debaty o tom, jakým způsobem by měly být výsledky výzkumu 

zpřístupněny účastníkům výzkumu. Jedná věc je ale jasná: Pokud výzkumník slíbí svým 

respondentům, že jim předá výsledky svého výzkumu, tak by to měl udělat. (Woods, 

2006) Otázkou ale je, zda účastníci výzkumu pochopí výzkumnou zprávu. Další otázkou 

je to, do jaké míry bude ovlivněn výzkumník, když bude vědět, že výsledky svého 

výzkumu bude předávat účastníkům výzkumu.  

 

5.3 Případová studie  
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Jedná se o detailní studium jednoho nebo několika málo případů na základě 

relevantních dat vztahujících  se  k objektu výzkumu, přičemž vztahy k obecnější 

problematice nejsou v této výzkumné strategii podstatné. Zkoumání případu nebo jevu se 

děje za co možná nejpřirozenějších podmínek výskytu jevu a s využitím veškerých 

dostupných zdrojů i metod sběru dat. V případové studii badatel usiluje o komplexní 

porozumění případu v jeho přirozeném prostředí. Klíčové jsou pro ní kvalitativní 

techniky, ale pokud je to vhodné, tak lze užít i techniky kvantitativní. Pokud ale 

zkombinujeme kvantitativní a kvalitativní přístup,  tak  vzhledem  k povaze případové 

studie musíme oba přístupy interpretovat dohromady, ne zvlášť. (Yin, 2003) Zkoumaný 

objekt je vybírán záměrnou volbou, aby měl vlastnosti, které badatel chce sledovat. 

Detailní zkoumání případu může vést k odhalení skrytých aspektů problému, které mohou 

zůstat v jiných postupech neodhaleny.  

Kvalita případové studie souvisí s časem stráveným získáváním dat v přirozeném 

prostředí zkoumaného objektu výzkumu. Zde platí přímá úměra – čím více času stráví 

výzkumník sbíráním dat v přirozeném prostředí zkoumaného objektu výzkumu, tak tím 

více je pak případová studie kvalitnější. Je to tedy výzkumná strategie longitudinálního 

charakteru. (Merriam, 1988) Jedná se o spolehlivou a důvěryhodnou výzkumnou 

strategii, pokud výzkumník stráví dostatek času sběrem relevantních dat v přirozeném 

prostředí zkoumaného objektu a pokud bude získaná data analyzovat ve své 

komplexnosti, ne jako samostatné části. 

  Původně byly případové studie využívány jako účinný nástroj práce 

s nejrůznějšími klienty. Studium případů bylo prováděno na zákazku a výsledky bádání 

sloužily k léčbě či k rozvoji klientů. Na počátku 20. století byla případová studie užívána 

jako výzkumná strategie přinášející užitek nejenom pro nejrůznější klienty, ale i pro teorii 

jednotlivých disciplín. Ale v následujících obdobích, kdy v sociálních vědách dominoval 

kvantitativní přístup, tak využívání případových studií jako výzkumného nástroje 

upadalo. (Tellis, 1997) Návrat k případové studii přišel až s rozmachem kvalitativního 

přístupu v sociálních vědách.  

 

5. 4 Biografický výzkumný design 
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  Biografický design je vhodný pro zachycení komplexnosti a vývoje určitého jevu 

pohledem účastníka výzkumu. (Čermák, 2004) Zachycuje interpretace událostí v životě  

zúčastněných jedinců výzkumu. Pro biografický výzkumný design je vhodné použít 

metodu rozhovoru. Aby výzkumník získal ucelená data, nestačí s účastníky výzkumu 

uskutečnit pouze jeden rozhovor, ale je třeba uskutečnit více rozhovorů. Každý další 

rozhovor nám totiž odkrývá další aspekty zkoumaného života jedince, teprve souhrn 

získaných informací nám poskytne ucelenou podobu zkoumaného jevu v životě jedince. 

Proces analýzy biografického výzkumného designu je cirkulární, to znamená, že se 

střídají fáze sběru a analýzy dat. V pedagogických vědách je biografický výzkumný 

design využíván od přelomu osmdesátých a devadesátých let dvacátého století. (Švaříček, 

Šeďová, 2007)  

  V biografickém výzkumném designu rozlišujeme životní příběh a životní historii 

účastníka výzkumu. Rozdíl mezi těmito dvěma pojmy je poměrně malý. Životní příběh 

v biografickém výzkumném designu je takový příběh, který si jedinec volí k vyprávění 

o svém životě, vyprávění příběhu je otevřeno do té míry, jak to dovoluje přání jedince 

a obyčejně je výsledkem interakce jedince a výzkumníka během rozhovoru. (Atkinson, 

1998) Zdrojem dat životního příběhu je vypravěč,který vypráví své životní události ze 

svého pohledu. Pokud je ale životní příběh jedince doplněn dalšími zdroji dat, například 

pozorováním, dotazníky, analýzou dokumentů či rozhovory s třetí stranou, tak již se jedná 

o životní historii. Zatímco životní historie nahlíží na život jedince více objektivně, tak 

životní příběh je subjektivním pohledem jedince na jeho vlastní život.  

 

5.5 Rozhovor  

  Rozhovor je nejčastější metodou sběru dat v kvalitativním výzkumu. Používá se 

pro něj označení hloubkový rozhovor. Hloubkový rozhovor je metoda, která respektuje 

interpretaci určitého jevu nebo jevů dotazovaným. (Kvale, 1996) Rozlišujeme dva typy 

hloubkového rozhovoru: polostrukturovaný a nestrukturovaný rozhovor. 

Polostrukturovaný rozhovor vychází z předem připraveného seznamu otázek. 

V nestrukturovaném rozhovoru se badatel dotazuje na základě informací poskytnutých 

účastníkem, aby ale byl rozhovor pro účely výzkumu přínosný, je důležité v něm dodržet 
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zkoumané téma. Polostrukturovaný rozhovor je typický pro případou studii, 

nestrukturovaný rozhovor pro biografický výzkumný design.  

  Délka jednoho hloubkového rozhovoru bývá zpravidla hodinu až hodinu a půl. 

Úvodní fáze trvá zpravidla 1020 minut, hlavní fáze 3040 minut a fáze ukončovací by 

měla trvat nejméně 510 minut. (Lankshear, Knobelová, 2004) To ale neznamená, že 

bychom se při provádění rozhovorů měli těmito časy uvedenými v literatuře vždy striktně 

řídit. Rozhovorem bychom rozhodně neměli dotazované unavit, délka rozhovoru by 

pro ně neměla být nepříjemná. Náročnost a délku rozhovoru musíme přizpůsobit 

schopnostem dotazovaným. Na začátku rozhovoru musí výzkumník představit sám sebe 

a jeho výzkumný projekt, požádat o souhlas k participaci na výzkumu, případně požádat 

o souhlas rozhovor nahrávat. Pokud nebude dotazovaný souhlasit s účastí ve výzkumu, 

musí to výzkumník respektovat. Během rozhovoru bychom měli pokládat jasné 

a srozumitelné otázky, měli bychom využívat takovou slovní zásobu, které budou 

dotazovaní rozumět. Neměli bychom v kladených otázkách používat odborné pojmy, a to 

ze dvou důvodů. Účastník výzkumu nemusí odborným pojmům porozumět nebo jim bude 

přikládat jiný význam, než ve skutečnosti mají. Ve druhém případě by dotazovaný sice 

odpověděl, ale ne na to, na co se ho výzkumník ptal a to by pak ve výsledku mohlo vnést 

nepřesnosti do výzkumu. Pokud máme pocit, že dotazovaní otázku nepochopili, tak ji 

přeformulujeme. Rozhovor je interakcí mezi výzkumníkem a dotazovaným.  

  V hloubkovém rozhovoru pokládáme spíše otevřené než uzavřené otázky. 

Otevřené otázky poskytují rámec, v rámci něhož respondenti odpovídají. (Strauss, 

Corbinová, 1999) Uzavřené otázky patří spíše k přístupu kvantitativnímu. Otevřené 

otázky se snaží přirozeně stimulovat účastníka rozhovoru k vyprávění. Rozhovor tak 

připomíná běžný dialog dvou lidí, ale od běžné rozmluvy se liší tím, že je v něm jasně 

rozlišena role tázajícího se a odpovídajícího.  

 

5.6 Kódování  

  Kódování je základní analytická jednotka kvalitativního výzkumu, byla vyvinuta 

v rámci analýzy zakotvené teorie,ale pro její účinnost se rozšířila i do do dalších 

výzkumných strategií kvalitativního výzkumu. (Strauss, Corbinová, 1999) Kódování je 
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odvozeno od toho, co Glaser (1978) i Strauss (1987) nazývají „konceptindikátor model“. 

Indikátory jsou datové fragmenty, tedy záznamy z výpovědí respondentů nebo například 

záznamy o chování respondentů. Koncepty jsou kódy (názvy) připisované k jednotlivým 

skupinám indikátorů. Indikátory jsou tedy obsaženy v datech, zatímco kódy jsou do dat 

vnášeny výzkumníkem. Kódy jsou dále kategorizovány – slučovány na základě nějakého 

jednoticího kritéria. Kategorie vzešlé z kódování představují základní stavební kameny 

budoucí teorie.  

  Při kódování postupujeme tak, že analyzovaný text nejprve rozdělíme 

na významové jednotky. Vznikající jednotky jsou formálně odlišné, jednou může být 

jednotkou slovo, podruhé delší souvětí. Tyto jednotky se mohou i vzájemně překrývat. 

Každé vzniklé jednotce přidělujeme nějaký kód. Pokud nějaké jednotka reprezentuje více 

než jedno klíčové téma, označíme ji více kódy současně. Jako kódy můžeme používat 

odborné termíny nebo také in vivo kódy. Jako in vivo kódy fungují některé výrazy, které 

užívají sami respondenti. Někdy nestačí kódovat jen to, co bylo vyřčeno, ale též to,co 

bylo zamlčeno. Při kódování je třeba zaměřit se spíše na podstatu informace, než 

na zaznamenání tématu. Dále je zapotřebí, abychom nevolili příliš obecné kódy, ale ani 

příliš detailní kódy. Naštěstí cirkulární povaha kvalitativního výzkumu umožňuje, 

abychom se ke kódům vraceli a dle potřeby je upravovali. Protože k analýze dat je třeba 

se i několikrát vracet, je třeba si kódy a jejich umístění zaznamenat nějakým přehledným 

způsobem. Vhodným způsobem je vytvořit si seznam kódů a zaznamenávat na kterém 

řádku analyzovaného textu se jednotlivé kódy vyskytují. (Švaříček, Šeďová, 2007)  

  Jakmile máme vytvořený seznam kódů, můžeme začít s jejich  systematickou 

kategorizací. To znamená, že vytvořené kódy seskupujeme podle podobnosti nebo jiné 

vnitřní souvislosti do určité kategorie. Tak jako k jednomu kódu může patřit více 

jednotek,  tak  i  k jedné kategorii může patřit více kódů. Vytvořený systém, který nám 

vznikne například po analýze jednoho rozhovoru, chápeme jako provizorní, po dalších 

rozhovorech jej totiž budeme s největší pravděpodobností přeskupovat a přepracovávat. 

(Švaříček, Šeďová, 2007) Kódování směřuje k detailní a hloubkové práci s textem. Díky 

této technice je výzkumník s to povšimnout si takových aspektů analyzovaného textu, 

které by při běžném čtení a poznámkování textu nezaznamenal.  



50 
 

 

5.7 Trajectories (životní dráhy) 

  Přístup zaměřený na trajektorie se v sociálních vědách rozvíjí od 80. let 20. století. 

Tento přístup se soustředí na životní dráhu jedince jako na celek, je rovněž označován 

jako holistický. (Billari, 2001) Tento přístup  umožňuje zkoumat paralelní trajektorie 

probíhající v různých oblastech života, například oblast rodiny a zaměstnání. Trajektorie 

společně tvoří životní dráhu jedince. (Šiška, Latimier, Káňová, 2012) Jednotlivé události 

v životě jedince jsou ovlivněny událostmi předcházejícími a mají vliv na události 

následující. Důležité události v životě jedince neboli katalyzátory životních změn 

ovlivňují životní směřování jedince. Právě tyto katalyzátory v životě jedince jsou 

významné pro výzkumníky, můžou tak sledovat interakce mezi snahou a  ambicemi 

jedince dosáhnout určitých cílů a překážkami, které mu v dosažení těchto cílů brání.  

 

5.8 Turning point  

  Turning point je určitý zlom v životě jedince. Je to okamžik, kdy do života jedince 

zasáhne jiná osoba, nová příležitost či překážka. (Šiška, Latimier, Káňová, 2012)  

 

5.9 Resources and capital  

  Resources and capital jsou lidské a materiální zdroje, které jedinec využívá na své 

životní cestě. Tyto zdroje napomáhají jedinci v jeho úspěšném směřování. Mezi tyto 

zdroje patří například vzdělávání nebo rodinná podpora. (Šiška, Latimier, Káňová, 2012)  

 

6 Seznámení s pracovištěm respondentů 

 

6.1 Vstup do terénu 
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V úvodu jsme uvedli důvody, proč nás zajímá problematika zaměstnávání osob 

s mentálním postižením. Na podzim roku 2019 jsme došli k rozhodnutí, že se tímto 

tématem budeme zabývat v naší výzkumné práci. Při vypracovávání výzkumného 

designu našeho plánovaného kvalitativního výzkumu jsme došli k tomu, že data budeme 

získávat metodou hloubkového rozhovoru. Začali jsme konkrétně přemýšlet, kde získáme 

respondenty k našemu výzkumu. Z praktických důvodů jsme chtěli rozhovory provádět 

poblíž místa, kde bydlíme. Napadlo nás, že nějaké tipy na pracoviště, na kterých bychom 

mohli provádět rozhovory, můžeme získat v organizaci Vyšší hrádek, p.s. s., která je 

poskytovatelem sociálních služeb a zaměřuje se především na osoby  s mentálním 

postižením. Ke konci ledna jsme si domluvili setkání se  sociální pracovnicí této 

organizace. Právě při tomto setkání jsme se dozvěděli o pražírně, ve které jsme později 

prováděli rozhovory. Nedlouho poté jsme kontaktovali vedoucího pražírny, který nás 

s naší prosbou o konání rozhovorů se zaměstnanci pražírny odkázal na jejich pracovní 

asistentku. Pracovní asistentka zaměstnanců souhlasila s tím, že budeme v pražírně 

provádět rozhovory se zaměstnanci, pokud i oni s tím budou souhlasit. V pražírně pracují 

zaměstnanci na dvě směny – v dopolední a odpolední směně. Zaměstnanci z dopolední 

směny pracují v pražírně déle než zaměstnanci z odpolední směny – nastupovali do ní 

od roku 2013 do roku 2016, zatímco zaměstnanci z odpolední směny nastupovali 

do pražírny od podzimu 2017 do léta 2018. D nastoupil na podzim 2017, A nastoupila 

v zimě 2017, B nastoupil v létě 2018 a D také v létě 2018. V naší výzkumné práci jsme 

chtěli zjišťovat to, jak respondenti s mentálním postižením pociťují změny spojené 

se získáním práce, případně s její změnou. Rozhodli jsme se, že budeme provádět 

rozhovory se zaměstnanci z odpolední směny. Důvodem pro naše rozhodnutí bylo právě 

to, že zaměstnanci odpolední směny nastupovali do pražírny později než zaměstnanci ze 

směny dopolední a my jsme předpokládali, že pro účely našeho výzkumu bude odpolední 

skupinka vhodnější, protože změny spojené s nástupem do pražírny jsou pro ni daleko 

čerstvější než pro skupinku dopolední. Termín naší první návštěvy v pražírně jsme 

domluvili telefonicky s pracovní asistentkou zaměstnanců na pátého února 2020. Na naší 

plánovanou návštěvu v pražírně respondenty jejich pracovní asistentka připravila, tudíž 

když jsme přišli, tak zaměstnanci pražírny věděli, proč přicházíme. Každému ze čtyř 

respondentů z odpolední směny jsme krátce vysvětlili, proč bychom s nimi chtěli 

provádět rozhovor a zeptali jsme se, zdali souhlasí s tím, že s nimi budeme provádět 
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rozhovory. Všichni zaměstnanci z odpolední směny souhlasili s tím, že s nimi budeme 

rozhovory provádět. Před rozhovorem jsme se respondentů zeptali, zdali souhlasí s tím, 

že rozhovor budeme nahrávat na mobilní zařízení. Všichni respondenti s tím rovněž 

souhlasili.  Dále jsme před samotným rozhovorem respondentům přečetli obsah 

informovaných souhlasů, srozumitelně jim jej vysvětlili a zeptali jsme se jich, zdali s ním 

souhlasí. Podpisem informovaného souhlasu respondenti stvrdili svůj souhlas s tím, že 

budeme  s nimi provádět rozhovor a že ten rozhovor bude nahráván. Informované 

souhlasy jsou bezpečně uloženy u autorky tohoto výzkumu. Podruhé jsme rozhovory 

s respondenty prováděli dne dvacátého třetího července, ale z důvodu probíhající 

pandemie  nemoci  COVID19 distanční formou, konkrétně přes video chat 

na Messengeru. I před druhým kolem rozhovorů jsme se každého respondenta zeptali, 

zdali souhlasí s tím, že budeme nahrávat rozhovor  s nimi na mobilní zařízení. Všichni 

respondenti s tím souhlasili.  

Chtěli jsme v co nejvyšší možné míře zachovat anonymitu respondentů, proto 

v naší práce neuvádíme jména, ani iniciály respondentů, označujeme je pouze velkými 

písmeny. Rozhovor jsme prováděli se čtyřmi respondenty, takže je označujeme písmeny 

A, B, C a D. Dále jsme neuváděli bydliště respondentů ani jiná konkrétní místa, která 

v rozhovoru respondenti uvedli. Co se týče místního určení, tak jsme akorát uvedli, zda 

respondenti bydlí v blízkosti pražírny, či zda musí do ní dojíždět. Uvedli jsme to z toho 

důvodu, že je podstatné pro náš výzkumný problém.  

 

6.2 Charakteristika zkoumaného pracoviště – pražírny  

Pražírna, ve které jsme prováděli výzkum, je družstevním sociálním podnikem. 

Principem sociálního podniku je tak zvaný koncept trojího prospěchu –  ekonomický, 

sociální a enviromentální aspekt. (https://ceskesocialnipodnikani.cz).  Principy 

sociálního podnikání (ekonomický, sociální a enviromentální aspekt) jsou zároveň třemi 

pilíři udržitelného rozvoje. Pražírna má ve svých stanovách stanoveno, že padesát jedna 

procent zisků automaticky reinvestuje zpět do svého sociálního podniku. O zbylých 

čtyřiceti devíti procentech zisků rozhoduje členská schůze. Sedmdesát pět procent 

zaměstnanců pražírny tvoří osoby se zdravotním znevýhodněním, konkrétně lidé 

https://ceske-socialni-podnikani.cz/
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s mentálním či tělesným postižením. Pražírna podniká v oblasti  fair  trade – podporuje 

dodavatele kávy v rozvojových zemích. (https://www.fairbio.cz/fairbioprazirna/) 

Svým fungováním přispívá k naplňování cílů udržitelného rozvoje, které jsou 

formulovány v mezinárodním dokumentu  „17 Cílů udržitelného rozvoje“, který byl 

schválen summitem OSN 25. září 2015 v New Yorku. (https://www.osn.cz/osn/hlavni

temata/sdgs/) Pražírna je členem následujících organizací: Slušná firma, Asociace 

společenské odpovědnosti a Svazu českých a moravských výrobních družstev. Slušná 

firma je hnutí, které propojuje české a slovenské ziskové i neziskové organizace, pro něž 

zisky nejsou cílem, ale prostředkem k užitku ostatních a které se zároveň snaží propojit 

potřeby všech, kterých se podnikání týká, tedy vlastníky, zákazníky, zaměstnance, místní 

komunitu  a  planetu.  (https://slusnafirma.cz/). Asociace společenské odpovědnosti je 

největší iniciativa směřující k naplňování sedmnácti cílů udržitelného rozvoje, které byly 

schváleny OSN v roce  2015.  (https://www.spolecenskaodpovednost.cz/). Členskou 

základnu Svazu českých a moravských výrobních družstev tvoří přes 200 výrobních 

družstev z České republiky. Svaz disponuje řadou odborníků, kteří poskytují svým 

členům právní, finanční a jiné poradenství. Svaz patří mezi nejvýznamnější 

zaměstnavatelské svazy v České republice, zastupuje členská družstva a hájí jejich zájmy 

při jednáních se státní správou, ale i při  jednáních s orgány Evropské unie. 

(http://www.scmvd.cz/cz/). 

Pražírna rozjela svůj provoz v roce 2013 díky podpoře partnerské organizace 

Ekumenická akademie. Ekumenická akademie působí v České republice od roku 1996, 

vychází z ekumenických křesťanských tradic, podporuje solidární ekonomiku, 

družstevnictví a fair trade. (https://ekumakad.cz/cz/onas). Díky finanční podpoře 

Ekumenické akademie mohla pražírna rozjet své sociální podnikání. V roce  2015 

následovala podpora z Investičního Operačního Programu. Díky této podpoře byla 

pražírna schopna pořídit investice. 

 

7 Charakteristika respondentů  

Tabulka číslo 1: Charakteristika respondentů 

https://www.fair-bio.cz/fair-bio-prazirna/
https://www.osn.cz/osn/hlavni-temata/sdgs/
https://www.osn.cz/osn/hlavni-temata/sdgs/
https://slusnafirma.cz/
https://www.spolecenskaodpovednost.cz/
http://www.scmvd.cz/cz/
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  VĚK  BYDLIŠTĚ  VZDĚLÁNÍ  PRAC.HISTORIE 

A  41  Domov pro osoby 

se zdravotním 

postižením 

Nezjištěno  Práce v kavárně 

B  28  Bydlí s rodinou   Praktická škola   Práce v cukrárně 

C  24  Chráněné bydlení   9 let pomocná 

škola, 2 roky 

praktická škola 

Žádná předchozí 

zkušenost ze stálé 

práce, pouze 

krátkodobé brigády 

D  33  Bydlí s rodinou   Základní škola, 

1 rok se učil na 

kuchaře 

Práce v cukrárně 

 

Pozn.: Věk respondentů je udáván ke dni pátého února 2020, tedy k prvnímu dni našeho 

vstupu do terénu, tedy do pražírny. 

 

Jak již jsme uvedli, tak našimi respondenty byli zaměstnanci zkoumané pražírny. 

Tři z nich byli mladší oproti čtvrtému. Tři mladší respondenti se pohybovali ve věkové 

kategorii  2035 let, čtvrtý respondent ve věkové kategorii nad 40 let. Polovina 

respondentů bydlí s rodinou, polovina využívá pobytových sociálních služeb –  z toho 

jeden  z respondentů žije v domově pro osoby se zdravotním postižením, druhý 

v chráněném bydlení. Dva respondenti bydlí ve městě, ve kterém je pražírna, dva 

respondenti musí do práce dojíždět.  

  Dosažené vzdělání se nám podařilo zjistit u tří respondentů. Dva respondenti 

absolvovali praktickou školu, třetí respondent se po ukončení základního vzdělávání učil 

na kuchaře. Všichni až na jednoho respondenta měli nějakou předchozí pracovní 
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zkušenost, a to v oblasti  gastronomie  –  dva respondenti před nástupem do práce 

v pražírně pracovali v cukrárně, jeden pracoval v kavárně. 

 

8 Analýza rozhovorů  

V úvodu této práce jsme formulovali výzkumné otázky, na které jsme se snažili 

prostřednictvím této práce odpovědět. Společným tématem výzkumných otázek jsou 

změny v životě člověka spojené se získáním práce nebo případně s její změnou. 

Na problém přitom nahlížíme očima čtyř zaměstnanců pražírny s mentálním postižením. 

Zajímá nás, s jakými očekáváními vstupovali do této práce a také to, jak jejich předchozí 

životní či pracovní zkušenosti ovlivnily toto očekávání. V úvodních kapitolách jsme 

uváděli, že vztahy v pracovním kolektivu jsou jedním z nejdůležitějších faktorů 

ovlivňujících pracovní spokojenost zaměstnanců s mentálním postižením. V této práci 

budeme zjišťovat kvalitu vztahů v pracovním kolektivu pražírny a budeme hledat 

souvislosti mezi zjištěnou mírou kvality vztahů v pracovním kolektivu a mezi pracovní 

spokojeností zaměstnanců. Respondenti nastupovali do pražírny postupně od podzimu 

2017 do podzimu roku 2018, tedy v době, kdy jsme prováděli jak první, tak druhé kolo 

rozhovorů, byli respondenti v pražírně již zaučení, nebyli tedy v pražírně již noví. Díky 

tomu máme možnost zjistit, jak respondenti zpětně hodnotí svou adaptaci na práci 

v pražírně. Ze získaných dat můžeme zjistit, které změny spojené s nástupem do pražírny 

vnímají jako nejdůležitější. S respondenty jsme prováděli rozhovory dvakrát – poprvé 

pátého února 2020, podruhé dvacátého třetího července. Mezi daty konání rozhovorů je 

přibližně půlroční odstup. Při druhém kole rozhovorů, tedy dvacátého třetího července, 

jsme zjišťovali, zdali respondenti pociťují nějaké změny v práci přibližně za uplynutý 

půlrok, případně jaké změny pociťují. Množství změn v práci je rovněž také jedním 

z faktorů, který ovlivňuje pracovní spokojenost zaměstnanců s mentálním postižením.  

 



56 
 

 

8.1 Kódování dat  

Hendl uvádí, že kódování znamená stále srovnávání fenoménů, případů, pojmů 

atd. a formulaci otázek ohledně textu. Kódování je tedy proces nepřetržitého srovnávání 

dat. Při kódování se k částem empirického materiálu přiřazují označení neboli kódy, které 

jsou nejdříve pojmově velmi blízké textu a později se stávají stále abstraktnější. (Hendl, 

1999) Kódováním se tedy rozumí rozkrytí kvalitativních dat směrem k jejich interpretaci. 

Metodu kódování jsme si zvolili proto, že nám umožní systematicky pracovat 

s nasbíranými daty, tedy nejprve na základě nasbíraných dat rozklíčovat témata, která se 

v textu vyskytují a následně je zobecňovat do kategorií. S vytvořenými kategoriemi 

můžeme dále pracovat, můžeme hledat vztahy mezi nimi a díky této práci s daty můžeme 

vytvořit  teorii, která vysvětluje námi studovaný jev. Rozlišujeme otevřené a uzavřené 

kódování neboli axiální kódování. 

 

8.1.1 Otevřené kódování  

Otevřené kódování je technika, která byla vyvinuta v rámci metody zakotvené 

teorie. Díky své účinnosti se ale otevřené kódování rozšířilo i mimo metodu zakotvené 

teorie, je používáno v široké škále kvalitativních výzkumů. (Švaříček, Šedová, 2007). 

Prostřednictvím techniky otevřeného kódování můžeme dojít k zobecnění, které bude 

zdůvodnitelné získanými výzkumnými daty. U této techniky pracujeme s třemi 

důležitými pojmy – indikátory, kódy a kategorie. Indikátory jsou různě velké fragmenty 

dat se stejným smyslem. Indikátorům přidělujeme kódy, které následně sdružujeme 

do kategorií. Kategorie jsou na vyšší a abstraktnější úrovni než kódy, vznikají hledáním 

podobností mezi jednotlivými kódy. Při otevřeném kódování lokalizujeme témata 

v získaných datech a přidělujeme jim názvy, tedy kódy. Vzniklé jednotky textu, které 

vzniknou přidělováním kódů, nemusí být stejně dlouhé, jsou významovou, ne formální 

jednotkou. Někdy může být kódem označeno pouze jedno slovo, někdy třeba celý 

odstavec. Přidělováním kódů odhalíme v datech určitá témata. Právě tematické rozkrytí 

textu je cílem otevřeného kódování. Otevřeným kódováním získáme seznam témat, která 

postupně třídíme, organizujeme a doplňujeme o další témata. Vzniklé kódy třídíme 
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do kategorií, které jsou obecnějšího významu než kódy. Měli bychom provést vždy 

dimencionalizaci kategorií, to znamená, že bychom měli charakterizovat jednotlivé 

kategorie,  tedy  v obecné rovině upřesnit vlastnosti kódů, které budou spadat 

do jednotlivých kategorií. (Hendl, 2016) 

 

8.1.2. Uzavřené neboli axiální kódování 

Axiální kódování přichází na řadu až ve chvíli, kdy již máme vytvořený dostatek 

kategorií. Cílem axiálního kódování je složit kategorie tak, aby vytvořily strukturu 

odborného vysvětlení studovaného jevu. Během axiálního kódování se snažíme 

porozumět vztahům mezi jednotlivými kategoriemi. (Hájek, 2013) Axiální kódování je 

oproti kódování otevřenému více uzavřené a to proto, že vede k nalezení centrálních 

témat, a tím redukuje mnohost nalezených témat. 

 

8.2 Postup při zpracovávání nasbíraných dat 

Pro analýzu rozhovorů jsme si na základě povahy výzkumného problému zvolili 

techniku kódování dat. Techniku kódování dat jsme si zvolili proto, že nám umožní najít 

souvislosti mezi nasbíranými terénními daty. Pomůže nám k tomu, abychom nasbíraná 

data mohli nějak přehledně, systematicky strukturovat a následně z nich vyvodit nějaký 

relevantní závěr. 

Po prvním návratu z terénu jsme rozhovory, které jsme měli zaznamenané v audio 

podobě, přepsali, abychom je dále mohli zpracovávat. Každý rozhovor jsme přepisovali 

do samostatného dokumentu aplikace Word, abychom mohli u každého přepsaného 

rozhovoru číslovat řádky samostatně. Přepisy rozhovorů stejně jako nahrávky jsou 

archivovány a jsou k dispozici  k nahlédnutí. Následně jsem si jednotlivé rozhovory 

procházeli a k výpovědím respondentů jsme přiřazovali co nejvhodnější kódy. Vytvořené 

kódy jsme zaznamenávali do samostatného dokumentu. Vznikl nám tedy dokument, 

ve kterém jsme měli zaznamenané všechny kódy, které jsme analýzou kódů vytvořili. Při 

této práci jsme si uvědomili, že seznam kódů budeme ještě později, po druhém návratu 

z terénu, doplňovat o další kódy nebo nějak jinak pozměňovat. Indikátory bylo tedy 
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potřeba označovat tak, abychom poznali, které byly získány po první návštěvě terénu 

a které po druhé. Indikátory jsem se rozhodli označovat takto: 

(číslo řádků, případně čísla řádků, na kterém se výpověď nachází; písmeno, které 

značí, kterému respondentu výpověď patří; datum, kdy byl prováděn s respondentem 

rozhovor). 

Kódy získané z prvních nasbíraných dat jsme zařadili do vhodných kategorií 

s tím, že je to jen takové první sestavení kategorií, že bude určitě potřeba po druhé 

návštěvě terénu kategorie či kódy přidat či ubrat nebo pozměnit jejich názvy, tedy že je 

bude potřeba dále upravovat. 

Po druhé návštěvě „terénu“ (slovo „terénu“ jsme dali do uvozovek, protože druhá 

návštěva terénu neproběhla v pražírně, ale s respondenty jsem se spojili přes Messenger) 

jsme rozhovory opět měli zaznamenané v audio podobě, takže je bylo potřeba nejprve 

přepsat. Po jejich přepsání jsme opět očíslovali řádky a dali jsme se do vytváření kódů. 

Kódy jsem ale nezaznamenávali do samostatného dokumentu, ale do toho samého, 

ve kterém jsme již měli kódy z první fáze zpracovávání. To proto, že mnohdy bylo možné 

indikátory přiřadit k již vytvořeným kódům, tedy ke kódům, které jsme vytvořili 

na základě prvních získaných dat. Vytvořili jsme tedy seznam kódů, který vycházel 

z obou uskutečněných rozhovorů. Nově vzniklé kódy jsme pak přiřazovali, k již vzniklým 

kategoriím nebo jsme vytvářeli kategorie nové, případně jsme názvy kategorií měnili, 

pokud to bylo třeba. Z toho tedy vznikl seznam kategorií, které vycházejí ze sloučení 

obou návštěv terénu. 

Pro zjednodušení jsme se rozhodli, že pro účely této kapitoly změníme označování 

indikátorů, tedy že je budeme označovat pouze písmenem a číslem. Písmena znamenají, 

o kterého respondenta se jedná. Použité indikátory jsou číslovány od jedničky, tedy první 

použitý indikátor má číslo jedna. Do seznamu kategorií jsme toto označování doplnili, 

ale zároveň jsme tam také ponechali označování původní, aby nám byl seznam užitečný, 

kdybychom se k němu později potřebovali vrátit. Zjednodušení je vytvořeno pouze pro 

účely této kapitoly, ve vytvořených tabulkách nebudou indikátory označovány zbytečně 

složitě, ale zároveň je bude stále možné snadno dohledat v přepisech rozhovorů. 
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Následně jsme vytvářeli tabulky, do kterých jsme zaznamenávali vytvořené 

indikátory, kódy a kategorie. V prvních sloupcích je vždy název kategorie, v prvních 

řádcích tabulky jsou kódy, které patří do dané kategorie. Tabulka je pak vyplněna 

indikátory, které patří k uvedeným kódům, které pak spadají pod kategorii, která je 

uvedena v prvním sloupci. Pokud by výpovědi scházel kontext, bez toho, aniž bychom 

uvedli náš dotaz, který výpovědi předcházel, tak jsme náš dotaz uvedli, ale dali jsme ho 

do kulatých závorek, abychom ho odlišili od samotné výpovědi respondenta. 

  Nyní vysvětlíme, jakým způsobem jsme tabulky strukturovali. Do prvního 

sloupce tabulky, tedy do vertikálního směru, jsme vždy umístili název kategorie. Názvy 

kategorií jsme vždy zvýraznili tučným písmem a velkými písmeny, velikost písma 

v názvu kategorie oproti ostatnímu textu v tabulce jsme zvětšili tak, aby to bylo vhodné 

vzhledem k formátu tabulky. Počet buněk jednotlivých tabulek není totiž totožný, není 

tedy totožná ani velikost jednotlivých buněk tabulky. Tabulky jsou tak uspořádány z toho 

důvodu, že v každé kategorii je jiný počet kódů a rozsah jednotlivých indikátorů je také 

různý. Velikost písma v názvu tabulky nemá tedy sémantický význam –  je odvislá 

formátu jednotlivých tabulek. Do prvního řádku tabulky, tedy v horizontálním směru, 

jsme zapisovali jednotlivé kódy. Pro větší přehlednost jsme označovali jednotlivé kódy 

velkým písmenem K, které jsme vždy zapisovali do jednotlivých buněk v první řádku 

tabulky před názvy jednotlivých kódů. Za K vždy následuje dvojtečka a název kódu. 

Ukážeme si označení kódu na příkladu: K: Vztah ke škole. Indikátory (= výpovědi 

respondentů) patřící k jednomu kódu jsou v tabulce  vždy pod oním kódem, tedy 

ve vertikálním směru. V horizontálním směru najdeme kódy jednotlivých respondentů, 

počty indikátorů patřících k jednomu respondentu a kódu se liší– někdy jsme přiřadili 

jeden indikátor, někdy více indikátorů a někdy třeba jsme třeba žádný. Indikátory jsme 

značili zkratkou ind., písmenem a číslem. Vysvětlíme si, co toto značení znamená. 

Zkratka ind. značí, že se jedná o indikátor, písmeno značí, o kterého ze čtyř respondentů 

se jedná, číslo značí, o kolikátý použitý indikátor se u jednotlivých respondentů jedná. 

Opět si toto značení ukážeme na příkladu: Ind.: B5: No, mně přinesla jako dobrý zážitek.  
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8.3 Prezentace výsledků  

8.3.1 Kategorie  

 

Tabulka číslo 2: Kategorie číslo 1: Životní etapa školy 

 
ŽIVOTNÍ ETAPA 

ŠKOLY 

K: Vztah ke škole  K: Vztah škola – práce 

Ind.: A1: (A kam jste chodila do školy? 

Pamatujete si to?) Ne, nechodila jsem 

do školy. 

 

  Ind.: B1: (A učil jste se ve škole něco, co teď 

využíváte v práci nebo spíše ne?) No, tedka, co 

využiji? Mám lepší práci, mám tady super 

kolegyně/kolegy, E, H, G, F. 

Ind.: C1: Já už jsem rád, že mám školu 

za sebou. 

Ind.:  C2:  (A když jste byl na té praktické škole? Tam 

jsme pěstovali zeleninu a takové, prostě jsme museli 

kopat hlínu a takhle. (Naučili vás třeba něco, co tady v 

práci využijete, nebo moc ne?) Ne. To bylo spíše něco 

jiného. A to mě moc nebavilo. 
Ind.: D1: (A co jste dělal ve škole?) Nebavilo 

mě to tam, měl jsem špatné známky, všechno. 
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Tabulka číslo 3: Kategorie číslo 2: Předchozí pracovní život 

 
PŘEDCHOZÍ 

PRACOVNÍ ŽIVOT 

K: Předchozí práce  K: Změna práce k lepšímu 
Ind.: A2: Předtím jsem dělala v městě M v kavárně.  Ind.: A3: V městě M, tam jsem skončila. Nebavilo mě to tam. 

A4: Tady je ta práce fakt lepší. 

Ind.:  B2:  Předtím jsem chodil počkat, Pojďte dál, taková 

cukrárna. Taková nevím, to je no, jako cukrárna. A no, ona mě 

vyrazila. Že prý kávu neto a tohle. Že to prostě nejde, tak mě 

vyrazila. 

Ind.: B3: (A předtím, než jste byl tady v pražírně, tak měl jste 

nějakou práci?) No, měl, měl. To jsem tedy ještě nebyl, to 

jsem byl v cukrárně. V městě N. Jenomže tam mi to nevyšlo, 

tam mě vyrazili, tam mi prostě řekla, že jsem rozbil skleničku, 

ona řekla, že jsem prostě neschopný. 

Ind.: C3: (Byl jste předtím v nějaké jiné práci, měl jste zkušenosti 

z nějaké jiné práce?) Ne, neměl nikdy. Já jsem jenom chodil 

pomáhat. No. Já jsem chodil na brigády a takové. 

 

Ind.: D2: Předtím jsem pracoval v cukrárně.  Ind.: D3:  (Z jakého důvodu jste přešel z města N do města 

L?) V cukrárně jsem pracoval od jedné do šesti. (Jaký je ten 

důvod, proč jste z té cukrárny odešel?)  Kvůli časům. (Že 

tady bude jiný pracovní čas? Že tam  byla moc dlouhá 

pracovní doba, a to Vám nevyhovovalo?) Jo, moc času. 

D4: (Jaký byl důvod, proč jste změnil práci?) Nebavilo mě to 

v té cukrárně. 
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Tabulka číslo 4: Kategorie číslo 3: Mimopracovní život 

 
MIMOPRACOVNÍ 

ŽIVOT 

K: Oblíbená činnost mimo práci  K: Ústavní péče versus chráněné bydlení 

Ind.: A5: Baví mě vaření.   

Ind.: C4: Rád vařím.   Ind.: C5: Od roku 2005 do roku 2014 jsem byl 

v dětském domově, pak jsem do roku 2018 byl 

v ústavu a tedka jsem na chráněném bydlení. 

To se mi líbí. 

Ind.:  C6:  (Jak vám vyhovuje chráněné 

bydlení?) Dobrý, v pohodě. Dobrý. (Pomáhá 

vám někdo nebo všechno zvládáte doma sám?) 

Já to zvládám sám. Všechno sám. Dobrý. Já si 

vařím, vyperu si. Já to zvládám sám, všechno 

sám. Vyperu, všechno si udělám. Deky mi 

nachystají asistentky, no. A jinak si vařím sám. 

Všechno dělám sám, no. 

Ind.: D5: Mě baví běžky, výlety. 

Ind.: D6: Jezdím na koloběžce. Muzika mě 

baví. Mains girl mám taky rád. 

Ind.: D7: Činkami cvičím, rád cvičím. 
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Tabulka číslo 5: Kategorie číslo 4: Pocity respondentů z práce v pražírně 

 
POCITY 

RESPONDEN

TŮ Z PRÁCE 

V PRAŽÍRNĚ 

K: Žádné změny v pražírně 

přibližně z poslední půl rok 

K: Kladný vztah 

k práci v pražírně 

K: Pociťovaný přínos práce 

Ind.: A6: (Změnilo se něco v práci od 

té doby, co jsem s vámi prováděla 

rozhovor v únoru?) Ne. 

Ind.:  A7:  V práci je 

to v pořádku. 

Ind.:  A8:  Mě ta 

práce baví, no. 

 

Ind.: B4: (Změnilo se něco v práci od 

té doby, co jsem s Vámi naposledy 

dělala rozhovor, tedy od února?)  

Vůbec. 

  Ind.: B5: No, mně přinesla jako dobrý zážitek. 

Ind.: C7: (Já jsem byla naposledy byla 

v pražírně v únoru. Co se od té doby 

změnilo?) Všechno stejný. 

Ind.: C8: Mě to tady 

baví pracovat. Mě to 

tady baví. 

Ind.:  C9:  (Jaká největší pozitiva Vám práce 

přinesla) Že jsem se naučil vařit kafe, a takové, 

no. (Takže ty činnosti hlavně?) Jo. (A ještě něco 

Vám práce přinesla?) To, že mě to tady baví. 

Jsem tady spokojený. 

C10: Mít práci je určitě lepší. 

  Ind.:  D8:  (Baví vás 

to v práci) Ano. 
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Tabulka číslo 6: Kategorie číslo 5: Obavy spojené s nástupem do práce v pražírně 

 
OBAVY 

SPOJENÉ 

S NÁSTUPEM 

DO PRÁCE 

V PRAŽÍRNĚ 

K:  Absence  obav  přes 

nástupem do práce 

v pražírně 

K: Počáteční obavy 

z práce v pražírně 

K: Vývoj obav z práce 

v pražírně v čase 

Ind.:  A9:  (A měla jsi 

z něčeho strach, obavu, 

než jsi šla do práce?) Ne, 

neměla jsem žádný strach. 

   

  Ind.:  B6:  No,  jako 

jsem měl strach, 

trochu jsem měl 

trému. Jestli to 

zvládnu dobře, jestli 

to zvládnu nalepit, 

jestli zvládnu tady 

pracovat. 

Ind.:  B7:  (A  ty  obavy  jste 

překonal za tu dobu, co tu 

pracujete?)  Docela  jsem  to 

překonal, no. Docela jo. 

Ind.: B8: No, před prvním rokem 

jsem měl trochu trému, to jsem 

měl trochu trému, ale jinak jsem 

ty trémy zvládl. 

Ind.: B9: (A dneska už to všechno 

zvládáte bez problémů?) Dneska 

už to všechno klape. 
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OBAVY 
SPOJENÉ 

S NÁSTUPEM 

DO PRÁCE V 

PRAŽÍRNĚ 

K: Absence obav 
před nástupem do 

práce v pražírně 

K: Počáteční obavy 

z práce v pražírně 
K: Vývoj obav 

z práce v pražírně 

v čase  
 Ind.: C11: (A jaký 

byl váš pocit, když 

jste tady v práci byl 

poprvé?) Měl jsem 

strach, že to 

nezvládnu. No jo. Já 

jsem nastoupil 
1.8.2018. Já jsem 

měl strach, že to ale 

nezvládnu. Já jsem 

měl takový strach, 

no. 

Ind.:  C12:  No, já 

jsem měl strach, že to 

nezvládnu, nakonec 

jsem to zvládl. (Takže 

jste  ty  obavy 

překonal?) No, 

překonal. 

Ind.: C13: Ted už 

nemám strach, ale 

dřív jsem měl, když 

jsem byl nový. 

 

Tabulka číslo 7: Kategorie číslo 6: Náplň práce v pražírně 
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NÁPLŇ 

PRÁCE V 

PRAŽÍRNĚ 

K: Činnosti 

vykonávané 

v práci 

K: Oblíbené 

činnosti v práci 

K: Naučené 

činnosti v práci 

K: Náročné činnosti 

v práci 

K: Pracovní rutina 

Ind.:  A10:  Musím 

dneska tady vytřít. 

Ind.: A11: Lepím. 

Ind.: A12: Zdeničce 

podám mléko. No, 

připravuji 

ingredience. 

Ind.:  A13:  Baví mě 

uklízet, tak různě. Třeba 

utírám prach. 

Ind.:  A14:  Vytírám 

ráda. 

Ind.:  A15:  Nalepit 

nálepky. To mě baví, 

tohle. 

Ind.:  A16:  (A řekla 

byste mi, jaká je vaše 

nejoblíbenější činnost 

v práci?) No, když E 

dělá cappuccino. 

Ind.: A17: (A takže, co 

ses tady třeba 

naučila.) Nalepit 

nálepky. (Na kafe 

nálepky) No. 

Ind.:  A18:  Já to vím, 

kam  nalepit.  Jak  je 

tam to kolečko, tak 

tam. 

Ind.:  A19:  (Jak  ses 

naučila zvládat 

činnosti, které 

potřebuješ tady pro 

práci?) Asi E mě to 

naučila. 

Ind.:  A20:  (A  jak  se 

naučila lepit ty 

samolepky?) To mě 

naučili tady. 

Ind.:  A21:  (A  kterou 

činnost tady v práci vnímáš 

jako nejsložitější?) No, 

vždycky dělám tamhle kafe, 

to  dělám s E.  (To  je 

náročné, jak to ovládat, 

asi?) No, já sem dávám 

mléko a kafe. 

Ind.:  A22:  Nejdřív dají 

něco na stůl a udělám to. 
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NÁPLŇ 

PRÁCE 

V PRAŽÍRNĚ . 
K: 
Činnosti 

vykonáva

né v práci  

K: 
Oblíbené 

činnosti 

v práci  

K: Naučené činnosti v práci   K: Náročné 

činnosti v práci 
K: Pracovní 

rutina 

Ind.:  B10: 

Uklízím 

tady. 

Vytřu, 

vyluxuji. 

Ind.: B11: 
No, někdy 

melu, 
někdy 

vážím. 

Ind.:  B12: 

Kafe  mě 

baví. Mlít, 

vážit a 

uklízet. 

Barely 

uklízíme, 

uklízíme 

tady  nebo 

nahoře, to 

mě taky 

baví. Takže 

luxování, 

vytírání. Jo, 

takhle. 

Ind.: B13: A 
která 

činnost Vás 

nejvíce 

baví? Mletí, 

vážení, 

všechno 

různě. 

Ind.:  B14:  No, nového jsem se 

tady naučil vážit, mlít tady na 

tom mlýnku. 

Ind.:  B15: Vážím třeba 1000 g, 

200  g,  nebo  to  namelu  na  filtr, 

nebo na turka. Jednička je 

vlastně turek, to je takový na 

jemno, to tam prostě nastavíš, 

prostě když Ti Zdenka řekne, tak 

já to udělám. 

Ind.:  B16:  (Jak dlouho vám 

trvalo se ty činnosti naučit? 

Když jste přišel do práce, jak 

dlouho vám to trvalo?) No, 

docela moc dlouho. Docela, než 

jsem si zvyknul na to vážení, 

mletí, tak docela dlouho. 

Ind.:  B17:  (Jak jste se třeba 

naučil mlít kávu?) No docela mi 

to šlo, docela. Docela  jsem  si 

zvykl. 

 

Ind.:  B20:  No, 

nejtěžší, nesmí se 

šahat na ty kávovary 

tady,  to  jsou  tyhle 

kávovary, tady je to 

hrozně horké, a to já 

nemohu dělat, u 

toho  je  E,  nebo  F, 

anebo G. Protože já 

tyhle věci nesmím 

dělat, tak je to 

v podstatě nejtěžší, 

že jo? To člověk 

musí být pod 

dohledem. 

Ind.: B21: (Toto mi 
říkala i A, že vlastně 

ty kávovary jsou pro 

ni také nejtěžší.) No, 

no, pro mě také. 

Protože nemohu 

s nimi dělat sám 

něco, co mi nejde. 

Ind.:  B22:  Tak 

já přijdu, umyji 

si  ruce,  no 

potom  pak  se 

podepíšu do 

knihy příchodu 

a odchodů, E 

se naobědvá, 

my  ji  chvilku 

necháme 

naobědvat, a 

potom nám dá 

nějakou práci. 

Ind.: B23: 
(První vážíte 

nebo to máte 

každý den 

trochu jinak, 
podle toho, co 
je potřeba?) 

No, trošku 

jinak. Někdy 

vážím, někdy 

zase jinak.  
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NÁPLŇ PRÁCE 

V PRAŽÍRNĚ 
K: Činnosti 

vykonávané 

v práci  

K: Oblíbené 

činnosti 

v práci  

K: Naučené činnosti 

v práci  
K: Náročné činnosti 

v práci  
K: 
Pracovní 

rutina  
  Ind.: B18: (A jak Vás to 

Zdenička učila? Třeba 

to mletí, vážení?) Hm, to 

ne, to já sám všechno. 

Okoukal  jsem  to  a  pak 

jsem to do toho pustil. 

Ind.: B19: (Jak dlouho 
Vám trvalo naučit se ty 

činnosti? Když jste 

přišel do práce, jak 

dlouho Vám to trvalo?) 

No, docela moc dlouho. 
Docela, než jsem si 

zvykl na to vážení, 

mletí, tak docela 

dlouho. (Takže jak asi, 

tak dlouho?) No, asi 
měsíc. Týdny. 

  

Ind.: C14: 
Vytíráme a 

takové. 

Zametáme. 

Utíráme 

prach. 
Umýváme 

záchod. To, 

co řekne E, 

tak to 
musíme 

udělat.  

Ind.:  C17:  Kafe 

mě baví. Mlít, 

vážit a uklízet. 

Barely uklízíme, 

vysáváme tady 

nebo nahoře, to 

mě taky baví. 

 

Ind.: C19: (A vzpomenete si 

ještě, jaký byl váš první 

pracovní den v pražírně?) 

Jo, to jsem neuměl váhu. 

Ind.:  C20  (A jaké činnosti 

jste se tady naučil?) Pražit, 

mlít, balit kafe, uklízet. 

 

Ind.: C25: (A jakou 
činnost vnímáte tady 

jako nejsložitější?) To 

mletí, abych neudělal 
chybu. (Ta chyba se 
může udělat v čem, v tom 
mletí?) To mletí, jak se 
naváží, špatně se to 

namele, a to už je pak 

chyba. Takže mletí je 

nejsložitější? Musíme 

dávat pozor, E nám dá 

vždycky lístek, a vždycky 
podle toho to uděláme, 

to mletí musí být vždycky 

správně navážené na 
gramy. 

Ind.: C27: 
Přijdu, 

umyji si 
ruce a pak 
jdeme 
pracovat. E 
nám řekne, 

co máme 

dělat a my 

to děláme. 
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NÁPLŇ PRÁCE 

V PRAŽÍRNĚ 
K: Činnosti 

vykonávané 

v práci 

K: Oblíbené 

činnosti v práci 
K: Naučené činnosti 

v práci 
K: Náročné činnosti 

v práci  
K: Pracovní 

rutina 

Ind.:  C15:  A 

balíme kafe a 

lepíme a 

takové. Jak 

se říká tomu 

přístroji – dá 

se tam kafe a 

pak  se  to 

zalepí –  jo, 

jo,  to  taky 

umím. 

Ind.: C16: 
Meleme kávu 

Ind.: C18: (Co 
vás nejvíce baví 

v práci?) Vážení 

kafe. 

Ind.:  C21:  Naučil jsem 

se vážit, mlít, uklízet 

jsem se naučil. 

Ind.: C22: (A jak jste se 

naučil to vážení?) No, to 

jsem se naučil asi tak za 

měsíc. 

Ind.: C23: Meleme kávu. 

(To jste se učil spíš až ze 

začátku nebo  spíš až 

později?) I ze začátku 

jsem se to učil, když jsem 

byl nový. (Trvalo vám to 

naučit se to asi tak 

podobně dlouho. jako 

naučit se vážení?) Asi 

tak. 

Ind.: C24: No, razítka, 

také jsem se to musel 

naučit. 

Ind.: C26: (A co 
kávovary? 

Obsluhujete?) To 
neděláme sami, to 

děláme s E. To 
nemůžeme. (To je 

náročné?) Ano, je to 

náročné, to nemůžeme 

dělal sami, to musí E 

dělat. 

 

Ind.: D9: 
Uklízím, 

lepím 

samolepky 
na kafe, 
balím kávu. 

 Ind.: D10: (Jak jste se 
naučili to, co tady 

budete dělat?) 

Ukázáním. 

Ind.: D11: (Kávovar 

asi neobsluhujete, ten 
je náročný, je to tak?) 

To máme zakázané 

všichni. 
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Tabulka číslo 8: Kategorie číslo 7: Vztahy v pracovním kolektivu 

 
VZTAHY 
V PRACOVNÍM 

KOLEKTIVU 

K: Kladné vztahy 

v pracovním 

kolektivu 

K: Trvalost 
vztahů 
v pracovním 
kolektivu 

K: Vzájemná 
pomoc v práci  

K: Kladné 
vztahy vedoucí 
- zaměstnanec 

K: Proces 
zvykání si na 
spolupracovníky 

K: Problémy 
v pracovním 
kolektivu 

Ind.:  A23:  Jo,  tady 

jsou hodní, je tady 

hodnej G, H, F a E. 

Ind.:  A24:  (Nějaký 

kamarády tady máš?) 

B, C, D. 

Ind.:  A25:  Se všemi 

v práci si rozumím. 

Ind.: A26: Tady jsou 

všichni kamarádi. 

Ind.: A27: No, přijdu 

a uvítají mě, viď B. 

On mě slyší, on mě 

slyší, Jarda mě 

vždycky vítá, když 

přijdu do práce. (A 

ostatní Vás také 

vítají?) Taky, taky. 

Ind.:  A28:  (A 

od té doby, co 

jsi  nastoupila 

do práce je 

pořád ten 

vztah  v tom 

kolektivu 

pořád stejný, 

nebo  se  to 

nějakým 

způsobem 

měnilo?) 

Stejný je to, 

chovají se na 

mě dobře, no. 

Ind.: A29: (A 
už i hned od 
začátku byly 

ty vztahy 
dobré?) No, 

vztahy byly 
dobré. 

Ind.:  A30:  (A 

pokud někdo 

potřebuje 

pomoc,  tak 

pomůžeš mu?) 

Jo, pomáhám. 

 

Ind.:  A31: 

(Mohu  se 

vás zeptat, 

na  co  se 

nejvíc do 

práce 

těšíte?) Na 

E. 
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VZTAHY 
V PRAC. 
KOLEKTIVU 

K: Kladné vztahy 

v prac. kolektivu 
K: Trvalost vztahů 

v prac. kolektivu 
K: 
Vzájemná 

pomoc 
v práci  

K: Kladné 

vztahy 
vedoucí  
zaměstnanec 

K: Proces 
zvykání si na 

spolupracovníky 

Ind.:  B24:  Potkal 

jsem  tady  v práci 

známé dobré lidi. 

Ind.:  B25: Tady  to  je 

prostě moje pracovní 

rodina. G,E, H,F. 

Ind.:  B26:  (A jak už 

jsem slyšela, tak 

vztahy  v kolektivu 

spolupracovníků 

máte určitě dobré.) 

No výborné, fakt 

výborné. Výborné, 

opravdu.  To  jsem 

nečekal ani. 

Ind.: B27: No se 
všemi prostě 

vycházím perfektně. 

Ind.: B28: (A ten 
vztah mezi těmi 

spolupracovníky se 

nějakým způsobem 

měnil nebo byl 

pořád stejný od té 

doby, co jste sem 
přišel? Za ten rok 

přibližně?) No, 
pořád stejné. 

Ind.: B29: (A 
když někdo 

potřebuje 

pomoc, tak 
určitě 

pomůžete, že 

ano?) To 
udělám, 

udělám. To 

dělám rád, 

no. 

Ind.:  B30: 

Předtím 

jsem  tady 

měl I, to byl 

taky můj šéf, 

ten už prostě 

odešel, a E 

je také 

v pohodě. 

Tak  jsem  si 

také na ní 

zvykl. 

Ind.: B32: 
Na kolegyně 

E, H, kolegy 
G, F, na 
tyhle se 
nejvíc těším 

vždycky. 

Ind.: B34: (A 
jak jste si zvykal 
na pracovníky? 

Když jste přišel 

první den, tak 

jste je neznal.) 
No, neznal, no. 
Pak jsem si tady 
našel skvělou 

pracovní 

rodinu, skvělé 

kolegy, no a už 

je to moje 
rodinka. 
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VZTAHY 
V PRAC. 
KOLEKTIVU 

K: Kladné vztahy 

v prac. kolektivu 
K: Trvalost 
vztahů 

v prac, 
kolektivu 

K: 
Vzájemná 

pomoc 
v práci  

K: Kladné 

vztahy 
vedoucí  
zaměstnanec 

K: Proces zvykání 

si na 
spolupracovníky 

K: 
Problémy 
v prac. 
kolektivu 

Ind.:  C28:  (A  co 

vztahy  tady 

v kolektivu 

spolupracovníků?) 

Všichni jsou 

v pohodě. Já jsem 

spokojený. 

Ind.:  C29:  (Všichni 

jsou Vaši kamarádi?) 

Jo, jsou. 

Ind.: C30: S kolegy si 
rozumím, s A, B i 
s D. 

Ind.: C31: 
(A jak si 
rozumíte 

s kolegy?) 
Dobře, 

s kolegy si 
rozumím, s 

A, s B, i s D. 
(Takže je to 

vlastně 

stejné, jako 

to bylo 
minule, když 

jsem s vámi 

dělala 

rozhovor?) 
Ano, právě. 

Ind.:  C32: 

(Když 

ostatní 

potřebují 

něco 

pomoct, 

pomůžete 

jim?) 

Pomůžu rád. 

Ind.: C33: 
No, ještě 

jsem chtěl 

říct, že E je 

moc hodná, 

že nám 

pomáhá a 

my ji také 

pomáháme 

rádi. 

Ind.:  C34: 

Když uděláme 

chybu,  tak 

nám E 

pomůže. 

Ind.: C35: I 
nám řekl, že 

když 

nebudeme 
něco vědět, 

tak se máme 

zeptat. (A tak 
to říká asi i E, 

že jo?) Říká to 

tak i E, ano, 
ano. 

Ind.:  C36: (A jaký 

byl Váš první pocit, 

když jste se setkal 

s Vašimi 

spolupracovníky?) 

Já jsem je neznal. 

Byli  v pohodě, já 

jsem  neznal,  tak 

jsem se ze začátku 

s nimi moc nebavil, 

ale postupně jsem 

se  s nimi  bavil.  (A 

kdy jste se tak začal 

s nimi  bavit  nebo 

jak  to  bylo?) 

V září. (A kdy jste 

nastoupil?) 

1.8.2018. 

C37: (A v září jste 

se s nimi už začal 

bavit?) Pomalu jo. 
Začal jsem se 

pomaloučku 

rozkoukávat. 
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VZTAHY 
V PRAC. 
KOLEKTIVU 

K: 
Kladné 

vztahy 
v prac. 
kolektivu 

K: 
Trvalost 
vztahů 

v prac. 
kolektivu 

K: 
Vzájemná 

pomoc v 
práci 

K: Kladné 

vztahy 
vedoucí  
zaměstnanec 

K: Proces 
zvykání si na 

spolupracovníky 

K: Problémy 

v prac. kolektivu 

  Ind.:  D12: 

(Když někdo 

potřebuje 

pomoct, tak mu 

pomůžete?) 

Ano. 

Ind.:  D13: 

(Pomáháte si 

vzájemně 

v kolektivu?) 

Jo. 

Ind.: D14: (A 
pomáháte 
ostatním rád?) 

Jasně. 

  Ind.:  D15:  S A  si 

nerozumím. Nemluví na 

nás hezky. Zlobí se. (A 

proč si nerozumíte s A?) 

Zlobila mě. (Nerozumíte 

si s ní po celou dobu, co 

tady pracujete?) Jo. 

Ind.:  D16:  (S A 

nevycházíte úplně dobře. 

A z jakého důvodu to je?) 

Trošku sprostá. (Jak 

trošku?)  Něco mi říká 

sprostého. A ve tři hodiny 

často říká: „Já už 

končím“. 

Ind.:  D17:  I mě učil. I 

zlobil také. (I Vás zlobil?) 

Jen mě. Zlobil mě. (A 

ostatní ne?) Ne. 

Ind.: D18: I mi nenechal 
čas. Ten už není 
v pražírně. Už je to tak 

dva roky. 

 

Tabulka číslo 9: Kategorie číslo 8: Cestování z práce/do práce 



74 
 

 
CESTOVÁNÍ 

Z PRÁCE/DO PRÁCE 

K: Cestování hromadnou dopravou  K: Pěšky nebo na kole 

  Ind.: A32: (Jak vlastně cestuješ do práce?) Tady to mám 

kousíček, když půjdeš takhle dolů, jak je ten domeček, tak 

tam bydlím. (Takže ty bydlíš tady v městě L?) No, v městě 

L. (Takže chodíš do práce asi samostatně.) Sama, sama. 

  Ind.: B35: Na kole jsem tady za pět minut a když jdu pěšky, 

tak jsem tady za 20. (A chodil jste ze začátku s někým, kdo 

vám tu trasu ukázal?) Sám, sám, sám. (Už od začátku jste 

to sám zvládal?) No, už od začátku. 

Ind.:  C38:  Ona mě to naučila, ta asistentka. Ona mě 

doprovázela a já jsem musel ukázat, kde je v městě O 

autobusové nádraží, Ted už to vím. 

Ind.: C39: Já jsem dvakrát jel s asistentkou, pak jsem jel sám 

a pak jsem prostě věděl, že to zvládnu. 

 

Ind.:  D19: Já jezdím domů autobusem, vlakem. Já dneska 

přijel autobusem. 

Ind.: D20:  (Cestoval s Vámi někdo ze začátku?) Trochu R, 

který je starší. 

Ind.: D21: (Takže z těch P, když jste jel poprvé vlakem nebo 

autobusem, tak jste jel sám nebo jel někdo s Vámi, aby Vám 

ukázal, kam máte jet tím vlakem nebo autobusem?) Máma 

mi ukázala cestu. (Kolikrát s Vámi máma jela.) Občas tak. 

(Takže párkrát s Vámi jela máma a pak už jste jezdil sám?) 

Sám. 

Ind.:  D22: Za měsíc budu jezdit do práce na kole, bude 

pěkně. Bude teplo. Bude svítit sluníčko. (A to jezdíte sám 

nebo s vámi někdo jezdí?) Zvládám to samostatně. 

Ind.: D23: Když jedu na kole, tak mi to zabere 2535 minut. 
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Tabulka číslo 10: Kategorie číslo 9: Potřeba asistence 

 
POTŘEBA 

ASISTENCE 

K: Potřeba pomoci při hledání práce  K: Potřeba pomoci 

V domácnosti 

K: Asistence při cestování z práce / do práce 

Ind.:  A32:  (Kdo vám pomohl najít 

práci?) S. 

Ind.: A33: (A doma zvládáte 

všechno sama nebo Vám 

někdo pomáhá?) Pomáhají 

mi  tam.  (S čím Vám tak 

pomáhají doma?) Vařit, 

svačinu mi připravit. 

Ind.: A34: (Tu cestu ses naučila jak?) Od mamky, já jsem se 

naučila tu cestu. 

Ind.:  B36:  (Kdo Vám pomohl 

s hledáním práce?) Maminka. 

   

Ind.: C40: (A kdo vám vlastně pomohl 

tu práci najít?) No nevím, to si úplně 

nepamatuji, nevím. To už je dlouho. 

Ind.:  C41:  Já si vařím, 

vyperu si. Já to zvládám 

sám, všechno sám. Vyperu 

si, všechno si udělám. Deky 

mi nachystají asistentky, no. 

A jinak si vařím sám. 

Všechno dělám sám, no. 

Ind.:  C42:  (Vaše asistentka s Vámi jezdila do práce?) 

Jednou, dvakrát, no. (Takže dvakrát s Vámi jela asistentka?) 

Ano. Pak jsem se to musel naučit. 

Ind.: C43: (A jak vám asistentka pomáhala? Pomáhala vám 

i  v práci nebo jenom s tou cestou do práce?)  S cestou do 

práce. Já se to musel naučit sem chodit, já jsem nevěděl, 

kudy se sem jede, já se sem musel naučit jezdit. 

Ind.:  D24:  Moje máma mi hledala 

práci. 

Ind.: D25: Moje máma mi našla práci. 

   

 

Tabulka číslo 11: Kategorie číslo 10: Přístup k práci 
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PŘÍSTUP K PRÁCI  K: Dochvilnost  K: Pociťovaný přínos práce 

Ind.: A35: (Chodíte do práce včas?) Včas chodím.  Ind.: A36: (Takže největší klad práce vidíš v tom, 

že Tě ta práce baví.) Baví ta práce. (A je ještě něco 

pro Tebe pozitivního, co Ti ta práce přináší?) To 

fakt nevím. 

Ind.: B37: No já, když mi E řekne, přijdu v těch půl 

jedné. Tak musím tady do té doby být. Do té doby. 

Protože pracovní doba je od jedné do čtyř. A já 

tady musím být včas, tedy dříve. Kdybych přišel 

pozdě, tak je to špatně, hrozně špatně. 

Ind.:  B38:  (To,  co  Vám ta práce přinesla, je asi 

hlavně ten zážitek z té práce?) No, docela jo. (F Ti 

napovídá, podívej.) Peníze. Peníze. (To je důležité. 

A ještě něco třeba?) No, tak už nic, no. Už mě nic 

nenapadá. 

Ind.:  C44:  (Přicházíte do práce včas?) V 12.21 

jedu z města O a 12.43 jedu do města L. (Takže pak 

jste akorát před jednou v pražírně?) No, v jednu 

hodinu. V jednu hodinu vystupuji v městě L a jdu 

do práce. 

Ind.: C45: (Máte i práci, z čehož máte také radost.) 

Přesně tak. Dřív jsem neměl, neměl. Mít práci je 

určitě lepší. (I máte peníze potom.) Přesně tak. A 

také mě to baví. 

Ind.: C46:  (Takže ta také někde pracuje?) Ne, ta 

nechce pracovat. (Nechce?) Nechce. Ona je líná. 

(Není to škoda?) No je, no. Je to škoda, no. 

Ind.: C47: Ona má práci, J má práci, ale ona dala 

výpověď, že nechtěla pracovat, no. (Že jí měla a 

pak nechtěla?) To je škoda, no. Nebude mít peníze. 

A také potom být jenom doma. To by mě nebavilo. 

A vy půjdete také pracovat? 
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Tabulka číslo 12: Kategorie číslo 11: Vliv pandemie nemoci COVID19 na práci v pražírně 
 

VLIV PANDEMIE 
NEMOCI COVID19 
NA PRÁCI V 

PRAŽÍRNĚ 

K: Absence v práci v důsledku 

nemoci COVID19 
K: přizpůsobení 

se změnám 

v důsledku 

pandemie nemoci 
COVID19 

K: Porovnání 

situace během 

epidemie nemoci 
COVID19 se 
situací před 

pandemií  
Ind.:  A37:  Nebyla  jsem  v práci, 

protože byla ta nemoc. 

Ind.: A38: (A jak jste to zvládla, když 

jste  byla  doma?  Doma  jste  to  taky 

zvládala, když jste nechodila do 

práce?) Já jsem uklízela doma. 

Ind.: A39: (Od března do května jste 

v práci nebyla, tak jak jste si potom 

zvykla, že jdete opět do práce?) No, 

řekla jsem si: „Už jdu do práce, 

konečně.“ (Těšila jste se?) Jo, těšila 

jsem se do práce. (Už vás to asi 

nebavilo jenom doma?) Ne 

Ind.: A40: (A v červnu už jste chodila 

do práce?) No, no, v červnu. 

Ind.: A41: (Takže 

teďka jste to měli 

v práci asi těžší, 

jak byly všechny 

ty změny? Je to 

tak? No, že byla 

ta epidemie.) 
Musely se umýt 

ruce, všechno, 

ruce umýt, 

všechno. (Co se 
ještě změnilo, 

oproti tomu, jak 
to bylo předtím?) 

No, nebyla jsem 
v práci, protože 

byla ta nemoc. 
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VLIV PANDEMIE 
NEMOCI COVID19 NA 
PRÁCI V PRAŽÍRNĚ 

K: Absence v práci 

v důsledku nemoci COVID
19 

K: Přizpůsobení se změnám 

v důsledku pandemie 

nemoci COVID19 

K: Porovnání situace během 

epidemie nemoci COVID
19 se situací před epidemií  

Ind.: B39: (A říkala, že od 

března do května nechodila 

do práce, protože byla ta 

epidemie.) No ta nechodila. 
Já jsem chodil. Kromě A 

jsme chodili všichni. 

Ind.: B40: (A mohla bych se 
zeptat, jak byla ta situace 
s tou epidemií, tak jak jste 

zvládal ty změny v práci?) 

No, docela jsem to zvládnul, 

Jitko, docela to šlo. Ty 

změny jsme zvládli všichni, 

docela. Kolegové to zvládli 

i kolegyně, H s E, F, G, tak 

jsme to zvládli, no všechno. 

 

 Ind.:  C48:  (A  v práci jste 

museli nosit roušky nebo co 

se změnilo v práci?) Taky 

no. (Ale zvykl jste si na to?) 

Na tu roušku jsem si zvyknul. 

Ind.: C49: (V práci se to 

trošku změnilo, jak byla ta 

epidemie koronaviru. Jak 
jste si zvykl na ty změny, 

které byly?) Museli jsme si 

zvyknout. Vozili nás autem 

od března do května, 

autobusem jsme nemohli, 
protože byl ten koronavirus. 

Ind.: B41: No ta změna 

byla, že nebyl žádný 

koronavir předtím, a to bylo 

lepší, ale když byl ten 

COVID, tak to bylo takové, 

takové náročné. 

  Ind.: D26: (Byly nějaké 

změny v práci, jak by ten 

koronavirus a jak jste si na 
ty změny zvykl?) Je to furt 

stejný, no. 
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Tabulka číslo 13: Kategorie číslo 12: Reakce respondentů na formu rozhovorů 

 
REAKCE RESPONDENTŮ NA 

FORMU ROZHOVORŮ 

K: Vzpomínky na mou únorovou návštěvu pražírny  K: Preference osobního kontaktu 

Ind.: A42: (Dobrý den. Já jsem Jitka. Pamatujete si na 

mě? Já jsem s Vámi dělala rozhovor v únoru.) Jo, to si 

pamatuji. (Jak jste mi udělala čaj, kafe?) Jo. 

Ind.:  A43: Já už si pamatuji tvoje jméno. No, Jituška, 

vid? Já si Tě pamatuji, jak Ty jsi přišla za mnou, 

pamatuješ, to bylo v únoru, vid? (Přesně tak, to bylo 

v únoru. To už je dlouhá doba, to už je tak půl roku asi.) 

No, no. 

 

  Ind.: C50: A přijedete se za námi někdy podívat? (Já bych 

chtěla přijet, myslím, že když už to všechno bude v pohodě, 

tak bych pak ještě chtěla přijet, protože když přijedu, tak je 

to takové lepší než přes ten internet. Je to tak?) No, to jo. 

Máte pravdu. (To se mi u vás líbilo, že jsem se i mohla 

podívat, co děláte  a takhle, tak to bylo lepší.) To je taky 

pravda, no. 

Ind.: C51: A přijedeš se na nás podívat před Vánocemi? Jo, 

já, když to všechno bude v pohodě, tak bych chtěla přijet, 

protože se mi tu u vás líbilo.) 
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8.3.1.1. Shrnutí zjištěných dat v jednotlivých kategoriích  

 

V kategorii číslo 1 (Životní etapa školy) bylo zjištěno: Žádný z respondentů 

do práce v pražírně nepřešel přímo ze školy. A, B a D přešli do práce v práce v pražírně 

z jiného zaměstnání. Pro C je práce v pražírně jeho první prací, předtím žádnou stálou 

práci neměl. Když respondenti porovnávali jejich životní etapu školy s životní etapou 

zaměstnání, tak jako lepší hodnotí životní etapu zaměstnání. Důvodem toho, proč tomu 

tak je, je jednak to, že se v práci nesetkávají s neúspěchy, nemusí se učit stále nové a nové 

věci a s tím souvisí to, že je to všechny v práci baví. Dalším důvodem jsou také kladné 

vztahy v pracovním kolektivu. Etapu zaměstnání hodnotí jako lepší než etapu školy také 

proto, že je pro ně etapou, ve které pociťují menší závislost na svém okolí a ve které 

pociťují svou užitečnost. 

V kategorii číslo 2 (Předchozí pracovní život) bylo zjištěno: Všichni 

respondenti až na C měli možnost porovnat práci v pražírně se svou předchozí prací. 

Všichni  respondenti  jsou  s prací v pražírně spokojeni, baví je, vyhovují jim pracovní 

podmínky a hlavně mají skvělý pracovní kolektiv. Všichni si práce váží a uvědomují si, 

že práce v pražírně je o hodně lepší, než byla jejich předchozí práce. C před nástupem 

do pražírny neměl žádnou stálou práci, je si ale vědom výhod, které mu práci přináší, je 

rád, že práci má. Pro všechny respondenty byl nástup do pražírny tedy životní změnou 

k lepšímu. 

 

V kategorii číslo 3 (Mimopracovní život) bylo zjištěno: Respondent C prožil 

velkou část svého dosavadního života v ústavní péči. Přechodem do chráněného bydlení, 

stejně jako nástupem do jeho první práce, tedy do práce v pražírně, se zvýšila jeho 

samostatnost. Obě tyto změny hodnotí C jako změny k lepšímu. Přechod z ústavní péče 

do chráněného bydlení je pro něj stejně významnou změnou jako nástup do práce 

v pražírně. Tyto dvě velké změny se odehrály časově nedaleko od sebe. Do chráněného 

bydlení přešel prvního června 2018 a do práce v pražírně nastoupil prvního srpna 2018. 

Léto 2018 je tedy pro respondenta C výrazným zlomovým bodem jeho života. 
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V kategorii číslo 4 (Pocity respondentů z práce v pražírně) bylo zjištěno: 

Zaměstnanci jsou v pražírně spokojeni. Všichni respondenti jako největší klad práce 

zdůrazňovali to, že je to v práci baví. Na to, že si v práci vydělávají peníze, si vzpomněli 

až po cíleném dotazu, ne sami od sebe. Pro zaměstnance s mentálním postižením je 

rovněž důležité to, aby v práci nedocházelo příliš často ke změnám. Tak tomu v pražírně 

také je. Za sledovaný půlrok se v práci v pražírně nic nezměnilo, s výjimkou změn 

pracovních podmínek v důsledku epidemie nemoci COVID19. 

 

V kategorii číslo 5 (Obavy spojené s nástupem do práce v pražírně) bylo 

zjištěno: Zaměstnanci pražírny nyní nepociťují obavy z práce, ale zpočátku je pociťovali. 

Činnosti, které v práci vykonávají, byly pro všechny zaměstnance zpočátku nové. To je 

hlavní důvod toho, proč zaměstnanci pociťovali počáteční obavy z práce. Počáteční 

obavy  z práce byly u zaměstnanců zapříčiněny i z dalších důvodů. U A, B a D byly 

počáteční obavy z velké části způsobeny negativními zkušeností z předchozí práce, u C 

zase chybějícími zkušenostmi z předchozí práce. Svůj osobní vývoj v práci zaměstnanci 

pociťují, dokážou ho popsat. 

 

V kategorii číslo 6 (Náplň práce v pražírně) bylo zjištěno: Tato kategorie se 

zabývá činnostmi, které zaměstnanci v pražírně vykonávají a tím, jak se na vykonávané 

činnosti adaptovali. Výše jsem již zmínila, že práce v pražírně zaměstnance baví. Tuto 

informaci lze potvrdit i tím, že žádný ze zaměstnanců nezmínil ani jednu činnost, která 

by  ho  v práci nebavila. Učení se činností, které budou v pražírně dělat, trvalo 

zaměstnancům přibližně jeden měsíc. První rozhovory jsem s nimi uskutečnila dne pátého 

února 2020, to již byli všichni zaměstnanci v pražírně zaučeni. Podruhé jsem s nimi dělala 

rozhovor dvacátého třetího července. Přibližně za tento půlrok se zaměstnanci neučili 

žádné nové činnosti, nebylo to totiž již třeba. Zaměstnanci se v pražírně sice neučí již 

žádné nové činnosti, ale získávají vyšší sebedůvěru v těch činnostech, které vykonávají. 

Například C pátého února 2020 považoval za nejsložitější činnosti v práci mletí a vážení 

kávy. Za nejsložitější činnosti je považoval proto, že se bál, že by při nich mohl udělat 
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nějaké chyby. Dvacátého třetího července 2020 již tyto činnosti zařadil naopak mezi své 

nejoblíbenější. 

 

V kategorii číslo 7 (Vztahy v pracovním kolektivu) bylo zjištěno: Zaměstnanci 

pražírny jsou v práci spokojeni. Jednak je to z toho důvodu, že je baví a naplňuje práce, 

kterou  v ní dělají. Ale především jsou v pražírně spokojeni díky kladným vztahům 

v pracovním kolektivu. Z výpovědí respondentů vyplynulo, že vztahy v pražírně jsou 

výborné. Vztahy v pražírně jsou ideální jak mezi zaměstnanci s mentálním postižením 

vzájemně, tak i mezi nimi a jejich nadřízenými. Dále bylo zjištěno, že v oblasti 

mezilidských vztahů v pražírně nedochází k žádným podstatným změnám, vztahy 

v pracovním kolektivu jsou stále stejně dobré. Zaměstnanci si v práci rádi vzájemně 

pomáhají.  Pokyny a úkoly od jejich vedoucích plní zodpovědně a rádi. Výpovědi A, B 

a C v oblasti mezilidských vztahů v pražírně se shodovaly, výpovědi D v této oblasti byly 

odlišné. Zatímco A, B a C nevyjádřili žádný problém v této oblasti, tak D vyjádřil, že si 

nerozumí s A a že mu nevyhovoval vedoucí I. A je sice přátelská a ráda ostatním pomáhá, 

ale v některých situacích se může projevit její impulzivní povaha. D pravděpodobně tyto 

situace vnímá daleko intenzivněji než B a C, to může být důvodem toho, proč si s A 

nerozumí, i když ona ho vnímá jako kamaráda, tak jako vnímá jako kamarády i B a C. 

Když D nastoupil do pražírny, tak byl jeho vedoucím I. Pro D byly začátky v pražírně 

určitě náročné, musel se naučit všechny činnosti, které bude v pražírně potřebovat. 

Z výpovědi D vyplynulo, že I mu nenechával na jednotlivé činnosti tolik času, kolik by 

si D představoval, tudíž D přístup I nevyhovoval. V současné době ho v práci vede E, ta 

mu jako vedoucí vyhovuje, je s ní spokojený. Pokud tuto oblast shrneme, tak jsou 

mezilidské vztahy v pražírně takové, jaké by měly být. Právě kladné vztahy v pracovním 

kolektivu jsou hlavním důvodem toho, proč se zaměstnanci těší do práce. Právě 

především díky pozitivním vztahům v pracovním kolektivu jsou zaměstnanci spokojení 

s prací v pražírně. 

 

V kategorii číslo 8 (Cestování z práce/do práce) bylo zjištěno: V současné 

době zvládají zaměstnanci pražírny cestu do práce/z práce samostatně. Všichni kromě B 
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potřebovali zpočátku pomoc, aby se cestu do práce naučili. A uvedla, že jí cestu ukázala 

mamka. C ukázala cestu asistentka, D jeho matka, někdy ho doprovázel i R. Pro B, D 

není cesta do práce jen povinností spojenou s prací, ale je pro ně rovněž sportem 

a zábavou. D se totiž ve svém volném čase nejraději věnuje různým sportovním 

aktivitám, B rovněž jezdí rád na kole. 

 

V kategorii číslo 9 (Potřeba asistence) bylo zjištěno: Dvoum  z respondentů 

pomohla  s nalezením a zajištěním práce matka. A ví, kdo jí pomohl  s nalezením 

a zajištěním práce. Byla to S. C si nepamatuje, kdo mu pomohl práci zajistit, ale bude to 

určitě pravděpodobně někdo, kdo mu pomohl se zajištěním chráněného bydlení. Činnosti, 

které zaměstnanci v práci vykonávají, je naučila E. Učila je to především tak, že jim 

ukazovala, jak mají danou činnost dělat. Kromě B zaměstnanci pražírny potřebovali 

zpočátku pomoc při naučení se cesty do práce/z práce. A a D naučila cestu do práce 

matka, C k tomu využil sociální službu osobní asistence. Nyní jsou všichni zaměstnanci 

v práci zaučení a cestování do práce/z práce zvládají samostatně. Pokud v práci potřebují 

s něčím pomoci, tak přijdou za jejich vedoucí E, která jim vždy pomůže. Zaměstnanci 

pražírny jsou samostatní nejen v práci, ale téměř samostatně zvládají péči o domácnost. 

A žije v Domově pro osoby se zdravotním postižením v městě L, B na chráněném 

bydlení. A doma uklízí, tak jak je zvyklá z práce. S některými činnostmi, například 

s vařením, ji pomáhají asistentky. B zvládá většinu činností samostatně, včetně vaření, 

v případě potřeby využije asistenci. 

 

V kategorii číslo 10 (Přístup k práci) bylo zjištěno: Zaměstnanci se 

k pracovním úkolům v pražírně staví zodpovědně. Plnění činností chápou jako pomoc 

jejich pracovní vedoucí E. Všichni zaměstnanci pražírny vědí, že musí do práce chodit 

včas. Nejdříve do práce přichází B, přichází již v půl jedné. Je si vědom toho, že kdyby 

přišel do práce pozdě, tak že by to bylo špatně. Zároveň není vázán na nějaký konkrétní 

spoj, tak jako C, a někdy i jako D. D nejradši jezdí do práce na kole, ale za špatného 

počasí využívá k cestě do práce vlak nebo autobus. C jezdí do práce hromadnou dopravou 
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vždy. Pracovní doba zaměstnanců začíná v jednu hodinu odpoledne a končí ve čtyři. A 

končí o hodinu dříve, tedy ve tři hodiny. 

 

V kategorii 11 (Vliv pandemie nemoci COVID19 na práci v pražírně) bylo 

zjištěno: V době, kdy jsem s nimi prováděla rozhovory poprvé, byli již v práci zaučení 

a nesetkávali se v ní s žádnými změnami. Kdyby nedošlo k epidemii nemoci COVID19, 

tak by práce  v pražírně běžela dále bez nějakých významných změn. Pražírna v době 

nouzového stavu fungovala, ale v omezeném složení zaměstnanců. V době nouzového 

stavu do práce nechodila A. Ta zůstávala doma a těšila se na to, až se bude moci znovu 

vrátit do práce. V důsledku epidemie koronaviru museli zaměstnanci pražírny dodržovat 

přísnější hygienické podmínky. Museli nosit roušky a dbát pečlivěji na hygienu rukou. 

Na tyto změny si zaměstnanci pražírny bez problémů zvykli. Vedení pražírny se snažilo 

předejít nákaze u svých zaměstnanců, proto je během nouzového stavu vozilo do práce 

autem, aby nemuseli jezdit hromadnou dopravou. Ze zaměstnanců odpolední směny se 

tato změna dotkla C, který byl do té doby zvyklý jezdit do práce hromadnou dopravou. C 

si na tuto změnu zvykl, v současné době již jezdí do práce opět hromadnou dopravou. 

 

V kategorii 12 (Reakce respondentů na fomu rozhovorů) bylo zjištěno: 

Původně jsme měli v plánu uskutečňovat rozhovory s respondenty pouze kontaktní 

formou. Bohužel nám ale plán změnila pandemie nemoci COVID19, kvůli níž jsme se 

rozhodli uskutečnit druhé kolo rozhovorů distanční formou. Abychom měla 

s respondenty při distančních rozhovorech alespoň nějaký vizuální kontakt, tak jsme 

rozhovory  s nimi prováděli přes aplikaci Messenger. I když to původně nebylo 

zamýšleno, tak jsme měli možnost porovnat to, jak zaměstnanci pražírny nahlížejí 

na prezenční a distanční formu rozhovorů. Zaměstnanci pražírny vždy věděli dopředu 

o prezenčním nebo distančním konání rozhovorů. Termín konání rozhovorů jsem vždy 

domlouvali  s E,  s pracovní asistentkou pro OZP v pražírně, která následně o tom 

informovala zaměstnance. Získat data z rozhovorů i při distanční formě šlo poměrně 

bez problémů u A, B a C. Největší ostych při distanční formě rozhovorů pociťoval D, 

z rozhovoru s tímto respondentem jsme z tohoto důvodu získali výrazně méně dat oproti 
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dalším respondentům. I když bylo možné rozhovory s respondenty provést distančně, tak 

ale zaměstnanci pociťují jako lepší oproti distanční formě osobní formu setkání. C 

dokonce vyjádřil přání, abychom je, až se zlepší situace, přijeli do pražírny navštívit , tak 

jak tomu bylo při prvním kole rozhovorů. 

 

8.3.1.2. Vztahy mezi kategoriemi  

Vztahy mezi kategoriemi jsou znázorněny ve schématu číslo 1, které je součástí přílohy 

této bakalářské práce. V této kapitole vysvětlíme, proč jsme mezi jednotlivými 

kategoriemi našli zrovna takové souvislosti, jaké jsme našli.  

 

Seznam kategorií 

1)Životní etapa školy. 

2)Předchozí pracovní život. 

3) Mimopracovní život. 

4)Pocity respondentů z práce v pražírně. 

5) Obavy spojené s nástupem do práce v pražírně. 

6)Náplň práce v pražírně. 

7)Vztahy v pracovním kolektivu. 

8) Cestování z práce / do práce. 

9)Potřeba asistence. 

10)Přístup k práci. 

11) Vliv pandemie nemoci COVID19 na práci v pražírně. 

12) Reakce respondentů na formu rozhovorů. 

 

Ústřední kategorií je kategorie Pocity respondentů z práce v pražírně. S ní většina 

kategorií nějakým způsobem souvisí. Od kategorie Životní etapa školy směřuje šipka 
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ke kategorii  Předchozí pracovní život.  Ve škole získali respondenti nějaké znalosti, 

dovednosti a zkušenosti, které pak mohli uplatnit v práci, do které nastoupili po škole. 

V životní etapě školy získali respondenti tedy nějaké základní pracovní návyky 

a dovednosti. Ale škola jim nepřinášela uspokojení, byla pro ně spíše stresující. Předchozí 

pracovní život jim také nepřinášel uspokojení, a to buď proto že je práce, do které chodili, 

nebavila nebo kvůli nevhodnému přístupu jejich pracovních vedoucích. Respondenti 

říkali, že je to ve škole ani  v předchozí práci nebavilo. Obě tyto životní etapy byly 

pro respondenty náročné. Především negativní zážitky z předchozího pracovního života 

mohly zvýšit pravděpodobnost, že respondenti budou mít obavy při nástupu do nové 

práce, tedy do práce v pražírně. Negativní zážitky z předchozího pracovního života, 

případně ze školního, zvýšily u respondentů intenzitu obav spojených s nástupem 

do práce v pražírně, dostali jsme se tedy tak k tomu, jak první dvě kategorie souvisí 

s kategorií pátou, s kategorií Obavy spojené s nástupem do práce v pražírně. A důsledky 

negativních zkušenosti z předchozího pracovního života, případně školního, pak 

ovlivnily počáteční pocity respondentů z práce v pražírně. Tím jsme se dostali k napojení 

uvedených kategorií na kategorii ústřední. Působení školy a předchozího života nebylo 

samozřejmě pouze negativní, mělo na osobnost respondentů i vlivy pozitivní. Přece 

jenom ve škole a v přechozí práci získali nějaké základní znalosti a dovednosti potřebné 

do života, které třeba využívají i  v pražírně, i když si to třeba ani neuvědomují, proto 

můžeme v grafickém znázornění rovněž najít přímou spojnici, která spojuje první, druhou 

kategorii s kategorií ústřední. 

Kategorie Mimopracovní život a kategorie Pocity respondentů z práce v pražírně 

spolu souvisí obousměrně. Čím více jsou zaměstnanci samostatnější v mimopracovním 

životě, tím je vyšší pravděpodobnost, že se jim bude dařit v práci. Například D nastoupil 

do práce měsíc poté, co přešel z ústavní péče na chráněné bydlení. Zvýšila se jeho 

samostatnost  v osobním životě a s tím i jeho sebedůvěra, což bylo základním 

předpokladem pro, aby se mu dařilo v práci. Zároveň když se zaměstnanci v práci naučí 

vykonávat nějakou činnost a pravidelně ji vykonávají, tak se tato pracovní rutina může 

snadno přenést i do jejich domovů. Například A pravidelně v pražírně vytírá, ale 

v souvislosti s nouzovým stavem na jaře 2020 nechodila od března do května do práce. Jí 

tedy ovlivnily změny v souvislosti  s nepříznivou epidemiologickou situací 
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ze zaměstnanců odpolední směny nejvíce. Ale co se týče té souvislosti mezi těmi 

kategoriemi, tak když jsem jí zeptala, jak zvládala tu změnu, že nechodila do práce, tak 

řekla, že vytírala doma. Přenesla si tedy návyk pravidelně vytírat z pracovního 

do domácího prostředí. 

Mezi  kategorií Náplň práce v pražírně a kategorií Pocity respondentů z práce 

v pražírně existuje přímá úměrnost. Čím více se zaměstnancům požadované činnosti daří, 

tím více je baví a tím jsou spokojení s prací v pražírně. To znamená, že po zapracování 

se pociťují zaměstnanci větší uspokojení z práce než v období těsně po nástupu do ní. 

Tím, jak se zaměstnanci zapracovávají, tak se mohou u nich stávat činnosti původně spíše 

neoblíbené oblíbenými. Když jsem s C poprvé dělala rozhovor, tak jako nejsložitější 

činnosti, která vykonává v pražírně, uvedl vážení a mletí kávy. Když jsem ale dělala s ním 

rozhovor podruhé, tak je již zařadil naopak mezi své nejoblíbenější činnosti v pražírně. 

Dále přímá úměrnost existuje mezi kategorií Vztahy  v pracovním kolektivu a ústřední 

kategorií. Čím lepší jsou vztahy v pražírně, tím spokojenější jsou zaměstnanci v ní. Nejde 

samozřejmě jen o vztahy mezi zaměstnanci vzájemně, ale rovněž důležité jsou vztahy 

mezi nimi a jejich pracovními vedoucími. Především díky spolupracujícímu prostředí 

a dobré atmosféře v práci, slovy B přímo „rodinné atmosféře“, jsou zaměstnanci pražírny 

v práci spokojení a těší se vždy do ní.  

Kategorie Cestování z práce/do práce ovlivňuje také ústřední kategorii, a to tak 

že základním předpokladem pro to, aby zaměstnanci mohli v práci vůbec být je to, že se 

musí nějakým způsobem do ní dostat. Ideální případ je, pokud jsou schopni dostat se 

do práce samostatně a včas, bez závislosti na pomoci další osoby. Tak to také zaměstnanci 

pražírny mají, v při cestování z práce/ do práce jsou již plně samostatní. 

Z kategorie  Potřeba asistence vedou šipky ke kategoriím, kdy respondenti 

v nějaké míře potřebovali nebo potřebují asistenci. Asistenci potřebovali jednak během 

jejich životní etapy školy, a to formou asistenta pedagoga, který byl buď zaměstnancem 

speciální školy, do které chodili nebo jim byl doporučen jako podpůrné opatření. Dále 

v nějakém míře potřebují asistenci v jejich osobním, mimopracovním životě. A, pokud 

potřebuje, tak využívá asistenci v Domově pro osoby se zdravotním postižením, který je 

v městě L. C bydlí v chráněném bydlení, tam je mu opět poskytnuta asistence, pokud 

potřebuje. Dále potřebovali zaměstnanci zaučit jak v předchozí práci, tak v jejich 
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současné práci, tedy v pražírně, v této oblasti potřebovali pomoc jejich pracovních 

vedoucích. V současné době zvládají všichni zaměstnanci cestovat do práce/z práce již 

plně samostatně, zpočátku až na respondenta B potřebovali někoho, kdo je to naučí, tedy 

někoho, kdo bude zpočátku jezdit do práce/z práce s nimi, aby jim ukázal, jak se do práce 

dostanou. Respondenty A, D naučila cestu do práce/z práce jejich matka, C k tomu, aby 

se naučil cestovat samostatně z práce/ do práce využil službu osobní asistence. B pomoc 

v této oblasti nepotřeboval, protože bydlí v městě L, tedy ve městě, ve kterém se nachází 

pražírna, ve které pracuje a zároveň město, ve kterém bydlí, velmi dobře zná. Pokud to 

shrneme,  tak  kategorie  Potřeba asistence souvisí v různé míře s následujícími 

kategoriemi: Životní etapa školy, předchozí pracovní život, mimopracovní život, náplň 

práce v pražírně a cestování z práce/do práce. 

Ústřední kategorii dále ovlivnila kategorie Vliv  pandemie  nemoci  COVID19 

na práci v pražírně. Jak již jsme zmiňovali, tak pandemie nejvíce ovlivnila A, protože ta 

od března do května nechodila do práce. Ostatní zaměstnance pandemie až tak tolik 

neovlivnila, museli dodržovat přísnější hygienické podmínky a pokud před pandemií 

jezdili hromadnou dopravou, tak to od března do května nemohli, jejich vedoucí je 

chránili před případnou  nákazou a zajištovali jim dopravu do práce/z práce autem. 

Zaměstnanci uváděli, že si na tyto změny bez problémů zvykli. Pro D neměly uvedené 

změny žádný velký význam, podruhé když jsem s ním dělala rozhovor, uvedl, že je to 

v práci stále stejné, že ani v době epidemie koronaviru nepociťoval nějaké významné 

změny. 

Ústřední kategorie souvisí s kategorií Přístup k práci. Zaměstnance práce baví, 

jsou v ní spokojeni, a to souvisí s tím, že do práce chodí včas, někdy i před začátkem 

pracovní doby a mají k práci celkově zodpovědný přístup. 

Kategorie  Reakce respondentů na formu rozhovorů není vůbec propojena 

s žádnou kategorií. A to proto, že bezprostředně nesouvisí s žádnou z předchozích 

jedenácti kategorií, ale přesto je pro výzkum důležitá a to proto, že původně  nebylo 

předpokládáno, že druhý rozhovor s respondenty bude probíhat distanční formou. 

Distanční forma rozhovorů klade vyšší nároky na výzkumníka a může také dojít k tomu, 

že bude snížena ochota spolupracovat ze strany respondentů. Všichni respondenti až na D 

spolupracovali při druhém rozhovoru v podobné míře, jako tomu bylo při prvním 
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rozhovoru  s nimi, ale především C explicitně vyjádřil, že osobní formu rozhovoru 

pociťuje rozhodně jako lepší. 

 

9 Diskuse 

Naším výzkumným cílem bylo porozumět přechodu osob s mentálním 

postižením do zaměstnání. Pro tento výzkumný cíl jsme zvolili kvalitativní výzkum. 

Výzkumným vzorkem byli čtyři zaměstnanci s mentálním postižením z odpolední 

směny v pražírně v městě L. I vzhledem k takto malému počtu respondentů byl 

kvalitativní výzkum rozhodně vhodnější než výzkum kvantitativní. Je potřeba si 

uvědomit, že výzkum kvalitativní nezobecňuje, to také nebylo naším cílem. Tedy 

výsledky našeho zkoumání jsou relevantní pouze pro námi zkoumanou skupinu, 

vzhledem k malému počtu respondentů rozhodně nemůžeme říct, že by výsledky našeho 

výzkumu byly platné pro všechny osoby s mentálním postižením, které přecházejí do 

nějakého zaměstnání. Chtěli jsme detailně prozkoumat proces přechodu respondentů 

do práce v pražírně a porovnat tuto jejich aktuální životní etapu s jejich předchozími 

životními etapami, tedy s etapou jejich předchozího zaměstnání a s etapou školy. 

Výběr metody otevřeného a uzavřeného kódování hodnotíme jako vhodný 

vzhledem ke zvolenému výzkumnému cíli. Tato metoda nám pomohla zorientovat se 

v nasbíraných datech a systematizovat je. Při vytváření kódů jsme si definovali, čeho se 

týkají jednotlivé výpovědi respondentů. Vytvořili jsme si seznam kódů, ten bylo ale 

potřeba nějak dále systematizovat. K jeho systematizování nám pomohlo právě to, že 

jsme jednotlivé kódy přiřazovali ke kategoriím. A díky hledání souvislostí mezi 

jednotlivými kategoriemi jsme lépe porozuměli procesu přechodu respondentů do práce 

v pražírně. Metodou otevřeného a uzavřeného kódování jsme tak dosáhli zvoleného 

výzkumného cíle. 

Respondenti nastupovali do pražírny od podzimu 2017 do podzimu 2018, tedy 

v době, kdy jsme s nimi prováděli poprvé rozhovory, tak již nebyli v pražírně noví a 

byli v ní již zaučení. Měli tedy možnost podívat se na svůj předchozí život před 

nástupem do pražírny zpětně, přitom také jejich předchozí pracovní život nebyl pro ně 

vzdálený tak, aby ho neměli ještě poměrně čerstvě v paměti. Jak jsme již zmínili, tak 



90 
 

zaměstnanci nebyli již v práci noví, tak jsme nestudovali přímo jejich počáteční 

adaptaci na práci, ale zaměřili jsme se na sledování toho, zdali budou nebo nebudou 

ve sledovaném období nějaké změny jak v oblasti adaptace na jednotlivé činnosti 

vykonávané v práci, tak také v oblasti vztahů v pracovním kolektivu, případně v dalších 

oblastech souvisejících s prací. Nějaké významné změny jsme nezjistili, pouze nějaké 

drobné změny. Ale i když jsme žádné významné změny nezjistili, tak to bylo také 

přínosné zjištění, protože na základě získaných dat můžeme říct, že v současné době 

probíhá práce v pražírně bez velkých změn, což je pro zaměstnance výhodné, protože se 

nemusí učit vykonávat nějaké nové činnosti nebo si zvykat na nějaké změny jiného 

charakteru. 

Poprvé jsme rozhovory prováděli osobně v pražírně, kromě rozhovorů jsme 

mohli využít i další metodu získávání dat – pozorování. Všímali jsme si zkoumaných 

aspektů přímo v terénu, což bylo pro nás jako pro výzkumníky přínosné. Podruhé jsme 

se z důvodu pandemie nemoci COVID19 rozhodli pro distanční formu rozhovorů. 

Získat data touto metodou bylo ale náročnější oproti tomu, kdy jsme je získávali přímo 

v terénu. Distanční forma rozhovorů probíhala přes video chat na Messengeru, kdy jsme 

měli zapnuté kamery a mikrofony na počítači, přesto ale interakce nebyla taková, jaká 

by byla, kdybychom rozhovory prováděli v terénu. Respondentu D je hůře rozumět, při 

distanční formě rozhovorů bylo respondentu rozumět ještě méně. U ostatních 

respondentů nebyl rozdíl mezi prezenční a distanční formou tak významný, ale přesto 

bylo na nich znát, že preferují osobní setkání před distančním setkáním. Jeden 

z respondentů, C, dokonce vyjádřil přání, abychom se až se zlepší situace, za nimi 

přijeli podívat do pražírny.  

Pro tři ze čtyřech respondentů nebyla práce v pražírně jejich první prací, 

přecházeli do pražírny z jiného pracoviště. Z předchozí práce odcházeli proto, že jim 

nevyhovovali pracovní podmínky v ní. Přechod do pražírny nebyl u nich bezprostřední, 

trvalo určitou dobu, než jim rodiče či asistenti pomohli s nalezením nového vhodného 

zaměstnání pro ně. Na základě zjištěných dat jsme také zjišťovali, zda se nějakým 

způsobem liší výsledky těch, kteří měli nějakou předchozí zkušenost s výsledky 

respondenta, který ji před nástupem do pražírny neměl. Odlišnosti, který by byly 

důsledkem absence předchozí pracovní zkušenosti, jsme u respondenta nenašli. Obavy 
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z nástupu do práce v pražírně pociťovali jak zaměstnanci, kteří měli nějakou předchozí 

pracovní zkušenost, tak je také pociťoval zaměstnanec, který předchozí pracovní 

zkušenost měl. Odůvodnili jsme toto zjištění tím, že negativní zkušenosti z předchozí 

práce mohly vést k obavám z nástupu do práce další, tedy do pražírny.  

V kapitole Analýza dosavadní řešení problému jsme zmiňovali několik 

zahraničních výzkumů, které se shodovaly v tom, že pro osoby s mentálním postižením 

je základní hodnotou pro úspěšné zapojení se do práce a udržení se v ní úspěšné sociální 

začlenění se v ní. Dále se uvedené výzkumy shodovaly v tom, že pro osoby s mentálním 

postižením je sociální začlenění hlavním motivátorem pro to, aby chtěly chodit do práce 

a těšily se do ní. Vztahy v pracovním kolektivu jsme zabývali i v našem výzkumu. 

Uvedená zahraniční zjištění se nám potvrdila. Důvodem, proč B odešel z předchozí 

práce, bylo to, že mu nevyhovoval přístup jeho pracovních vedoucích k němu. Nyní je 

v pracovním kolektivu spokojený a váží si pozitivní atmosféry v pracovním kolektivu, 

své kolegy a vedoucí souhrnně nazývá svou pracovní rodinou. Všichni se do práce těší 

především na své kolegy a na jejich pracovní vedoucí E.  

 

10 Doporučení  

 

10.1 Doporučení pro další výzkum  

Pokud  chceme  v našem výzkumu provádět rozhovory s lidmi  s mentálním 

postižením, musíme respektovat určitá pravidla komunikace. Musíme používat takovou 

slovní zásobu, které budou respondenti s mentálním postižením rozumět, pokud 

použijeme nějaké slovo, jehož významu nerozumí, je potřeba, abychom jim ho 

srozumitelně vysvětlili. Během rozhovorů jsme zjistili, že respondenti nerozuměli 

slovnímu spojení mít nějaký režim a slovu očekávání. Pokud už tedy použijeme nějaké 

slovo nebo slovní spojení, kterému respondenti nerozumí, je třeba jim vysvětlit jeho 

význam, aby následně mohli na náš dotaz odpovědět a neodpovídali na to, na co jsme se 

jich neptali. Pokud máme pochybnost, jestli správně pochopili náš dotaz, je třeba 

abychom se jich zeptali, zda pochopili náš dotaz a jak ho pochopili. Kdybychom se totiž 
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v průběhu rozhovorů neujišťovali, zda respondenti naše dotazy chápou tak, jak je mají 

chápat, mohlo by se pak stát, že budou odpovídat na něco jiného, než na co se jich ptáme. 

V oblasti  komunikace  s respondenty je dále důležité sledovat, zda respondenty 

rozhovorem příliš neunavujeme. Pokud bychom s nimi dělali rozhovor i přesto, že jsou 

unavení, tak data, která od nich získáme, nebudou pro nás tak přínosná,  jako by byla, 

kdybychom respondenty nechali trochu oddechnout a pokračovali v rozhovoru později. 

A také samozřejmě není naším cílem respondenty unavit, to rozhodně nesmí být cílem 

výzkumníků. Pokud tedy vidíme, že je nějaký respondent unavený z rozhovoru, je třeba, 

abychom rozhovor s ním ukončili. Pokud ale máme ještě nějaké otázky, na které jsme se 

jej chtěli zeptat, tak vhodný postup je takový, že je nebudeme respondentu, který si 

potřebuje odpočinout od rozhovoru, pokládat, ale provedeme rozhovor s ostatními 

a teprve potom budeme pokračovat s dotyčným respondentem v rozhovoru. Pro některé 

osoby  s mentálním postižením, v důsledku toho, že nemají tak vysokou schopnost 

sebereflexe, mohou být problematické dotazy, ve kterých se jich ptáme na to,  co  jim 

nejde. Pokud chceme zjistit, co jim nejde, pokud to je cílem našeho zkoumání, tak dotazy 

tohoto typu můžeme sice pokládat, ale ne úplně napřímo. Tedy místo toho abychom se 

jich zeptali na to, co jim nejde, co neumí, tak se jich můžeme zeptat na to, co je nebaví. 

Pro respondenty nebude nějak výrazně zatěžující odpovědět na tuto otázku a zároveň se 

dozvíme, co jim nejde, i když oklikou. Protože většinou to bývá tak, že to, co 

zaměstnancům s mentálním postižením nejde, tak to je také nebaví. Toto doporučení také 

vychází z naší zkušenosti z terénu, kdy u respondenta D klesla ochota s námi 

spolupracovat poté, co jsme se ho zeptali na to, co se mu nedaří. U D tento pokles ochoty 

spolupracovat se netýkal pouze části rozhovoru prvního, ale v nějaké míře přetrvával 

i do příštího rozhovoru, kdy negativní zážitek z prvního rozhovoru a k tomu změna formy 

komunikace  z formy osobní na formu distanční zapříčinily  jeho nižší ochotu 

spolupracovat i právě při druhém distančním rozhovoru a v důsledku toho jsme pak 

získali od respondenta D méně dat než od respondentů ostatních. 

 

10.2 Doporučení pro systém (školství, zaměstnanost)  

10.2.1 Doporučení pro školství  
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Od respondenta D jsme se dozvěděli, že ho to ve škole nebavilo, protože 

v ní dostával špatné známky. Velké množství špatných známek není rozhodně 

pro žáky s mentálním postižením motivující, ba naopak. Zde bychom doporučili, 

aby žáci s mentálním postižením byli hodnoceni formativně, ne sumativně. 

Formativní hodnocení je oproti hodnocení sumativnímu průběžné. 

Prostřednictvím formativního hodnocení nesrovnáváme výkony jednotlivých 

žáků mezi sebou, ale zaměřujme se na to, jak jednotliví žáci dosahují vzdělávacích 

cílů. Špatná známka žáky s mentálním postižením demotivuje a zároveň jim 

neřekne nic o tom, jak by ji mohli zlepšit. Zatímco formativní hodnocení 

umožnuje takovým žákům ukázat cestu, jakým konkrétním způsobem mohou 

zlepšit své vzdělávací výsledky.  

S uvedeným doporučením souvisí to, že učitelé vzdělávající žáky 

s mentálním postižením by měli znát základní pravidla komunikace  s žáky 

s mentálním postižením. Aby získali takové kompetence, tak jim doporučujeme, 

aby absolvovali nějaký kurz dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, který 

by byl zaměřený na specifika komunikace s žáky s mentálním postižením. 

V oblasti specifik komunikace s žáky s mentálním postižením může učitelům dát 

užitečné rady školní speciální pedagog, pokud škola zřídila tuto pozici. 

V inkluzivních školách se učitelé mohou obrátit na školské poradenské zařízení, 

které žáka s mentálním postižením doporučilo, tedy na konkrétní speciálně 

pedagogické centrum pro žáky s mentálním postižením. Užitečné informace 

rovněž učitelům poskytnou neziskové organizace zaměřující se na pomoc osobám 

s mentálním postižením. V neposlední řadě mohou učitelé čerpat potřebné 

znalosti pro práci s žáky s mentálním postižením v literatuře či na internetu.  

Na základě dat získaných z rozhovorů jsme zjistili, že jedním z faktorů, 

který je podstatný pro to, aby byli zaměstnanci s mentálním postižením v práci 

spokojeni,  jsou  kvalitní vztahy v pracovním kolektivu. Pokud toto zjištění 

převedeme do školního prostředí, tak je důležité, aby ve škole byla příjemná 

atmosféra nejen mezi žáky a učiteli, ale i mezi žáky vzájemně. Úkolem školy 

v této oblasti je, aby přispívala k vytváření bezpečné a pohodové atmosféry 

ve škole. Pokud žák s mentálním postižením nastupuje do třídy v inkluzivní škole, 
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je úkolem třídního učitele, aby jeho spolužáky seznámil se specifikami  tohoto 

žáka. Učitel musí srozumitelným způsobem vysvětlit ostatním žákům, jaká jsou 

specifika daného žáka a poradit jim vhodné způsoby komunikace s tímto žákem. 

Jak již jsme zmínili, tak k začleňování žáků s mentálním postižením v inkluzivní 

škole, může učitelům a škole pomoci školní speciální pedagog, pokud je jeho 

pozice  v dané škole zřízena. Ve vytváření bezpečného prostředí ve škole je 

podstatná role školního metodika prevence. Ten zajištuje primární prevenci 

jakýchkoli forem rizikového chování ve škole. Pokud by se například ve škole 

objevila šikana, tak by to snížilo pocit bezpečí a negativně by  to  ovlivnilo 

vzdělávací výsledky nejen žáků s mentálním postižením, ale samozřejmě také 

všech ostatních žáků školy.  

Na základě dat z rozhovorů jsme zjistili, že dalším faktorem pro to, aby 

byli zaměstnanci s mentálním postižením v práci spokojeni, je to, aby je práce, 

kterou vykonávají, bavila. Toto zjištění můžeme analogicky přesunout i do životní 

etapy školy. Aby žáci s mentálním postižením byli ve škole spokojeni, tak je také 

důležité, aby je činnosti, které ve škole vykonávají, bavili. Učitelé by se sice měli 

při vzdělávání žáků s mentálním postižením držet školních vzdělávacích 

programů, aby se uvedení žáci naučili základní znalosti a dovednosti, které se mají 

ve škole naučit. Ale zároveň by měli výuku individualizovat, měli by nechat žáky 

s mentálním postižením projevit svůj názor na to, čím by se chtěli po absolvování 

školy zabývat. Je pravdou, že ne vždy jsou taková přání žáků s mentálním 

postižením realizovatelná vzhledem k jejich postižení, ale vždy lze alespoň 

nějakým způsobem uspokojit jejich přání. Toto doporučení se týká hlavně oblasti 

středního školství, ale může se týkat i období základní školní docházky. V oblasti 

základní školní docházky by učitelé a školní poradenští pracovníci měli klást 

důraz na kvalitní kariérové poradenství, měli by přitom skloubit zájmy žáků 

s jejich potenciálem. V oblasti kariérového poradenství je úkolem školy 

především pomoci žákovi s výběrem vhodné střední školy. Pokud žáci 

s mentálním postižením jdou na některý obor na střední odborné učiliště nebo na 

odborné učiliště, tak tam je jasné, na co se ve škole budou zaměřovat – zaměření 

studia je dáno tím konkrétním oborem. Pokud ale půjdou na praktickou školu, tak 

je úkolem učitelů v praktické škole, aby zjistili, co žáky školy bude bavit a podle 
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toho  jednotlivým žákům individualizovali výuku. Vhodné je žákům 

zprostředkovat praxi na nějakém pracovišti podle jejich zájmů, schopností 

a dovedností. Pokud žákům bude pracoviště, na kterém vykonávají praxi 

vyhovovat, tak tím získají obrovskou výhodu. Po absolvování školy budou 

částečně již zapracovaní na nějakém pracovišti a také jejich přechod z životní 

etapy školy do životní etapy zaměstnání bude daleko plynulejší, než kdyby jim 

škola v této oblasti vůbec nepomohla.  

 

10.2.2 Doporučení pro zaměstnanost  

B  nebyl spokojený ve své předchozí práci z toho důvodu, že jeho zaměstnavatelé 

k němu neměli takový přístup, jaký by měli mít. V předchozí práci s ním jeho pracovní 

vedoucí ukončila pracovní poměr. Impulsem k tomu bylo dle jeho slov to, že rozbil 

skleničku. Dále mu jeho pracovní vedoucí řekla, že je neschopný. Již jsme se zmiňovali 

o tom, že by učitelé, kteří vyučují žáky s mentálním postižením, měli znát specifika těchto 

žáků. To samé platí u zaměstnavatelů osob s mentálním postižením. To, že je 

zaměstnanec s mentálním postižením z práce vyhozen, není špatně tehdy, pokud se zjistí, 

že práce, kterou vykonává, není pro něj vhodná. Špatný byl ale přístup jeho pracovní 

vedoucí, která mu řekla, že je neschopný. Když už zaměstnavatelé vůči zaměstnancům 

s mentálním postižením použijí nějakou kritiku, tak by ta kritika měla být alespoň 

konstruktivní. Měli by takovému zaměstnanci říct, nejen co se mu nepovedlo, ale také 

proč se mu to nepovedlo a co má udělat příště pro to, aby se mu daná činnost povedla. Je 

vhodné přenést i do oblasti zaměstnání prvky formativního hodnocení. Tedy je potřeba 

nehodnotit osobnost zaměstnanců, jejich vlastnosti, nevyjadřovat  nedůvěru v jejich 

schopnosti a nepodávat jim příliš obecnou zpětnou vazbu, ale pochválit je za to, co se jim 

povedlo a zároveň jim sdělit, co je potřeba zlepšit nebo upravit a jakým způsobem lze 

toho dosáhnout. Takže říct zaměstnanci, že je „neschopný“, je rozhodně špatně, nejen že 

ho to někam dále neposune, ale zároveň to může výrazně snížit jeho sebevědomí a může 

to vést ke zvýšení jeho počátečních obav při nástupu do další práce.  

Jak již jsme zmínili, tak je důležitý kladný vztah mezi zaměstnancem 

a zaměstnavatelem, ale důležité pro pracovní spokojenost zaměstnanců jsou také kladné 

vztahy mezi zaměstnanci vzájemně. Tak tomu také v pražírně je – všichni zaměstnanci 
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mají mezi sebou vzájemně kamarádské vztahy, rozumí si vzájemně a pokud někdo v práci 

potřebuje s něčím pomoci, tak mu rádi pomohou. Zaměstnavatel by měl podporovat 

příjemnou atmosféru v pracovním kolektivu, a to především tím, že sám bude pozitivním 

příkladem. Pokud na pracoviště přijde nový zaměstnanec, tak by mu měl vedoucí pomoci 

v začlenění se do pracovního kolektivu. Pokud se na pracovišti vyskytnou problémy, měl 

by umět pomoci zaměstnancům s jejich řešením, pokud bude jeho intervence třeba.  

Dále je při třeba uvědomit si to, že zaměstnanci s mentálním postižením často 

potřebují mít výrazně zkrácenou pracovní dobu. Pracovní doba D v předchozí práci byla 

šest hodin, tato pracovní doba byla na něj moc dlouhá, to vedlo k tomu, že ho práce 

v předchozí práci nebavila, a to bylo důvodem toho, proč odešel z předchozí práce. 

V současné práci je jeho pracovní doba poloviční oproti předchozí práci, tedy 

tříhodinová, a to mu vyhovuje. Všichni zaměstnanci v pražírně v odpolední směně, kromě 

A, pracují od jedné do čtyřech, tedy mají tříhodinovou pracovní dobu a tato pracovní doba 

jim vyhovuje. Pracovní doba A je od jedné do tří, tedy je dvouhodinová. A vykonává 

v pražírně jednodušší činnosti oproti ostatním zaměstnancům odpolední směny – neváží 

a nemele kávu. Z toho důvodu je pro ni vhodnější dvouhodinová pracovní doba oproti 

tříhodinové. Při zaměstnávání osob s mentálním postižením je vždy důležité uzpůsobit 

jim délku pracovní doby dle jejich možností a potřeb. Pokud je délka pracovní doby 

zaměstnanců nastavena vhodně, tak to je to jeden z dalších faktorů, který přispívá k jejich 

pracovní spokojenosti.  

Prováděli jsme rozhovory se zaměstnanci pražírny dvakrát, mezi nimi byl přibližně 

půl roční odstup. Zjistili jsme, že ve sledovaném období nedošlo v práci v pražírně 

k žádným významným změnám. Jak již jsme uváděli, tak v době, kdy jsme uskutečňovali 

se zaměstnanci pražírny rozhovory, tak již všichni byli v pražírně zaučeni, tedy 

ve sledovaném se již neučili žádné nové činnosti. Nejtěžší bylo pro všechny zaměstnance 

pražírny to období, kdy se v práci zaučovali, nyní již všechny požadované činnosti umí 

a nemusí se tedy učit žádné další nové činnosti. Pokud zaměstnanci s mentálním 

postižením přijdou do nové práce, tak vždy bude potřeba nějaké zaučení se v té práci – 

tomu tak logicky vždycky bude. Po zaučení by ale v práci nemělo ideálně docházet 

k žádným velkým  změnám, pokud to nebude vyloženě nutné. Dalším faktorem, díky 
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kterému budou zaměstnanci s mentálním postižením v práci spokojení, je tedy stálost 

práce, absence nějakých významných změn v práci.  

 

10.3 Doporučení pro pracoviště tohoto typu a pracující s touto cílovou 

skupinou  

Zkoumaný podnik je sociálním podnikem, který zaměstnává jedince s mentálním 

či tělesným postižením. V námi zkoumané odpolední skupince zaměstnává jedince 

s mentálním postižením, tak se v našich doporučeních zaměříme na tuto cílovou skupinu.  

V takovýchto podnicích musí být přítomní zaměstnanci, kteří jsou zodpovědní 

za administrativní činnost pracoviště a za vedení zaměstnanců s mentálním postižením. 

Zaměstnanci s mentálním postižením musí mít totiž možnost kdykoli v pracovní době 

zeptat se jejich pracovních vedoucích na to, s čím si neví rady. Úkolem jejich pracovních 

vedoucích je naplánovat jim činnosti, které mají v daný den udělat, zadat jim je, pomoci 

jim s nimi, pokud budou potřebovat a také zajistit potřebnou administrativu pro plynulý 

chod pracoviště. Takovýto pracovní vedoucí musí být rozhodně obeznámeni se specifiky 

osob s mentálním postižením, musí respektovat individualitu každého zaměstnance a jeho 

schopnosti a možnosti. Respondenti v pražírně mají jako pracovní vedoucí E, ta  jim 

vyhovuje. Předtím měli jako pracovního vedoucího I. Ten všem, až na D, vyhovoval. D 

nevyhovoval proto, že mu I nechával v době, kdy se zaučoval, málo času na vyžadované 

činnosti. D potřeboval na všechno více času, než mu I poskytl, přístup I ho stresoval. Ale 

všichni ostatní říkali, že jim I vyhovoval jako pracovní vedoucí. Tady na tomto příkladu 

je tedy vidět, že pracovní vedoucí zaměstnanců s mentálním postižením musí opravdu 

respektovat individualitu každého zaměstnance s mentálním postižením. To, že je většina 

zaměstnanců spokojena s přístupem pracovního vedoucího, nemusí vůbec znamenat, že 

to tak budou cítit všichni zaměstnanci.    

Všichni zaměstnanci pražírny nemohou obsluhovat kávovary, protože kdyby je 

obsluhovali  samostatně, tak by to pro ně mohlo být nebezpečné, protože by se mohli 

opařit. Některé části kávovarů jsou totiž, pokud se v nich připravuje káva, horké. Všichni 

zaměstnanci vědí, že kávovary nemohou obsluhovat a vědí, proč tomu tak je. I na jiných 

pracovištích mohou být předměty, které představují potenciální nebezpečí pro 
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zaměstnance s mentálním postižením. Je úkolem pracovních  vedoucích  těchto 

zaměstnanců, aby všem zaměstnancům, kteří nově nastoupí na pracoviště srozumitelně 

vysvětlili, co a proč nemohou na pracovišti dělat. Je to důležité proto, aby tak zabránili 

případným pracovním úrazům.    

Dále doporučujeme pracovním vedoucím, aby když přijímají na pracoviště 

nového zaměstnance, tak aby vždy zjistili, jaké jsou jeho předchozí pracovní zkušenosti. 

Měli by to zjistit proto, aby věděli, se kterými činnosti se zaměstnanci v předchozím 

pracovním životě setkali, a se které pro ně budou úplně nové. Budou pak díky tomu vědět, 

na co se především se mají zaměřit při zaučování nového zaměstnance.  

 

11 Shrnutí 

Na začátku této práce jsme si položili tyto výzkumné otázky: 

1)V jaké míře byly naplněny Vaše očekávání o současné práci, které jste měli 

před nástupem do této práce? 

2)Jak vnímáte přístup spolupracovníků k Vám? 

3)Jakým způsobem jste se adaptovali na vyžadované pracovní činnosti? 

 

Respondenti od práce očekávali jednak to, že je práce bude bavit a také to, že se 

v práci naučí něco nového. To se všem beze zbytku vyplnilo. Všechny práce baví a naučili 

se v ní nějaké činnosti, které předtím neuměli dělat. To jsou ta pozitivní očekávání. Ale 

u respondentů byly i očekávání negativní. Měli strach, jestli novou práci zvládnou a jestli 

se jim v ní bude dařit. B, C uvedli, že měli před nástupem do práce v pražírně obavy, jestli 

v ní zvládnou pracovat a jestli se jim v ní bude dařit. U B byly tyto obavy způsobeny 

především negativními zkušenostmi z předchozí práce, z které byl nespravedlivě 

vyhozen. U C byly obavy naopak způsobeny tím, že předtím žádnou stálou práci neměl, 

tak úplně nevěděl, co si má pod stálou prací představit. Předtím chodil pouze na brigády, 

ale na nich se věnoval úplně jiným činnostem než kterým se dnes věnuje v pražírně. 

Všechna pozitivní očekávání se respondentům naplnila, ba dokonce práce v pražírně se 

ukázala být lepší, než jak si ji vůbec mohli představovat. Negativní očekávání od práce 
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se naštěstí nevyplnila. Počáteční obavy zaměstnanců z toho, že práci v pražírně 

nezvládnou, vymizely u nich přibližně do jednoho měsíce. Nyní už všechny činnosti 

vykonávané v pražírně dokážou zcela samostatně, pokud přece jenom potřebují s něčím 

pomoci, tak jim pomůže E. 

Vztahy v pracovním kolektivu jsou rozhodně pozitivní. Až na to, že si D nerozumí 

s A, mají všichni zaměstnanci mezi sebou vzájemně velmi dobré vztahy. To, že si D 

nerozumí s A, neplatí ale opačně, A si s ním rozumí. I přes její dobrou povahu se u A 

někdy projeví její impulzivní povaha, tyto její stavy snáší D hůře než ostatní zaměstnanci. 

Vztahy ve vztahu nadřízení –  podřízení jsou rovněž výborné. Vedoucí mají 

k zaměstnancům dobrý přístup, jsou k nim milí a vždy když potřebují s něčím pomoci, 

tak jim pomohou. Zaměstnanci považují dobré pracovní vztahy v pražírně za velmi 

důležité, do práce se tedy těší nejen na činnosti, které vykonávají, ale především na jejich 

skvělou pracovní „rodinku“. A, B v rozhovoru uvedli, že se do práce nejvíce těší právě 

na své vedoucí. Nyní je vedoucí zaměstnanců v pražírně E, předtím to byl I. Ten všem až 

na D také vyhovoval. D uvedl, že I mu nenechával dostatek času na to, co má udělat, 

a proto mu jako pracovní vedoucí nevyhovoval. 

Činnosti, které zaměstnanci v pražírně vykonávají, je naučil bud I, nebo je naučila 

E. Vedoucí je učili jednotlivé činnost tak, že jim ukazovali, jak se dělají, aby je pak mohli 

dělat samostatně. Základní zaučení se jim trvalo asi tak měsíc. Všichni zaměstnanci až 

na B uvedli, že je činnosti potřebné v práci naučil / naučila jejich pracovní vedoucí. B 

naučení se činností vnímá tak, že se je naučil sám tak, že jen okoukal, jak se dělají. 

Odlišné bylo u zaměstnanců pojetí nejsložitější činnosti. Všichni až na C považovali 

za nejsložitější činnost tu, kterou nemohou dělat, kterou mají zakázanou, tedy obsluhu 

kávovarů. C při prvním rozhovoru uvedl jako nejsložitější činnosti mletí a vážení kávy, 

tedy na rozdíl od ostatních uvedl jako nejsložitější činnosti ty, které může dělat a které 

dělá samostatně. Když jsem s ním ale dělala druhý rozhovor, tak si již byl v mletí a vážení 

kávy daleko jistější, zařadil je naopak mezi své nejoblíbenější činnosti.  

Za cíl této práce jsme si zvolili porozumění přechodu osob s mentálním postižení 

do zaměstnání. Tohoto cíle se týkají všechny zvolené kódy a kategorie. Nástup 

do pražírny byl pro všechny respondenty velkou životní změnou, museli si zvyknout 

nejen na činnosti, které budou v práci vykonávat, ale i na cestování do práce / z práce. 



100 
 

Také si museli zvyknout na pracovní kolektiv v pražírně. Na všechny tyto změny 

související s nástupem do práce v pražírně si zaměstnanci zvykli. Pro všechny 

respondenty byl nástup do práce v pražírně pozitivní změnou. Při rozhovorech měli 

respondenti možnost porovnat jejich současnou práci v pražírně jak s jejich předchozí 

prací, tak i s životní etapou školy.  Práci v pražírně hodnotili jako lepší oproti jejich 

předchozí práci, rovněž i oproti životní etapě školy. Zaměstnanci jsou v pražírně 

spokojeni  z následujících důvodů: mají skvělý pracovní kolektiv; daří se jim činnosti, 

které vykonávají, a zároveň je tyto činnosti baví; vyhovuje jim pracovní doba a rovněž je 

práce, kterou dělají, naplňuje. 

Z úvodní charakteristiky respondentů víme, že tři z respondentů měli  nějakou 

předchozí pracovní zkušenost, zatímco jeden z respondentů neměl žádnou pracovní 

zkušenost. Zjištěné výsledky v oblasti procesu adaptace na práci se ale u respondentů 

neliší. Obavy z nástupu do nové práce pociťovali respondenti, kteří měli předchozí 

pracovní zkušenost, v podobné míře, jako je pociťoval ten respondent, který neměl 

žádnou předchozí pracovní zkušenost. Toto zjištění odůvodňujeme tím, že respondentům, 

kteří měli nějakou předchozí pracovní zkušenost, nevyhovovali pracovní podmínky 

v předchozí práci –  nevyhoval jim přístup jejich pracovních vedoucích k nim  neho 

pracovní doba nastavená v předchozí práci byla na ně příliš dlouhá. Negativní zkušenosti 

z předchozí práce zvýšili u respondentů počáteční obavy z nástupu do nové práce. 

Činnosti, které respondenti vykonávají v pražírně jsou jiné, než jaké vykonávali 

v předchozí práci. Tedy i v oblasti adaptace na práci se nelišily výsledky u respondentů, 

kteří měli nějakou předchozí pracovní zkušenost, s výsledky respondenta, který neměl 

žádnou předchozí zkušenost. Pro všechny byly činnosti, které vykonávají v pražírně, 

zpočátku nové, neznali je a museli se je tedy naučit.  

V mnou sledovaném období se zaměstnanci museli vyrovnat se změnami, které 

nastaly v důsledku epidemie nemoci COVID19. Pražírna fungovala i po dobu nouzového 

stavu, ale v omezeném složení zaměstnanců. Z odpolední směny do práce nechodila A. 

Změny v důsledku epidemie nemoci COVID19 souvisely především se zpřísněním 

hygienických podmínek. Tyto změny zaměstnanci pražírny rovněž zvládli. 

Díky tomu, že jsme přemýšleli nad vztahy mezi jednotlivými vytvořenými 

kategoriemi, tak jsme zjistili, že jednotlivé kategorie spolu až jednu kategorii, na kategorii 
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Reakce respondentů na formu rozhovorů, kterou jsme původně nepředpokládali, že ani 

vytvoříme, souvisí. Metodou otevřeného a uzavřeného kódování jsme došli k tomu, co 

ovlivňuje pracovní spokojenost zaměstnanců a také k tomu, jak se práce promítá do jejich 

mimopracovního života. 

 

12 Závěr 

V naší práci jsme se zabývali tématem Zaměstnávání osob s mentálním 

postižením. V úvodu této práce jsme si stanovili tři výzkumné otázky, na které jsme se 

snažili v této práci odpovědět, Nyní si je připomeneme: 

1)V jaké míře byly naplněny Vaše očekávání o současné práci, které jste měli před 

nástupem do této práce?  

2)Jak vnímáte přístup spolupracovníků k Vám?  

3)Jakým způsobem jste se adaptovali na vyžadované pracovní činnosti?  

 

  Za cíl této bakalářské práce jsme si zvolili porozumět přechodu osob s mentálním 

postižením trh práce. Na problém jsme nahlíželi očima čtyř respondentů s mentálním 

postižením, kteří pracují v pražírně, která je sociálním podnikem. Vzhledem k tomuto cíli 

a k tomuto výzkumného vzorku jsme si zvolili kvalitativní výzkumný design, konkrétně 

metodu případové studie, ve které jde o detailní studium několika málo případů, 

o zachycení celistvosti případu, nikoliv o zobecňování získaných výstupů. Data jsme 

získávali prostřednictvím rozhovorů a zpracovávali je metodou otevřeného a uzavřeného 

kódování.  

  Ze získaných dat jsme vytvořili dvanáct kategorií, pod které jsme vždy zařadili 

příslušný počet kódů a indikátorů. Indikátory, kódy a kategorie jsme zaznamenávali do 

tabulek,  s kategoriemi jsme pak dále ještě pracovali –  vytvořili jsme schéma, které 

ukazuje na vztahy mezi kategoriemi.  

  U všech respondentů při nástupu do práce v pražírně a těsně po nástupu do ní se 

vyskytovaly v různé míře obavy z této životní změny, až na jednoho respondenta, který 

sice řekl, že žádné obavy neměl a následně doplnil, že vlastně neví, jak to cítil. Tento 
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respondent pochází z těch, kteří měli nějakou předchozí pracovní zkušenost. Celkem tři 

zaměstnanci pražírny měli nějakou předchozí pracovní zkušenost, jeden neměl žádnou 

pracovní zkušenost. Zajímalo nás, zdali z tohoto hlediska se nějak lišily výsledky 

respondentů, kteří měli před nástupem do pražírny již nějakou pracovní zkušenost s tím 

respondentem, který žádnou pracovní zkušenost ve svém životě ještě neměl. Žádné 

významné rozdíly jsme nenašly, v kontextu zjištěných dat jsme se zamýšleli nad tím, proč 

tomu tak je. Dospěli jsme k tomu, že to může souviset s tím, že z předchozí práce si 

respondenti odnášeli z různých důvodů spíše negativní než ty pozitivní zkušenosti. A 

za druhé to může souviset s tím, že pro všechny byla práce v pražírně něco úplně nového, 

co neznali, charakter práce v jejich předchozí práci byl vždy odlišný.  

  Na to, že jim práce přináší peníze, si respondenti vzpomněli až po cíleném dotazu, 

za daleko důležitější považovali to, že je práce baví a že v ní mají skvělý pracovní 

kolektiv. Pozitivní vztahy v pracovním kolektivu jsou pro respondenty opravdu důležité. 

Můžeme to doložit několika příklady z našeho výzkumu. B považuje své kolegy a své 

pracovní vedoucí za svou pracovní rodinu. 5.2. jsem se na konci rozhovoru s C zeptala, 

zdali by ještě chtěl něco říct o práci v pražírně. On odpověděl následovně: „No, ještě jsem 

chtěl říct, že E je moc hodná, že nám pomáhá a my ji také pomáháme rádi. E je moc 

hodná vedoucí.“ 23.7. jsem se A na konci rozhovoru zeptala, na co se do práce nejvíce 

těší. Odpověděla tak, že se do práce vždy nejvíce těší na svou pracovní vedoucí.  

  Když jsme s respondenty prováděli rozhovory poprvé, byli všichni respondenti 

v pražírně již zaučeni a adaptováni. Nejtěžšími činnostmi bylo pro ně vážení a mletí kávy. 

Právě u těchto činností můžeme pozorovat proces adaptace zaměstnanců na vyžadované 

pracovní činnosti. 5.2. zařadil C mletí a vážení kávy mezi nejsložitější činnosti v pražírně, 

23.7.  je  naopak zařadil mezi činnosti, které ho nejvíce baví. I B 23.7. vyjádřil, že se 

v mletí a vážení kávy zlepšil.  

  Všimli jsme si, že C chápal to, co je pro něj nejsložitější činnost jiným způsobem 

než ostatní respondenti. C 5.2. jako nejsložitější činnost uvedl mletí a vážení kávy, tedy 

činnost, kterou v té době ještě neměl tak dobře osvojenou, aby si v ní byl jistý. Ostatní 

jako nejsložitější činnost uvedli obsluhu kávovarů, tedy činnost, kterou nemohou dělat, 

protože obsluhu kávovarů mají od vedení z bezpečnostních důvodů zakázanou.  
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V námi zkoumaném přibližně půlročním období (od února do července 2020) 

neprobíhaly v pražírně žádné velké změny, až na změny způsobené důsledky epidemie 

koronaviru. Pražírna stále fungovala, ale na jaře 2020 pouze v omezeném počtu 

zaměstnanců. Nejvíce pandemie koronaviru ovlivnila A, ta právě na jaře 2020 nechodila 

asi dva měsíce do práce. A se na návrat do práce hodně těšila, doma jí to nebavilo. Na 

jejím příkladu si můžeme ukázat, jak pracovní život může ovlivnit ten mimopracovní. 

23.7. jsme se jí zeptali, jak to zvládala doma, když nechodila do práce. Ona odpověděla 

tak, že uklízela doma. Tedy A si zvyk pravidelně uklízet přenesla z pracovního prostředí 

do domácího. C před jarem 2020 byl zvyklý jezdit do práce samostatně hromadnou 

dopravou, na jaře 2020 ale zaměstnanci nemohli z epidemiologických důvodů jezdit 

do práce hromadnou dopravou, a tak je jejich vedoucí vozili do práce autem. Pro všechny 

epidemie znamenala zpřísnění hygienických podmínek v práci, ale na nošení roušek, 

častější mytí rukou a dezinfikování povrchů si všichni respondenti zvykli.  

První kolo rozhovorů jsme učinili přímo na pracovišti respondentů, v pražírně, 

druhé kolo rozhovorů jsme uskutečnili distančně, přes aplikaci Messenger. K distančnímu 

konání jsme se rozhodli  z epidemiologických důvodů, původně jsme to neplánovali. 

Distanční forma se ukázala jako náročnější u respondenta D oproti běžné prezenční formě 

rozhovorů. D bylo hůře rozumět i prvním kole rozhovorů, při distanční formě rozhovorů 

mu bylo rozumět ještě méně. Svou roli sehrál i ostych z distanční formy komunikace. 

Máme ale za to, že nižší ochota D komunikovat nesouvisela pouze se změnou formy 

komunikace. 5.2. jsme se ho zeptali na to, co se mu v práci nedaří, pro něj ale byla tato 

otázka nepříjemná, negativní zkušenost z prvního kola rozhovorů pak u něj způsobila 

nižší ochotu komunikovat při druhém kole rozhovorů. C distanční rozhovor sice zvládl, 

ale vyjádřil to, že mu prezenční forma rozhovorů připadala lepší. I přes zmíněné obtíže 

byla distanční forma relevantní pro náš výzkum a získali jsme data, kterými jsme doplnili 

chybějící data z prvního kola rozhovorů, a především jsme mohli na základě druhého 

rozhovoru zjistit, zdali za přibližně uplynulý půlrok proběhly nějaké změny v oblasti 

adaptace respondentů na práci a v oblasti vztahů v pracovním kolektivu.  

Metody získávání a analýzy dat hodnotíme jako vhodné vzhledem k povaze 

našeho výzkumného problému. Metoda otevřeného a uzavřeného kódování nám umožnila 

systematicky zanalyzovat nasbíraná data. Z indikátorů a kódů jsme celkem vytvořili 



104 
 

dvanáct kategorií. Jako velmi přínosné pro pochopení našeho výzkumného problému 

hodnotíme hledání vztahů mezi jednotlivými vytvořenými kategoriemi.  

  Metoda případové studie umožnuje získat hluboký vzhled do určitého problému, 

neklade si za cíl zjištěné výsledky zobecňovat. Vzhledem k povaze našeho výzkumného 

problému jsme si zvolili za metodu právě případovou studii. Přínos našeho výzkumu pro 

speciální pedagogiku je právě v tom, že zájemcům o tuto problematiku umožní zamyslet 

se nad tím, co všechno ovlivňuje proces adaptace jedinců s mentálním postižením na trh 

práce.  
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