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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá tématem podporovaného zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením v Jihočeském kraji. Jejím cílem je popsat, jak sociální pracovníci, 

zástupci zaměstnavatelů a uživatelé služby nahlížejí na současný stav podporovaného 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením v Jihočeském kraji. Práce dále zjišťuje průběh 

podporovaného zaměstnávání, jeho silné stránky a přínosy, slabé stránky, hrozby a příležitosti 

dalšího rozvoje. Výzkum probíhal na základě 16 – ti polostrukturovaných rozhovorů. Získaná 

data jsou rozdělena do 5 kategorií – náhled na současný stav podporovaného zaměstnávání, 

jeho průběh, silné stránky a přínosy, slabé stránky, hrozby, a příležitosti dalšího rozvoje. 

Výsledky výzkumu ukazují, že sociální pracovníci, zástupci zaměstnavatelů a uživatelé 

vnímají službu podporovaného zaměstnávání jako velmi přínosnou a užitečnou, a to v mnoha 

ohledech. U jednotlivých respondentů převažují silné stránky, naopak slabé stránky a hrozby 

staví spíše do pozadí. V příležitostech dalšího rozvoje vidí respondenti zejména prodloužení 

doby mzdového příspěvku zaměstnavatelů zaměstnávající osoby se zdravotním postižením 

v rámci služby podporovaného zaměstnávání. 

Klíčová slova: zdravotním postižením, zaměstnávání osob se zdravotním postižením, 

podporované zaměstnávání, Jihočeský kraj 

 

Abstract 

This diploma thesis deals with the topic of supported employment of people with 

disabilities in the South Bohemian region. Its aim is to describe how social workers, employers' 

representatives and service users view the current state of supported employment of people with 

disabilities in the South Bohemian Region. The work also identifies the course of supported 

employment, its strengths and benefits, weaknesses, threats and opportunities for further 

development. The research was conducted on the basis of 16 structured interviews. The 

obtained data are divided into 5 categories - an overview of the current state of supported 

employment, its course, strengths and benefits, weaknesses, threats, and opportunities for 

further development. 

Research shows that social workers, employers' representatives and users perceive the 

supported employment service as very beneficial and useful in many respects. The strengths of 

individual respondents predominate, while the weaknesses and threats tend to be in the 



 

 

   

background. Respondents see opportunities for further development mainly as an extension of 

the wage contribution period of employers employing persons with disabilities within the 

supported employment service. 

Key words: disability, employment of disabled persons, supported employment, South 

Bohemian Region 
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Úvod 

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením (dále jen OZP) je stále velmi aktuální téma, 

na které by mělo být nahlíženo se značnou patrností. OZP mají rovná práva a příležitosti jako 

ostatní lidé ve společnosti. K těmto právům se rovněž řadí i podpora pracovního uplatnění, 

kterou garantují téměř všechny mezinárodní dokumenty. Na toto právo je odkazováno např. v 

Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením (2006), Všeobecné deklaraci lidských práv 

(1948) nebo Mezinárodním paktu o občanských a politických právech (1966). Na národní 

úrovni České republiky (dále jen ČR) jde např. o zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti.   

Práce je nedílnou součástí lidských životů a současně ovlivňuje i sociální status každého 

člověka, přičemž pracovním uplatněním se rozumí významná podmínka jeho důstojné 

existence. Práce nepřináší pouze materiální prospěch, ale současně vede k seberealizaci a 

společenské užitečnosti, začleňuje člověka do řady sociálních vztahů a uspokojuje jeho potřeby 

sebeuplatnění a sebeúcty. (Mareš, 2002) 

Poslední tři dekády však žijeme ve společnosti, která se řídí zejména tržními principy. 

Populace stárne a doba aktivního zaměstnaní roste. To vše přináší nové situace na trhu práce a 

pracovní prostředí se stává náročnější na výkon, rychlost, přesnost a adaptaci. Proto je potřeba 

pečlivěji zohledňovat pracovní podmínky pro OZP, kteří často nemohou, pro svá zdravotní 

omezení, běžným pracovním nárokům vyhovět. (Advokátní deník, 2019) 

Jedinec, který participuje na trhu práce, je mimo jiné i méně ohrožen chudobou a 

sociální exkluzí. Trh práce však neposkytuje rovné podmínky pro všechny. Některé sociální 

skupiny a jedinci mají při získávání zaměstnání značné nevýhody. Tato nerovnost může plynout 

z etnického původu, vzdělání, zdravotního postižení nebo věku – a mnoho lidí tak zjišťuje, že 

je pro ně trh práce uzavřený. Nepříznivé ekonomické klima tento fenomén ještě prohlubuje. 

Proto je důležité znevýhodněné skupiny obyvatel podporovat prostřednictvím sítě 

vnitrostátních politik zaměřených na snížení nezaměstnanosti a chudoby a sociální inkluzi. 

Důvodem volby tématu diplomové práce je můj zájem o cílovou skupinu. Poprvé jsem 

s ní blíže spolupracovala v rámci mé bakalářské práce týkající se osob s Parkinsonovou 

chorobou a Klubu Parkinoson v Českých Budějovicích.  
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Tato diplomová práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část 

je rozčleněna do šesti kapitol, zabývá se vymezením zdravotního postižení, konceptem 

invalidity, sociálními dávkami, legislativou zaměstnávání OZP vymezenou na úrovni národní i 

mezinárodní. Poslední kapitola je věnována pozici OZP na trhu práce se zaměřím na pracovní 

rehabilitace, chráněný trh práce a podporované zaměstnávaní. 

Hlavním záměrem empirické části je téma podporovaného zaměstnávání OZP v JČ 

kraji. Cílem práce je popsat, jaké jsou možnosti podporovaného zaměstnávání OZP v JČ kraji. 

Práce mapuje náhled sociálních pracovníků, zástupců zaměstnavatelů a uživatelů služby na 

současný stav podporovaného zaměstnávání OZP v JČ kraji. Práce dále zjišťuje jeho průběh, 

silné stránky a přínosy, slabé stránky, hrozby a příležitosti dalšího rozvoje. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 Zdravotní postižení a jeho vymezení 

Vymezení, co je, či není zdravotní postižení (dále jen ZP) je oblastí velmi rozsáhlou a 

v praxi je možné sekat se s mnoha definicemi. (Michalík et. al., 2011) Současně existuje i 

mnoho perspektiv a z každé perspektivy je na ZP nahlíženo jiným způsobem. (Kocourová, 

2002) Definice jsou velmi rozdílné, mají vlastní význam pro určité prostředí a mají svá 

omezení. Jejich zaměření se odvíjí od systémů podpory, kde jsou sledované projevy a důsledky 

ZP. (Krhutová, 2013, A) 

Z obecného hlediska záleží při vymezování definice na jejím typu a účelu a mikro – 

střední – makro úrovni jejího definování. V souvislosti se ZP lze např. podle Altmanové (2000) 

dělit typy definic podle účelu: na klinické, legislativní a administrativní a vědecko-výzkumné. 

Jiné členění se zaměřuje na typy definic: humanitního, společenskovědního, přírodovědného či 

technického charakteru. (Krhutová, 2013, A) Další se vyskytují ve sféře sociální politiky pro 

stanovení okruhu uživatelů sociálních služeb či příjemců sociálních dávek. Jiné můžeme nalézt 

v oblasti posudkového lékařství nebo školské praxe při vymezování okruhu oprávněných 

příjemců speciálně pedagogické podpory. (Krhutová, 2013, D) 

Michalík (2011) uvádí, že z terminologického hlediska se ZP vztahuje k postavení 

těchto jedinců ve společnosti. Boris Titzl (1998), který se zaměřoval na historii vnímání ZP 

udává, že ZP se ve společnosti vyskytovalo již od samého jejího vzniku a přes všemožná 

snažení bude existovat i v budoucnu. Zdravotní postižení je fenomén přímo závislý na tom, 

jaký postoj má k němu společnost. (Titzl, 1998) Tato realita je ve společnosti jakýmsi polem, v 

němž dochází ke vzniku nejednoduchých vztahů mezi „zdravou“ majoritou a „nezdravou“ 

minoritou. (Titzl, 1998) V rámci historie bylo možné setkat se s pojmy, které dnes označujeme 

jako pejorativní a nevhodné (Michalík, 2011). Dříve byly některé skupiny dětí s postižením 

označovány např. jako „úchylná mládež“. (Michalík, 2011). Další pojmy, které se v průběhu 

času dostaly do povědomí lidí jsou: „idiocie, imbecilita a debilita“ (Michalík, 2011). Tato 

označení původně vycházely z medicínského prostředí, kde označovaly zejména stupně 

mentálního postižení.  

Dále je možné se setkat s pojmenováním jako zdravotní znevýhodnění, hendikep (též 

hendikepovaní), disabilita, osoby se speciálními či specifickými vzdělávacími potřebami. Mezi 
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těmito pojmy se však nachází významový rozdíl (Kolářová, 2012). Ludvíková a Renotiérová 

(2004) navíc uvádí označení osob invalidních, osob s defektem či s problémem v učení, které 

používali zejména některé organizace věnující se osobám zdravotně znevýhodněným. Krhutová 

(2013, A) a Freedmanová (2005) poznamenávají, že označení ZP není možné exaktně ukotvit 

nebo definovat právě z důvodu odlišného historického a prostorového vnímaní. 

Starší definice ZP se převážně orientují na vady, nedokonalosti, slabiny a neschopnosti, 

které směrují obtíže spíše na stranu OZP. Tyto definice zcela opomíjí oblast sociálního 

fungování jedince ve společnosti a bariéry nacházející uvnitř daného sociálního prostředí. 

(Krhutová, 2013, A). Další vymezení se neorientují výlučně na medicínská a psychologická 

hlediska ZP, nýbrž začleňují i koncept sociálního fungování jedince se zdravotním postižením 

ve společnosti. (Vysojaková, 2000) 

Krhutová (2013, F) udává, že pokud se bude někdo při definování zdravotního postižení 

zaměřovat na aspekt, který se orientuje na projevy nemoci, vady, deficitu, bezmocnosti, je 

velice pravděpodobné, že bude v tomto kontextu jednoznačně hovořit o jedinci s postižením – 

jako o někom, kdo je nemohoucí, závislý na pomoci jiné osoby, neschopný či méně schopný 

vykonávat určité aktivity. Na druhé straně, pokud se bude někdo zaměřovat na aspekt kulturní, 

bude v tomto kontextu hovořit také o jedinci s postižním, avšak v jiném významu. Bude hovořit 

o jeho odlišnosti, jinakosti, ale i o faktu, že tato osoba je integrální součástí lidské společnosti 

v kontextu diverzity nebo různorodosti. 

ZP je možné vymezit jako stav neměnného a závažného snížení funkčních schopností, 

který vznikl důsledkem nemoci, úrazu či vrozené vady. (Vysojaková, 2000) Hartl a Hartlová 

(2010) ZP reflektují jako duševní či tělesné postižení, které se vyznačuje přechodným, 

dlouhodobým či charakterem neměnným. Krhutová (2013, F) ho definuje obdobně jako Hartl 

a Hartlová (2010): ZP se projevuje prostřednictvím snížení limitu fyzických nebo mentálních 

funkcí člověka.  

Podle Tomeše (2011) však samotný pojem ZP není dostatečný, který by zahrnoval 

všechny souvislosti. „V poslední době se ani označení zdravotně postižený nepovažuje za 

přiměřené, protože naznačuje stav jako konečný, postižení jako ztrátu a osobu takto označenou 

jako vyřazenou ze společnosti, člověka bez perspektivy.  Proto se začíná preferovat označení 

osoba se zdravotním znevýhodněním, protože znevýhodnění se dá odstranit, zmírnit nebo 

kompenzovat a člověk má perspektivu." (Tomeš, 2011, str. 151). 
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Podle Matouška (2008) a Richterové (2011) se ZP velmi významně odráží v kvalitě 

lidského života, a to zejména ve schopnosti navazování a udržování mezilidských vztahů a 

schopnosti zapojení se na trhu práce. Podle Krhutové (2013, B) působí ZP objektivně či 

subjektivně na funkční schopnosti jedince v rámci tří úrovní fungování:  

- v rovině fyzické, tj. na úrovni těla (slyšení, vidění, hybnost, řečové, mentální 

funkce);  

- v rovině provádění úkonů, úkolů, činů, aktivit jedincem;  

- v rovině účasti/participace na společenském dění, zapojení do životní situace.“ 

(Krhutová, 2013, B, s. 11) 

1.1 Teorie zdravotního postižení 

ZP je fenoménem multiparadigmatickým. Odborníci z různých odvětví zkoumají ZP 

ze svého úhlu pohledu a ostatní úhly, tak mohou zůstat bez povšimnutí. Na ZP a jeho vymezení 

lze nahlížet z pohledu sociologie, antropologie, pedagogiky, psychologie, politologie, sociální 

práce, technických a mnoha dalších věd. Žádná věda však neumí ZP zkoumat jako celek, a 

proto jsou všechny úhly pohledu zcela v pořádku. V úsilí při definování, popisu a systemizaci 

vědomostí a znalostí o ZP vznikala v průběhu společenského vývoje řada různorodých přístupů 

a pojetí včetně pokusů o jejich klasifikaci. Pole teorií, modelů a paradigmat je značně různorodé 

podle zaměření jednotlivých vědních oborů, nicméně orientování v něm komplikuje 

terminologická roztříštěnost úrovní teoretického třídění. (Krhutová 2013, B) Sociologie 

zdravotního postižení má k dispozici velmi rozvinutou badatelskou platformu. K jeho 

zkoumání přistupuje z mnoha hledisek a úrovní sociologické perspektivy. Sociologickou 

perspektivu je možné prezentovat přehledem teorií a modelů. Kasnitz a Shuttleworth (2003) ji 

člení na: 

- „fenomenologické teorie disability; 

- postmodernistická teorie disability; 

- ekologické teorie disability; 

- sociopolitické teorie disability; 

- sociokulturní teorie disability.“ (Krhutová, 2013, B, s. 20). 
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 Sociologická literatura předkládá primárně dva modely ZP a to: medicínský a sociální 

(Krhutová, 2013, B). Tyto dva modely budou popsány dále v textu. Antropologickou 

perspektivu prezentují podle Kasnitz a Shuttleworth (2003) přístupy a teorie: 

- „fenomenologický přístup 

- osobnostní přístup  

- přístup Disablement 

- sémiotický přístup 

- teorie sociální komplexity disability 

- teorie stigmatu 

- teorie liminality  

- teorie anomality.“ (Krhutová, 2013, B, s. 35) 

Perspektivu disability je možné představit např. Pfeifferovou (2005) klasifikací 

paradigmat dvou linií. Zaprvé, předkládá tzv. staré paradigma, které zaměřuje na medicínské, 

individualizované a nepříznivě definované aspekty zdravotního postižení. Zadruhé, uvádí tzv. 

novodobé paradigma, pojmenované jako paradigma disability. Paradigma disability akcentuje 

celkové fungování osoby v jejím běžném prostředí. Dle Pfeiffera (2005) má nejméně devět 

interpretačních verzí. 

V ČR je teoretická základna rozšířena primárně v oblasti speciálně pedagogické. 

Jesenský (2000) uvádí následující paradigmata: 

- „biologické paradigma  

- rehabilitační paradigma 

- integrační paradigma  

- antropologické paradigma.“ (Jesenský, 2000, s. 23) 

1.2 Modely zdravotního postižení 

Pro porozumění přístupu společnosti k OZP je v odborné literatuře uvedena řada 

modelů. Podle Krhutové (2013, A) modely představují abstraktní přechod mezi definicemi a 

teoriemi. Modelem se míní v tomto smyslu „schéma, zjednodušení jevu sloužící k jeho 

zkoumání a vysvětlení.“ (Petráčková, Kraus, 1995, s. 503) 

Zászkaliczky (2010) vnímá ZP v tradičním pojetí jako problém samotného jedince, 

jelikož jeho výkony, schopnosti, dovednosti a rozmanité funkce jsou v komparaci s ostatními 
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jedinci na nižším stupni. ZP je podle tohoto pojetí pojato jako podstatné odchýlení 

kvalitativního a kvantitativního charakteru od normálního vývoje projevující se primárními a 

sekundárními příznaky nebo dlouhodobým a nevratným stavem, který neumožňuje obnovit 

předchozí zdraví. (Zászkaliczky, 2010) 

 Medicínský (lékařský nebo individuální) model popisuje Boučková (2016), jako 

problém spočívající přímo ve ZP, přičemž se projevuje ve fyzické či mentální vadě. Zpočátku 

je jedinec posouzen jako osoba zdravotně postižená a následně je vyčleněn ze společenského 

života. Celá řada odborníků se pokouší o jeho normalizaci, aby mohl být opakovaně zapojen 

do současné nezměněné společenské organizace. V tomto modelu neakcentuje vazba okolního 

prostředí na zdravotně postiženého, je kladen důraz na individuální neschopnost jedince 

začlenit se do většinové společnosti. Hlavní úvahou se rozumí konceptualizace ZP jako stavu 

nedostatku a lze jej uzdravit nebo redukovat pomocí medicínské, terapeutické, sociální, 

pedagogické či jiné intervence. (Pančocha, 2013) 

Ve spojitosti s medicínským modelem je rovněž předkládán i model individuální 

osobní tragédie. OZP je percipována jako oběť, jelikož ZP je chápáno jako životní tragédie, se 

kterou se pojí řada problémů vyskytujících se při běžném fungování ve společnosti i životě 

samotného jedince. (Hiranandani, 2005) 

 Funkční model vychází z Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a 

zdraví (WHO, 2008), která byla stanovena pro charakteristiku funkčních schopností každého 

jedince při určité zdravotní formě a vztahuje se ke všem lidem, nikoli pouze lidem s postižením. 

Tento model sdílí předpoklad s modelem medicínským. ZP je vnímáno jako individuální 

nedostatek nebo vada a vzniká v důsledku nějakého onemocnění či deficitu. Klade důraz 

pohledu na zbytkový potenciál zdraví a funkční schopnosti daného jedince, čímž se liší od 

ostatních modelů orientovaných na deficitní pohled onemocnění. (Pančocha, 2013) 

 V interakčním modelu je ZP zkoumáno v rámci interpersonálních vztahů. Vychází 

z předpokladu, že člověk je přednostně osobou sociální, neustále komunikující s jinými 

osobami a v rámci této komunikační interakce dochází k vzájemnému ovlivňování a hodnocení 

odlišnosti. Pokud je jednání interakčního partnera odlišné, než se očekává, může to vést ke 

stigmatizaci postiženého. Znemožněná integrace OZP do společnosti může být projevem 

stigmatizace a předsudků, které společnost vyváří v rámci svého negativního chování vůči 

těmto osobám. V tomto modelu je uplatňováno segregační, integrační nebo inkluzivní 
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stanovisko podléhající tomu, který přístup je považován v určité společnosti za odpovídající. 

(Zászkaliczky, 2010) 

Sociální model je podle Boučkové (2016, s. 108) založen na předpokladu, že potíže, 

které jsou se ZP spojeny, způsobuje hlavně nevhodné sociální prostředí. Toto nevhodné sociální 

prostředí je takové, které není v dostatečné míře přizpůsobeno potřebám OZP. V tomto modelu 

je ZP akceptováno jako inherentní součást lidské rozmanitosti, nikoli jako odklon od normy. 

Středem zaměření je společnost a prostředí, které vytvářejí určité překážky a segregují osoby 

s určitými vlastnostmi. OZP jsou v tomto modelu systémově znevýhodňovány v důsledku 

existence bariér. Tyto bariéry je možné rozlišit: v individuální rovině – předsudky, stigma, 

postoje, či emocionální stavy a v rovině strukturální – doprava, vzdělávání, zaměstnávání či 

architektonické bariéry. Tyto a další bariéry jsou příčinou sociální exkluze OZP. (Pfeiffer, 

2005) 

Model independent living je blízký modelu sociálnímu, ovšem konkrétněji se 

specializuje na prosazování nezávislosti OZP. Jeho hlavní tezí je, že OZP jsou kompetentní 

činit rozhodnutí a nesou odpovědnost za své jednání. Také mají fundamentální právo výběru a 

rovněž mají právo na srovnatelné možnosti a šance jako osoby bez postižení (Krhutová, 2013, 

D). Centrální myšlenkou dle (Pfeiffer 2005, s. 32) je „nic o nás bez nás“ – profesionálové z řad 

tzv. pomáhajících profesí jsou povětšinou požádáni o poskytnutí specializovaných rad a 

informací vedoucích ke zlepšení sociální a zdravotní situace OZP. (Pfeiffer, 2005) 

Krhutová (2013 B, s. 21) dále uvádí: 

- „Etický model;  

- Deficitní model;  

- Model diverzity;  

- Model oprese minoritních skupin.“ 

1.3 Zdravotní postižení v platné legislativě 

OZP vytvářejí velmi rozmanitou skupinu a jednotlivé osoby jsou diferencované podle 

typu postižení a různí se od sebe svými možnostmi a potřebami. V základním profilu jedince 

se zdravotním postižením je možné uvést existenci handicapu, tj. určitého omezení oproti 

ostatním členům populace vlivem zdravotního stavu a také vlivem nedostatků ve společenském 
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prostředí. V jednotlivých dokumentech je jedinec se ZP a ZP vymezováno odlišně pro různé 

situace, a proto neexistuje jednotná definice. (Espinóza, 2020) 

Krhutová (2013 c) ve Slovníku sociální práce konkretizuje jedince se ZP podle Úmluvy 

OSN o právech osob se zdravotním postižením, jako osobu mající dlouhodobé fyzické, 

duševní, mentální nebo smyslové postižení. (WHO, 2008) 

V rámci vývoje společnosti a vývoje postojů k OZP se vyvinula v roce 2001 

Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví, český překlad byl 

zveřejněn v knižní podobě až v roce 2008. Tato klasifikace si klade za cíl aplikovat ZP do reality 

každodenního života. Soustředí se vymezení pojmu zdraví a popisuje jednotlivé typy ZP ve 

vztahu k prostředí. (WHO, 2008) 

Světová zdravotnická organizace uvádí nejvýznamnější definici jedince se ZP, 

víceúrovňovou klasifikaci funkčních schopností, která pramení z medicínského pohledu: 

„…částečné nebo úplné omezení schopnosti vykonávat některou činnost či více činností, které 

je zapříčiněno poruchou nebo dysfunkcí orgánu.“ (Novosad, 2009, s. 12).  

Článek 1 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením (2006) uvádí: „Osoby 

se zdravotním postižením zahrnují osoby mající dlouhodobé fyzické, duševní, mentální nebo 

smyslové postižení, které v interakci s různými překážkami může bránit jejímu plnému a 

účinnému zapojení do společnosti na rovnoprávném základě s ostatními.“ 

V českém právním řádu jednotné vymezení jedince se ZP nenajdeme a jednotlivé 

zákony jej vymezují různě. § 67, odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, definuje 

OZP: „(2) Osobami se zdravotním postižením jsou fyzické osoby, které jsou orgánem sociálního 

zabezpečení uznány: 

a) invalidními ve třetím stupni (dále jen „osoba s těžším zdravotním postižením“), 

b) invalidními v prvním nebo druhém stupni, nebo 

c) zdravotně znevýhodněnými (dále jen „osoba zdravotně znevýhodněná“).“ (zákon č. 

435/2004 Sb.). Osobou zdravotně znevýhodněnou se podle tohoto zákona rozumí osoba 

mající zachovanou schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, 

přičemž její schopnost být či zůstat pracovně začleněna, vykonávat dosavadní povolání či 

využít dosavadní kvalifikaci či kvalifikaci získat, je podstatně omezena, a to z důvodu 

dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. (Zákon č. 435/2004 Sb.) 
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§ 39, odst. 5 zákona č.155/1995 Sb., zákon o důchodovém pojištění vymezuje ZP: 

„(5) Za zdravotní postižení se pro účely posouzení poklesu pracovní schopnosti považuje 

soubor všech funkčních poruch, které s ním souvisejí“. „(1) Pojištěnec je invalidní, jestliže z 

důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti 

nejméně o 35 %. (Zákon č.155/1995 Sb.). 

dle § 3, písm. g) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách je ZP: „g) tělesné, 

mentální, duševní, smyslové nebo kombinované postižení, jehož dopady činí nebo mohou činit 

osobu závislou na pomoci jiné osoby.“ (Zákon č. 108/2006 Sb.). 

§ 9, odst. 4 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním 

postižením: „(4) Zdravotní postižení charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu 

odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku a zdravotní stavy vylučující jeho přiznání 

jsou uvedeny v příloze k tomuto zákonu.“ (Zákon č. 329/2011 Sb.). Dlouhodobě nepříznivý 

zdravotní stav je takový zdravotní stav, který by podle poznatků lékařské vědy měl trvat déle 

než jeden rok, přičemž podstatně omezuje tělesné, smyslové či duševní schopnosti, a tím 

zároveň i schopnost pracovního uplatnění. Tímto stavem se rozumí interakce dlouhodobého 

trvání a nepříznivost zdravotního stavu, přičemž je nutné, aby se jednalo závažné omezení výše 

představených schopností. Vyloučeny jsou funkční poruchy lehčího charakteru, které uvedené 

funkce podstatně neomezují. (Zákon č. 108/2006 Sb.) 

§ 5, odst. 6 zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích 

ochrany před diskriminací: „(6) Pro účely tohoto zákona se zdravotním postižením rozumí 

tělesné, smyslové, mentální, duševní nebo jiné postižení, které brání nebo může bránit osobám 

v jejich právu na rovné zacházení v oblastech vymezených tímto zákonem; přitom musí jít o 

dlouhodobé zdravotní postižení, které trvá nebo má podle poznatků lékařské vědy trvat alespoň 

jeden rok.“ (Zákon č. 198/2009 Sb.) 

1.4 Klasifikace zdravotního postižení  

Odborná literatura nabízí rozmanité klasifikace ZP zahrnující situace a stavy, které jsou 

zcela nesrovnatelné z hlediska závažnosti a stupně daného ZP. (Koláčková, Kodymová, 2005) 

Tyto heterogenní klasifikační měřítka se potýkají s četnou kritikou a vyžaduje se vypracování 

jednotné definice ZP. Přesto je podle těchto autorek výčet klasifikací opodstatněný, jelikož se 

specializují na různé aspekty a následky. 
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Michalík (2011) a Krhutová (2005, C) pokládají za nejpopulárnější klasifikaci model 

podle převažujícího ZP. Klasifikace je postavena na velmi obecné rovině chápání, jelikož do 

každé z definovaných oblastí se řadí různorodá skupina stavů, nemocí, a nositelů ZP. (Michalík, 

2011) 

Podle této klasifikace můžeme identifikovat následující kategorie ZP: 

- „tělesné  

- mentální 

- duševní  

- zrakové 

- sluchové 

- a řečové.“ (Michalík,2011, s.34, Krhutová, 2011, C, s. 18) 

Michalík (2011) a Krhutová (2005, C) k této klasifikaci doplňují i další skupiny ZP, 

které jsou mnohdy přehlíženy: 

- „kombinovaná (kombinace, jednotlivých postižení, bývá uváděna např. 

hluchoslepota),  

- onemocnění způsobené civilizačními chorobami.“ (Michalík, 2011, s. 34, 

Krhutová, 2005, C, s.18) 

Tato ZP se mohou objevovat u jednotlivých osob v různých stupních a kombinacích. 

(Richterová, 2011) 

 Krhurtová (2013, B) člení ZP: 

Dle druhu: 

- smyslové postižení (zrakové, sluchové a duální), 

- tělesné postižení (postižení hybnosti, mobility a vnitřní nemoci), 

- postižení mentálních funkcí (mentální a duševní onemocnění) a  

- kombinované. (Krhutová, 2013, B) 

 

Dle období vzniku: 

- vrozené a 

- získané (Krhutová, 2013, B) 
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Dle intenzity: 

- lehké, 

- středně těžké, 

- těžké a 

- velmi těžké (Krhutová, 2013, B) 

1.4.1 Tělesné postižení 

Podle Novosada (2011 a) je tělesné postižení dlouhodobý nebo trvalý stav, který se 

vyvinul či vznikl následkem anatomického, orgánového či funkčního porušení a tento stav nelze 

nebo lze pouze částečně ovlivnit odpovídající lékařskou péčí. Jedincem s tělesným postižením 

se rozumí člověk mající poruchu nosného a pohybového ústrojí, tzn. svalů, šlach, kostí a kloubů 

nebo onemocnění nervového systému, tzn. mozek, mícha, periferní nervy a následkem těchto 

vad je porušena hybnost daného jedince (Kollárová in Lechta, 2010). 

Tělesné postižení snižuje samostatnost a komplikuje získávání a osvojování si různých 

zkušeností a dovedností. Úroveň soběstačnosti a míra schopnosti běžné činnosti je závislá na 

zachování uspokojivé funkce horních a dolních končetin (Vágnerová, 2014). 

Lze ho dělit na vrozená a získaná. Může nabývat rozdílných stupňů nebo ho dělit podle 

rozdílných kritérií. Podle postiženého úseku těla lze rozlišit skupiny: 

- centrální obrny 

- periferní obrny 

- deformace, např. páteře 

- malformace, např. patologický vývoj některého úseku lidského těla (amélie 

nebo fokomélie) 

- či amputování. (Vágnerová, 2014) 

Mozková tělesná postižení zle rozlišit podle tonusu – hypertonie, hypotonie a atetóza 

nebo podle místa vzniku – monoparéza, diparéza, triparéza, kvadruparéza a hemiparéza. 

Ve shodném seskupení existují také plegie. (Pipeková, 2010) 

Podle Horákové (2012) se na vzniku tělesného postižení může podílet mnoho vnějších 

a vnitřních faktorů. Do kontaktu se zde dostává několik vědních disciplín, a to obory klinické 

(genetika, pediatrie, anatomie, fyziologie) a vědy humanitní (psychologie, sociální práce, 

právo, nebo filozofie).  
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Tělesné postižení je možné dělit na získané a vrozené. Vyskytují se tři výchozí dělení 

vzniku postižení podle etiologického hlediska: 

- Prenatální, kam se řadí dědičnost, poruchy embryonálního vývoje, fyzikální, 

chemické a biologické škodliviny, snížené množství vitamínů, minerálů a 

stopových prvků při výživě matky, účinky některých léků či rentgenové záření. 

- Perinatální, kam se řadí oživování dítěte po porodu, prodlužování porodu, 

abnormální poloha plodu či nevhodné umístění pupečníku. 

- Postanatální, kam se řadí traumata, zranění a úrazy, intoxikace alkoholem, 

drogami nebo léky, biologické škodliviny či choroby a následné poruchy orgánů 

(Horáková, 2012). 

Česka et. al. (2015) uvádí výčet nejvíce se vyskytujících tělesných postižení v praxi a 

jímž jsou kardiovaskulární choroby, choroby dýchacích cest a plicní, imunity, narušení 

metabolických procesů. (Česká et. al., 2015) Další významnou kategorií vyskytujících se hojně 

v populaci jsou onemocnění nádorového charakteru. Rakovina nebo – li nádorová onemocnění 

jsou heterogenní skupinou onemocnění, při kterých dochází k nádorovému bujení s tvořením 

patologických novotvarů, jejichž rozmnožování se vymyká buněčné kontrole. (Sadler, 2010) 

Nádorová onemocnění rozlišují na: 

- Maligní – jde o nádory zhoubné, které pozměňují strukturování v primárních 

ložiscích a jejich charakteristikou je šíření se do přilehlých či vzdálených 

orgánů, kde vytvářejí metastázy. 

- Benigní – jde o nádory nezhoubné, které většinou utlačující přilehlé orgány a 

tím narušují jejich základní funkce (Sadler, 2010). 

Podle Státního zdravotního ústavu (2018) jsou v ČR nádorová onemocnění druhou 

nejfrekventovanější příčinou úmrtnosti. Představují 27 000 případů za rok, což odpovídá 23 % 

z celkové úmrtnosti. Nádorová onemocnění jsou rovněž druhou nejnebezpečnější příčinou 

onemocnění ekonomicky aktivní části populace. (Sadler, 2010) 

1.4.2 Zrakové postižení 

Světová zdravotnická organizace za zrakové postižení pokládá stav, kdy postižení zraku 

přetrvává i po lékařské léčbě či po nápravě refrakční vady (Finková, 2011). Ke zrakovému 

postižení dochází příčinou poškození zraku a funkce vidění. Původem může být oslabení, ztráta, 
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genetické předpoklady, popřípadě dopady civilizační a ekologické zatížení prostředí (Krhutová, 

2013, F).   

Světová zdravotnická organizace člení kategorie zrakového postižení: 

- normální zrak se vyznačuje zrakovou ostrostí větší než 6/18 

- zrakové postižení se vyznačuje zrakovou ostrostí v intervalu 6/18 až 6/60;  

- vážné zrakové postižení se vyznačuje zrakovou ostrostí v intervalu 6/60 až 

3/60;  

- slepota se vyznačuje zrakovou ostrostí menší než 3/60. (Kimplová a Kolaříková, 

2015) 

Závažnost zrakového postižení se podle lékařské klasifikace pohybuje v rozmezí:   

- slabozrakost se vyznačuje vizem lepšího oka pod 6/18 až 3/60 

- nevidomost se vyznačuje poklesem zrakové ostrosti pod 3/60 až po světlocit 

- praktická nevidomost je vymezována dvěma stavy: 

jako snížení vizu pod 3/60 do 1/60 včetně, 

binokulárně zorné pole je menší než 10 stupňů, ale větší než 5 stupňů, 

- skutečná nevidomost je opět vymezována dvěma stavy: 

vizus je pod hranicí 1/60 až světlocit, 

oboustranně zorné pole je pod hranicí 5 stupňů, 

- úplná nevidomost se vyznačuje od světlocitu s chybnou projekcí světla po 

ztrátu světlocitu. (Kimplová a Kolaříková, 2015) 

1.4.3 Sluchové 

Podle Noskové (2013) lze sluchovou vadou označit stav, ve kterém dochází ke snížení 

kvalitativní i kvantitativní funkce sluchových orgánů. Jde o neměnný stav, který není 

z medicínského hlediska možné zlepšit. Pojem sluchového postižení však představuje 

rozsáhlejší oblast, jelikož v sobě začleňuje i sociální důsledky, která s sebou nese sluchová 

vada, včetně problematiky řečového vývoje. (Nosková, 2013) Sluchové poruchy se člení podle 

celé řady kritérií. Za důležité je pokládáno místo postižení orgánu, stupeň závažnosti nebo 

období vzniku postižení. V souvislosti s umístěním poruchy lze rozlišovat dvě hlavní skupiny 

sluchových poruch, a to periferní nedoslýchavost nebo hluchotu a centrální nedoslýchavost 

nebo hluchotu. (Horáková, 2012) 
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K rozdělení sluchového postižení podle závažnosti je možné užít klasifikaci Světové 

zdravotnické organizace, která pro určení stupně závažnosti užívá perspektivu sluchové poklesu 

vyjádřeného v decibelech. 

- lehká porucha (pokles o 26–40 dB);  

- střední porucha (pokles o 41–60 dB);  

- těžká porucha (pokles o 61–80 dB);  

- velmi těžká porucha včetně hluchoty (ztráta 81 dB a více). (Valenta et. al, 

2014) 

Velmi významným měřítkem, podle kterého je možné organizovat skupinu osob se 

sluchovým postižením, je doba vzniku poruchy. Díky tomuto měřítku je možné rozlišovat 

sluchové vady na vrozené a získané. Vrozené vady se dále člení na geneticky podmíněné 

sluchové vady a kongenitálně získané sluchové vady. Získané vady se dělí na získané před 

stabilizací řeči a získané po stabilizaci řeči (Horáková, 2012). Určení typu, rozsahu a stupně 

závažnosti sluchové poruchy odpovídá plně medicínské způsobilosti (Valenta et. al, 2014). 

1.4.4 Mentální a ostatní duševní onemocnění 

Mentální postižení 

Mentální postižení lze definovat jako vrozený nedostatek rozumových schopností, nebo 

– li snížení inteligence, která způsobuje limitovanou schopnost adaptace, učení, přemýšlení a 

orientace. Švarcová, Slabinová (2001) popisují mentální postižení jako neměnný stav, jehož 

původem je organické poškození mozku. Fischer a Škoda (2008) předpokládají, že na vzniku 

mentálního postižení participují vnitřní nebo vnější faktory, nebo se mohou vyskytovat ve 

vzájemné kombinaci. Raboch et al. (2001) uvádí, že vnitřní příčiny se váží na genetiku a vnější 

příčiny na teratogeny působící na jedince v prenatálním, perinatálním, tak postnatálním období 

(od nerození a déle). 

Duševní poruchy lze dělit na mentální retardaci a ostatní duševní onemocnění (Valenta, 

2011). Ovšem za širší pojem mentální retardace se pokládá mentální postižení, které má 

v populaci i větší zastoupení počtů případů ve srovnání s vážnější psychiatrickou diagnózou 

(Kurhtová, 2013, C). Z terminologického hlediska se můžeme setkat s hojným počtem 

pojmenování těchto osob. V současnosti je možné v řadě publikací nalézt termín mentální 

retardace. Nicméně podle Mezinárodní ligy asociace pro osoby s mentálním handicapem je 
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navrhováno užívat pojmu člověk s mentálním postižením (Švarcová – Slabinová, 2001). 

V současné, desáté revizi, Mezinárodní klasifikace nemocí (dále jen MKN) je užíváno termínu 

mentální retardace a její dělení se odvíjí od stupně inteligenčního kvocientu.  

MKN 10 člení mentální retardaci: 

- lehkou (50 – 69 IQ) – F 70 

- středně těžkou (50 – 69 IQ) – F 71  

- těžkou (20 – 34 IQ) – F 72 

- hlubokou (19 IQ a méně) – F 73 

- dále na jinou – F 78 či nespecifickou – F 79 (mentální retardace vyskytující se 

u osob, které není možné standardně diagnostikovat). (ÚZIS, 2018) 

V červnu roku 2018 byla Světovou zdravotnickou organizací přijata 11. revize MKN, 

ovšem její adaptace pro české prostředí může trvat určitou dobu. V současné době můžeme 

nyní zaregistrovat změny v terminologii. MKN 11 nově uvádí pojem poruchy intelektového 

vývoje a pro určování jednotlivých diagnóz není pouze hleděno na změnu IQ, ale zejména 

koncept adaptivního chování jedince. (WHO, 2018) 

Duševní postižení   

Z psychiatrického hlediska je duševní postižení definováno jako porucha duševního 

fungování, která je specifická svými klinickými příznaky a může zapříčinit ztrátu pracovního 

potenciálu nebo sociálního fungování (Mahrová, Venglářová, 2008).  

Mahrová (2008) duševní choroby dělí do těchto skupin: 

- Organicky podmíněná duševní onemocnění (F00 – F09) 

- Dušení poruchy a poruchy chování, které jsou vyvolané užívání 

psychotropních a psychoaktivních látek (F10 – F 19). 

- Schizofrenie, onemocnění schizotypální a poruchy s vyskytující mi se bludy 

(F20 – F 29)  

- Afektivní poruchy, kam se primárně řadí poruchy nálady (F30 – F39)  

- Neurotické, stresové a samatoformní onemocnění (F40 – F48)  

- Syndromy poruchy chování, které jsou spojené s fyziologickými poruchami 

a somatickými faktory (F50 – F59)  

- Poruchy osobnostního charakteru a chování dospělých (F60 – F69)  
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- Poruchy psychického vývoje (F80 – F89)  

- Poruchy chování a emocí, které obvykle propukají v dětském věku a 

dopívání (F90 – F98) 

- Neurčená duševní porucha (F99).  

1.5 Výskyt zdravotního postižení a možné příčiny 

Podle Krhutové (2013, A) je komplikované přesněji určit počty OZP, přičemž důvodem 

jsou primárně rozdílná klasifikační kritéria. Často jsou sdělovány tzv. kvalifikované odhady, 

které udávají výskyt OZP v české společnosti okolo 10 – 12 % osob. Podle Národního plánu 

podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2021–2025 (2020) 

je situace podobná i v dalších zemích Evropy. Zastoupení těchto osob v populacích bývá 

uváděno od 5 % do 19 %.  K tomuto poměrně velkému procentnímu rozdílu dochází právě 

z důvodu rozdílných kritérií v jednotlivých zemích při stanovování definic, co je a co není ZP. 

V evropských zemích se přibližně nachází 38 milionů OZP napříč všemi věkovými 

kategoriemi. (Espinóza, 2020) 

V ČR je podle ČSÚ a Výběrového šetření OZP z roku 2018, celkem 1 151 900 OZP, 

přičemž žen je 641 000 a mužů 510 900 (ČSÚ, 2019). Nejčastěji vyskytovanými typy ZP, v ČR, 

jsou nemoci pohybového ústrojí, onemocnění vnitřních orgánů, onemocnění oběhové soustavy, 

novotvary, nemoci endokrinní, nemoci výživy. (Krhutová, 2013, D). Ve srovnání s údaji ČSÚ 

a Výběrového šetření OZP z roku 2018, tyto údaje stále odpovídají. Tělesné a pohybové 

postižení stále zaujímá první příčku a je zastoupeno u 830 500 případů. Druhé nejvíce 

vyskytované ZP jsou onemocnění vnitřních orgánů a kůže, s 468 000 případů (ČSÚ, 2019). 

Dále jde o zrakové postižení s počtem 252 400 případů. Mentální a duševní postižení a poruchy 

chování jsou zastoupeny počtem 172 300 případů. Dále následuje postižení sluchové, s počtem 

134 900 případů. Nejméně vyskytujícím se postižením v české populaci je postižená hlasové a 

řečové, s počtem 66 900. (ČSÚ, 2019) 

Následující tabulka vyjadřuje shrnutí procentní struktury OZP podle oblasti 

postižení, pohlaví a věku. 
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* u jedné osoby se může postižení projevovat ve více oblastech zároveň, nejedná se tedy o 

součet za jednotlivé oblasti 

Zdroj: ČSÚ (2018) 

Možné příčiny vzniku zdravotního postižení 

Vágnerová (2014) uvádí, že příčiny vzniku ZP jsou velmi rozdílné. Tyto příčiny není 

možné v současné době odstranit a pravděpodobně bude situace stále stejná i v budoucnu. 

(Krhutová, 2013, D) Příčiny vzniku mohou být způsobeny geneticky nebo působením vnějšího 

prostředí vlivem onemocnění či úrazu (Vágnerová, 2014). Novosad (2006) je dělí na endogenní 

(vrozené, dědičné) a exogenní (úrazy, onemocnění). Krhutová (2013, C) uvádí nejčetnější 

příčiny úrazů jako: nehody při dopravě, pracovní úrazy, sportovní úrazy, úrazy v kontextu obětí 

trestných činů nebo zasažení živelnou katastrofou. 

Zdravotní postižení dle Krhutové (2013, A) může dále vzniknout následkem: 

- určitých onemocnění matky v průběhu jejího těhotenství (např. zarděnky), 

Oblast postižení 

 

CELKEM Pohlaví Věková skupina 

Muži Ženy 15-

34 

35-

49 

50-

64 

65-

79 

80 a více 

CELKEM * 100 % 100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 % 

Pohybová, tělesná 72,1 68,8 74,9 53,3 55,1 71,7 73,9 85,3 

Zraková 21,9 18,8 24,4 15,5 12,2 15,1 23,8 35,9 

Sluchová 11,7 10,6 12,6 7,1 5,0 4,2 9,9 31,2 

Mentální, duševní, 

poruchy chování 

15,0 15,6 14,5 45,8 29,6 14,7 6,9 12,6 

Vnitřní orgány, kůže 40,6 40,6 40,7 27,9 33,8 39,2 47,3 38,1 

Hlasová, řečová 5,8 7,5 4,5 23,8 7,9 5,1 4,1 3,3 
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- užívání některých léčiv či kombinací některých léčiv v těhotenství, 

- užívání drog nebo alkoholu v těhotenství, 

- kouření v těhotenství, 

- obtížného a komplikovaného porodu,  

- akutního či chronického onemocnění tělesného či mentálního původu, 

- nedokonaných sebevražedných pokusů, 

- involučních proměn ve stáří, např. se může jednat o stařeckou polymorbiditu. 

(Krhutová, 2013, B) 

Vágnerová (2014) dále uvádí pozitivní a negativní stránky vrozeného a získaného 

postižení. Pokud se dítě se ZP narodí, či ho získá v raném věku svého života, je méně 

traumatizující, jelikož dochází k pozvolné adaptaci na handicap. Adaptací se podle Novosada 

(2011 a) rozumí psychická a společenská schopnost přizpůsobit se změnám podmínek. Pokud 

se ZP vyvine nebo vznikne až v průběhu života, je mnohem více traumatizující, protože dochází 

k porovnávání stavu minulého a současného a zároveň uvědomování si změny. Naopak výhodu 

lze pozorovat zejména v dříve zachovaných zkušenostech a některých kompetencí důležitých 

pro život, které jedincům s vrozeným postižením chybí. (Vágnerová, 2014) 
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2 Invalidita 

Invaliditou, posudkově medicínskou kategorií spadající do systému důchodového 

pojištění, se rozumí kategorie vícerozměrná, jelikož zahrnuje zdravotní, sociální, právní a 

ekonomickou úroveň. (Zvoníková, 2010) V odborné literatuře existuje řada definic. Např. 

Tomeš (2011) ji uvádí velmi výstižně. Invaliditou lze označit stabilizovanou fázi nemoci OZP, 

která má dlouhodobější charakter (Tomeš, 2011). „Invaliditu chápeme jako významnější 

přechodné nebo trvalé tělesné či duševní poškození nebo ztrátu určité funkce či části organismu 

s následnou sníženou pracovní schopností, popř. společenským uplatněním.“ (Toušek et al. 

1993) 

Tröster a kol. (2013) popisuje, že invalidita je definována odlišně v různých oborech. 

Jinak je pojímána v medicíně, v sociologii nebo právu. Přesto lze rozlišit tři základní modely: 

- Invalidita fyzická – východiskem je poškození zdraví a stupeň poškození.  

- Invalidita profesní – východiskem je nemožnost výkonu zaměstnání, které 

invalidní osoba vykonávala předtím, než se stala invalidní.  

- Invalidita všeobecná – východiskem je kauzální nexus mezi zbylým pracovním 

potenciálem a zdravotním postižením (Tröster a kol., 2013). 

Současné vymezení invalidity nalezneme v zákoně č. 155/1995 Sb. o důchodovém 

pojištění, který vymezuje invaliditu v § 39: „pojištěnec je invalidní, jestliže z důvodu 

dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 

35 %.“ Tento zákon následně dělí invaliditu do tří stupňů, kdy rozdíl mezi jednotlivými stupni 

tkví v procentuální míře poklesu pracovní schopnosti pojištěnce. 

- Osoby invalidní v prvním stupni jsou osoby, jejichž pracovní schopnost klesla 

nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %.  

- Osoby invalidní v druhém stupni jsou osoby, jejichž pracovní schopnost 

klesla nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %. 

- Osoby invalidní ve třetím stupni jsou osoby, jejichž pracovní schopnost klesla 

nejméně o 70 %. (Zákon č. 1995/1995 Sb.) 

Pracovní schopností podle tohoto zákona se rozumí „…schopnost pojištěnce vykonávat 

výdělečnou činnost odpovídající jeho tělesným, smyslovým a duševním schopnostem, s 
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přihlédnutím k dosaženému vzdělání, zkušenostem a znalostem a předchozím výdělečným 

činnostem.“ (Zákon č. 155/1995 Sb.) 

2.1 Posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti 

Čeledová et. al. (2010) uvádí, že posuzováním zdravotního stavu pro účely sociálního 

zabezpečení a oblast zaměstnanosti je pověřena lékařská posudková služba, jejíž hlavní činností 

je vydávání posudků, obsahujících posouzení zdravotního stavu a některých relevantních 

důsledků vycházejících ze zdravotního postižení. (Čeledová et. al., 2010) Orgány lékařské 

posudkové služby mají postavení správních orgánů, přičemž vykonávají specifickou správní 

činnost s cílem posoudit zdravotní stav a jeho důsledky. (Langer, 2016, A) Posouzení 

zdravotního stavu, poklesu pracovní schopnosti či soustavné výdělečné činnosti a stupně 

invalidity je úkolem okresní správy sociálního zabezpečení (posudkového lékaře) v intenci 

s řízením o invalidním důchodu: při zjišťovacích lékařských prohlídkách a při kontrolních 

lékařských prohlídkách. (Zvoníková et. al., 2010) 

Langer (2016, A) uvádí, že obsah posudku lékařské posudkové služby není pro 

rozhodovací orgán závazný. Podle stávající judikatury je posudek hodnocen jako každý jiný 

důkaz. Posudky nejsou správními orgány hodnoceny podle odbornosti, ale správní orgány je 

hodnotí jako provedené důkazy, včetně přesvědčivosti a úplnosti posudků. Vzhledem k povaze 

lékařského posudku proti němu není možné podat opravný prostředek. Bránit se lze až podáním 

opravného prostředku proti správnímu rozhodnutí. (Langer 2016, B) 

Jak Langer (2016, A) dále uvádí, samotný výkon lékařské posudkové služby je prováděn 

pro každý případ jediným posudkovým lékařem. Posudkovou činnost může vykonávat 

posudkový lékař, který má atestaci z posudkového lékařství. V případě, že lékař tuto atestaci 

nemá, jeho posudek musí být aprobován lékařem, který tuto atestaci má. (Langer, 2016, C) 

Výsledkem řízení o invalidních důchodech je vydání posudku o invaliditě, který Okresní správa 

sociálního zabezpečení postupuje spolu s žádostí na ústředí České správy sociálního 

zabezpečení, v jejíž kompetenci je rozhodnout o nároku na invalidní důchod a jeho výši. 

(ČSSZ, 2020) 
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2.2 Dávky pro osoby se zdravotním postižením 

2.2.1 Dávky ze systému důchodové pojištění 

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění reguluje důchodové pojištění pro 

případ sociálních událostí: stáří, invalidita a úmrtí živitele. V kontextu OZP je možné pobírat 

invalidní důchod. (Zákon č. 155/1995 Sb.) 

2.2.2 Invalidní důchod 

Invalidní důchody řadíme mezi přímé důchody a nepřiznávají se automatickým 

způsobem. Je potřeba plnit následující podmínky. Nárok má osoba, která je mladší 65 let a 

nepobírá starobní důchod, je uznána okresní správou sociálního zabezpečení invalidní v první, 

druhém nebo třetím stupni, získala potřebnou dobu pojištění nebo ji invalidita vznikla 

v důsledku pracovního úrazu. (Zákon č. 155/1995 Sb.) 

Potřebná doba pojištění pro vznik nároku na invalidní důchod je podle České správy 

sociálního zabezpečení: 

- do 20 let – méně než 1 rok, 

- od 20 do 22 let – 1 rok, 

- od 22 let do 24 let – 2 roky, 

- od 24 let do 26 let – 3 roky, 

- od 26 let do 28 let – 4 roky, 

- nad 28 let – 5 let. (Zákon č. 155/1995 Sb.) 

Přičemž potřebná doba pojištění je zjišťována v období před vznikem invalidity. Pro 

pojištěnce nad 28 let se jedná o posledních deseti let před vznikem invalidity. Pokud je 

pojištěnec starší 38 let a nesplní podmínku potřebné doby pojištění pro vznik invalidity, tak je 

podmínka též považována za splněnou, pokud v posledních dvaceti letech před vznikem 

invalidity získala osoba 10 let pojistné doby (Zákon č. 155/1995 Sb.) 

Invalidní důchod je složen ze dvou částí: 

- výměra základní 

- výměra procentní. (Zákon č. 155/1995 Sb.) 
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Základní výměra je pro všechny důchody stejná. V roce 2021 činí 3 550 Kč měsíčně. 

Procentní výměra je individuální a odvíjí se od celkové doby pojištění, výše příjmů, kterých 

osoba dosahovala před vznikem invalidity a také dle stupně invalidity. (ČSSZ, 2021) 

2.3 Dávky ze systému sociální péče 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách reguluje mimo jiné podmínky poskytování 

pomoci a podpory osobám v nepříznivé sociální situaci.  

2.3.1 Příspěvek na péči 

Příspěvek na péči je poskytován osobám, které jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby. 

Tento příspěvek zabezpečuje úhradu sociálních služeb neb jiné formy pomoci při zvládání 

základních životních potřeb. (Zákon č. 108/2006 Sb.) 

Zákon definuje čtyři stupně závislosti: 

I. stupeň – lehká závislost 

II. stupeň – středně těžká závislost 

III. stupeň – těžká závislost 

IV. stupeň – úplná závislost. (Zákon č. 108/2006 Sb.) 

2.3.2 Dávky pro osoby se zdravotním postižením 

Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně 

souvisejících předpisů reguluje poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, které 

se zaměřují na zmírňování sociálních důsledků jejich zdravotního postižení a současně 

podporují jejich sociální inkluzi. Tento zákon upravuje též podmínky nároku na průkaz osoby 

se zdravotním postižením. 

Mezi peněžité dávky, na které mají OZP nárok, se řadí příspěvek na mobilitu a 

příspěvek na zvláštní pomůcku. O přiznání těchto dávek a o průkazu osoby se zdravotním 

postižením rozhoduje Úřad práce České republiky, a to jeho krajské pobočky. (Zákon č. 

329/2011 Sb.) 
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3 Mezinárodní legislativa v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením 

Ochrana práv OZP je garantována na národní i mezinárodní úrovni. Zákaz diskriminace 

na základě ZP lze dovodit již z prvních dokumentů Organizace spojených národů (dále jen 

OSN) – Všeobecné deklarace lidských práv (1948), Mezinárodním paktu o občanských a 

politických právech (1966) a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a 

kulturních právech (1966). V 70. letech byla nezávazně vytyčena práva OZP na vzdělání a 

přípravu k zaměstnání v Deklaraci o právech mentálně postižených osob (1971) a Deklarací 

práv zdravotně postižených osob (1975). (Tröster, 2013) 

První, právně závazný dokument, který byl přijatý na půdě OSN je Úmluva o právech 

OZP, publikovaná v prosinci 2006. Tato úmluva je velmi důležitou smlouvou o lidských 

právech a základních svobodách a doplňuje sedm existujících základních lidskoprávních úmluv 

OSN. Její hlavní přínos spočívá v aplikování již uznaných základních lidských práv na skupinu 

OZP, nikoli vymezování práv nových. Jejím účelem je podporování, chránění, zabezpečování 

a zaručení rovného užívání všech lidských práv a základních svobod všemi OZP a zároveň se 

zaměřuje na podporu úcty k jejich přirozené důstojnosti. (Úmluva o právech OZP, 2006) Tato 

Úmluva je založena na univerzálních principech, kterými jsou především: 

- respektování lidské důstojnosti a nezávislosti, 

- zákaz diskriminace, 

- plné zapojení do společnosti, 

- rovné příležitosti, 

- přístupnost, 

- rovnost žen a mužů, 

- respektování vyvíjejících se schopností dětí a jejich právo na zachování 

identity. (Úmluva o právech OZP, 2006) 

Úmluva o právech OZP ukládá smluvním státům povinnost, aby zajišťovaly 

rehabilitační služby a programy, obzvláště v oblasti zaměstnanosti, vzdělávání, zdravotné péče 

a specializovaných sociálních služeb. Dále státům ukládá povinnost zabezpečit, zprostředkovat 

a podporovat pracovní příležitosti a pracovní postup OZP. Skládá se z preambule a 50 článků. 

ČR, k této smlouvě a Opčnímu protokolu, přistoupila k podpisu 30. března 2007. Opční 

protokol k Úmluvě o právech OZP se skládá z 18 článků a umožňuje smluvním státům uznat 
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pravomoc Výboru OSN pro práva OZP zaobírat se stížnostmi jednotlivců nebo skupin na 

porušení práv vyplývajících z jednotlivých ustanovení Úmluvy. (Úmluva o právech OZP, 2006) 

Na právní úpravě zaměstnávání OZP se dále podílí Mezinárodní organizace práce. 

V roce 1983 schválila Úmluvu č. 159 o pracovní rehabilitaci a zaměstnávání zdravotně 

postižených. Jedná se o právně závazný dokument, který objasňuje základní principy a pravidla 

politiky v oblasti zaměstnávání OZP. Další dokument Mezinárodní organizace práce je 

Praktický kodex upravující zdravotní postižení na pracovišti (2001), který je právně 

nezávazný a zaměřuje se zejména na zvládání situací OZP na pracovištích. (Tröster, 2013) 

Právní úpravou zaměstnávání OZP se rovněž zaobírá Rada Evropy. Nejvýznamnějším 

dokumentem je Evropská sociální charta, její první verze byla přijata 1961 v Turíně. Jejím 

záměrem je garantování všem bez rozdílu, tedy i OZP, právo na spravedlivou odměnu, 

bezpečné a zdravé podmínky, právo na přípravu na práci a povolání a právo na pracovní 

poradenství. (Evropská sociální charta, 2000) Účelně ve vztahu k OZP dále garantuje právo na 

odbornou přípravu k zaměstnání, rehabilitaci a sociální readaptaci. (Čl. 15 Evropské sociální 

charty, Evropská sociální charta, 2000) Původní znění této Charty se postupem času však stalo 

neaktuální a v roce 1996 ve Štrasburku byla přijata Revidovaná Evropská sociální charta. 

Tato aktualizovaná Evropská sociální charta přesunula pozornost, v oblasti zaměstnávání OZP, 

na otevřený trh práce a větší začlenění těchto osob do společnosti. (Revidovaný Čl. 15 Evropské 

sociální charty, Evropská sociální charta, 2000) Rada Evropy přijala i řadu dalších dokumentů, 

které však mají pouze doporučující charakter a nejsou právně závazné. (Komendová, 2009) 

Další regionální organizace zabývající se právní úpravou zaměstnáváním OZP je 

Evropská unie (dále je EU). Primární právo EU se vymezuje vůči diskriminaci. Její základní 

smlouvy se odvolávají na princip rovnosti a zákaz diskriminace. (Francová, 2009) V současné 

době je zaručována v EU ochrana před jakoukoliv formou diskriminace Listinou základních 

práv Evropské unie, která byla vyhlášena jako samostatný dokument. Tato Listina má stejnou 

právní sílu jako zakládající smlouvy o EU a představuje součást primárního práva EU. Ve 

vztahu k OZP se zaměřuje na podporu integrace OZP do společnosti, garantuje právo na 

spravedlivé a uspokojivé pracovní podmínky vzhledem k jejich zdravotnímu stavu. (Listina 

základních práv Evropské unie, 2009) 

Mimo primárního práva EU jsou práva OZP regulovány i předpisy práva sekundárního. 

Zásadní je směrnice Rady č. 2000/78/ES, kterou se určuje základní rámec pro rovné zacházení 

https://cs.wikipedia.org/wiki/1961
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v zaměstnání a povolání. (Úřad pro publikace Evropské unie, 2000) Touto směrnicí jsou 

vymezovány minimální standardy ochrany a obecný rámec pro boj s diskriminací. 
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4 Legislativa v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením v 

České republice  

V ČR je problematika zaměstnávání OZP součástí mnoha právních předpisů, jejichž 

primárním posláním je zlepšovat postavení těchto osob na pracovním trhu. Základem právní 

úpravy je Listina základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku ČR. Již 

úvodem, článkem 3, garantuje základní práva a svobody všem bez rozdílu pohlaví, rasy, 

zabarvení pleti, jazyka, víry či náboženství, politického a jiného přesvědčení, příslušnosti k 

národnostní nebo etnické minoritě, národního a sociálního původu, majetku rodu nebo jiného 

postavení. Ačkoliv v této listině není klasifikován institut zdravotního stavu či postižení, lze ho 

zařadit do kategorie jiného postavení. (Klíma et. al., 2009) 

Právo na práci je v českém právní prostředí bezpodmínečně řazeno mezi základní 

lidská práva. Právo na práci je garantováno Listinou základních práv a svobod. (Listina 

základních práv a svobod) Článek 26, Listiny základních práv a svobod, říká: „(1) Každý má 

právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, jakož i právo podnikat a provozovat 

jinou hospodářskou činnost.“ (Článek 26 Listiny základních práv a svobod) „(3) Každý má 

právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací. Občany, kteří toto právo nemohou bez 

své viny vykonávat, stát v přiměřeném rozsahu hmotně zajišťuje; podmínky stanoví zákon.“ 

(Článek 26 Listiny základních práv a svobod) 

Listina základních práv svobod garantuje OZP nárok na: „(1) Ženy, mladiství a osoby 

zdravotně postižené mají právo na zvýšenou ochranu zdraví při práci a na zvláštní pracovní 

podmínky (Článek 29 Listiny základních práv a svobod).“ „(2) Mladiství a osoby zdravotně 

postižené mají právo na zvláštní ochranu v pracovních vztazích a na pomoc při přípravě 

k povolání.“ (Článek 26 Listiny základních práv a svobod) 

Účastníkům pracovněprávních vztahů, rovněž i OZP je dále zabezpečen princip 

rovnosti. Článek 1 Listiny základních práv a svobod říká: „Lidé jsou svobodní a rovní v 

důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, 

nepromlčitelné a nezrušitelné.“ (Článek 1 Listiny základních práv a svobod) 
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4.1 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 

Základní právní rámec a stěžejní předpise pracovního práva, který upravuje 

zaměstnávání OZP je Zákoník práce č. 262/2006 Sb. Zákoník práce obecně upravuje pracovně 

– právní vztahy zaměstnanců a zaměstnavatelů, pracovní podmínky, podmínky výpovědí, 

definuje práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů apod. Současně obsahuje i několik 

ustanovení, které se tykají se ochrany osob se zdravotním postižením. (Zákon č. 262/2006 Sb.) 

Zákoník práce zabezpečuje povinnost zaměstnavatelů zajišťovat rovné zacházení se 

všemi zaměstnanci, pokud se jedná o pracovní a mzdové podmínky, poskytování jiných 

peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, odbornou přípravu a možnost dosáhnout 

funkčního nebo jiného postupu v zaměstnávání. Druhý odstavec zakazuje jakoukoliv 

diskriminaci v rámci pracovněprávních vztahů. Třetí odstavec jmenuje situace, které se za 

diskriminaci nepovažují. Nepovažuje se za ni rozdílné zacházení, které bezprostředně vyplývá 

z povahy pracovních činností a současně je toto rozdílné zacházení základní potřebou 

nevyhnutelnou pro výkon práce. (Zákon č. 262/2006 Sb.) Za diskriminaci se rovněž nepovažují 

opatření, jejichž účelem je odůvodněno předcházení nebo vyrovnání nevýhod, které vyplývají z 

příslušnosti fyzické osoby ke skupině vymezené některým z důvodů uvedených 

v antidiskriminačním. (Zákon č. 262/2006 Sb.) Právní prostředky ochrany v pracovněprávních 

vztazích před diskriminací jsou upravovány podle antidiskriminačního zákona. (Zákon č. 

262/2006 Sb.) 

4.2 Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. 

Druhým důležitým legislativním rámcem zaměstnanosti OZP je Zákon o 

zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.  Tento zákon v § 4 reguluje princip rovného zacházení a zákaz 

diskriminace. „Při uplatňování práva na zaměstnání je zakázána přímá i nepřímá 

diskriminace.“ (Zákon č. 435/2004 Sb.) 

§ 10 upravuje právo na zaměstnání: „je právo fyzické osoby, která chce a může 

pracovat a o práci se uchází, na zaměstnání v pracovněprávním vztahu na zprostředkování 

zaměstnání a na poskytnutí dalších služeb za podmínek stanovených tímto zákonem.“ (Zákon č. 

435/2004 Sb.) Důležité je poznamenat rozdíl mezi právem na zaměstnáním a právem na práci. 

Právo na práci je pojem rozsáhlejší zahrnující zapojení do jakékoliv formy činnosti s cílem 

získat finance pro svoji existenci. Právem na zaměstnání se rozumí závislá činnost označená 
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jako pracovněprávní vztah, ze kterého plynou určitá práva a povinnosti pro zaměstnance i 

zaměstnavatele dle tohoto zákona. (Zákon č. 435/2004 Sb.) 

Část Třetí tohoto zákona je věnována oblasti zaměstnávání OZP. § 67 říká: „Fyzickým 

osobám se zdravotním postižením se poskytuje zvýšená ochrana na trhu práce. (Zákon č. 

435/2004 Sb.) Je však zřejmé, že OZP se na trhu práce setkávají s jistými obtížemi, které se 

tento zákon snaží vyrovnávat následujícími prostředky: 

- pracovní rehabilitace,  

- příspěvek na zřízení pracovního místa,  

- příspěvek na úhradu provozních nákladů vynaložených v souvislosti se 

zaměstnáváním těchto osob,  

- chráněný trh práce a dohoda o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na 

chráněném trhu práce,  

- příspěvek na podporu zaměstnávání těchto osob na chráněném trhu práce,  

- práva a povinnosti zaměstnavatelů a spolupracování s Úřadem práce ČR. (Zákon 

č. 435/2004 Sb.) 

4.3 Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních 

prostředcích ochrany před diskriminací 

Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před 

diskriminací a o změně některých zákonů neboli antidiskriminační zákon, poskytuje první 

komplexní právní úpravu této problematiky. Zahrnuje směrnice Evropských společenství, které 

jsou v souladu s mezinárodními smlouvami, a ke kterým se Česká republika zavazuje, a 

současně je v souladu s Listinou základních práv a svobod. (Zákon č. 198/2009 Sb.) 

Tento zákon zavádí právo na rovné zacházení v souvislosti s přístupem k zaměstnání a 

také zakazuje diskriminaci v oblasti práva na práci. Zákon konkretizuje přímou a nepřímou 

diskriminaci, obtěžování (včetně sexuálního obtěžování), navádění nebo pronásledování k 

diskriminaci. Přitom nezáleží, zda diskriminující provádí diskriminaci úmyslně nebo na základě 

omylu a rozhoduje je výsledný stav. Dle Čermáka (2012) se však OZP na trhu práce setkávají 

s diskriminací poměrně často. 
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Významnou částí zákona je zásada rovného zacházení pro muže a ženy v systémech 

sociálního zabezpečení pracovníků. Zákon vymezuje i vlastní vymezení zdravotního postižení 

a určuje ho jako motiv, na jehož fundamentalitě je zakázáno diskriminovat. (Čermák, 2012) 

5 Státní politika zaměstnanosti 

5.1 Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti 

Součástí státní politiky zaměstnanosti je mimo jiné realizování pobídek 

zaměstnavatelům k vytváření nových pracovních míst, čehož se stát snaží dosáhnout 

prostřednictvím poskytování příspěvků při zaměstnávání uchazečů o zaměstnání. Aktivní 

politika zaměstnanosti se realizuje prostřednictvím jejích nástrojů.  

Mezi tyto nástroje se řadí: 

1. rekvalifikace  

2. investiční pobídky  

3. veřejně prospěšné práce  

4. společensky účelná pracovní místa  

5. překlenovací příspěvek  

6. příspěvek na dopravu zaměstnanců  

7. příspěvek na zapracování  

8. příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program. (Zákon č. 435/2004 Sb.) 

Dále je součástí aktivní politiky zaměstnanosti poradenství v oblasti zaměstnávání, 

podpora zaměstnávání OZP, sdílené zprostředkování zaměstnání a cílené programy k řešení 

zaměstnanosti. (Zákon č. 435/2004 Sb.) 

5.1.1 Rekvalifikace osob se zdravotním postižením 

Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti § 108 se rekvalifikací rozumí: „získání nové 

kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování 

nebo obnovování.“ Rekvalifikace je zabezpečována Úřadem práce ČR, který je příslušný podle 

trvalého pobytu zájemce nebo uchazeče o zaměstnání. Úřad práce ČR umožňuje zapojení OZP 
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do specializovaných rekvalifikačních kurzů za téměř srovnatelných podmínek jako u běžné 

rekvalifikace. Odlišností je, že pro zařazení do rekvalifikačního kurzu nemusí jít o uchazeče o 

zaměstnání, postačí pouze pokud bude daný jedinec zájemcem o zaměstnání. (Státní politika 

zaměstnanosti, 2018) 

5.2 Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním 

postižením na období 2021-2025 

Od roku 1992, kdy byl schválen první národní plán, je Národní plán podpory rovných 

příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2021-2025 již sedmým plánem, 

jehož hlavním cílem je podpora integrace OZP do společnosti. Svou strukturou opětovně 

navazuje na Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením.  

Jeho účelem je zajištění rovných práv a vyrovnávání příležitostí pro OZP, a to pomocí 

dostupnosti důstojného a nezávislého života této skupiny osob a vytvoření co nejméně 

omezujícího a bariérového sociálního prostředí. Vzhledem k tomu, že současné prostředí a 

vnímání společnosti stále v řadě oblastí ztěžuje přístup OZP k naplňování jejich práv, je cílem 

Národního plánu i státní politiky obecně nastavení a upevnění takových podmínek a podpory, 

které umožní OZP, co nejvíce samostatný život a rozvoj jejich schopností a dovedností. 

(Espinoza, 2020) 

Všech sedm národních plánů podpory jsou velmi podstatným přínosem pro zlepšení 

přístupu ČR k OZP. Nicméně obtíže, které mají být těmito plán řešeny, stále přetrvávají a jsou 

plněny pouze po formální stránce. (Michalík et. al., 2011) 
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6 Pozice OZP na trhu práce 

OZP reprezentují jednu z nejzranitelnějších skupin na trhu práce, neboť vzhledem k 

relativnímu přebytku pracovní síly, není dostatečně konkurenceschopná (Espinoza, 2020). 

Začlenění a udržení OZP na trhu práce, je velmi důležitým úkolem společnosti a patří mezi 

hlavní cíle sociální politiky. Primárně by mělo jít o začlenění OZP na volný trhu práce a 

v případě, pokud to není možné, zapojit je na trhu chráněném. (Vysojaková, 2000).  

V současné moderní společnosti by ZP nemělo být stigmatem, které by vylučovalo OZP 

z trhu práce. Ovšem i přes nejrůznější přijatá opatření, Národní plány podpory nebo hmotnou 

podporu zaměstnavatelů se tato skupina na trhu setkává s určitými faktory, které zvyšují 

pravděpodobnost jejich nezaměstnanosti, primárně té dlouhodobé. (Kotíková et. al., 2013) 

Pozice OZP na trhu práce je dána několika prolínajícími se aspekty, jedním z nich jsou 

individuální schopnosti, dovednosti či strategie OZP se zapojením se na trh práce, druhým je 

jednoznačně společenské prostředí. U části OZP lze objektivně předpokládat, i zákon o 

zaměstnanosti či důchodový zákon očekává, že tyto osoby využijí svojí zbylou pracovní 

schopnost v zaměstnání, které jim umožní jejich zdravotní stav. Ovšem tato skutečnost je 

podmíněna právě společností, zda jim umožní zapojit se do pracovního procesu. (Rychtář, et. 

al., 2016) 

Je tedy zřejmé, že zdravotní stav člověka má zásadní vliv na jeho pracovní výkon. Z 

pohledu pracovních možností a pracovního uplatnění (jak pro zaměstnance, tak pro 

zaměstnavatele) je dle Výběrového šetření OZP nejméně závažné postižení sluchové. S tímto 

druhem postižení pracuje přes 42 % osob. Naopak nejvíce závažné ZP, které znemožňuje 

zapojit se do pracovního procesu, je postižení mentální. S tímto druhem postižení pracuje 12 % 

osob. (ČSÚ, 2019) Hojným problémem, který ještě zhoršuje danou situaci, je kombinace 

jednotlivých druhů postižení vyskytující se u jedné osoby současně. (Richterová et. al., 2011) 

Podle Výběrového šetření OZP z roku 2018 z celkového počtu 1 151 900 OZP, pracuje 

pouze 214 500 osob. Z toho na plný úvazek pracuje 142 000 osob, na částečný 72 500 osob. 

Celkem tedy nepracuje 937 400. Z pohledu pohlaví jsou o trochu více do pracovního poměru 

zapojeni muži s počtem 111 500 a ženy 103 000. Pracovní místo vyhrazené pro OZP využívá 

z celkového počtu pracujících (214 500 osob) pouze 11, 9 %. Na volném trhu práce je 

zaměstnáno 92,2 % OZP, na chráněném pouze 7,8 %.  (ČSÚ,2019)  
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Z celkové počtu pracujících OZP se v práci setkalo s diskriminací kvůli ZP 10,4 % a 38, 

9 % z nich muselo změnit práci. (ČSÚ, 2019)  

Rozdílnost v ekonomické aktivitě a zaměstnanosti je možné identifikovat i podle stupňů 

invalidity. V prvním stupni pracuje 55 % OZP, ve druhém stupni je to 36 % a ve třetím stupni 

pouze 5 % OZP. Otázkou je, zda je příčinou pouze nepříznivý zdravotní nebo i jiné faktory 

související s postojem zaměstnavatelů a společnosti. (Rychtář et. al., 2016) 

6.1 Pracovní rehabilitace 

OZP je na trhu práce poskytována zvýšená ochrana. Jedním z opatřeních této ochrany 

je pracovní rehabilitace, která je součástí tzv. koordinované rehabilitace opírající se o princip 

reciproční provázanosti součinnosti pěti složek. Spadá sem léčebná, pracovní, sociální, 

pedagogická a psychosociální složka. (Hejzlar, 2004) Koordinovaná rehabilitace reprezentuje 

vzájemně provázaný proces těchto pěti složek, jehož primárním cílem je minimalizace dopadů 

ZP u dané osoby. (Jankovský, 2006) 

Pracovní rehabilitaci upravuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Podle tohoto 

zákona má nárok na pracovní rehabilitaci každá OZP. Jedná se o kontinuální činnost 

multidisciplinárního týmu, která se orientuje na získání, udržení, případně změnu přiměřeného 

zaměstnání pro OZP. (Vítková, 2004) Žádost o pracovní rehabilitaci je podávána přímo OZP u 

krajské pobočky Úřadu práce ČR, která hradí veškeré náklady s ní spojené. (Zákon č. 435/2004 

Sb.) Její realizace se provádí prostřednictvím poradenských činností, které jsou zacílené na 

volbu povolání, volbu zaměstnání nebo jiné další výdělečné činnosti. Sestavuje se, v interakci 

s OZP, individuální plán o pracovní rehabilitaci. Podle něhož probíhá celý proces a je nutné, 

aby korespondoval se soustavným zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností, kvalifikací, 

zdravotní způsobilostí OZP a také s ohledem na současnou situaci na trhu práce. (Bičáková, 

2019) 

Součástí pracovní rehabilitace je teoretická a praktická příprava pro povolání a 

zaměstnání a vytváření příhodných podmínek pro výkon zaměstnání nebo jinou výdělečnou 

činnost. (Vítková, 2004) Podle Jankovského (2006) se do pracovní rehabilitace nezařazuje 

získávání vědomostí, dovedností a návyků, ale jedná se mnohem širší proces, který je primárně 

nasměrován k uplatňování těchto osob na trhu práce. 
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Teoretická a praktická příprava pro povolání a zaměstnání podle § 71 zákona č. 

435/2004 Sb., o zaměstnanosti obsahuje: 

- „přípravu na budoucí povolání podle zvláštních právních předpisů,  

- přípravu k práci, 

- specializované rekvalifikační kurzy.“ (Zákon č. 435/2004 Sb.) 

Touto přípravou se rozumí záměrná činnost směřující k zapracování OZP na vhodné 

pracovní místo a trvá maximálně 24 měsíců. Dále slouží k získání znalostí, dovedností a 

návyků nezbytných pro výkon zvoleného zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti. Příslušná 

pobočka Úřadu práce ČR s OZP uzavírá písemnou dohodu a dokladem o absolvování této 

činnosti je osvědčení. (Zákon č. 435/2004 Sb.) 

6.2 Chráněný trh práce 

Pojem chráněný trh práce se do české právní legislativy dostává až novelou zákona o 

zaměstnanosti, která vešla v platnost 1.1.2018. Došlo k novému rozlišení chráněného a volného 

trhu práce. (Zákon č. 435/2004Sb.) Touto novelizací se zpřehlednil systém příspěvků pro 

zaměstnavatele zaměstnávající OZP, podmínek jejich získávání a nároku na ně. (Machotka, 

2018) Cílem těchto příspěvků, jak na otevřeném, tak chráněném trhu práce, je zatraktivnit 

cílovou skupinu zaměstnavatelům prostřednictvím finančních výhod a zároveň integrovat OZP 

na trh práce a společnosti. (Dohnalová, Bareš 2020) 

Podle zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti je: „chráněný trh práce tvořen 

zaměstnavateli, kteří zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového 

počtu svých zaměstnanců.“ S těmito zaměstnavateli uzavírá Úřad práce ČR písemnou dohodu 

na dobu 3 let, která je shledává zaměstnavateli na chráněném trhu práce. Tato dohoda je 

uzavírána s místně příslušnou krajskou pobočkou Úřadu práce ČR podle sídla zaměstnavatele, 

který je právnickou osobou, nebo v jejímž obvodu má bydliště zaměstnavatel, který je fyzickou 

osobou. (ÚP ČR, 2020). 

Dohodu o uznání zaměstnavatele je možné sjednat v případě, že: 

- tento zaměstnavatel zaměstnává v daném čtvrtletí, které je předcházející dni podání 

žádosti o uzavření dohody více než 50 % OZP z celkového počtu svých zaměstnanců, 

- zaměstnavatel není ke dni podání žádosti pravomocně odsouzen za trestný čin podvodu 

v souvislosti s poskytováním příspěvku na podporu OZP, 
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- zaměstnavatel není v likvidaci, 

- v období za poslední jeden rok vyplácel mzdu nejméně 80 % zaměstnanců se 

zdravotním postižením, a to na účet nebo poštovní poukázkou, kteří současně pracovali 

na jeho pracovišti. (Chráněný trh práce, 2020) 

Zaměstnavatel, který má platnou dohodu o uznání na chráněném trhu práce, může 

poskytovat tzv. náhradní plnění v rámci plnění povinného podílu zaměstnávání OZP a má 

nárok, při splnění zákonem stanovených podmínek na vyplácení příspěvku na podporu 

zaměstnávání OZP. (MPSV, 2020) Podání žádosti o uznání zaměstnavatele na chráněném trhu 

práce probíhá prostřednictvím dvou možností. Zaprvé, je možné podání vytištěného formuláře, 

který žadatel nalezne na příslušném pracovišti Úřadu práce ČR. Zadruhé, je možné podání 

elektronickou formou pomocí informačního systému datových schránek nebo odeslání e-

mailového sdělení na adresu elektronické podatelny. Tento příspěvek nemá nárokový charakter. 

(MPSV, 2020) 

Uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce je novým institutem, 

který přinesla zmíněná novela zákona o zaměstnanosti a nahradila předchozí definování 

chráněného pracovního místa. (Zákon č. 435/2004 Sb.) 

V současné době na chráněném trhu práce tedy nalezneme pouze dva aktéry: 

- zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají více než 50 % zaměstnanců se zdravotním 

postižením z celkového počtu svých zaměstnanců a 

- jednotlivé OZP, které jsou samostatně výdělečně činné neboli OSVČ. (Chráněný trh 

práce, 2020) 

6.3 Příspěvky pro zaměstnavatele zaměstnávající OZP 

Zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají OZP, mají nárok od Úřadu práce ČR na hmotnou 

podporu motivačního charakteru. Tato hmotná podpora je poskytována prostřednictvím 

příspěvků, které upravuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.  

1. Příspěvek na zřízení pracovního místa pro OZP je upraven § 75 zákona č. 435/2004 

Sb., o zaměstnanosti.  

Tento příspěvek náleží zaměstnavateli na otevřeném i chráněném trhu práce a pracovním 

místem zřízeným pro OZP se rozumí místo „…které zaměstnavatel zřídil pro osobu se 

http://chranenytrhprace.cz/zamestnavatele.html
http://chranenytrhprace.cz/zamestnavatele.html
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zdravotním postižením na základě písemné dohody uzavřené s Úřadem práce (Zákon č. 

435/2004 Sb., o zaměstnanosti).“  

Na základě této dohody má zaměstnavatel nárok na příspěvek, který poskytuje Úřad 

práce ČR. Toto zřízené pracovní místo musí být obsazeno OZP nejméně po dobu trvání 3 let. 

Přesná výše příspěvku je sdělována v písemné dohodě, ale maximální výše tohoto příspěvku 

stanovená pro OZP je osminásobek a pro osobu s těžším zdravotním postižením nejvýše 

dvanáctinásobek průměrného platu v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí 

předešlého kalendářního roku. Pokud zaměstnavatel vytváří na základě jedné dohody s Úřadem 

práce ČR 10 a více pracovních míst určených pro OZP je možné, aby výše tohoto příspěvku na 

zřízení jednoho pracovního místa dosáhla desetinásobek a pro osobu s těžším zdravotním 

postižením, nejvýše čtrnáctinásobek průměrného platu v národním hospodářství za první až 

třetí čtvrtletí předešlého kalendářního roku. Při nedodržení podmínek, které jsou sjednané 

v dohodě vzniká žadateli povinnost příspěvek vrátit nebo vrátit jeho část. (Zákon č. 435/2004 

Sb.) 

Podání žádosti o tento příspěvek probíhá prostřednictvím dvou možností. Zaprvé, je 

možné podání vytištěného formuláře, který žadatel nalezne na příslušném pracovišti Úřadu 

práce ČR. Zadruhé, je možné podání elektronickou formou pomocí informačního systému 

datových schránek nebo odeslání e-mailového sdělení na adresu elektronické podatelny. Tento 

příspěvek nemá nárokový charakter. (MPSV, 2020) 

2. Příspěvek na úhradu provozních nákladů vynaložených v souvislosti se 

zaměstnáváním osoby se zdravotním postižením je upraven § 76 zákona č. 435/2004 

Sb., o zaměstnanosti.  

Tento příspěvek náleží pouze zaměstnavateli na otevřeném trhu práce, jelikož není 

možný souběh tohoto příspěvku s příspěvkem na podporu zaměstnávání OZP na chráněném 

trhu práce. 

Příspěvek na úhradu provozních nákladů vynaložených v souvislosti se zaměstnáváním 

OZP poskytuje Úřad práce ČR na základě písemné dohody, která je sjednána se 

zaměstnavatelem zaměstnávajícím OZP v rámci pracovně právního vztahu. Příspěvek není 

možné udělit na OZP pracující mimo pracoviště zaměstnavatele nebo dočasně přiřazenou k 

výkonu práce u zaměstnavatele, který je agenturou práce. Roční výše příspěvku může činit 

maximálně 48 000 Kč pro jednu OZP. (Zákon č. 435/2004 Sb.) 
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Tento příspěvek je možné udělit na: 

- zvýšené správní výlohy ve výši 7 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství 

za první až třetí čtvrtletí předešlého kalendářního roku, 

- výlohy na dopravu materiálu a hotových výrobků, 

- výlohy na modifikaci pracoviště pro OZP. (Zákon č. 435/2004 Sb.) 

Při nedodržení podmínek, které jsou sjednané v dohodě, vzniká žadateli povinnost 

příspěvek vrátit nebo vrátit jeho část. Vrácení příspěvku není možné vymáhat zpětně, pokud 

OZP zanechá pracovní činnosti kvůli zdravotním obtížím nebo v případě jejího úmrtí. Tento 

příspěvek nemá opět nárokový charakter. Podání žádosti o tento příspěvek probíhá stejnou 

cestou jako u prvního zmíněného příspěvku. (MPSV, 2020). 

3. Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném 

trhu práce je upraven § 78 a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.  

Tento příspěvek náleží pouze zaměstnavateli na chráněném trhu práce, je to 

zaměstnavatel, „…se kterým Úřad práce uzavřel dohodu o uznání zaměstnavatele, se poskytuje 

příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením formou částečné úhrady 

vynaložených prostředků na mzdy nebo platy a dalších nákladů.“ (Zákon č. 435/2004 Sb.).  

Poskytování tohoto příspěvku náleží krajské pobočce Úřadu práce ČR, v jejímž obvodu 

sídlí zaměstnavatel, který je právnickou osobou, nebo v jejímž obvodu má místo pobytu 

zaměstnavatel, který je fyzickou osobou. Tímto příspěvkem jsou kompenzovány vynakládané 

prostředky na mzdy nebo platy v měsíční výši 75 % skutečně vynakládaných prostředků na 

mzdy nebo platy na zaměstnance v pracovně právním vztahu, který je OZP, a to včetně 

pojistného na sociální zabezpečení, veřejné zdravotní pojištění a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti. (Zákon č. 435/2004 Sb.) 

Maximální měsíční poskytovaná částka na jednoho zaměstnance činí 12 800 Kč, který 

má přiznaný 1. – 3. stupeň invalidity. 5 000 Kč měsíčně náleží zaměstnavateli na zaměstnance, 

který je uznán jako osoba zdravotně znevýhodněná. Zaměstnavateli také přísluší paušální 

částka 1 000 Kč měsíčně na každou OZP v pracovně právním vztahu. Dále je možné, aby 

zaměstnavatel na každého zaměstnance, který má přiznán 1. – 3. stupeň invalidity, upotřebil 

nárok na zvýšení příspěvku, maximálně však o částku reprezentující rozdíl mezi částkou 12 800 

Kč a příspěvkem uděleným na výlohy na mzdu nebo plat měsíčně. Dohromady může 

zaměstnavatel od Úřadu práce ČR získat příspěvek až do výše 13 800 Kč měsíčně u OZP a až 
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6 000 Kč měsíčně u osob zdravotně znevýhodněných. Tento příspěvek je udělován zpětně, 

jednou za tři měsíce. O příspěvku rozhoduje příslušná krajská pobočka Úřadu práce ČR, v 

jejímž obvodu sídlí zaměstnavatel, který je právnickou osobou, nebo v jejímž obvodu má 

bydliště zaměstnavatel, který je fyzickou osobou. (Zákon č. 435/2004 Sb.) Podání žádosti o 

tento příspěvek probíhá stejnou cestou jako u prvního a druhého zmíněného příspěvku. 

6.4 Podporované zaměstnávání 

6.4.1 Historie podporované zaměstnávání 

Koncept podporovaného zaměstnávání (dále jen PZ) vznikl v sedmdesátých a 

osmdesátých letech v USA s cílem zlepšit pracovní uplatnění lidí s mentálním postižením. Jeho 

motivem bylo, aby lidé s postižením mohli pracovat i mimo chráněný trh práce a v důsledku 

toho nebyli omezeni na svém společenském uplatnění. (Szymanski et. al., 2003) 

PZ bylo vytvořeno jako alternativa k tehdejším službám zaměstnanosti pro osoby s 

mentálním postižením, které v USA v 70. letech nebyly zcela účinné. Cílem bylo pomoci 

osobám s postižením, které byly považovány za práce neschopné vykonávat „běžné 

zaměstnání.“ (Rytmus 2009) Technika PZ a pomoc osobám s postižením na pracovištích 

zprostředkovala zlepšení jejich pracovních schopností a dovedností, vstup na trh práce a 

příležitost osvědčit se v zaměstnání na otevřeném trhu práce. (Vitáková, 2005) 

PZ se devadesátých letech rozšířilo do Kanady a Austrálie i Evropy, ale můžeme se s 

ním setkat v Peru, Zambii, Hong Kongu nebo Novém Zélandu. V Evropě jsou nejúspěšnějšími 

průkopníky skandinávské země. Nejrozvinutější služby jsou poskytovány v Norsku, které se 

rozhodlo testovat praxi PZ ve snaze zabránit nechtěnému důsledku zvyšování výdajů na 

sociální dávky. Sociální politika v oblasti zaměstnanosti je zde v souladu s principy PZ. (Šiška, 

2005) 

V ostatních evropských zemích funguje PZ také velmi dobře. V Německu je služba 

nazývána „služba expertů na integraci“ a zabezpečují ji soukromé organizace. Dle zákona o 

rehabilitaci z roku 2000 je každý region povinen disponovat organizací, která poskytuje služby 

PZ. (Krejčířová et. al., 2005) 

V ČR, na Slovensku a ostatních západoevropských státech funguje v nerovnoměrném 

zastoupení. Pro rozvoj PZ mají významný potenciál zastřešující organizace – Evropská unie 
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pro podporované zaměstnávání (European Union of Supported Employment – dále jen EUSE) 

a Světová asociace pro podporované zaměstnávání (World Association of Supported 

Employment – dále jen WASE). EUSE byla založena roku 1992 s cílem podpory rozvoje PZ 

v Evropě. K jejím důležitým činnostem se řadí organizace Mezinárodních konferencí k PZ, 

příprava primárních koncepčních dokumentů (jedná se o Standardy a etický kodex 

v podporovaném zaměstnání) nebo šíření osvěty. (Šiška, 2005) 

V ČR vznikla první agentura PZ v roce 1995 v Praze v rámci občanského sdružení 

Rytmus. V současné době je možné nalézt služby PZ ve všech krajích a jejich poskytovatelé 

jsou nevládní organizace. (Vitáková et. al., 2005)  

6.4.2 Koncept podporovaného zaměstnávání 

PZ se rozumí časově omezená služba určená osobám zdravotně znevýhodněným, které 

hledají placené zaměstnání v běžném pracovním prostředí. Schopnosti těchto osob získat a 

zachovat si zaměstnání jsou zároveň z mnoha důvodů omezeny do té míry, že vyžadují 

individuální dlouhodobou a průběžně poskytovanou podporu před i v průběhu zaměstnání. 

(Česká unie pro PZ, 2021) 

Česká unie pro PZ uvádí dva cíle PZ: 

1. Umožnit uživatelům služby získat a zachovat si vhodné zaměstnání na otevřeném trhu 

práce. 

2. Zvýšit rozsah samostatnosti uživatelů a jejich dovedností potřebných k získání a 

zachování si zaměstnání, upevnit a posílit jejich pracovní návyky a motivaci 

k profesnímu rozvoji. (Česká unie pro PZ, 2021) 

V českém právním řádě se zaměstnávání OZP řídí zákonem č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti, avšak PZ spadá pod sociální službu sociální rehabilitace. Sociální rehabilitací 

se podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách rozumí „soubor specifických činností 

směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich 

specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro 

samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných 

schopností, potenciálů a kompetencí.“ (Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) Tato 

služba je poskytována prostřednictvím terénních, ambulantních nebo pobytových služeb ve 

střediscích sociálně rehabilitačních služeb. 
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V rámci terénních nebo ambulantních služeb jsou poskytovány následující činnosti: 

- nacvičování dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších 

činností, které vedou k sociální inkluzi, 

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředí, 

- vzdělávací, výchovné a aktivizační aktivity 

- pomoc a podpory při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při zajišťování osobních 

záležitostí. (Zákon č. 108/2006 Sb.) 

Jde – li o pobytové služby, je navíc poskytováno: 

- ubytování, 

- strava, 

- podmínky pro zajištění osobní hygieny nebo pomoc při osobní hygieně. (Zákon č. 

108/2006 Sb.) 

6.4.3 Znaky a principy PZ 

Vitáková et. al. (2005) uvádí charakteristické znaky PZ: 

1. Zaměstnání 

• nachází se na otevřeném trhu práce, přičemž většina zaměstnanců daného 

zaměstnavatele není znevýhodněna a nevyžaduje zvláštní pomoc nebo podporu, 

• práce má stabilní charakter, pracovní poměr se uzavírá na dobu určitou nebo neurčitou, 

• pracovní místo reflektuje schopnosti, dovednosti, zájem a osobní možnosti uživatele 

služby a zároveň umožňuje jeho profesní rozvoj, 

• uživatel služby má obdobné pracovní podmínky jako ostatní zaměstnanci, 

• jedná se o hodnotnou a smysluplnou práci, zaměstnavatel a zaměstnanec profitují 

z provedené práce, 

• uživateli služby je na pracovišti umožněno sociální uplatnění. (Vitáková et. al., 2005) 

 

2. Poskytovaná podpora 

• je individualizovaná, zaměřuje se na potřeby konkrétního uživatele služby a 

konkrétního zaměstnavatele, 
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• podpora se soustředí nejen na nalezení vhodného pracovního místa pro uživatele 

služby, ale i jeho zachování, podpora je poskytovaná i po uzavření smlouvy se 

zaměstnavatelem, 

• podstatou podpory v PZ je osobní pomoc pracovníka PZ, podpora je poskytována 

přímo na pracovišti nebo mimo něj, pracovníci PZ dále poskytují odborné 

poradenství v pracovně – právních vztazích, karierní poradenství, doprovod 

uživatelů služby např. na ÚP, k zaměstnavatelům, jednají se zaměstnavateli, úřady 

apod., 

• podpora se zaměřuje na získávání a uplatňování znalostí, návyků a dovedností, které 

jsou důležité při hledání, získávání a zachování zaměstnání (motivace k práci, 

sociální adaptace, seznámení s firemní kulturou), 

• součástí podpory je také vyhledávání poskytovatelů přirozené podpory na pracovišti 

i mimo ni, jde o osoby, které uživateli mohou případně adaptovat se na zaměstnání, 

• podpora je poskytována uživateli PZ aktivní formou, 

• podpora je poskytována i zaměstnavateli, např. s úpravou pracovních podmínek a 

náplně práce, vytvoření podmínek pro přijetí uživatele do pracovního kolektivu. 

(Vitáková et. al., 2005) 

6.4.4 Filozofie PZ a hodnoty 

 PZ staví na filozofii, kterou představuje několik principů: 

• Princip uplatnění práva na práci – každý člověk má nárok na práci, na svobodnou 

volbu zaměstnání, spravedlivé pracovní podmínky a ochranu proti nezaměstnanosti. 

• Občanský princip – každý člověk, které je znevýhodněný z různých důvodů na 

trhu práce, má nejen srovnatelná práva, ale i povinnosti jako člověk bez 

znevýhodnění. 

• Princip konstruktivního přístupu – PZ neposuzuje, zda je člověk práce schopný 

či neschopný, ale snaží se na základě zájmů, přání, schopností daného člověka 

propojit jeho dovednosti a možnosti s potřebami zaměstnavatele. 

• Princip individuálního přístupu – PZ respektuje individualitu a jedinečnost 

každého člověka. 
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• Princip aktivního přístupu uživatele služeb – PZ staví na předpokladu, že uživatel 

služby je zodpovědný za nalezení a udržení si vhodného zaměstnání, pracovník PZ 

nerozhoduje na uživatele služeb. (Vitáková et. al., 2005) 

EUSE uvádí hodnoty PZ, které jsou v souladu s koncepcemi empowermentu, sociálního 

začlenění, důstojnosti a respektu k jednotlivcům a jsou přítomny v rámci celého procesu PZ. 

Jde o následující hodnoty: 

• individualita – činnosti PZ respektují zájmy, preference, životní 

podmínky a životní historii uživatele služby, 

• respekt – činnosti PZ jsou vždy přiměřené věku, důstojné a zlepšují 

životní situaci uživatele služby, 

• sebeurčení – PZ napomáhá jedincům vyjádřit jejich zájmy, preference, 

volby a určit jim plán zaměstnaní a života podle osobních a kontextových 

podmínek a podporuje zásadu sebeobhájení uživatele služby, 

• informovaný výběr – PZ napomáhá jednotlivcům plně porozumět 

příležitostem, aby si mohli vybrat zaměstnání v rámci svých preferencí a 

s pochopením důsledků jejich volby, 

• empowerment (zplnomocnění) – PZ napomáhá jednotlivcům rozhodovat 

o jejich životním stylu a účasti ve společnosti. Jednotlivci jsou centrálně 

zapojováni do plánování, rozvoje a hodnocení služby PZ, 

• důvěrnost – poskytnuté informace jsou důvěrné, 

• flexibilita – služby PZ jsou flexibilní a reagují na potřeby jednotlivců a 

lze je přizpůsobit konkrétním požadavkům, 

• přístupnost – služby PZ jsou přístupné všem OZP. (EUSE, 2021) 

6.4.5 Cílová skupina služeb PZ 

Služby PZ jsou určeny osobám, jejichž dovednosti nutné k získání a udržení si zaměstnání 

na otevřeném trhu práce mají oproti jiným osobám sníženou úroveň, tudíž mají méně příležitostí 

k běžnému pracovnímu uplatnění. Nižší úrovní dovedností potřebných k získání a udržení si 

vhodného zaměstnání se rozumí taková úroveň dovedností, že člověk potřebu v těchto ohledech 

odbornou pomoc a podporu pracovníka PZ. To znamená, že člověku nestačí k nalezení a 
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udržení si vhodného zaměstnání absolvovat kurz, školící program či poskytnutí odborného 

poradenství. (EUSE, 2010) 

Nejčastějšími uživateli PZ jsou OZP, službu ale mohou také využít např. osoby závislé 

na návykových látkách, lidé bez domova, osoby po výkonu trestu odnětí svobody, osoby 

sociálně vyloučené a další. Společným znakem všech uživatelů služby PZ je zájem pracovat, 

osoba mající znevýhodnění a produktivní věk umožňující participovat na trhu práce. 

(Krejčířová, 2005) 

6.4.6 Proces PZ 

Procesem PZ se nazývá: „sled činností vedoucích k tomu, aby uživatel získal a udržel si 

vhodné pracovní místo na otevřeném trhu práce.“ (Vitáková et. al., 2005) Tyto činnosti se 

orientují především na uživatele služby, významným příjemcem podpory je však zaměstnavatel 

i osoby blízké uživateli služby (rodinní příslušníci a přátelé). (Vitáková et. al., 2005) 

Proces PZ je v užším pojetí ohraničen: 

- na počátku procesu je ze strany potenciálního uživatele služby projeven zájem o 

nalezení vhodného zaměstnání na otevřeném trhu práce a  

- na konci má tento uživatel vhodné zaměstnání s předpokladem, že tento stav bude 

přetrvávat až do budoucnosti. (Krejčířová, 2005) 

Proces PZ lze rozdělit do pěti následujících fází: 
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Zdroj: EUSE, 2010 

1. Zapojení uživatele 

Zapojení uživatele je první fáze procesu PZ a je zcela klíčová. Je nutné, aby byla nejprve 

vhodně nastavena spolupráce mezi uchazečem o zaměstnání a poskytovatelem služby, až poté 

je možné postoupit do další fáze procesu PZ. (EUSE, 2010) 

 Cílem zapojení uživatele se rozumí jeho podpora v informovaném rozhodování. 

Uživatel služby musí sám učinit rozhodnutí, jestli bude službu využívat a hledat placené 

zaměstnání na otevřeném trhu práce. Tato fáze zahrnuje rozsáhlou škálu činností, které jsou 

navrženy tak, aby byl jedinec seznámen s podrobnými informacemi a znalostmi, na jejichž 

základě se rozhodne do procesu PZ vstoupit, či ne. Pro úspěšný výsledek je důležité, aby 

všechny tyto činnosti byly relevantní a zaměřené na konkrétního jedince. (EUSE, 2010) Dále 

jsou zjišťovány preference uživatele v oblasti pracovního uplatnění a dojednávají se podmínky 

poskytování služeb PZ a následně je uzavřena dohoda, která je výsledkem shody pracovního 

konzultanta a uživatele služby na cílech, způsobech jejich dosahování, závazcích, právech a 

povinnostech, také podmínkách, za kterých je možné smlouvu ukončit. (Vitáková et. al., 2005) 

2. Pracovní profil a plánování 

Pracovní profil a plánování je druhá fáze PZ. Tyto činnosti vycházejí z přístupu 

zaměřeného na člověka a umožňují při hledání a udržení zaměstnání na otevřeném trhu 

postupovat strukturovaně a s přesným zaměřením na cíl. Základním cílem pracovního profilu 

je dosáhnout co nejlepší koordinace dovedností a potřeb uživatele služby s nároky pracovního 

místa, tj. získání vhodného pracovního místa pro vhodného uchazeče. (EUSE, 2010) 

 Při sestavování osobního profilu se pracovní konzultant zaměřuje zejména na zjištění 

následujících oblastí: 

• motivace uživatele k pracovnímu uplatnění – do značné míry určuje úspěšnost služby, 

• představy a přání uživatele – jsou považovány na hlavní východisko PZ, 

• dovednosti a schopnosti – potřebné k výkonu zaměstnání, 

• vzdělání – všeobecná a odborná příprava, vzdělávací a rekvalifikační kurzy, 

• dosavadní zkušenosti s prací – jsou významné při hledání zaměstnání, 

• zájmy a koníčky, 
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• orientace ve vlastních možnostech – je důležité, aby byl uživatel dobře orientovaný ve 

svých možnostech, 

• zdroje pomoci využitelné při získávání a udržení pracovního místa – vnitřní a vnější 

zdroje uživatele, 

• okolnosti důležité pro získávání a udržení pracovního místa – jde např. o bydlení, 

posouzení zdravotního stavu lékařem, typ invalidity a invalidního důchodu aj.  

(Vitáková et. al., 2005) 

Podkladem pro vytvoření vhodného pracovního místa je bezesporu požadavek 

uživatele, nicméně je nutné, aby se tento požadavek překrýval s potřebami trhu práce. Dalším 

krokem je vytváření představy vhodného pracovního místa, jehož cílem je získat podobu 

vhodného pracovní místa pro konkrétního uživatele, která je výsledkem porovnání osobního 

profilu uživatele a potřeb trhu práce. Následuje plánování cesty k získání vhodného zaměstnání, 

jejímž smyslem je popsat kroky, které jsou prováděny při plánování způsobu získání vhodného 

pracovního místa a zdůraznit význam plánování v celém procesu PZ. (Vitáková el. Al.,2005) 

Pracovní konzultant je při tvorbě pracovního profilu a plánu zodpovědný za vytvoření 

dobrého funkčního vztahu s uživatelem a zároveň udržení potřebného profesionálního odstupu. 

Dále je důležité určit, kdo je zodpovědný za jednotlivé činnosti. (EUSE, 2010) 

3. Hledání zaměstnání 

Hledání práce je fází, ve které dochází k propojení uchazečů o zaměstnání a 

potenciálních zaměstnavatelů. Na schopnosti a dovednosti uchazeče hledíme z hlediska 

uplatnění na otevřeném trhu práce a snažíme se sladit potřeby uchazeče o zaměstnání s 

potřebami zaměstnavatele. Pro úspěšné fungování PZ je důležité, aby byl tento proces výhodný 

pro obě strany, tedy pro uživatele služby PZ a zaměstnavatele. (EUSE, 2010) 

 V této fázi dochází také k tréninku dovedností potřebných k získání a udržení vhodného 

pracovního místa, jejichž cílem je: 

- získat a udržet si vhodné zaměstnání, 

- zvýšit míru soběstačnosti v procesu hledání práce a její a vykonávání na pracovišti 

- zachovat či zvýšit motivaci uživatele. (Vitáková et. al., 2005) 

Trénink dovedností probíhá ve dvou formách: 
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- práce ve skupině, tzv. Job cluby – sociální prostředí je využíváno k výměně zkušeností 

a uplatnění metody „hraní rolí“. 

- individuální konzultace s pracovníkem PZ – nácvik dovedností je intenzivnější a 

zaměřený na konkrétní dovednost. (Vitáková et. al., 2005) 

4. Zapojení zaměstnavatele 

PZ je efektivní pouze v případě, že agentury PZ pracují s uživateli služby i 

zaměstnavateli. Pracovníci PZ formují schopnosti a dovednosti uchazečů a párují je s potřebami 

zaměstnavatelů. V procesu PZ je důležité si uvědomit, že zaměstnavatel je ten, kdo má právo 

rozhodovat, koho přijme či nepřijme do práce, a tak je zcela oprávněné vnímat zaměstnavatele 

jako stejně důležitého uživatele. Při práci se zaměstnavateli nemusí jít vždy nutně o osobní 

setkání, např. propagační materiály cílené na zaměstnavatele mohou mít velký vliv na 

prezentaci PZ na profesionální úrovni. Pracovní konzultant PZ předává zaměstnavateli 

informace o službě PZ, představuje uživatele služby jako vhodného uchazeče o zaměstnání, 

zjišťuje potřeby zaměstnavatele a následně je páruje s potřebami uchazeče, podílí se na přípravě 

pracovní náplně a pracovního plánu a pracovní smlouvy. Dále je důležité, aby byl konzultant 

schopný předat zaměstnavateli informace, které se pojí se zaměstnáváním znevýhodněného 

uchazeče. Jde o hledisko sociální, ale i hledisko finanční. (EUSE, 2010) 

5. Přímá a nepřímá podpora 

Poskytování vhodné a přiměřené míry podpory je důležité jak přímo na pracovišti, tak i 

nepřímo mimo pracoviště. Jde o zásadní aspekt PZ pro mnoho lidí se zdravotním či jiným 

znevýhodněním. Efektivní přímá i nepřímá podpora v zaměstnání i mimo něj je jedním z 

hlavních prvků, které odlišují službu PZ od jiných služeb podobného zaměření. (EUSE, 2010) 

 Podpora poskytovaná přímo na pracovišti uživatele se nazývá pracovní asistence, která 

se vyznačuje přítomností pracovního konzultanta nebo asistenta na pracovišti s uživatelem po 

celou nebo část pracovní doby a takové systematické působení na uživatele, které podporuje 

zvládání požadovaných činností a očekávaného chování. (Vitáková et al., 2005) Souběžně je 

podstatná i podpora nepřímá mimo pracoviště, která se realizuje formou konzultací 

s pracovníkem agentury PZ. Důležitá je pro osobu se znevýhodněním je podpora přirozená, 

která je uživateli poskytovaná ostatními spolupracovníky na pracovišti. (EUSE, 2010) 
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EMPIRICKÁ ČÁST 

7 Výzkum  

Tématu zaměstnávání OZP a jeho výzkumu se v ČR věnuje mnoho subjektů. Jedná se 

např. o Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Národní rada OZP v ČR nebo Nadační fond 

pro podporu zaměstnávání OZP. 

7.1 Cíl výzkumu  

Empirická část diplomové práce se zabývá tématem PZ OZP v Jihočeském kraji (dále 

jen JČ kraj). V úvodu empirické části budou objasněny možnosti zaměstnávání OZP v JČ kraji, 

bude popsáno území, cílová skupina a organizace podílející se na zaměstnávaní OZP. Dále 

budou uvedeny projekty na podporu zaměstnanosti OZP. 

Cílem práce je popsat, jaké jsou možnosti PZ OZP v JČ kraji. Diplomová práce mapuje 

náhled sociálních pracovníků, zástupců zaměstnavatelů a uživatelů služby na současný stav PZ 

OZP v JČ kraji. Práce dále zjišťuje jeho průběh, silné stránky a přínosy, slabé stránky, hrozby 

a příležitosti dalšího rozvoje. 

7.1.1 Výzkumné otázky 

Hlavní výzkumná otázka: 

Jak sociální pracovníci, zástupci zaměstnavatelů a uživatelé nahlížejí na současný stav 

PZ OZP v JČ kraji? 

Dílčí výzkumné otázky: 

VO 1: Jak probíhá PZ v JČ kraji? 

- z pohledu sociálních pracovníků, zaměstnavatelů a uživatelů 

VO2: Jaké jsou silné stránky a přínosy PZ v JČ kraji? 
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- z pohledu sociálních pracovníků, zaměstnavatelů a uživatelů 

VO 3: Jaké jsou slabé stránky a překážky PZ v JČ kraji?  

- z pohledu sociálních pracovníků, zaměstnavatelů a uživatelů 

VO 4: Jaké jsou hrozby PZ v JČ kraji? 

VO 5: Jaké jsou příležitosti dalšího rozvoje PZ v JČ kraji? 

- z pohledu sociálních pracovníků, zaměstnavatelů a uživatelů 

7.2 Metodika 

7.2.1 Použitá metodika a technika sběru dat 

V empirické části je zvolen kvalitativní výzkum, který vychází z důkladného popisu 

zkoumaného jevu v jeho přirozeném sociálním prostředí. (Hendl, 2016) Všechna data byla 

získána prostřednictvím metody dotazování a techniky polostrukturovaného rozhovoru. Hlavní 

výhoda této techniky primárně spočívá v přímém kontaktu s respondentem a tím je umožněno 

vyjasnit si případná nedorozumění, která mohou nastat v průběhu rozhovoru. Další výhodou je 

nesporně rozsáhlý prostor, který mohou respondenti využít pro vyjádření svých subjektivních 

názorů a postojů k dané problematice. (Miovský, 2006) 

Byly zvoleny čtyři typy respondentů: 

- sociální pracovníci nebo ostatní pracovníci pracující v organizacích věnující se PZ, 

- zástupci zaměstnavatelů mající zkušenost se službou PZ, 

- uživatelé služby PZ, 

- pracovnice ÚP ČR. 

Strukturu rozhovorů tvoří soubory rozdílných otázek, které jsou uvedeny v příloze č. 1. 

Otázky se týkají pěti oblastí: náhled na současný stav PZ, průběh PZ, silné stránky a přínosy, 

slabé stránky, hrozby a příležitosti dalšího rozvoje. 

Rozhovory se uskutečnily během měsíce března a dubna a jejich průměrná délka činila cca 

60 min. Některé rozhovory byly uskutečněné on – line formou, prostřednictvím Skype, nebo 

prostřednictvím telefonického kontaktu, vzhledem k současné epidemiologické situaci. 
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Bylo provedeno celkem 16 rozhovorů: 5 rozhovorů se sociálními pracovníky, 5 rozhovorů 

se zaměstnavateli, 5 rozhovorů s uživateli a 1 rozhovor s ÚP ČR. 8 rozhovorů bylo provedeno 

formou face to face, 6 formou Skype a 2 formou telefonického kontaktu. 

7.2.2 Výběr výzkumného souboru 

Pro účely diplomové práce byly zvoleny čtyři typy výzkumného souboru. První typ 

výzkumného souboru byl vybrán prostřednictvím Registru poskytovatelů sociálních služeb 

pomocí účelového výběru. Byly vybrány sociální služby sociální rehabilitace v JČ kraji. Výběr 

tohoto typu výzkumného souboru probíhal na základě předem stanovených kritérií. Zvoleny 

byly organizace, které tato kritéria splňovaly a zároveň byly ochotny se výzkumu zúčastnit. 

(Patton in Miovský, 2006). První kritériem bylo oslovit sociální služby sociální rehabilitace 

poskytující službu PZ. Druhým kritériem bylo stanoveno místo poskytování sociální služby, 

jedná se konkrétně o JČ kraj. Třetím kritériem byla stanovena pracovní pozice, kterou 

respondenti v dané organizace a jsou jimi sociální pracovníci. 

 Podle těchto kritérií byly nalezeny pouze tři organizace, výzkum byl tak rozšířen i na 

organizace, které poskytují PZ v rámci soutěžních projektů financovaných z Evropského 

sociálního fondu. Další dvě organizace byly vybrány pomocí metody sněhové koule, kdy 

respondenti ze zúčastněných organizací PZ zprostředkovávali kontakt na dalšího potenciálního 

respondenta. (Vojtíšek, 2012) Byly stanoveny opět tři kritéria: poskytování služby PZ, 

organizace nacházející se v JČ kraj, pracovní pozice respondenta – sociální pracovník. 

Na základě telefonického kontaktu bylo osloveno celkem deset organizací, přičemž 

s realizací výzkumu jich souhlasilo pět. Ostatní organizace se nezapojily z nedostatečných 

časových možností a současné pandemické situace. 

Druhý typ výzkumného souboru tvoří zaměstnavatelé. Zaměstnavatelé byli vybráni 

prostřednictvím metody sněhové koule. Kontakty poskytli respondenti z organizací PZ. Výběr 

tohoto typu výzkumného souboru probíhal taktéž na základě předem stanovených kritérií. Byli 

vybráni zaměstnavatelé, kteří tato kritéria splňovali a zároveň byli ochotni se výzkumu 

zúčastnit. (Patton in Miovský, 2006). Byly stanoveny dvě kritéria: zaměstnavatelé mající 

zkušenost se službou PZ, sídlo zaměstnavatele nacházející se v JČ kraji.  

Na základě telefonické kontaktu bylo osloveno celkem deset zaměstnavatelů, přičemž 

s realizací výzkumu jich souhlasilo pět. 
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Třetí typ výzkumného souboru tvoří OZP. OZP byli vybráni prostřednictvím metody 

sněhové koule, kdy kontakt poskytli samotní zaměstnavatelé nebo organizace PZ. Ti 

zprostředkovali kontakt na OZP, u kterých předpokládali ochotu zapojit se do výzkumu. Bylo 

stanoveno pouze jedno kritérium: OZP mající zkušenost se službou PZ. Na základě 

telefonického kontaktu bylo osloveno sedm OZP, přičemž pět souhlasilo s realizací výzkumu. 

Čtvrtý typ výzkumného souboru tvoří pracovnice ÚP ČR na pozici odborného/vrchního 

referenta – poradce OZP v Oddělení poradenství a dalšího vzdělávání, která objasní situaci OZP 

na trhu práce a možnosti podpory od ÚP ČR. 

Tabulka č. 1 Charakteristické údaje všech respondentů (R1 – R15) 

Respondent Pohlaví Typ respondenta 

Respondent 1 Žena Sociální pracovník 

Respondent 2 Žena Sociální pracovník 

Respondent 3 Žena Sociální pracovník 

Respondent 4 Žena  Sociální pracovník 

Respondent 5 Žena Sociální pracovník 

Respondent 6 Žena Zaměstnavatel 

Respondent 7  Muž Zaměstnavatel 

Respondent 8 Muž Zaměstnavatel 

Respondent 9 Žena Zaměstnavatel 

Respondent 10 Muž Zaměstnavatel 

Respondent 11 Žena OZP 

Respondent 12 Žena OZP 

Respondent 13 Žena OZP 
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Respondent 14 Žena OZP 

Respondent 15 Žena OZP 

Zdroj: Vlastní výzkum, 2021 

Jednotliví respondenti (R1 až R15) budou blíže charakterizováni v následujících 

kapitolách. 

7.2.3 Analýza získaných dat 

Data získaná v průběhu rozhorů byly pro větší přehlednost přepsána. Jejich analýza 

proběhne prostřednictvím metody otevřeného kódování, která v datech nachází pomocí kódů 

určitá témata vztahující se k novým vzniklým myšlenkám. Následně budou tyto kódy přiřazeny 

do kategorií a podkategorií (Hendl, 2016). V rámci výzkumu vznikne 5 kategorií, které budou 

kopírovat výzkumné otázky: náhled na současný stav PZ, průběh PZ, silné stránky a přínosy, 

slabé stránky, hrozby, a příležitosti dalšího rozvoje. Pro větší přehlednost budou výsledky, 

podkapitoly „Náhled na současný stav PZ v JČ kraji“ a „Průběh PZ v JČ kraji“, zobrazeny 

prostřednictvím diagramů tzv. myšlenkových map, které zobrazují vzájemné vztahy a 

souvislosti. (Buza, Buzan, 2011) Další výsledky podkapitol „Silné stránky a přínosy“, „Slabé 

stránky“, „Hrozby“ a „Příležitosti zlepšení“ budou zobrazeny prostřednictvím SWOT 

analýzy. 

Myšlenkové mapy umožňují grafické znázornění a obsahují vztahy mezi jednotlivými 

prvky, které se vztahují k určitému tématu. (Buza, Buzan, 2011) Myšlenkové mapy byly 

zpracovány v programu MindMaster. 

7.2.4 Etika výzkumu 

Před zahájením jednotlivých rozhovorů byli všichni respondenti seznámeni s účelem a 

podmínkami výzkumu. Byla zajištěna anonymita respondentů a v rámci výzkumu jim byly 

přiděleny číslice: R1, R2, R3 až R 15. Respondenti svým podpisem souhlasili s nahráváním 

rozhovoru a jeho následným zpracováním výhradně pro účely diplomové práce. Informovaný 

souhlas je uvedený v příloze č. 2. Pouze jeden respondent odmítl nahrávání rozhovoru a jeho 

odpovědi byly zapisovány v průběhu rozhovoru. 
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7.2.5 Limity výzkumu 

Mezi hlavní limity provedeného výzkumu vnímám současnou pandemickou situaci, a 

proto musely být některé rozhovory provedeny on – line formou, případně prostřednictvím 

telefonického kontaktu. Výhodou těchto forem dotazování je bezesporu úspora času při 

dojezdech za jednotlivými respondenty, ale naopak obtížnější je navázání důvěry mezi 

výzkumníkem a respondentem.  

Dalším limitem výzkumu byla velká časová vytíženost respondentů ze skupiny 

zaměstnavatelů, kteří své odpovědi podávali velmi stručným popisem. Při dotazování na další 

témata zastávali spíše odmítavý postoj z nedostatku časových možností. 

7.3 Popis území 

Pro účely empirické části se územím rozumí JČ kraj. Je dlouhodobě označován 

především jako zemědělská oblast s rozvinutým rybníkářstvím a lesnictvím. Až během 

minulého století došlo k rozmachu průmyslu se zaměřením na zpracovatelské činnosti. 

Představuje geograficky relativně uzavřený celek, jehož jádro tvoří jihočeská kotlina. Na 

jihozápadě je ohrazena Šumavou, na severozápadě výběžky Brd, na severu Středočeskou 

žulovou vrchovinou, na východě Českomoravskou vrchovinou a na jihovýchodě 

Novohradskými horami. (ČSÚ, 2021) 

Podstatnou část hranice formují státní hranice s Rakouskem a Spolkovou republikou 

Německo, dále sousedí s kraji Plzeňským, Středočeským, Krajem Vysočina a Jihomoravským. 

Příhraniční profil kraje skýtá možnosti efektivní přeshraniční spolupráce ve výrobní oblasti i 

v oblasti služeb spolu s rozvojem cestovního ruchu. (ČSÚ, 2021) 

Území je určeno územím 7 okresů. Konkrétně se jedná o Okres České Budějovice, 

Okres Český Krumlov, Okres Jindřichův Hradec, Okres Písek, Okres Strakonice a Okres 

Prachatice. 
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                                                     Zdroj: ČSÚ, 2020 

Obyvatelstvo je ve srovnání s celou ČR nepatrně starší. Od demografické struktury kraje 

se výrazněji liší pohraniční okres Český Krumlov s pestřejším národnostním složením a mladší 

věkovou strukturou. Spolu s okresem České Budějovice se obvykle vyznačuje nejvyšší 

porodností a nejnižší úmrtnost v kraji. (ČSÚ, 2021) 

Na tvorbě hrubého domácího produktu ČR se podílí přibližně 5 % a v přepočtu na 

1 obyvatele se trvale pohybuje pod republikovým průměrem. Regionální HDP za rok 2019 činí 

281 771 milionů Kč a průměrná hrubá mzda za 1. – 3. čtvrtletí 2020 je 31 551 Kč. (ČSÚ, 2020) 

Podíl nezaměstnaných osob dosahuje dlouhodobě podprůměrných hodnot a Jihočeský 

kraj se v mezikrajském porovnání řadí na jednu z nejnižších příček. Podíl nezaměstnaných osob 

(na obyvatelstvu ve věku 15-64 let) k 31.1. 2021 činí 3, 57 %. Obecná míra nezaměstnanosti 

k 3. čtvrtletí 2020 činí 1,4 %. (ČSÚ, 2021) 

7.3.1 Základní informace JČ kraje: 

Sídlo kraje: České Budějovice 

Rozloha: 10 057,98 km², kraj podílí necelými 13 % na ploše ČR (ČSÚ, 2020) 

Počet obyvatel: 644 239 (ČSÚ, 2020) 

Hustota zalidnění: 64 obyv./ km², má nejmenší hustotou zalidnění z celé ČR (ČSÚ, 2020) 
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7.4 Cílová skupina  

7.4.1 OZP 

31 551 

Cílovou skupinou se rozumí OZP, kteří prezentují jednu z nejzranitelnějších skupin na 

trhu práce, jelikož vzhledem k relativnímu nadbytku pracovní síly nejsou dostatečně 

konkurenceschopní. V období hospodářské recese se ohrožení zdravotně postižených 

zaměstnanců neustále prohlubuje. (Svaz průmyslu a dopravy ČR, 2015) Nízká participace OZP 

na trhu práce a jejich ztížený přístup k zaměstnání je primárně zapříčiněn jejich ZP, které 

redukuje jejich pracovní schopnost. Velmi důležitou roli hrají také předsudky většinové 

společnosti k těmto osobám samotným, jejich výkonosti, soběstačnosti. (Strategie politiky 

zaměstnanosti, 2020) 

Sekundárně se ZP projevuje v dalších aspektech, které omezují uplatnění OZP na trhu 

práce. Jedná se zejména o oblast vzdělávání, jelikož OZP mají také zhoršení přístup ke 

vzdělávání díky svým specifickým potřebám vyplývající ze zdravotního omezení. Okolnosti, 

které ovlivňují úspěšnost OZP na trhu práce, tkví i ve skupině samotné – jde primárně o 

nedostatečnou sebedůvěru a rezignaci na nalezení zaměstnání, včetně spoléhání se na dávky ze 

sociálního systému. V ČR je podpoře zaměstnanosti OZP věnována dlouhodobá pozornost, 

přičemž byl vybudován poměrně rozsáhlý systém jejich podpory na trhu práce. (Strategie 

politiky zaměstnanosti, 2020) 

7.4.2 Počty OZP v JČ kraji 

Na počátku této podkapitoly je potřeba zmínit, že v ČR existuje nedostatek aktuálních 

statistických a analytických materiálů, které by se komplexně, v potřebných souvislostech, 

věnovaly OZP. Statistická data budu čerpat z ÚP ČR a Českého statistické úřadu (dále jen 

ČSÚ). 

Následující tabulka zobrazuje počty invalidních důchodců v JČ kraji podle jednotlivých 

okresů k 31.12.2020. 

Tabulka č.2 Počty invalidních důchodců podle okresů 
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Okres Počet invalidních 

důchodců 

Invalidita I. 

Stupně 

Invalidita II. 

Stupně 

Invalidita III. 

Stupně 

České Budějovice 7 892 4 082 1 347 2 463 

Český Krumlov 2 243 877 366 1 000 

Jindřichův Hradec 3 449 1 400 719 1 330 

Písek 2 378 1 079 341 958 

Prachatice 2 825 1 320 568 937 

Strakonice  3 613 1 622 686 1 305 

Tábor 3 332 1 538 521 1 273 

Jihočeský kraj 25 732 11 918  4 548 9 266 

Zdroj: Vlastní výzkum (ČSSZ, 2021) 

Následující tabulka zobrazuje vývoj průměrné výše invalidních důchodů v Kč v letech 

2018, 2019, 2020. 

 

Tabulka č. 3 Vývoj průměrné výše invalidních důchodů  

 2018 2019 2020 

Průměrná výše 

invalidního důchodu 

ve III. Stupni 

11 059 11 905 12 726 

Muži 11 378 12 226 13 059 

Ženy 10 682 11 526 12 331 
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Průměrná výše 

invalidního důchodu 

ve II. Stupni 

7 205 7 923 8 532 

Muži 7 492 8 214 8 832 

Ženy 6 908 7 628 8 237 

Průměrná výše 

invalidního důchodu 

ve I. Stupni 

6 207 6 851 7 366 

Muži 6 504 7 147 7 664 

Ženy 5 940 6 592 7 116 

Zdroj: Vlastní výzkum (ČSSZ, 2021) 

7.5 Organizace podílející se na zaměstnávaní OZP 

7.5.1 Veřejnoprávní  

V podpoře zaměstnávání OZP hraje velmi důležitou roli stát a jeho organizační složky. 

ÚP ČR 

ÚP ČR prostřednictvím nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti zvyšuje zaměstnanost 

OZP, kteří jsou znevýhodněni právě kvůli svému zdravotnímu stavu. Je samostatnou 

organizační složkou státu a zřizovatelskou funkci plní Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále 

jen MPSV). ÚP ČR podporuje zaměstnanost OZP prostřednictvím poskytování příspěvků 

zaměstnavatelům, které jsou popsány v kapitole „Příspěvky pro zaměstnavatele OZP.“  

Zvyšuje zaměstnanost OZP prostřednictvím pracovní rehabilitace, přípravy k práci a 

specializovaných rekvalifikačních kurzů, uzavírá smlouvy se zaměstnavateli uznanými za 

zaměstnavatele na chráněném trhu práce. Nicméně cílem podpory zaměstnávání OZP by mělo 

být zaměřeno na plnohodnotné začlenění OZP na volný trh práce, pokud to zdravotní stav OZP 

umožní. (MPSV, 2020) ÚP ČR dále realizuje projekty zaměřené na podporu zaměstnanosti 

OZP, které vhodně doplňují nástroje a opatření aktivní politiky zaměstnanosti. (ÚP ČR, 2021) 
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„ÚP ČR a jeho krajské pobočky nabízejí své služby pro OZP dvojím způsobem. Jednak 

jsou to služby, které jsou dostupné pro všechny uchazeče o zaměstnání (tedy i pro OZP), ovšem 

musí být vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání, aby na tyto služby měly nárok. A dále jsou 

to služby specializovaného poradce pro OZP, a zde není nutné, aby byla OZP v evidenci 

uchazečů o zaměstnání. (Rozhovor, ÚP, 2021) Tento specializovaný poradce funguje v rámci 

systémového projektu a zaměřuje se na: 

- poradenství pro osoby, které zajím nemají statut OZP, ale jde o osoby zdravotně 

znevýhodněné 

- poradenství pro OZP (osoby mající statut OZP) 

- poskytování obecných informací pro OZP zaměřující se na sociální poradenství, 

sociální služby a neziskové organizace 

- poradenství k pracovnímu uplatnění na chráněném trhu práce či u běžného 

zaměstnavatel na otevřeném trhu práce 

- informace k pracovní rehabilitaci, 

- informace k rekvalifikačním kurzům, 

- zajištění ergodiagnostického a bilačního vyšetření, 

- případný odkaz na službu PZ. (ÚP ČR,2021) 

Síťování 

„Specializovaný poradce se také soustředí na tzv. síťování, které je velmi důležitým prvkem 

v podpoře zaměstnanosti OZP i zlepšení jejich celkové sociální situace.“ (Rozhovor, ÚP) 

Cílem síťování je udržitelně propojit aktéry sítě služeb, aby navzájem znali své možnosti 

a potřeby a mohli efektivně spolupracovat při řešení konkrétních případů OZP. Práce zahrnuje, 

průběžné mapování potřeb všech aktérů v rámci jejich spolupráce v síti, analýzu potřeb lokální 

sítě služeb pro OZP a síťování – na základě tvořených strategií propojovat jednotlivé aktéry. 

(MPSV, 2017) 

„V JČ kraji máme vytvořenou lokální síť zaměstnavatelů na otevřeném a chráněném trhu 

práce, služeb PZ, různých neziskovek, sociálních služeb a lékařů.“ (Rozhovor, ÚP) 

Krajská pobočka ÚP ČR a kontaktní pracoviště v Jihočeském kraji 

V JČ kraji se nachází krajská pobočka ÚP ČR v Českých Budějovicích a 17 kontaktních 

pracovišť ÚP ČR. (ÚP ČR, 2021) Krajská pobočka a její kontaktní pracoviště zabezpečují 
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všem uchazečům o zaměstnání informační služby v oblasti pracovních příležitostí, zejména o 

volných pracovních místech a situaci na trhu práce. (ÚP ČR, 2021) 

„Tyto informace jsou vždy nabízené jak uchazečům o zaměstnání bez postižení, tak OZP, 

ale ty potřebují většinou vždy větší podporu a celkově péči než klasičtí uchazeči ÚP. OZP 

přicházejí na ÚP většinou demotivováni a s nechutí pracovat, což je velký problém, jelikož 

motivace každého uchazeče, ať je to uchazeč bez omezení, nebo OZP, je velice důležitá. A právě 

u OZP je ještě důležitější, protože mají ztížené podmínky pro nalezení zaměstnání díky jejich 

postižení. (Rozhovor ÚP, 2021). 

7.5.2 Pracovní místa pro OZP 

V JČ kraji jsou OZP nabízena místa na otevřeném trhu práce i chráněném. Uplatnění 

OZP na trhu práce je vždy velice individuální, záleží na typu a intenzitě zdravotního postižení. 

„Pokud je to nějaké lehčí postižení, např. onemocnění pohybového ústrojí, tak mají OZP u 

zaměstnavatele vyšší šanci na zaměstnání. Ale pokud jde o nějaké duševní obtíže nebo mentální 

postižení, tak je to horší a většinou takto postižené osoby na úřadu práce stráví více času, nebo 

jsou u nás opakovaně. A také musí OZP samozřejmě chtít. (Rozhovor ÚP, 2021) Dále záleží na 

splnění požadavků zaměstnavatele, vzdělání OZP a nabídce současných pracovních míst. ÚP 

ČR denně zveřejňuje a aktualizuje volná pracovní místa i vyhrazená pracovní místa přímo pro 

OZP. Myslím si, že nabídka pracovních míst je opravdu široká. Zaměstnavatelé mohou čerpat 

i příspěvky při zaměstnávání OZP, což je pro mě mnohdy velice výhodné.“ (Rozhovor, ÚP, 

2021). 

V evidenci ÚP ČR o volných pracovních místech v JČ kraji k 1.03.2021 je celkem 

17 981 volných pracovních míst, které poskytuje celkem 4 999 zaměstnavatelů. Následující 

tabulka rozlišuje okres, typ pracovního místa (běžné pracovní místo, pracovní místo vyhrazené 

pro OZP), jejich počty a počty zaměstnavatelů nabízejících tyto volná pracovní místa. 

Tabulka č. 4 Volná pracovní místa v JČ kraji podle jednotlivých okresů 

 

Okres 

Typ pracovního místa 

Běžné pracovní místo bez 

omezení 

Vyhrazené pracovní místo 

pro OZP 
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České Budějovice 4 697 292 

Český Krumlov 4 386 101 

Jindřichův Hradec 1 894 34 

Písek 2 458 104 

Prachatice 2 250 46 

Strakonice 1 681 40 

Tábor 3 777 126 

Zdroj: (ÚP ČR, 2021) 

Pracovní pozice jsou velice rozmanité. Vyhrazená pracovní místa pro OZP jsou např. 

kompletační práce, distributor reklamních letáků, frézař, vedoucí účetní, montážní dělník, 

dělník – manipulační pracovník, hlavní účetní, údržba čerpací stanice, řidič, recepční a další. 

Vždy je uvedeno, pro jaký stupeň, či druh zdravotního postižení je pracovní místo vhodné. (ÚP 

ČR, 2021) 

7.5.3 Počty uchazečů o zaměstnání evidovaných v JČ kraji 

Následující tabulka zobrazuje počty uchazečů o zaměstnání a počty uchazečů o 

zaměstnání z řad OZP za měsíc únor 2021 podle jednotlivých okresů  

Tabulka č.5 Počty uchazečů o zaměstnání podle jednotlivých okresů 

Okres Uchazečů 

celkem 

OZP OZZ OZP v I 

stupni 

OZP ve II 

stupni 

OZP ve III. 

Stupni 

České 

Budějovice 

4 225 562 74 324 159 0 

Český 

Krumlov 

2 290 264 52 144 67 0 
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Jindřichův 

Hradec 

1 980 268 46 136 85 1 

Písek 1 492 191 41 118 32 0 

Prachatice 1 172 180 11 110 58 0 

Strakonice 1 861 398 37 215 146 0 

Tábor 2 678 396 91 219 85 0 

Jihočeský 

kraj 

15 698 2 259 352 1 266 632 1 

Zdroj: Vlastní výzkum (ÚP ČR, 2021) 

Následující tabulka zobrazuje počty uchazečů o zaměstnaní OZP, kteří pobírají podporu 

v nezaměstnanosti za měsíc únor podle jednotlivých okresů v JČ kraji 

Tabulka č. 5 Počty uchazečů o zaměstnání OZP pobírající podporu 

v nezaměstnanosti  

Okres Uchazečů s podporou v 

nezaměstnanosti 

České Budějovice 231 

Český Krumlov 76 

Jindřichův Hradec 117 

Písek  76 

Prachatice 77 

Strakonice 137 

Tábor 117 
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Jihočeský kraj 831 

Zdroj: Vlastní výzkum (ÚP ČR, 2021) 

 

Projekty ÚP ČR zaměřené na podporu zaměstnanosti OZP v JČ kraji 

V rámci Operačního programu Zaměstnanost jsou realizovány ve všech krajích ČR 

projekty zacílené na podporu zaměstnanosti OZP. Uchazečům projektů je poskytnut komplex 

nástrojů, které vycházejí z konkrétních potřeb regionálního trhu práce. (ÚP ČR, 2021) 

Tyto projekty jsou trojího typu: 

Projekty jsou realizované na základě výzev Operačního programu Lidské zdroje a 

zaměstnanost, které jsou vyhlašované Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. (ÚP ČR, 2021)  

Jedná se o projekty celorepublikové (tzv. Národní individuální projekty – NIP) 

realizované na celém území ČR. Zaměřují se na realizaci nástrojů a opatření aktivní politiky 

zaměstnanosti, jejichž využití hraje zásadní roli při začleňování uchazečů o zaměstnání na trh 

práce. Nyní jsou realizované dva projekty a zabývají problematikou neodpovídající kvalifikace 

uchazečů a zájemců o zaměstnání potřebám trhu práce, zvyšují zaměstnanost a zaměstnatelnost 

dlouhodobě nebo opakovaně evidovaných uchazečů na ÚP ČR, kam se řadí právě OZP. (ÚP 

ČR, 2020) 

Regionální projekty (tzv. Regionální individuální projekty – RIP) se zaměřují na řešení 

specifických problémů na regionálním trhu práce a kladou důraz na individuální přístup. Nyní 

jsou v JČ kraji realizované tři projekty a zabývají se např. zvyšováním zaměstnanosti a 

zaměstnatelnosti osob ohrožených na trhu práce z důvodu různých znevýhodnění a dlouhodobě 

nebo opakovaně evidovaných uchazečů na ÚP ČR. (ÚP ČR, 2020) 

Systémový projekt je nyní v JČ kraji realizován pouze jeden a zabývá se zvyšováním 

kapacity, komplexnosti a kvality služeb poskytované prostřednictvím institucí veřejných služeb 

zaměstnanosti. Projekt se věnuje poskytování poradenských služeb OZP k řešení jejich 

nepříznivé situace na trhu práce a hledání vhodného zaměstnání, zvyšování osvěty a praktické 

pomoci pro zaměstnavatele při přijímání OZP do zaměstnání. (ÚP ČR, 2021) 

Soutěžní projekty 
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V rámci soutěžních projektů mezi sebou soutěží jednotlivé organizace také 

prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost formou tzv. otevřené výzvy, a ty 

nejúspěšnější jsou vybrány k realizaci (ÚP ČR, 2021).  „Aby byl projekt úspěšný, obstál a 

zvítězil mezi ostatními, tak vždy záleží na tom, jak je ten konkrétní projekt napsán a poté se od 

toho vše odvíjí, aktivity, výše příspěvku, doba pobírání atd.“ (R5). 

Soutěžních projektů se účastní občanská sdružení nebo poradenské a vzdělávací 

instituce, které realizují projekty zaměřené na podporu pracovního uplatnění OZP na volném 

trhu práce, zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti nízkokvalifikovaných a znevýhodněných 

osob na trhu práce nebo zvyšování kompetencí a kvalifikací osob v evidenci ÚP ČR. Nyní je 

realizováno celkem 8 soutěžních projektů. 

7.5.4 Soukromoprávní 

Nestátních neziskových organizací zaměřujících se na podporu činností OZP je v ČR 

poměrně velké množství. Tyto organizace poskytují služby od sociálno poradenství, přes 

poskytování nejrůznějších sociální služeb, až po agentury práce podporující zaměstnávání OZP. 

Tyto organizace jsou uvedeny v příloze č. 3 „Neziskové organizace pro OZP/OZZ v JČ kraji.  

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR 

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (dále jen NRZP ČR) je významnou 

nestátní neziskovou zabývající se problematikou OZP, byla založena v červnu 2000, jako 

zastřešující organizace, která sdružuje spolky OZP. Jde o celostátní organizaci, přičemž 

v každém kraji má své profesionální pracoviště. Poskytuje registrované sociální služby podle 

zákona č. 108/2006 Sb., se zaměřením na odborné sociální poradenství, zajišťuje podmínky pro 

podporu a začleňování OZP a podporuje vytváření rovných příležitostí, jejich společenského, 

kulturního a zejména pracovního uplatnění. V neposlední řadě podporuje tvorbu opatření a 

služeb, které umožňují návrat OZP na trh práce. (NRZP, 2021) 

Česká unie PZ 

Česká unie pro PZ patří mezi další významné nestátní neziskové organizace této oblasti. 

Jejím posláním je formovat, šířit a podporovat ideu PZ v ČR a byla založena v roce 2000. Tato 

Unie si zvolila následující cíle: 

1. slučovat poskytovatele a obhájce služeb PZ, 
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2. zformovat metodiku PZ v intenci s požadavky EUSE a tuto metodiku průběžně 

aktualizovat na základě nových poznatků a zkušeností, 

3. podporovat vznik a rozvoj nových agentur PZ, 

4. prosazovat a obhajovat PZ jako komplex služeb, bez kterých se otevřená společnost 

neobejde, 

5. aktivně participovat v EUSE, 

6. šířit vzdělanost v tomto oboru, 

7. jednat s ústředními státními institucemi ČR, se zástupci nestátního i soukromého 

sektoru. (Vitáková et. al., 2005) 

MESADA o. s. 

MESADA je občanským sdružením, které vzniklo přeměnou písecké pobočky Rytmus 

o. s., fungující od roku 2000. V roce 2017 došlo ke změně názvu na MESADA o. p. Její 

pobočky najdeme v současné době v Jindřichově Hradci, Písku, a Strakonicích. MESADA 

znamená španělsky „podpora“, jak tedy již z názvu vyplývá – posláním spolku je „podporovat 

a naplňovat práva, potřeby a zájmy osob se zdravotním a sociálním znevýhodněním a jejich 

inkluzi do společnosti.“ (MESADA, 2021) 

MESADA o. s., zajišťuje registrované sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách: 

- sociální rehabilitaci (Písek a Jindřichův Hradec) 

- osobní asistence (Písek a Jindřichův Hradec) 

Dále MESADA realizuje programy zaměřené na PZ: 

1) Cesta ke změně III – Písek, Jindřichův Hradec a Strakonice 

2) PZ – cesta ze sociálního vyloučení – Písek 

Projekt Cesta ke změně III je již třetím po sobě jdoucím projektem realizovaný za 

finanční podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu 

Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Jejich cílem je dosáhnout prostřednictvím kombinace 

prvků PZ, systemického poradenství a cíleného individuálního přístupu zvýšení úrovně 

dovedností OZP uplatnit se na trhu práce. Zájemci mohou do projektu vstupovat a účastníci 

vystupovat po celou dobu jeho realizace. Zaměstnavatelům je případně poskytován mzdový 

příspěvek na pracovní místo účastníka na dobu 6 měsíců. (MESADA, 2021) 
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Další významnou nestátní neziskovou organizací je také Nadační fond pro podporu 

zaměstnávání OZP, který vznikl v roce 2007 v reakci na tíživou situaci OZP na trhu práce a 

působí celorepublikově. Cíleně se věnuje aktivnímu vytváření pracovních míst, ale i osvětě a 

vzdělávání personalistů i vedení firem, které mají zájem zaměstnávat OZP. (NFOZP, 2021) 
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8 Výsledky  

Následující kapitola zobrazuje výsledky kvalitativního výzkumu. Jednotlivé kategorie 

obsahují několik podkategorií, které jsou pro větší přehlednost znázorněny pomocí 

myšlenkových map. Jednotlivé kategorie jsou následně rozděleny do 3 oblastí: sociální 

pracovníci, zaměstnavatelé a uživatelé a reprezentují odpovědi jednotlivých cílových skupin 

výzkumu. 

8.1 Náhled na současný stav PZ  

Tato hlavní výzkumná otázka mapuje náhled sociálních pracovníků, zástupců 

zaměstnavatelů a uživatelů na současný stav PZ v JČ kraji. Dále zjišťuje, jaké mají OZP 

postavení na trhu práce, jaká je důležitost zaměstnání v životě OZP, zkušenosti cílových skupin 

se službou PZ, informovanost o zaměstnávání OZP a službě PZ. 

8.1.1 Sociální pracovníci 

Základní charakteristické údaje vybraných sociálních pracovníků 

Tabulka č. 1 zobrazuje typ organizace, ve které jednotliví sociální pracovníci (R1 až 

R5) pracují, jejich pracovní pozice a délku praxe v dané organizaci. 

Respondent  Typ organizace Pracovní pozice Délka praxe 

R1 Občanské 

sdružení 

Pracovní konzultant 3 roky 

R2 Občanské 

sdružení 

Pracovní konzultant 1,5 roku 

R3 Občanské 

sdružení 

Pracovní konzultant 7 měsíců 

R4 Občanské 

sdružení 

Odborný pracovník 

projektu 

2 roky 
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R5 Poradenská a 

vzdělávací 

instituce 

Odborný pracovník 

projektu 

10 let 

Zdroj: Vlastní výzkum, 2021 

Tři respondenti (R1, R2, R3) pracují na pracovní pozici pracovního konzultanta, jehož 

úkolem je: „poskytovat uživatelům pomoc a podporu při vytváření představy o práci, 

vyhledávání pracovního místa a vést klienta k samostatnosti a současně posilovat jejich 

empowerment. Dále navazujeme spolupráci se zaměstnavateli.“ (R1) Náplň odborného 

pracovníka projektu je obdobného charakteru a R5 ji vnímá spíše komplexněji: „my OZP zpět 

zapojujeme do společenského a pracovního života.“ (R5) Čtyři respondenti (R1 až R4) navíc 

mají částečný úvazek v sociální službě sociální rehabilitace, která je se službou PZ v mnoha 

ohledech úzce spojena. 

Postavení OZP na trhu práce z pohledu vybraných sociálních pracovníků 

Schéma č. 1 znázorňuje důvody obtížného postavení OZP na trhu práce 

 

Zdroj: Vlastní výzkum, 2021 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Zam%C4%9Bstnavatel
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Stejně jako ve většině zahraničních systémů, tak v ČR, je zdravotní postižení na trhu 

práce vnímáno jako specifický typ znevýhodnění, jehož nositelé komplikovaně nacházejí 

zaměstnaní. Obtížné postavené OZP na trhu práce shodně vnímají i respondenti (R1 až R5). 

Obtíže se nacházejí v oblasti nízké rozmanitosti pracovních pozic vyhrazených pro 

OZP. Tato vyhrazená pracovní místa vyhovují spíše uživatelem, kteří chtějí pracovat např. na 

pozicích úklidového pracovníka, hlídací služby nebo dělníka. (R1) Někteří zaměstnavatelé 

upřednostňují OZP z důvodů slev na daních a dalších příspěvků, jiní jsou naopak skeptičtí 

k jejich zaměstnání, obávají se slabého výkonu, nespolehlivosti, častého marodění. Tento 

pasivní a odmítavý přístup zaměstnavatelů však plyne z neznalosti a nedostatečných 

zkušeností, nicméně zaměstnavatelů mající zájem o zaměstnávání OZP, stále přibývá. Jeho 

důvodem jsou zejména přetrvávající předsudky zaměstnavatelů a stigmatizace OZP. (R5) 

 Dalším problémem je, že někteří zaměstnavatelé mají přehnané nároky: 

„Zaměstnavatelé si někdy myslí, že OZP jsou zdraví jedinci, myslí si, že zvládnou všechno. Pak 

když to osoba nezvládá, tak ji vyhodí. (R5) Nicméně, pokud má uživatel vážně zájem pracovat, 

tak je mu zaměstnání zprostředkováno téměř vždy. „Důležité je, že ten člověk chce, má chuť a 

může a o to jde.“ (R5, R3) 

Na závěr se tři respondenti (R2, R3 a R5) shodují, že situace OZP na otevřeném trhu 

práce je nyní ještě svízelnější kvůli probíhající pandemické situaci. V současné době je na trhu 

práce velké množství uchazečů o zaměstnání z oboru gastronomie a pohostinství. „Ten přetlak 

servírek nám znemožňuje práci umisťovat naše uživatele.“ (R5) 

Důležitost zaměstnání v životě OZP z pohledu vybraných sociálních pracovníků 

Schéma č. 2 zjišťuje důležitost zaměstnání v životě OZP, tak jak ji vnímají jednotliví 

respondenti 
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Zdroj: Vlastní výzkum, 2021 

Pět respondentů (R1 až R5) vnímá její důležitost a někteří svá tvrzení doplňují 

následujícími výpověďmi. R1 uvádí finanční, sociální a společenský význam: „Pro OZP je 

práce mnohdy stěžejním bodem, někteří z nich jsou sociálně izolovaní, takže práce pro ně 

nepředstavuje pouze nutný zdroj obživy, ale zajišťuje jim i základní sociální kontakty. Význam 

práce je vážně dalekosáhlý, je to i jeden ze způsobů, jak přispívat společnosti a být užitečný.“ 

(R1) Tři respondenti (R2, R3 a R4) vnímají důležitost zaměstnání v životě každého člověka, 

nikoli pouze v životě OZP: „Ano, potřebu pracovat, něco vytvářet má skoro každý člověk.“ 

Jeden respondent (R4) navíc vidí její důležitost z hlediska zvýšení si příjmů zejména u OZP v I 

a II. stupni invalidity. „U III stupně, je to super, na nějaký zkrácený úvazek, co zdravotní 

postižení dovolí. Celkově socializace je velmi důležitá.“ Naopak R5 doplňuje tvrzením o 

různých motivacích k práci a ztotožnění se se statusem invalidního důchodce: „OZP, stejně 

jako lidé bez postižení, mají různé motivace k práci. Někdo prostě pracovat nechce, a tak 

nepracuje.“ 

Zkušenosti se službou PZ z pohledu vybraných sociálních pracovníků 

Respondenti (R1 až R5) mají dobré a rozmanité zkušenosti se službou PZ a shodují se 

na velmi individualizované pomoci jednotlivým uživatelům. První respondent (R1) popisuje 

zkušenosti s vlastním projektem spolupráce se ZOO v Jindřichově Hradci, která je bezesporu 

příkladem dobré praxe: „V ZOO vytváříme tzv. chráněná pracovní místa pro uživatele z 

chráněného bydlení. Jde o uživatele převážně mentálně postižené, kteří vykonávají lehkou práci 

v péči o zvířatech a úklidu po nich. Funguje to tak, že jednou týdně jezdí pracovní asistent se 

skupinou uživatelů do ZOO, ti si něco málo vydělají, ale spíše je to taková terapeutická 

záležitost a relax pro ně.“ 

Dva respondenti (R2 a R3) naopak popisují zkušenosti s Projekty Cesta ke změně I – 

III. „S projekty máme skvělé zkušenosti: zaměstnavatel je motivován finanční pomocí, OZP je 

šťastná, že našla uplatnění na trhu práce.“ (R2) V rámci projektu se uživatelům věnují pracovní 

konzultanti, kteří jsou pro ně podporou při plánování kariéry. Velmi oblíbené jsou podporované 

praxe u zaměstnavatelů. Uživatel si vyzkouší a zaměstnavatel si otestuje vhodnost uživatele pro 

danou pracovní pozici. „V prvním projektu bylo podpořeno 66 účastníků, 38 účastníků v rámci 

podporované praxe, 31 uživatelů čerpalo podporu na pracovní místo a uskutečnilo se 12 Job 

klubů. V druhém bylo podpořeno 34 účastníků, 17 účastníků v rámci podporované praxe, 8 
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účastníků čerpalo podporu na pracovní místo a uskutečnilo se 7 Job klubů. Třetí projekt 

probíhá nyní.“ Job kluby patří k oblíbeným činnostem mezi uživateli rámci nichž jsou také 

praktikovány exkurze k vybraným zaměstnavatelům. „Máme super spolupráci s muzeem,, 

ukazují uživatelům všechny nástroje na úklid, se kterými by případně pracovali, pak si 

prohlédneme muzeum a uživatelé popovídají si a zase je tam prvek sociálního kontaktu, vidí, že 

nejsou jediní, kdo je OZP a nemůže najít práci.“ (R3) Další Job kluby byli realizovaný např. na 

téma finanční gramotnosti nebo tvorbu životopisu, motivačního dopisu a nácviku samotného 

přijímacímu pohovoru.  

Další respondent (R4) popisuje různorodé zkušenosti pojící se s uživateli s mentálním 

postižením. Možnost pracovního uplatnění mají zejména při pomocných pracích, práce je však 

musí zaujmout. Pracovní pozice by měli být bez velkých nároků na výkon a rychlost, nevadí 

jim monotónní práce. Při komunikaci je vhodné užívat jednoduchou řeč a krátké věty, bez 

složitých souvětí. Často je využíváno exkurzí na pracoviště, podporované praxe a pracovního 

asistenta. (R4) 

Zkušenosti respondentky (R5) jsou velmi dobré, oceňuje existenci evropských projektů 

a popisuje poznatky získané během své praxe. „Když OZP chtějí pracovat, tak se nám je daří 

téměř vždy umístit.“ Její zajímavou zkušeností je: čím vyšší mají uživatelé stupeň invalidity 

s větší intenzitou zdravotního postižení, tím více chtějí pracovat. Naopak uživatelé s prvním 

stupněm invalidity zaměstnání mnohdy kompenzují pracovními neschopenkami. „Ale 

samozřejmě je to individuální, nechci generalizovat.“ 

Smysl práce a zaměstnání z pohledu vybraných sociálních pracovníků 
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Schéma č. 3 zjišťuje, v čem jednotliví respondenti spatřují smysl své práce 

Zdroj: Vlastní výzkum, 2021 

První respondent (R1) vidí smysl své práce v poskytování komplexnější a všestrannější 

podpory lidem v hledání zaměstnání a spokojenosti uživatelů služby: „Na ÚP lidé dostanou 

nafrkané doporučenky na pracovní místa, která mnohdy neodpovídají jejich zdravotním 

postižením, typu klienta ani třeba jejich přání. Máme i pozitivní zpětnou vazbu od uživatelů, 

což je pro nás velký úspěch.“ Ostatní respondenti (R2 až R5) vidí smysl své práce v pomoci 

druhým lidem, uživatelé získají nové zkušenosti a znalosti a prospěšnosti projektu. „Finanční 

příspěvky motivují zaměstnavatele zaměstnat OZP. A OZP zase motivuje podpora ze strany 

projektu.“ (R2) Pokud se nám podaří klientovi pomoci, nalézt mu vhodné zaměstnání, klienti 

jsou pak spokojení a začlenění do společnosti. A pak jsem spokojená i já.“ (R4) 

Informace o zaměstnávání OZP a službě PZ z pohledu vybraných sociální pracovníků 
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Schéma č. 4 znázorňuje, odkud jednotliví respondenti získávají informace o zaměstnávání OZP 

a službě PZ. 

Zdroj: Vlastní výzkum, 2021 

 

Informační zdroje respondentů (R1 až R5) jsou velmi různorodé. Pro tři respondenty 

(R2, R3 a R4) je základním zdrojem informací při práci s uživateli a orientaci v problematice 

Souhrnná metodika PZ a její první dodatek, webové stránky Ministerstva práce a sociálních 

věcí, povinné vzdělávání v rámci organizace a od vedoucích pracovníků. R2 navíc uvádí 

Standardy PZ, zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti a směrnice projektů. R3 navíc uvádí 

informace od různých zaměstnavatelů a webové stránky české unie PZ. R4 uvedla pouze dva 

informační zdroje a jím jsou: zaměstnavatelé a úřad práce. R5 uvedla Evropský sociální fond, 

Magistrát města České Budějovice, webové portály pro OZP, Úřad práce a zaměstnavatelé. 

Seminář k doplnění znalostí z pohledu vybraných sociálních pracovníků 

Schéma č. 5 zjišťuje zájem jednotlivých respondentů o semináře k doplnění znalostí 
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Zdroj: Vlastní výzkum, 2021 

Čtyři respondenti (R1, R2, R3, R5) by uvítali semináře k doplnění znalostí. Dva z nich 

(R1 a R5) by měli zájem o semináře spíše informačního charakteru. „Vím, že existuje hodně 

seminářů zaměřených třeba na soft skills, ty jsou taky hodně užitečné. Nicméně postrádám 

semináře na získání informací ohledně služby PZ, jednání s různými cílovými skupiny OZP.“ 

(R5) Jedna respondentka (R2) by dále uvítala semináře k doplnění znalostí v jednání se 

zaměstnavateli: „Myslím si, že zaměstnavatelé jsou klíčovými aktéry ve zvyšování zaměstnanosti 

OZP, tak je potřeba umět s nimi jednat, co nejlépe.“ R2 by dále měla zájem rozšířit si znalosti 

v oblasti jednání s osobami s duševním postižením. Dalšího respondenta (R3) by zajímal 

seminář s tématem, jak zvyšovat informovanost zaměstnavatelů a společnosti o kvalitách 

zaměstnanců s postižením a šíření dobrých praxí.  Pouze jeden respondent (R4) žádný seminář 

nevyžaduje, potřebné informace si doplněnou formou samostudia.  

Česká unie PZ patří mezi důležité realizátory školení a seminářů na toto téma, 

momentálně (květen, 2021) nemá vypsaný žádný seminář, na jejich přípravě pracuje. 

8.1.2 Zaměstnavatelé  

Základní charakteristické údaje vybraných zaměstnavatelů 
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Tabulka č. 2 uvádí základní charakteristiky jednotlivých respondentů (R6 až R10) 

týkající se druhu zařízení, které provozují a kde případně zaměstnávají uživatele služby PZ, 

pracovní pozici, kterou v dané organizaci zastupují a délku jejich praxe v dané organizaci. 

Respondent Druh zařízení Pracovní pozice Délka praxe 

R6 Veřejně prospěšná 

nestátní nezisková 

organizace 

Ředitelka 

organizace 

15 let 

R7 Zisková organizace 

– Bio kavárna 

Majitel kavárny 7 let 

R8 Zisková organizace 

– Profesionální 

zařízení pro 

gastronomii 

Spoluvlastník 

zařízení 

4 roky 

R9 Zisková organizace 

– Soukromá ZOO  

Ředitelka 

organizace 

6 let 

R10 Zisková organizace Ředitel organizace 2 roky 

Zdroj: Vlastní výzkum, 2021 

Čtyři respondenti (R7 až R10) zastupují vedoucí pozice v ziskových organizacích 

různých odvětví, jejichž cílem je primárně v maximalizace zisků, ale zaměřují se taktéž na 

společenský přínos zaměstnávání OZP. Jeden respondent (R6) je z veřejně prospěšné nestátní 

neziskové organizace zaměřující se na volnočasové a vzdělávací aktivity, zooterapii, 

animoterapii, zoo rehabilitaci a terapii s asistencí zvířat.  

Současný stav vybraných zaměstnavatelů 

Dva respondenti (R6, R7) v současné době nemají zaměstnané žádné OZP, důvodem je 

současná pandemická situace. Službu PZ však využívali v minulosti a mají s ní dostatečné 

zkušenosti, aby se mohli zúčastnit mého výzkumu. Ostatní respondenti (R8 až R10) nyní mají 

přes tuto službu zaměstnaných několik uživatelů, přičemž dva z nich (R8 a R9) stále čerpají 
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mzdový příspěvek. U jednoho respondenta (R10) mzdový příspěvek již vypršel, ale uživatel se 

osvědčil a zaměstnavatel mu prodloužil pracovní smlouvu na jeden rok s možností dalšího 

prodloužení. 

Zajímavým poznatkem v rámci mého výzkumu bylo zjištění, že tři z pěti respondentů 

zaměstnávající OZP mají osobní zkušenost se zdravotním postižením. Dva respondenti (R6 a 

R7) dokonce sami trpí lehkým zdravotním postižením a jeden respondent (R8) se ním setkává 

v rámci své rodiny, dcera má poruchu autistického spektra. Po tomto zjištění, – jsem do 

rozhovoru zařadila další otázku, zda osobní zkušenost respondentů se zdravotním postižením 

nějakým způsobem ovlivnila využití služby PZ a následné zaměstnání vybraných uživatelů. 

Respondenti (R7, R8 a R9) se shodují, že bezesporu ovlivnila jejich názor v pozitivním slovu 

smyslu a jsou více otevřeni této skupině osob, jak v oblasti zaměstnávání, tak běžném životě. 

Postavení OZP na trhu práce z pohledu vybraných zaměstnavatelů 

Obtížné postavení OZP na trhu práce vnímají pouze dva respondenti (R6 a R8) a shodují 

se, že je potřeba této skupině maximálně pomáhat a přizpůsobovat jim pracovní pozice nebo 

pracovní náplň. „Velmi oceňuji práci neziskovek poskytujících PZ, bez kterých by se mnoho lidí 

asi těžko uplatnilo.“(R8) Další respondent (R6) negativně hodnotí, že pro mnoho OZP je 

přístupný pouze chráněný trh práce, který není zcela příhodným řešením jejich komplikované 

životní a pracovní situace. „Myslím si, že práce v CHD je pro mnohé z nich často ještě 

upevněním v pozici méněcennosti.“(R8) Oba respondenti vnímají důležitost uplatnění OZP na 

otevřeném trhu práce, která je motivuje k výkonu a posiluje jejich sebevědomí. 

Dva respondenti (R7 a R9) vnímají postavení OZP na trhu práce jako částečně ztížené 

z důvodu jejich zhoršeného zdravotního stavu, které je na druhé straně velmi dobře kryto 

příspěvky pro zaměstnavatele. „Myslím si, že také přibylo zaměstnavatelů, kteří jsou otevřeni 

zaměstnávat tuto skupinu, buď kvůli finančním pobídkám, nebo že prostě chtějí pomoci.“(R7) 

Jeden respondent (R10) udává, že OZP mají jednoznačně snížené možnosti pracovního 

uplatnění, ale zastává názor: „Pokud OZP práci chce, tak pracuje.“ Tento respondent se v praxi 

často setkával s tím, že OZP se ztotožňují se statusem invalidního důchodce a o práci ve 

výsledku téměř nestojí: „Oni pak jenom stojí a čekají na pomoc zvenčí, buď chtějí peníze nebo 

práci, ale tu vlastně taky nechtějí.“(R10) 

Důležitost zaměstnání v životě OZP z pohledu vybraných zaměstnavatelů 
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Schéma č. 6 znázorňuje důležitost zaměstnání v životě OZP, – tak, jak ji vnímají jednotliví 

respondenti 

 

Zdroj: Vlastní výzkum, 2021 

Respondenti (R6 až R10) vnímají důležitost zaměstnání v životě OZP, avšak popisují 

rozdílné důvody. Zaměstnání v životě každé OZP je dobrým základem k návykům všeho druhu, 

dodržování pravidelnosti nebo rozvrhnutí struktury času – z hlediska času stráveného v práci a 

času volného. (R6) Podle R7 je práce pro některé lidi smyslem života a když ji ztratí, jako by 

život končil, je základem seberealizace a sebeurčení. Dále jde bezesporu o finanční 

zabezpečení, které není při invalidním důchodu a sociálních dávkách, zcela příhodné (R10). R8 

komunikuje zejména důležitost začlenění do společnosti, které s sebou nese navazování 

kontaktů a přátelství. „Těší je třeba maličkosti, které jsou pro nás běžné zaměstnance zcela 

běžné, uživatelé dostali firemní trička s nápisem, „jsme nejlepší tým v ZOO JH“ a byli z toho 

šťastní celý den, možná týden.“(R9) 

Zkušenosti vybraných zaměstnavatelů se službou PZ 

Jeden respondent (R6) spolupracuje s organizacemi PZ v případě, že tyto organizace 

potřebují umístit uživatele, kteří potřebují získat např. základní pracovní návky, a zvládají 

manuální práci v péči o zvířata a úklidu po nich. Jelikož se jedná o veřejně prospěšnou nestátní 

neziskovou organizaci zaměstnávající pouze dobrovolníky, nabízí uživatelům služby placené 

zaměstnání na dobu 6 měsíců krytého ze mzdového příspěvku a následnou možnost v navázání 

dobrovolnické spolupráce. 
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Zkušenosti dalších tří respondentů (R7, R8 a R9) jsou převážně dobré, uživatelé služby 

PZ se v zaměstnání povětšinou osvědčili a byli přínosem, i když např. nedošlo k prodloužení 

pracovní smlouvy po vypršení mzdového příspěvku z různých důvodů (uživatel na práci 

nestačil, šel marodit, nebo práce nevyhovovala). Zaměstnavatelé mají zkušenosti v rámci 

služby PZ také s uživateli, kteří se v práci nějakým způsobem neosvědčili, byli méně výkonní 

nebo dokonce konfliktní a zaměstnavatel by si je v běžném pracovním poměru nenechal, kdyby 

měl hradit jejich mzdy z vlastních finančních zdrojů. (R7) Nicméně i po těchto negativních 

zkušenostech jsou respondenti (R7 a R9) k využívání této služby stále vstřícní a otevření, např. 

(R7) má nasmlouvané dva uživatele, kterým nabídne pracovní místo po skončení pandemické 

situace. 

Další respondent (R8) popisuje pravděpodobně nejlepší zkušenosti s touto službou, 

získal super zaměstnance, kteří si váží své práce, práce jim přináší pocit sounáležitosti a 

seberealizace, zapojují se do pracovních kolektivů a neočekávají požívání nějakých výhod nebo 

výjimek. R9 popisuje pozitivní zkušenosti při zaměstnávání převážně uživatelů s mentálním 

postižení, se kterými pracuje pracovní asistent při péči o zvířatech a úklidu po nich. „Pro 

uživatele je super, že se dostanou mezi lidi a do pracovní činnosti, konkrétně v naší organizaci 

se dostanou také mezi zvířata, která působí terapeuticky na lidskou psychiku, jak vizuálně nebo 

při fyzickém kontaktu, takže i prostředí, které jim nabízíme, je velmi těší.“ 

Pouze jeden respondent (R10) popisuje spíše negativní zkušenosti, jelikož vystřídal 

několik uživatelů zprostředkovaných přes službu PZ, ale osvědčil se zatím jeden. Převážně se 

jednalo o uživatele nemotivované a s nechutí k práci.  

S využíváním služby PZ jsou však respondenti (R6 až R10) převážně spokojeni. 

Informačními zdroji jednotlivých respondentů (R6 až R10) v oblasti zaměstnávání OZP 

a služby PZ jsou primárně organizace zaměřující se na PZ, dále ÚP nebo webové stránky 

MPSV. Nejvíce informovaný byl (R7), který má bohaté předchozí pracovní zkušenosti 

v sociální oblasti. 

8.1.3 Uživatelé  

Základní charakteristické údaje vybraných uživatelů 
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Tabulka č.3 uvádí základní charakteristické údaje jednotlivých respondentů (R11 až 

R15) týkající se typu zdravotního postižení a stupně invalidního důchodu, který pobírají. Dále 

uvádí, jaký druh práce získali prostřednictvím služby PZ a její rozsah. 

Respondent  Druh 

zdravotního 

postižení 

Stupeň 

invalidního 

důchodu 

Druh konané 

práce 

Rozsah 

práce 

R11 Duševní – Středně 

těžká depresivní 

porucha 

s úzkostnými 

projevy  

I. Stupeň  Zaměstnanec u 

zaměstnavatele 

uznaného 

zaměstnavatele na 

chráněném trhu 

práce – 

Kompletace a 

montáž výrobků 

30 hodin 

týdně 

R12 Cévní mozková 

příhoda 

s následnou 

amnézií 

I. Stupeň Zaměstnanec u 

zaměstnavatele 

uznaného 

zaměstnavatele na 

chráněném trhu 

práce – 

Kompletace a 

montáž výrobků 

30 hodin 

týdně 

R13 Pohybové – 

Skolióza zad 

I. Stupeň  Pracovní 

v oddělení studené 

kuchyně 

20 hodin 

týdně 

R14 Civilizační 

onemocnění – 

Cukrovka 

I. Stupeň  Pracovník – 

pomocná obsluha 

kavárny 

30 hodin 

týdně 
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R15 Imunologické 

onemocnění – 

roztroušená 

skleróza 

II. Stupeň Úklidový 

pracovník – 

kanceláře 

20 hodin 

týdně 

Zdroj: Vlastní výzkum, 2021 

ZP jednotlivých respondentů (R11 až R15) jsou různého druhu s převládající lehkou až 

středně těžkou intenzitou. U všech těchto respondentů jde o zdravotní postižení získaná. Dva 

respondenti (R11 a R12) se díky službě PZ uplatnili na chráněném trhu práce a tři respondenti 

(R13 až R15) na otevřeném trhu práce. 

Postavení OZP na trhu práce z pohledu vybraných uživatelů 

OZP mají na trhu práce bezesporu znevýhodněné postavení z důvodu snížení pracovní 

schopnosti vlivem ZP a jsou ohroženi dlouhodobou nebo opakovanou nezaměstnaností. 

Respondenti (R11až R15) se cítí na trhu práce taktéž velice znevýhodnění a vnímají svá 

zdravotní omezení, – jako hlavní překážku pro nalezení vhodného zaměstnání. „Kdybych 

neměla roztroušenou sklerózu, byla bych úplně jinde.“(R15) Obdobně komunikují svoji situaci 

také ostatní respondenti. Dva respondenti (R11 a R13) se potýkali s opakovanou 

nezaměstnaností, přičemž střídali různé pracovní pozice a zaměstnavatele, ale se vznikem 

invalidity a snížené pracovní schopnosti na práci nestačili a museli ji ukončit. „Než mi začala 

deprese, byla jsem zdravotní sestra, pak se to nějak rozjelo, dostala jsem výpověď, zkusila jsem 

další tři práce, ale vždy jsem odešla.“(R11) Další tři respondenti byli dlouhodobě 

nezaměstnaní, přičemž párkrát absolvovali nějaký přijímací pohovor, ale práci z nějakého 

důvodu nedostali. To jejich psychickou frustraci ještě prohloubilo. Jedna respondentka (R11) 

se navíc potýkala se sebestigmatizací, kdy přenášela předsudky společnosti o méněcennosti 

OZP a aplikovala je na sebe. Tím se negativně ovlivňovalo její sebevědomí, sociální fungování 

a celkově kvalita života, navíc se prohloubili její depresivní stavy. Další tři respondenti (R12, 

R14 a R15) se setkali se stigmatizací veřejnou. 

Vnímání důležitosti zaměstnání v životě OZP z pohledu vybraných uživatelů 

Schéma č. 7 znázorňuje vnímání důležitosti zaměstnání v životě OZP, – tak, jak ji vnímají 

jednotliví respondenti 
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Zdroj: Vlastní výzkum, 2021 

Respondenti (R11 až R15) se shodují, že zaměstnání v jejich životech hraje významnou 

roli, protože přispívá k sebeurčení a kvalitě jejich života. Pro tři respondenty (R11, R12, R15) 

je zaměstnání důležité z hlediska zvýšení příjmů, přičemž u dvou šlo zejména o finance 

potřebné ke splácení půjčky. „Bez práce to nejde, všechny peníze, co jsem dostala na pracáku, 

šli na půjčku, navíc jsem neměla.“(R11) Další respondentka sděluje finanční podporu ze strany 

manžela. Dále šlo o získání nových sociálních kontaktů, zapojení se zpět do společnosti a 

nechtění se ztotožnit se statusem invalidního důchodce. „Myslím si, že mám navíc, než jen sedět 

doma a brát důchod a ani nechci, nebaví mě to.“(R14) Zaměstnání pro OZP představuje 

zároveň možnost, jak získat jiné postavení ve společnosti. „Lidi už na mě nedívají skrz prsty, 

že nemám práci.“(R15)  

Jedna respondentka (R14) komunikovala důležitost zaměstnání z hlediska obávání se 

alkoholismu, jelikož pro ni byla situace psychicky velice náročná.  „Když jsem byla doma 

začala jsem pít hodně vína, chtěla jsem do práce, ale nikdo mě nechtěl. Víno mi pomáhalo, 

abych se necítila tak smutná.“(R14)  

Zkušenosti se službou PZ z pohledu vybraných uživatelů 

Hlavním zdrojem informací respondentů (R11 až 15) ohledně možností pracovního 

uplatnění byl ÚP ČR, ale zkušenosti s ním nemají příliš dobré. „Na pracáku mi vůbec 

nepomohli, na schůzkách mě tlačili do zaměstnání, kam jsem ale vůbec nechtěla. Pak mi řekli, 

že když někam nenastoupím, vezmou mi podporu.“(R14) Pouze jeden respondent (R13) byl 

s podporou ÚP ČR spokojen, nicméně jemu, ani ostatním respondentům nezprostředkoval 
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vhodné zaměstnání. Dva respondenti (R13 a R14) si chtěli zvýšit informovanost ohledně 

možností dalšího uplatnění na trhu práce, nabízel se internet, nicméně k němu nemají přístup.  

Čtyři respondenti (R11 až R14) se o službě PZ dozvěděli na ÚP ČR v rámci schůzek se 

zprostředkovatelkami práce nebo v systémovém projektu na zvyšování podpory OZP. Tento 

projekt je pro uchazeče o zaměstnání evidované na ÚP ČR dobrovolný a navštěvoval ho pouze 

jeden respondent (R1). Odkázání na PZ proběhlo u většiny respondentů cca po půl roce. „Když 

jsem omítla tři zaměstnání, tak mi na ÚP řekli, ať zkusím organizaci, kde mi třeba pomůžou.“  

Jeden respondent (R15) se o službě dozvěděl od své kamarádky, která byla po celou dobu 

hledání zaměstnání jeho velkou oporou. 

Respondenti (R11 až 15) měli značné obavy při kontaktování služby PZ, protože byli 

zklamaní a frustrování z nemožnosti nalézt si vhodné zaměstnání na ÚP ČR. „Už jsem nechtěla 

znova něco zkoušet, bylo mi jasný, že to zase nevyjde.“(R11) Dalším problémem byla 

nevědomost z toho, co uživatele v organizaci PZ čeká: „Na ÚP mi jen řekli, ať zajdu ještě do 

organizace X, že mi třeba pomůžou.“(R13) Dva respondenti vyhledali službu PZ až s delším 

odstupem po vyřazení z evidence ÚP ČR. „Původně jsem neměla v plánu PZ využít.“ 

Vzhledem k nepříznivé finanční situaci a domácí izolaci, bez sociálních kontaktů se službu 

rozhodli využít. 

Zkušenosti se službou PZ mají respondenti (R11 až R16) velice dobré. Třem 

respondentům (R13, R14 a R15) se v rámci služby PZ podařilo nalézt zaměstnání na otevřeném 

trhu práce u běžných zaměstnavatelů a dvěma nikoli (R11 a R12). Ti dostali možnost vyzkoušet 

si práci v CHD a osvědčila se. Všechny pracovní pozice, které respondenti vykonávají, jsou 

nenáročné na kvalifikaci, znalosti a dovednosti. Z časové hlediska jsou jednotlivé práce 

naprosto dostačující, zkrácený úvazek jednotlivým respondentům velmi vyhovuje: „Na plný 

úvazek už bych pracovat nezvládla.“ Pracovní náplň však komunikují rozdílně. Práci v CHD 

popisuje R11 spíše stereotypně a jednoduše, nicméně vnímá svůj ztížený přístup na otevřený 

trh práce a CHD bere jako vhodný přechod právě na otevřený trh práce. Naopak R12 práce v 

CHD baví, naplňuje ji pocitem prospěšnosti a chtěla by v ní pokračovat i v budoucnu. 

S pracovní náplní na otevřeném trhu práce jsou respondenti převážně spokojeni.  

Spokojenost se službou PZ z pohledu vybraných uživatelů 

Co se týká spokojenosti se službou PZ, jsou respondenti (R11 až R15) spokojeni velice. 

Komunikují její prospěšnost zejména z pohledu zprostředkování zaměstnání, poskytované 
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podpory a vlídného přístupu pracovního konzultanta nebo odborného pracovníka projektu a 

získání nových zkušeností, dovedností a znalostí. „Na schůzky s paní pracovnicí jsem 

chodila ráda, vždy jsem jí řekla, co nového jsem se naučila a cítila jsem z její strany velikou 

podporu.“(R13)  

8.2 Průběh PZ v JČ kraji 

Tato dílčí výzkumná otázka zjišťuje, jak probíhá PZ v JČ kraji, z pohledu sociálních 

pracovníků, zaměstnavatelů a uživatelů. 

8.2.1 Sociální pracovníci 

Odkud uživatelé PZ přicházejí nebo odkud se o službě dozvídají 

Schéma č. 8 zjišťuje odkud přicházejí uživatelé 

 

Zdroj: Vlastní výzkum, 2021 

Čtyři respondenti (R1 až R4) uvádí, že uživatelé přicházejí nejčastěji z ÚP ČR: „Pokud 

se pracáku nedaří klienta déle umístit na trhu práce, posílají ho k nám do projektu.“ (R3) 

Uživatelé často přicházejí na také doporučení známých, přátel a lékařů. R1 navíc uvádí Charitu 

a spolupráci s Fokusem: „Fokus dříve realizoval projekty PZ, tak to zná, posílá nám uživatele, 
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o kterých si myslí, že se mohou uplatnit.“ Dva respondenti (R2 a R4) navíc uvádějí Centra 

duševního zdraví (dále jen CDZ), která jsou jedním z pilířů reformy psychiatrické péče v ČR. 

CDZ uvádějí pouze dva respondenti a podle mého názoru je to z důvodu jejich nerovnoměrného 

rozložení a v současné době se JČ kraji nacházejí pouze v okrese Tábor a Strakonice.  

Dále respondenti jmenují jiné uživatele projektu nebo spolupracující zaměstnavatele. 

R3 uvádí pravidelné inzerce v novinách a facebookových stránkách: „Pravidelně aktualizujeme 

obsazenost, volná místa projektu a vyzýváme OZP, aby se zapojili.“  R5 většinu uživatelů 

získává prostřednictvím známých a přátel a lékařů, sociálních služeb, zejména z Fokusu, 

naopak z ÚP mají uživatelů nejméně: „Na pracáku v Českých Budějovicích svým klientům 

nedávají do individuálních akčních plánů návštěvu naší organizace, dokonce nám zamítli, 

abychom se na mohli prezentovat na skupinové informační schůzce pro uchazeče o zaměstnání, 

kteří jsou v souvislé evidenci déle než 5 měsíců.“(R5) 

Průběh procesu PZ z pohledu vybraných sociálních pracovníků 

Respondenti (R1 až R5) se shodují na průběhu procesu PZ a tři z nich (R2, R3 a R4) se 

řídí při práci s uživateli Souhrnnou metodikou PZ a jejím prvním dodatkem. Tito respondenti 

potvrzují její hlavní předpoklad, jímž je, že by měla sloužit pracovním konzultantům jako 

praktická inspirace, jak uvést teorii do praxe. Dva respondenti (R1, a R5) neznají pojem 

Souhrnné metodiky, nicméně průběh práce s uživateli je obdobný. Souhrnná metodika PZ blíže 

popisuje individuální plánování v nalezení vhodného pracovního místa a její proces je blíže 

popsán v teoretické části v podkapitole 6.4.6 „Proces PZ.“  Podporované praxe jsou 

poskytované téměř všem uživatelům, a to u dvou respondentů (R2 a R3): „Praxe se nám velmi 

dobře osvědčili, mnohdy se uživatelé rozmyslí, že práci dělat nechtějí.“  

Respondenti (R1 až R5) se na závěr shodují, že proces PZ je vždy velice individuální a 

odvíjí se od zdravotní postižení, finanční, rodinné, nebo sociální situace každého uživatele.  R5 

navíc uvádí poznatky, které se osvědčily v rámci její praxe: „Vždy na začátku spolupráce s 

uživatelem hned si vyjasníme, proč vlastně přichází. Jestli jde o vlastní motivaci nebo motivaci 

ÚP, od toho pak odvíjím další kroky.“ (R5) 

Co je pro uživatele nejtěžší, co naopak nejlehčí z pohledu vybraných sociálních pracovníků 

Schéma č. 9 znázorňuje, co je pro uživatele nejtěžší v rámci služby PZ 
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Zdroj: Vlastní výzkum, 2021 

Respondenti R1 až R5 komunikují různorodé oblasti, které jsou pro uživatele velmi 

složité. Tři respondenti (R1, R2 a R4) uvádějí, že nejčastěji jde o zvládnutí přijímacího 

pohovoru u zaměstnavatele. V rámci individuálních schůzek s uživateli nebo v Job klubů věnují 

však jednotliví respondenti dostatek času právě jeho praktickému nácviku, jehož cílem je 

zprostředkovat téměř reálnou situaci, kdy se uživatelé ucházejí o pracovní místo 

s personalistou. Pokud to situace vyžaduje je přijímací pohovor se zaměstnavatel přesměrován 

do organizace, kde je přítomen i pracovní konzultant. (R4) Uživatelé často potřebují pomoci 

s úpravou životopisu. „Nevědí, jak ho správně sestavit, aby vypadal hezky a atraktivně pro 

zaměstnavatele.“ Další těžkou oblastí bývá slazení představ uživatele o budoucím zaměstnání 

a reality pracovních možností na trhu práce. Další respondent (R3) komunikuje obtíže týkající 

se adaptace uživatele na pracovišti: „Je důležité uživatele seznamovat s možnými situacemi, 

které je mohou potkat na novém pracovišti.“ Také jde o plnění pracovních úkolů nebo obtíže 

uživatelů při komunikaci se zaměstnavateli nebo kolegy. (R3) R5 se navíc setkává se studem 

uživatele za své zdravotní postižení nebo přílišné litování se.  

Dva respondenti (R2 a R3) se na závěr shodují, že uživatelé mají nejméně obtíží 

s absolvováním podporované praxe. 

Představy o budoucím zaměstnání z pohledu vybraných sociálních pracovníků 

Respondenti (R1 až R5) komunikují rozdílné představy uživatelů o budoucím 

zaměstnaní, ale shodují se na snaze zachovat uživateli přání ohledně budoucího zaměstnání, 

pokud je to alespoň trochu možné. „Záleží vše na pracovních schopnostech účastníka a 
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aktuálních nabídkách práce, snažíme se ale najít uživateli práci na míru.“ (R1) Podle jednoho 

respondenta (R2) chtějí uživatelé většinou pracovat na pracovních pozicích, se kterými mají 

alespoň nějakou zkušenost. Další (R5) uvádí, že uživatelé mají převážně realistické představy 

slučitelné s možnostmi trhu práce: „Většinou ví, na co stačí.“ (R5) Občas se však stává, že 

respektování přání uživatele není možné. „Mám v projektu chlapce, který chce být youtuber. 

Uživatel je autista a má epilepsii. Autisti však potřebují v životě nastavená pravidla a rituály, 

to rovněž platí v pracovním prostředí. Práce youtubera pro něj není vhodná, ale uživatel si 

nechce nechat říct. Našla jsem mu fajn práci v rodinné firmě zaměřující se na výrobu džemů a 

marmelád. Uživatel to odmítl.“ V dalším případě může slazení představ o práci s potřebami 

trhu práce chvíli trvat. S některými uživateli je potřeba projít více pracovních nabídek, než si 

uživatel uvědomí, že práce vyhovuje. „Vždy se ale snažíme domluvit na reálné možnosti dané 

práce, která však uživateli ještě vyhovuje.“ 

Motivace uživatelů z pohledu vybraných sociálních pracovníků 

Respondenti (R1 až R5) se shodují, že uživatelé přicházejí do služby PZ převážně 

motivovaní, nicméně je potřeba dále je motivovat k nalezení vhodného zaměstnání. Uživatelé 

přicházející z ÚP ČR jsou motivovaní méně, jelikož mají vypsanou návštěvu služby PZ ve 

svém individuálním akčním plánu. I tyto uživatele se snaží respondenti motivovat a vysvětlit 

jim, že je lepší pracovat než nepracovat. „Ukazuje jim pozitiva práce, poukazujeme na nízký 

invalidní důchod nebo zvyšování minimální mzdy.“ (R1) Tímto způsobem se snaží respondenti 

motivovat i uchazeče, kteří přicházejí z vlastní motivace. „Vždy je ujišťujeme, když se vám ta 

práce nebude líbit, můžete vždycky odejít, využít pracovní neschopnosti, nebo se vrátit znova 

na ÚP. Ale musíte to zkusit!  

Motivace uživatelů k využití služby PZ jsou převážně finanční důvody, jelikož mnozí 

z nich řeší dluhové problémy nebo exekuce, uvádějí tři respondenti (R3, R4 a R5). Další 

motivací je získání sociálních kontaktů a začlenění do společnosti. „Někteří z nich hledají 

pouze smysluplné trávení volného času.“ (R3) Další uživatelé vidí motivaci v získání nových 

zkušeností a dovedností, jelikož např. ještě nikdy nepracovali.  

Respondent (R4) nepociťuje přílišnou potřebu uživatele motivovat, jelikož jsou to oni, 

kteří službu vyhledávají. „Uživatelé přicházejí ve velmi tíživé situaci, která je motivuje k jejímu 

zlepšení.“ (R4) 

 Dotazy směrované na sociální pracovníky 
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Schéma č. 10 zjišťuje dotazy uživatelů na sociální pracovníky 

 

Zdroj: Vlastní výzkum, 2021 

Potřeby lidí, kteří vyhledávají službu PZ, jsou rozmanité a jejich společným 

jmenovatelem je nalezení vhodného zaměstnání. Tudíž mezi nejčastější dotazy na sociální 

pracovníky patří zakázka nalezení vhodného zaměstnání, uvádějí respondenti (R1 až R5). 

  Někteří uživatelé mají poměrně přesnou představu o tom, jak by mělo vypadat jejich 

pracovní místo, jiní potřebují s výběrem naopak pomoci. Jedná se druhý nejčastější dotaz 

směrovaný na sociální pracovníky, tedy ujasnění představy o pracovním uplatnění. Uživatelé 

PZ se mnohdy nacházejí v obtížné finanční a sociální situaci, dalším dotazem je odkaz na 

sociální služby a sociální dávky. „Uživatelé se ptají, na co mají ještě nárok, kromě invalidního 

důchodu.“ Tři respondenti (R1, R3, R4) se často setkávají s nízkou informovaností uživatelů 

ohledně sociálních dávek. Další dotazy jsou směrované na dluhové poradenství a oddlužení 

nebo finanční a rozpočtovou problematiku. „Máme velmi dobře rozvinutou spolupráci 

s neziskovou organizací Theia, odkud čerpáme informace, uživatelům informace 

zprostředkujeme, nebo je odkážeme na Theiu.“ (R3)  

Další dotazy jsou vztahované k právnímu poradenství. Někteří uživatelé se obávají 

odebrání invalidního důchodu v případě nalezení práce. Uživatelé se často dotazují na 

zaměstnavatele mající již zkušenost se zaměstnáváním OZP, jelikož se obávají dalšího 

odmítnutí, říká respondent (R2). Dotazy jsou taktéž kladeny na rodinné a mezilidské vztahy 

nebo možnost rekvalifikace, dodává respondent (R5). 
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Pracovní asistent z pohledu vybraných sociálních pracovníků 

Respondenti R1 až R3 mají k dispozici pracovního asistenta, který pomáhá uživateli 

zejména s jeho zapracováním: „Pokud máme uživatele např. s onemocněním zad, tak ty téměř 

nic moc nepotřebují, pouze nalezení práce, ale v případě jiného zdravotního postižení je to na 

místě, třetí stupeň mentálního postižení potřebuje plnou asistenci téměř vždy.“ (R1) Jeden 

respondent (R3) navíc využívá pracovní asistenty případně z dobrovolníků. Dva respondenti 

(R4 a R5) pracovního asistenta v rámci projektu neposkytují, poskytují např. pouze doprovod 

na pracovní pohovor do sídla zaměstnavatele nebo na pracoviště. 

 Výběr konkrétních uživatelů a zaměstnavatelů z pohledu vybraných sociálních pracovníků 

Respondenti R1 až R5 přijímají do služby každého uživatele, pokud spadá do cílové 

skupiny „Snažíme se pomoci všem uživatelům, kteří za námi přijdou, nestalo by se snad, že 

bychom někoho záměrně odmítli.“ 

Výběr zaměstnavatelů však probíhá několika možnými způsoby. Respondenti (R1 až 

R5) mají v rámci svých projektů databáze dostupných zaměstnavatelů, kteří jsou otevřeni 

zaměstnávání OZP. „Máme již vytipované a oblíbené zaměstnavatele, u kterých uživatele 

zaměstnáváme opakovaně.“ (R1) Další možností je přímé kontaktování zaměstnavatele bez 

předchozí zkušenosti. „Vždy je potřeba rozšiřovat si databázi zaměstnavatelů, procházíme 

různé webové pracovní portály a kde se nám zdá, že by se mohl uživatel, zaměstnavatele 

nakontaktujeme.“ (R2) Úspěšnost volávání zaměstnavatelů je podle R2 cca 20 %. Další 

možností je kontaktování zaměstnavatele podle potřeb uživatele: „Uživatel přijde, že chce 

pracovat na pozici účetní, pokud v databázi nemáme odpovídajícího zaměstnavatele, 

kontaktujeme jednotlivé firmy v okolí, pokud se nám nepodaří navázat spolupráci, přecházíme 

s uživatelem na výběr jiné pozice.“(R3) Dále zaměstnavatelé samotní kontaktují organizaci: 

„Zaměstnavatel většinou popíše pracovní náplň, co může nabídnout a třeba o jaké zdravotní 

postižení by se mělo jednat.“ Poslední možností výběru zaměstnavatele je doporučení od 

samotného uživatele. „Tito zaměstnavatelé většinou mají nějakou zkušenost se zaměstnáním 

OZP, ale nemají dostatek financí na jejich mzdu.“(R5) 

Podpora poskytovaná zaměstnavatelům z pohledu vybraných sociálních pracovníků 

Podpora poskytovaná zaměstnavatelům patří mezi hlavní předpoklady PZ, jejíž cílem je 

vytvoření stabilního pozitivního pracovního vztahu mezi zaměstnavatelem a uživatelem. 

Respondenti (R1 až R5) ji pravidelně poskytují v nejrůznějších oblastech, ale shodují se, že se 
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zaměstnavateli nejčastěji řeší téma mzdového příspěvku a formální náležitosti žádosti o 

poskytnutí dotace na mzdu uživatele. „Mzdový příspěvek je pro zaměstnavatele častou 

motivací, proč zaměstnávat naše uživatele.“ Po jeho ukončení se zaměstnavatel rozhoduje o 

prodloužení pracovního smlouvy, podle jednoho respondenta (R5) jde o úspěšnost v 50 % 

případů.  

Zaměstnavatelé rovněž využívají pomoc s administrativou, která souvisí s přijetím 

uživatele do pracovního poměru „Snažíme se zaměstnavatelům, co nejvíce ulehčit práci, tak 

např. připravujeme i pracovní smlouvy.“(R3) Častou podporou je pomoc při vytváření 

vhodného pracovního místa a její náplně, podle potřeb uživatele. Zaměstnavatelům je dále 

nabízeno poradenství ohledně legislativy zaměstnávání OZP. Tři respondenti (R1, R4 a R5) 

komunikují jejich nízkou informovanost o výhodách a příspěvcích, které s sebou nese 

zaměstnávání OZP. Další podporou zaměstnavatele se rozumí pomoc při komunikaci mezi 

zaměstnavatel a uživatelem a uživatelem a ostatními pracovníky. „Osvědčilo se nám poučit u 

zaměstnavatelů ostatní pracovníky bez postižení, že do kolektivu přichází OZP, co to s sebou 

nese atd.“ (R3)  

Podpora poskytovaná rodině z pohledu vybraných sociálních pracovníků 

Podpora poskytovaná rodině je rovněž součástí PZ, jejímž cílem je vytvoření příznivých 

podmínek v rodině uživatele pro získání a udržení vhodného místa. Avšak respondenti (R1 až 

R5) na ni mají rozdílné názory.  

Jedna respondentka (R1) komunikuje občasný negativní vliv rodičů na některé 

uživatele: „My to moc rádi nemáme. Teď právě řešíme skupinu mužů, okolo 50 let se závislostní 

poruchou. Kdy na schůzku k nám do organizace je vede jejich 80 ti letá matka, které se nezdá 

žádná práce pro jejího syna dost dobrá. V tomto případě se snažíme uživatele od rodičů trochu 

izolovat, jelikož mají přímo toxický vliv.“  

Naopak u mladých uživatelů, kteří několikrát přišli o zaměstnání, je pomoc rodiny 

vítaná. Podpora poskytovaná rodině je dále poskytovaná převážně uživatelům s mentálním 

postižení. Tato podpora je poskytována zejména při zvládání změn, které souvisejí 

s osamostatňování uživatele a nástupem do práce: „Rodiče se často bojí, že uživatel nezvládne 

práci, cestu do práce, že přijde nějaká nečekaná situace: osloví ho cizí člověk nebo vlak bude 

mít výluku.“ (R2)  
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Dva respondenti (R3 a R4) spolupracují s rodinou pouze v případě, pokud má uživatel 

zbavený svéprávnosti. Občas se stane, že uživatelé přijdou se známými nebo přáteli, kteří jim 

poskytují potřebnou psychickou podporu při schůzkách v organizaci. (R5) 

Jedna respondentka (R5) na závěr popisuje zkušenost v rámci své praxe při poskytování 

podpory truchlící matce: „Zaměstnali jsme uživatele, který byl neskutečně vděčný, že jsme mu 

pomohli, byl po úrazu hlavy. Poté mi jeho maminka volala, že náhle zemřel na srdeční příhodu. 

Maminka přišla do naší organizace s úmrtním listem, brečely jsme u kávy, vzpomínaly na jejího 

syna, poskytla jsem ji potřebnou podporu při její ztrátě. I tento rozměr má náš projekt, aspoň 

já to tak vnímám.“ 

Spolupráce s dalšími subjekty z pohledu vybraných sociálních pracovníků 

Pro dobře fungující službu PZ vyzdvihují respondenti (R1 až R5) důležitost udržování 

si neustálé spolupráce mezi jednotlivými subjekty a velmi dobrou znalost regionálního trhu 

práce. „Navázané spolupráce nám velice usnadňují práci, můžeme uživatele odkazovat např. 

na různé sociální služby nebo další neziskovky.“(R2) Dále je přínosné vytvářet a udržovat sítě 

vzájemně výhodných vztahů se zaměstnavateli a zaměstnavatelskými sítěmi, a to 

v dlouhodobém horizontu. „Nikdy nevíme, jaký uživatel, s jakými potřebami přijde.“ 

  Respondenti (R1 až R5) se shodují, že spolupráce se zaměstnavateli se převážně odvíjí 

od jejich předchozí zkušenosti s uživateli. „Když se uživatel osvědčí, tak zaměstnavatel je 

převážně otevřený další spolupráci. Někteří zaměstnavatelé však s námi udělají i špatnou 

zkušenost: uživatelé přestanou práce do chodit nebo jsou často nemocní.“ Tito zaměstnavatelé 

pak mnohdy spolupráci se službou PZ ukončí.  

Respondenti (R1 až R5) komunikují převážně dobré zkušenosti v rámci spolupráce 

s dalšími subjekty, jako jsou sociální služby nebo nestátní neziskové organizace, mezi něž řadí 

organizaci Duhu, Theiu nebo Fokus.  

Spolupráci s ÚP ČR hodnotí respondenti spíše pozitivně. „ÚP nám posílá klienty, se 

kterými si neví rady, nám se je daří umisťovat.“ (R3) Jeden respondent (R1) s ÚP ČR naráží na 

lehké obtíže z hlediska přednostního postavení ÚP ČR v řešení nezaměstnanosti OZP: „ÚP 

realizuje své projekty na podporu zaměstnanosti OZP, a pokud se rozhodne vzít někoho do 

svého projektu, tak my musíme uživatele z našeho projektu okamžitě vyřadit. Dále když 

naplánujeme uživateli schůzku u zaměstnavatele, a ÚP klientovi naplánuje schůzku nebo jinou 

činnost na ÚP, tak schůzku musíme rušit vždy my.“  
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V rámci dobré spolupráce s ÚP ČR se respondentům (R1 až R5) osvědčuje, že všechny 

potřebné dokumenty, které jsou potřeba dodat na ÚP ČR, dodávají výhradně pracovní 

konzultanti nebo odborní pracovníci projektu: „Když jsme to nechávali na uživatelích, často se 

papíry na ÚP nikdy nedostaly a vytvářelo to pak negativní vztahy mezi námi a ÚP.“ 

Velmi dobře funguje spolupráce s ostatními organizacemi poskytujícími PZ, pokud je 

projekt finančně vyčerpaný nebo kapacitně obsazený, zprostředkují organizace kontakt na jinou 

organizaci. „Měli jsme teď uživatele, který chodil na schůzky normálně k nám do organizace, 

kde jsme mu poskytovali potřebnou podporu při hledání vhodného zaměstnání, ale už jsme 

neměli peníze na mzdový příspěvek, tak ho vyřídila a poskytla organizace X.“ (R5)  

Práce „chráněných dílen“ z pohledu vybraných sociálních pracovníků 

Respondenti (R1 až R5) se shodují na faktu, že pokud se uživatel nedokáže uplatnit na 

otevřeném trhu práce, je mu nabídnuto pracovní místo na trhu chráněném.  První respondent 

(R1) umísťuje na tento trh spíše výjimečně, v případě potřeby pouze kontaktuje určitou 

chráněnou dílnu (dále jen CHD) podle potřeb uživatele. „Myslím si, že je to celkově dobře 

zajištěná služba, mají své pracovní asistenty i národní zdroje.“  

V současné době, na Strakonicku, většina CHD značně omezila svůj provoz nebo skončili 

kvůli pandemické situaci. „Určitě by nám v naší práci pomohlo zřízení nových CHD.“ (R2) 

Další respondent (R4) vnímá převážně přínosy CHD: „Na Písecku je jich dost, a snaží se vyjít 

vstříc uživatelům i nám. Pokud máme vhodného uživatele, tak spolu s CHD mu třeba 

upravujeme i pracovní náplň.“(R4) Dva respondenti (R3 a R5) komunikují činnost CHD spíše 

negativně: „CHD jsou orientované pouze na zdroj levné pracovní síly, mají na své zaměstnance 

přehnané pracovní nároky, zaměstnanci jsou nedostatečně odhodnocení nebo jsou zneužíváni 

pro jejich nevědomost nebo nízké zkušenosti.“(R3) Tito respondenti nechtějí takto generalizovat 

všechny CHD a dále uvádějí:  „Jsou i CHD, které mají opravdu za cíl pomoci lidem, jde o 

dobrý začátek, jak naučit OZP práci, pravidelnosti a základním pracovním návykům.“ (R5) 

8.2.2 Zaměstnavatelé 

Průběh služby PZ z pohledu vybraných zaměstnavatelů 

Základem zaměstnání OZP je pozitivní vnímání odlišnosti, integrace, diverzity a jejich 

využití ke společnému prospěchu. S těmito principy se ztotožňují ve svých výpovědích taktéž 

dva zaměstnavatelé. Jeden respondent (R8), který má zatím nejlepší zkušenosti z vybraných 
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zaměstnavatelů, získal šikovné a motivované zaměstnance a bere příspěvky na mzdu uživatelů 

a následné slevy na daních jako odměnu za práci navíc, která je s tou činností spojena. Další 

respondent (R6) silně vnímá důležitost začlenění OZP do společnosti a zdravých pracovních 

kolektivů a komunikuje význam finančních příspěvků obdobně jako respondent předchozí. 

Ostatní respondenti (R7, R9 a R10), – jsou podle mého názoru, k využívání služby PZ 

motivováni převážně finančními pohnutkami a úsporou svých nákladů, ale ve svých 

výpovědích tento fakt zcela nepotvrzují. Má domněnka plyne z toho, že často komunikovali 

výhodnost mzdového příspěvku a úsporu svých nákladů, a právě na otázky pátrající po 

zkušenostech, spokojenosti, nebo důvodu k využití služby bylo první odpovědí: „Je tam 

mzdový příspěvek (R10) „Půl roku mám člověka zadarmo, nic mě nestojí.“(R7)  

 Jednotliví respondenti se o službě PZ dozvěděli více způsoby, jednalo se o kontaktování 

ze strany samotné organizace, kdy byl zaměstnavatel vyzván ke spolupráci a byl mu nabídnut 

mzdový příspěvek na jednotlivé uživatele, vyjednávali se vhodná pracovní místa a vhodná 

pracovní náplň. (R9) U dalších zaměstnavatelů (R7 a R10) to byla vlastní iniciativa, sociální 

cítění a zájem zaměstnávat OZP. Jedna respondentka (R6) sama pracovala v organizaci PZ, 

tudíž se v této oblasti velmi dobře orientuje. 

 Mezi důvody využití služby PZ a následného zaměstnání OZP uvádějí respondenti (R6 

až R10) zejména pomoc OZP s uplatněním na trhu práce a jejich socializaci. „Pro nás to extra 

velký přínos nemá, jelikož práci, co pro nás uživatel vykoná, je srovnatelná s administrativní 

náročností, smysl vidím v tom, že mu poskytneme nové sociální vazby. (R6) Jedna respondentka 

(R9) uvedla, že šlo také o získání nové pracovní síly, se kterou se soukromá ZOO potýkala 

„Když mi volali z organizace X, neváhala jsem.“(R9) 

Respondenti (R6 až R10) však vždy kladli organizaci PZ podmínky pro umístění 

uživatelů na jejich pracoviště, jednalo se o samostatnost uživatelů a požadavek pracovního 

asistenta (R9). Absence těchto dvou požadavků by znamenala následnou práci navíc pro 

jednotlivé zaměstnavatele a tomu se podle jejich výpovědí bránili: „Už tahle mám plno práce 

s papíry, které se s tím pojí.“(R9) 

Respondenti (R6, R8, R9 a R10) dále komunikují, že uživatelé na jednotlivých 

pracovištích vycházejí s ostatními zaměstnanci velmi dobře a zaměstnanci se jim snaží vyjít 

maximálně vstříc. „Nečekal jsem, že to půjde takhle hladce, moji zaměstnanci mě 

překvapili.“(R8) Ve většině případů však došlo k poučení ostatních zaměstnanců, že do 
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pracovního kolektivu přichází. Pouze R7 komunikuje na pracovišti vzniklé potíže: „Měl jsem 

několik servírek, a dvě z nich byly OZP a ty byly prostě o trochu pomalejší a zdravá servírka, 

tak musela vykonávat občas více práce, a to se jí nelíbilo.“ Respondent nevěděl, jak situaci 

vyřešit, tak navrhl, že spropitné se bude dělit nerovnoměrným způsobem s větším podílem 

zdravého zaměstnance. S tím převážně nesouhlasili uživatelé a na pracovišti vznikaly konflikty. 

Následně jedna z uživatelek ukončila pracovní poměr. 

Respondenti (R6 až R10) se dále shodují, že v případě možnosti by zaměstnali další 

OZP v rámci služby PZ. Pouze jedna respondentka (R6) naráží na obtíže, které plynou 

z neodborné kvalifikace personálu organizací PZ. „Když s organizací vyjednávám jednotlivé 

uživatele a pracovní náplň pro ně, tak říkám, že to musí být člověk, který umí pracovat 

s lopatou, hráběmi atd.“ Organizace PZ často posílají uživatele, kteří tuto manuální práci 

nezvládají.  

Na závěr měl zajímal názor zaměstnavatelů, zda – li hraje roli při zaměstnání OZP druh 

jejich postižení. U tří respondentů (R7, R8 a R10) jsem se setkala s odmítavým a stereotypním 

přístupem k zaměstnávání uživatelů s duševním onemocněním. Jejich přístup plyne převážně 

z neznalosti problematiky a předsudků. 

8.2.3 Uživatelé 

Průběh služby PZ z pohledu vybraných uživatelů 

Pro všechny respondenty (R11 až R16) byla služba PZ velkým přínosem v řešení jejich 

komplikované zdravotní, finanční a sociální situace a pomohla jim nalézt zaměstnání, buď na 

otevřeném nebo chráněném trhu práce. Průběh práce pracovních konzultantů nebo odborných 

pracovníků projektu s jednotlivými respondenty se lišil, ale v některých oblastech se shodovali. 

Respondenti (R11 až 16) velice oceňovali individuální přístup pracovníků PZ a srovnávali ho 

s méně individuálním na ÚP ČR.  

U všech respondentů (R11 až R16) s nalezením zaměstnání došlo bezesporu k posílení 

jejich sebevědomí, zlepšení finanční a sociální situace a získání nových dovedností a znalostí. 

U jedné respondentky (R11) byla změna s nalezením zaměstnání asi nejrazantnější: „Vrátila se 

mi chuť do života a baví mě znova žít.“(R11) I když uplatnění našla na chráněném trhu práce a 

náplň práce jí příliš nevyhovuje. „Na pracovní náplni mi tolik nezáleží, důležité je to, že mám 

práci.“(R11) 
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Respondenti (R11 až R15) využili pro kontaktování služby PZ telefonního spojení a 

následně si sjednali schůzku v dané organizaci a začala spolupráce s nalezením a udržením 

vhodného zaměstnání. Se všemi respondenty (R11 až R15) se pracovní konzultant nebo 

odborný pracovník projektu snažil pracovat s tématem přání ohledně budoucího zaměstnání. 

„Když přišla otázka, kde bych si přála pracovat, byla jsem v šoku, ale v pozitivním slova 

smyslu.“(R12) 

V následujících odstavcích budu uvádět, jak konkrétně popsali průběh PZ jednotliví 

respondenti (R11 až 15) 

R11 přišla na první kontakt ve velmi špatném psychickém stavu. Zakázkou bylo 

ujasnění si představy o budoucím povolání a potřeba podpory při hledání dalšího zaměstnání. 

Mezi hlavní činnosti odborného pracovníka patřila velká psychická podpora uživatelky a 

dodání jí sebedůvěry a sebejistoty k nalezení nové práci. 

R12 vyhledala službu PZ s cílem nalézt jakékoli zaměstnání, bez představy o budoucím 

povolání. Jejím přáním byl zkrácený úvazek a práce bez nároků na kvalifikaci a nějaké větší 

znalosti a dovednosti. Uživatelka se zúčastnila dvou Job klubů zaměřených na zlepšení finanční 

gramotnosti a vedení rodinného rozpočtu. „Díky PZ jsem si našla nové místo a jsem opravdu 

spokojená, zlepšila jsem si svoji finanční situaci a splatila jsem skoro celou půjčku. Také jsem 

se naučila hodně věcí týkajících se hledání zaměstnání a jednání se zaměstnavateli.“ 

Zakázkou R13 a R14 bylo rozvinutí dovedností potřebných k nalezení, získání a udržení 

si zaměstnání, které odpovídá jejich snížené pracovní schopnosti a zdravotnímu postižení. Dále 

šlo o získání nových pracovních zkušeností a posílení pracovních návyků. Jelikož šlo o 

uživatele, kteří se potýkali s dlouhodobou nezaměstnaností, byl jim poskytnut přehled o 

současné situaci na trhu práce a možných pracovních pozicích. Oba respondenti využili Job 

klubů, ve kterých se věnovali tvorbě životopisu a motivačního dopisu. Využili taktéž nácviky 

přijímacímu pohovoru. Dále se zaměřovali na nácvik prvního dne v zaměstnání (vhodné 

oblečení, úprava zevnějšku, pozdrav, včasný příchod do práce atd.). Oběma respondentům nyní 

stále běží mzdový příspěvek u zaměstnavatele a doufají, že si je zaměstnavatel nechá po jeho 

vypršení. S prací jsou spokojeni. 

Poslední respondentka (R15) přichází se zakázkou nalezení vhodného pracovního místa 

na pracovních pozici úklidový pracovník. Tato respondentka měla jasnou představu o svém 

budoucím pracovním uplatnění, ale potřebovala pomoci s jejím vyhledáváním. Nevěděla, kde 
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má takovou práci hledat. S pomocí pracovní konzultantky si sepsala nový životopis a motivační 

dopis, naučila se vyhledávat pracovní nabídky, vybírat ty vhodné a následně na ně odpovídat. 

Dále s ní pracovní konzultantka provedla nácvik přijímacího pohovoru a uživatelku se podařilo 

umístit u zaměstnavatele, který si ji nechal i po vypršení mzdového příspěvku. V práci je velice 

spokojená, po zdravotní stránce ji stále také zvládá, práce je finančně dostačující. „Moc děkuji 

organizaci X za velkou pomoc, a hlavně své konzultantce za vstřícné a milé jednání, člověk se 

hned lépe cítí, když se má na koho obrátit, je vyslechnut a je mu pomoženo.“ 

Další témata, která respondenti (R11 až R15) v rámci průběhu PZ řešili, byly okolnosti 

související s pracovním uplatnění a obavu ze ztráty invalidního důchodu. Žádnému 

z respondentů invalidní důchod nebyl odebrán nebo snížen. Mezi nejvíce náročné aktivity 

v rámci průběhu PZ respondenti jmenovali zejména oslovení zaměstnavatele a následné jednání 

s ním, absolvování přijímacího hovoru a objasňování svého zdravotního postižení. Největší 

obtíže při komunikování svého zdravotního postižení měla R11 (duševní postižení), jelikož ví, 

že k tomuto typu zdravotního postižení se ve společnosti pojí mnoho předsudků a stigmat. 

Jako nejméně motivované uplatnit se na trhu práce jsem vyhodnotila respondenty (R12, 

R14 a R15), kteří sice popisovali důležitost práce ve svém životě, nicméně u nich převládala 

spíše neochota nalézt si nějaké zaměstnání. Pravděpodobně to bylo z důvodu jejich dlouhodobé 

nezaměstnanosti, která výrazně snižuje motivaci k práci a ztrácí se pracovní návyky.  

Přechozí pracovní zkušenosti využila pouze respondentka R15 a týkaly se úklidových 

prací. Nejvíce odborných zkušeností, znalostí a dovedností měla R11, která měla 20 – ti letou 

praxi ve zdravotnictví na pozici zdravotní sestra, nicméně k této práci se vrátit nechtěla kvůli 

její vysoké náročnosti a velkému stresu. 

Podporovanou praxi využila pouze jedna respondentka (R13), která si nebyla příliš jistá 

vhodností pracovní pozice – pomocník v oddělení studené kuchyně. „Nevěděla jsem zda, – mě 

bude bavit, pořád dokola krájet cibuli, rajčata a tak.“ Při praxi respondentka zjistila, že 

pracovní pozice nabízí rozmanité činnosti a vyhovoval jí pracovní kolektiv, tak v práci zůstala. 

Další respondentka podporovanou praxi nepotřebovala z důvodu jejích předchozích pracovních 

zkušeností na obdobné pozici úklidového pracovníka.  

Pouze jedna respondentka (R14) využila pracovní asistenci na pracovišti, jelikož neměla 

žádné předchozí zkušenosti s pracovní pozicí – pomocná obsluha v kavárně. Činností 
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pracovního asistenta zde bylo seznámení uživatele s pracovištěm a náplní práce: příprava kávy 

a dalších nápojů, obsluha jednotlivých strojů, pomocné práce v kuchyni, seznámení s úklidem. 

U všech respondentů (R13 až R15) zaměstnaných na otevřeném trhu práce byl 

poskytnut zaměstnavatelům mzdový příspěvek po dobu 6 měsíců. 

Spolupráce jednotlivých respondentů se službou PZ byla ukončena na základě jejich 

vzájemné dohody s pracovním konzultantem nebo odborným pracovníkem projektu, – po 

nalezení jim zaměstnání. Všichni respondenti byli ujištěni, že v případě potřeby poskytnutí 

další rady nebo konzultace, ať neváhají službu PZ znova kontaktovat. R11 navštěvuje službu 

PZ i nadále po ukončení spolupráce: „Chodím za paní X do organizace jednou za čas na kávu 

a vždy si moc hezky popovídáme.“(R11) 

8.3 Silné stránky a přínosy PZ 

Tato dílčí výzkumná otázka zjišťuje, jaké jsou silné stránky a přínosy PZ, pohledu sociálních 

pracovníků, zaměstnavatelů a uživatelů. Dále představuje příklady dobré praxe.  

8.3.1 Sociální pracovníci 

Silné stránky a přínosy z pohledu vybraných sociálních pracovníků 

Mezi silné stránky služby PZ se podle respondentů (R1 až R5) řadí jednoznačně nalezení a 

udržení pracovního místa na otevřeném trhu práce, ujasnění představy o práci a získání 

nových znalostí, zkušeností a dovedností potřebných k hledání nebo udržení práce. Podle 

dalšího respondenta (R1) je to dále kontakt s odborníkem, který se zároveň chová přátelsky a 

má na srdci blaho uživatele. „Na ÚP jsou většinou nepříjemní, což víme od našich uživatelů. 

Naše organizace je přístav, kde uživatelé odloží starosti a dostanou impulz, jak řešit svoji 

situaci.“ (R1) Tento kontakt je podle R3 bezesporu klíčovým pro propojení potřeb 

konkrétního zaměstnavatele s požadavky a možnostmi konkrétního uživatele, a vytvořit 

tak mezi nimi stabilní pracovní vztah. „Bez nás by pravděpodobně k takovému propojení 

nikdy nedošlo.“(R2) Lidé s mentálním postižením patří na trhu práce mezi nejobtížněji 

uplatnitelnou skupinu, nicméně služba PZ zajišťující komplexní podporu před i po nástupem 

do zaměstnání, má vynikající výsledky v uplatněních těchto osob. „Uživatelé s mentálním 

postižením patří mezi naše časté uživatele a jsme velice úspěšní jim nacházet práci.“(R4) 

Uživatelé přicházející do služby PZ, jsou motivovaní k nalezení si zaměstnání a váží si mnohdy 
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pracovních míst, která nejsou atraktivní pro jiné zaměstnance. Mezi další silné stránky 

respondenti řadí bezplatnost služby, podporované praxe u zaměstnavatelů nebo možnost 

poskytnutí pracovního asistenta. (R2, R4 a R5) 

Respondenti dále uváděli ve svých výpovědích silné stránky srovnatelné celkově se 

zaměstnáváním OZP. Řadí sem rovněž přínos pro společnost, který se zajišťuje integrací OZP 

na pracovní trh. Pokud OZP není odkázaná pouze na sociální dávky, ale získá zaměstnání, 

dochází k posilování jejího sebevědomí, psychické pohody a mnohdy i zlepšení jejího 

zdravotního stavu: „Uživatel se začne znova cítit jako člověk, protože má práci.“(R5) Při 

nalezení pracovního místa na otevřeném trhu práce dochází ke snižování stigmatizace OZP, 

související se společenským vylučováním a odmítáním stigmatizovaného: „Uživatelé mi často 

říkají, že třeba když jdou vyřizovat něco na úřad, tak se na ně prostě dívají líp, když říkají, že 

jsou zaměstnaní.“(R4) Další respondentka (R3) komunikuje vyšší riziko při zaměstnávání na 

trhu chráněném: „Někdy však uživatele zapojit na otevřený trhu prostě nejde, tak potim tahle 

práce maximálně vyhovuje.“(R3)  

Mezi další silné stránky patří bezesporu daňové úlevy pro zaměstnavatele (snížení 

daně o 18 000 Kč za každého zaměstnance se ZP a 60 000 za každého zaměstnance s těžším 

ZP), nebo efektivnější využití kvalifikovaných zaměstnanců, jelikož uživatelé mnohdy 

vyhledávají pomocné práce. (R4) Dále jde např. o pozitivní dopad na pověst zaměstnavatele: 

„Zaměstnavatelům si líbí, když je veřejnost pozitivně hodnotí, že mají snahu pomáhat 

znevýhodněným.“ (R2) 

Za nejvíce přínosné v rámci služby PZ se respondenti (R1 až R5) shodují na pomoci 

uživatelům, jejich umístění na pracovním trhu a celkové zlepšení jejich života. „Když 

uživatel získá práci, zlepší se jeho finanční situace, společenská – jak orientace, tak zapojení, 

rodinná – zlepšení vztahu manžel/manželka, partner/partnerka, emoční a psychická, také 

zdravotní stránka.“ (R4) R5 komunikuje zejména zlepšení sebedůvěry a sebejistoty uživatelů: 

„Dáme jim odvahu, do toho znova jít, - nakopneme je, i když člověk zůstane v práci pouze po 

dobu mzdového příspěvku, získá nové zkušenosti a dokáže si už najít jinou práci.“(R5) 

Příklady dobré praxe z pohledu vybraných sociálních pracovníků 

Jeden respondent (R4) nedokáže vypíchnout žádného uživatele: „Každý uživatel, který 

najde pracovní místo, je veliký úspěch, všichni stojí za zmínku“  
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„Mám radost z každého člověka, kterému pomohu nalézt vhodné zaměstnání a 

zaměstnavatel si ho nechá i po vypršení mzdového příspěvku a třeba řekne, že je to kvalitní a 

schopný zaměstnanec, že je rád, že takového pracovníka má. Člověk pak přijde k nám do 

organizace, děkujeme nám za nalezení práce, přinese kytici atd.“ (R1) 

„Mám radost z uživatelů, které zaměstnáme i bez mzdového příspěvku, a tím na vyjdou 

prostředky na více lidí.“(R2) 

„Naše projekty pomáhají uživatelům i v předdůchodovém věku, pokud uživateli zbývají 

třeba jen dva nebo tři roky do starobního důchodu a nechtějí jít do předčasného, tak díky PZ 

získají dobu pojištění na starobní důchod.“(R3) 

8.3.2 Zaměstnavatelé  

Silné stránky a přínosy z pohledu vybraných zaměstnavatelů 

„Přijetí OZP do pracovního poměru má trvalý charakter, jedná se o kvalitní zdroj 

pracovní síly a je tam i sociální přidaná hodnota.“ Takto vnímá silné stránky PZ jeden 

respondent (R8). 

Další respondentka (R9) si díky službě PZ uvědomila rozmanitost života s jeho 

těžkými osudy, žádné předchozí zkušenosti se zaměstnáváním OZP neměla. „Můžu být ráda, 

že mám tak kvalitní a zdravý život, to mi ukázala tato služba.“ (R9) Dále kladně hodnotí i 

možnost využívání pracovní asistence na pracovišti. 

Tři respondenti (R7, R9 a R10) velice kladně hodnotí i nezanedbatelný ekonomický 

přínos v podobě mzdového příspěvku a následných slev na dani. 

Mezi další silné stránky respondenti (R6, R8 a R9) řadí: zaměstnavatel získá nové 

zkušenosti při práci s OZP a také s neziskovkami, pomoc uživatelům při ztíženém 

uplatnění se na trhu, OZP si zkusí danou práci, sociální začlenění uživatelů, uživatelé 

získají nové přátele, kolegy, a tím si rozšiřují svůj sociální kapitál. Podle jedné respondentky 

(R9) poskytuje PZ poskytuje tzv. práci na míru: „S organizací PZ jsme jednotlivým 

uživatelům maximálně upravili pracovní dobu i náplň.“(R9) Dále jde o získání pracovních 

návyků, které jsou potřebné v dalšímu zaměstnání: „Poskytujeme OZP takový restart zpět do 

pracovního koloběhu.“(R6)  
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Jeden respondent (R8) vidí přínos v samotné existenci organizací PZ. „Kdyby tato 

organizace neexistovala, pochybuji, že bych získal své pracovníky.“(R8)  

Respondent (R10) vnímá silnou stránku především v tom, že se snaží umisťovat 

uchazeče na otevřeném trhu práce. „Myslím si, že zdraví kolektiv je pro OZP mnohem lepší 

prostředí než chráněná dílna.“(R10) 

Příklady dobré praxe popisují jednotliví respondenti (R6 až R10) obdobným způsobem, 

pokud se uživatel osvědčí, tak si ho zaměstnavatel nechá po mzdovém příspěvku. Přínosné je 

podle vybraných zaměstnavatelů také samotná příležitost vyzkoušet si dané zaměstnání po dobu 

mzdového příspěvku bez jeho prodloužení. „Uživatel se alespoň na chvíli zapojí do 

společnosti.“ (R10) 

8.3.3 Uživatelé 

Silné stránky a přínosy z pohledu vybraných uživatelů 

Pro respondenty (R11 až R15) bylo využití služby PZ velkým přínosem v mnoha 

ohledech a její fungování hodnotili taktéž velmi pozitivně. Největším přínosem pro respondenty 

(R11 až R15) bylo bezesporu nalezení zaměstnání na otevřeném nebo chráněném trhu 

práce a následná integrace na trhu práce. „Bez této služby bych asi jen těžko uplatnila.“ (R13) 

Jedna respondentka (R11) nepočítala s umístěním na chráněném trhu práce: „Na ÚP mi také 

nabízeli, že může jít pracovat do CHD, ale to jsem nechtěla, pracovnice byla celkem dost 

nepříjemná a v mojí obtížné situaci mi nějak nepomohla.“(R11) Jako silnou stránku PZ proto 

tato respondentka vnímá nesmírnou a pozitivní podporu a velice individuální přístup odborné 

pracovnice projektu, která jí pomohla mimo jiné ke zlepšení její emoční a psychické situace. 

Při nalezením práce respondenti také uváděli získání většího respektu rodiny, přátel nebo 

známými.  

 Mezi silné stránky jednotliví respondenti komunikují práci pracovní konzultantky nebo 

odborné pracovnice projektu na přání ohledně budoucího zaměstnání nebo ujasnění si 

představy o něm. (R11, R14 a 15) „Když jsem přišla za pracovní konzultantkou, vůbec jsem 

nevěděla, kde bych se mohla uplatnit, s její pomocí jsem našla práci v kavárně, i když jsem 

neměla žádné pracovní předchozí zkušenosti.“(R14) 

Jako silnou stránku dva respondenti (R13 a R14) taktéž vnímají v možnosti pracovního 

uplatnění u běžné firmy a nikoli v CHD. Oceňují zejména pracovní kolektiv, který je složen 
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ze zaměstnanců bez postižení. „V práci mě přijeli všichni moc hezky a berou mě jako sobě 

rovného.“(R14)   

Jedna respondentka (R14) navíc uvádí možnost využití pracovního asistenta na pracovišti 

a pomoc se zapracováním: „Díky pracovní asistenci jsem v kavárně začala pracovat již 

zaučená a čistým štítem, pomoc ostatních pracovníků jsem potřebovala minimálně.“(R14) Tato 

respondentka dále komunikovala silné stránky v podobě získání nových znalostí, dovedností 

a zkušeností, které v budoucnu může využít např. u dalšího zaměstnavatele. 

8.4 Slabé stránky a překážky 

Tato dílčí výzkumná otázka zjišťuje, jaké slabé stránky a překážky služby PZ v JČ kraji 

vnímají sociální pracovníci, zaměstnavatelé a uživatelé. 

8.4.1 Sociální pracovníci 

Slabé stránky a překážky z pohledu vybraných sociálních pracovníku 

Mezi slabé stránky respondenti (R1 až R5) řadí hlavně přílišnou administrativu jich 

samotných a administrativní náročnost zaměstnavatelů při zaměstnávání uživatelů. Někteří 

respondenti pomáhají s administrativou také zaměstnavatelům. „Řekla bych, že neustálé 

sepisování něčeho je prostě zbytečné, více než polovinu mé pracovní doby strávím 

administrativou, kdybychom od ní byli aspoň částečně oproštěni, mohli bychom se více věnovat 

uživatelům, kteří to potřebují.“(R3)  

Slabou stránku vidí jednotliví respondenti taktéž v nedostatečné kapacitě projektů PZ: 

„Naše projekty jsou velmi oblíbené, často máme uživatele na čekací listině.“(R4) 

Uživatelé mají v rámci projektů PZ možnost dosáhnout pouze na minimální mzdu 

při plném pracovním úvazku, kterou kryje mzdový příspěvek zaměstnavateli. Této hranice 

minimální mzdy zaměstnavatelé občas využívají a dají uživateli pouze tuto částku, nicméně 

v porovnání se mzdami na stejných pracovních místech je částka nižší, shodují se tři 

respondenti (R1 až R3) „My zaměstnavatelům ale nenařizujeme, že jim musí dát pouze 15 200, 

stalo se, že asi jednou zaměstnavatel dal uživateli více peněz.“(R1) 

Mezi překážky současné praxe PZ patří současná pandemická situace, která 

odstartovala velké přelévání pracovních sil v různých odvětví. Respondenti (R1 až R3) ji 
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srovnávají s bezprecedentní situací srovnatelnou s hospodářskou krizí v letech 2008 – 2009. 

Zaměstnanci z oborů gastronomie, pohostinství a turismu se přesouvají na různé pozice, které 

jsou dostupné na trhu práce. Často se jedná o pozice pomocné, které jsou však mnohdy vhodné 

právě pro uživatele PZ. Nyní uživatelům zbývají na trhu práce převážně vyhrazená pracovní 

místa či CHD. „Při kontaktování zaměstnavatelů z našich databází, nebo nových 

zaměstnavatelů nám často sdělují, že už mají číšníky a servírky, teď v podstatě zbývají pouze 

vyhrazená pracovní místa“(R2) 

Překážkou služby PZ se jeví respondentům zejména vysoká nezaměstnanost mezi 

zdravou populací navzdory finančním pobídkám zaměstnavatelů zaměstnávající OZP. 

„Uživatelům mnohdy déle trvá, než se rozmyslí, zda místo chtějí přijmout, v případě lehkého 

zaváhání je místo obsazeno osobou bez postižení.“(R2) 

Neustále zvyšování minimální mzdy je přínosem pro zvýšení úrovně pracovníků, 

snížení chudoby a nerovností, nicméně v rámci poskytování mzdového příspěvku 

zaměstnavatelům v rámci služby PZ činí obtíže. Pokud se v době, při poskytování mzdového 

příspěvku zaměstnavateli, zvyšuje minimální mzda a tato minimální mzda byla zvýšená až po 

uzavření smlouvy se zaměstnavatelem, musí být uživatel převeden do kategorie pomocného 

pracovníka, jinak by zaměstnavatel musel na mzdu pracovníka doplácet. „Nebude to už kuchař, 

ale pomocník kuchaře, nebude to účetní, ale pomocník účetního, takhle pouze můžeme zachovat 

peníze, které byli nasmlouvané.“ 

R5 komunikuje projektové překážky, kdy je možné zaměstnat uživatele pouze třičtvrtě 

úvazku: „Někteří uživatelé by zvládli úvazek plný.“ 

8.4.2 Zaměstnavatelé  

Slabé stránky a překážky z pohledu vybraných zaměstnavatelů 

Mezi slabé stránky PZ řadí respondenti (R6 až R10) primárně administrativní náročnost 

jednotlivých projektů. 

 Tři respondenti (R6, R7, R9) vidí slabou stránku PZ v krátké délce mzdového 

příspěvku, který není dostatečný zejména z hlediska zapracování uživatele a vyzkoušení si 

práce v rámci celého roku pojící se s dovolenou, různými svátky, případně oslavami. 
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 Naopak jeden respondent (R10) vidí slabou stránku v poskytování mzdového příspěvku 

a následném upřednostňování uživatelů, kteří mají obdobný zdravotní stav, – jako lidé bez 

postižení a snaží se lehce bagatelizovat zdravotní postižení. „Vím, že lidi hodně berou důchod 

na záda, nebo úzkosti, obojím občas taky trpím a důchod na to nemám.“(R10) 

Slabou stránku vnímá jeden respondent (R8) v čistě finančních motivech 

zaměstnavatelů zaměstnávat OZP a následné možnosti jim neprodloužit pracovní smlouvu po 

vypršení mzdové příspěvku. 

Další respondentka (R6) vidí rezervy v odbornosti personálu na pozicích pracovních 

konzultantů nebo odborných pracovníků projektu. 

Dva respondenti (R6 a R10) vnímají slabé stránky PZ zejména v negativních 

zkušenostech s konkrétními uživateli, které s sebou nesou ztrátu financí a času. 

8.4.3 Uživatelé 

Slabé stránky a překážky z pohledu vybraných uživatelů 

Respondenti (R11 až R15) nevnímají téměř žádné slabé stránky a překážky PZ a v rozhorech 

se vraceli zpět k silným stránkám a přínosům. 

Tři respondenti (R13 až R15) pouze odkazují na krátkou délku mzdového příspěvku pro 

zaměstnavatele, který je podle nich není nedostatečně dlouhý a rádi bych ho prodloužili. „Měla 

jsem štěstí, že si mě zaměstnavatel nechal po vypršení příspěvku, ale myslím, že existují případy, 

kde jde zaměstnavateli o zisk a OZP pak vyhodí.“(R14) S tím se pojí obava respondentů, že 

zaměstnavatelé se při zaměstnávání OZP řídí pouze finančními motivy, nikoli touhou pomoci 

danému uživateli. 

Dále jedna respondentka (R15) negativně komunikuje celkový nedostatek míst pro OZP 

v daném okrese a neochotu zaměstnavatelů zaměstnávat OZP. Tato slabá stránka se však 

spíše řadí ke komplexní problematice zaměstnávání OZP.  

8.5 Hrozby 

Tato dílčí výzkumná otázka zjišťuje, jaké hrozby PZ v JČ kraji vnímají sociální pracovníci, 

zaměstnavatelé a uživatelé. 
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8.5.1 Sociální pracovníci 

Hrozby z pohledu vybraných sociálních pracovníků 

Tři respondenti (R1, R2, R4) nevnímají téměř žádné hrozby. „Myslím si, že je to velice 

dobře zajištěná služba.“ Jako možnou hrozbu pouze uvádějí nedostatek financí plynoucích 

z Evropské sociálního fondu, který je hlavním zdrojem financování projektů PZ. 

Dále respondenti vztahují hrozby služby PZ spíše k celé problematice zaměstnanosti 

OZP. Jednak jde o mýty a pověry ve vztahu k zaměstnávání OZP pojící se převážně 

k předsudkům a stigmatizaci. „OZP jsou často nemocní, mají nepravidelný a nižší výkon, jsou 

méně flexibilní atd.“ Tyto skutečnosti však statistiky nepotvrzují, nelze skupinu OZP 

generalizovat a vše se odvíjí od konkrétní situace uživatele a jeho zdravotního postižení. Další 

hrozbou může být nízká informovanost zaměstnavatelů o kvalitách zaměstnanců 

s postižením a možných příspěvcích a daňových zvýhodněních, které s sebou nesou. (R3, 

R5) 

8.5.2 Zaměstnavatelé 

Hrozby z pohledu vybraných zaměstnavatelů 

Při možných hrozbách PZ se dva respondenti (R6 a R8) znovu odrážejí od slabých 

stránek, a to – krátké délky mzdového příspěvku a pouze finančních motivů 

zaměstnavatelů. V případě neprodloužení pracovní smlouvy dochází u uživatelů k prohloubení 

nepříznivé zdravotní a sociální situace, která vede k sociální exkluzi. 

Jedna respondentka (R6) navíc uvádí v budoucnu možný nedostatek financí 

z Evropského sociálního fondu.  

Další respondent (R10) uvádí hrozbu v podobě rizika finanční ztráty své firmy při 

neosvědčení a nezapracování uživatele. Další dva respondenti (R7 a R9) nevnímají žádné 

hrozby. 

8.5.3 Uživatelé 

Hrozby z pohledu vybraných uživatelů 



 

 

114 

 

Nikdo z respondentů (R11 až R15) nevnímá žádné hrozby týkající se PZ. V této oblasti 

nevěděli, co pojem znamená nebo otázka zůstala bez odpovědi. V případě nezlosti pojmu, byl 

osvětlen, ale taktéž otázka zodpovězena nebyla. 

8.6 Příležitosti pro zlepšení 

Tato dílčí výzkumná otázka zjišťuje, jaké jsou příležitosti služby PZ z pohledu sociálních 

pracovníků, zaměstnavatelů a uživatelů. Dále objasňuje návrhy pro zvýšení zaměstnanosti 

OZP. 

8.6.1 Sociální pracovníci 

Příležitosti pro zlepšení z pohledu vybraných sociálních pracovníků 

Respondenti (R1 až R5) vnímají příležitost zlepšení služby PZ zejména v delším trvání 

mzdového příspěvku pro zaměstnavatele. „Půl roku je hrozně krátká doba na zapracování 

uživatele.“(R3) Jedna respondentka (R1) navrhuje např. možnost dávkování mzdového 

příspěvku s postupným snižováním, nejméně s jeho ročním trvání. Další respondentka (R3) 

vnímá velkou provázanost mezi službou PZ a CHD z hlediska efektivního odkazování 

uživatelů, kteří se nemohou uplatnit u běžného zaměstnavatele. V současné době je na 

Strakonicku CHD nedostatek, proto by R3 uvítala zřízení nových. 

Šíření osvěty jsem do příležitostí pro zlepšení služby zařadila z důvodu, že jsem 

neočekávala takovou iniciativu jednotlivých respondentů. Nicméně respondenti (R1 až R5) 

prokazují značnou snahu šířit osvětu o PZ. Prezentují se na svých webech, facebookových 

stránkách, v lokálních novinách, sociálních službách, neziskových organizacích, ÚP, OSSZ, 

vysokých školách a zaměstnavatelů, či roznášejí letáky a vkládají je náhodně do schránek lidí 

v okolí. 

8.6.2 Zaměstnavatelé 

Příležitosti pro zlepšení z pohledu vybraných zaměstnavatelů 

Respondenti (R6 až R10) se v rámci příležitostí pro zlepšení odrážejí od 

komunikovaných slabých stránek.  

 Jde o prodloužení doby mzdového příspěvku nejlépe na rok, tuto dobu hodnotí jako 

dostatečně dlouhou z hlediska zapracování OZP. Dále jde o snížení administrativní zátěže 
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zaměstnavatelů, zvýšení profesionality a odbornosti jednotlivých pracovníků 

v organizacích PZ. 

Tři zaměstnavatelé (R6, R7 a R10) také uvedli, že měli zájem o zaměstnávání OZP, 

nicméně nevěděli, kde hledat. Proto by uvítali např. lepší spolupráci s ÚP ČR, který se v této 

oblasti podle jejich názoru chová unfriendly a zaměstnávaní OZP spíše znepříjemňuje 

administrativou a nevstřícným jednáním. 

Podle jedné respondentky (R6) je důležité primárně změnit mentalitu zaměstnavatelů, 

aby začali vnímat OZP jako sobě rovné a poskytovali jim srovnatelné podmínky jako 

zaměstnancům bez postižení. 

8.6.3 Uživatelé 

Příležitosti pro zlepšení z pohledu vybraných uživatelů 

V rámci otázky příležitostí pro zlepšení služby PZ se respondenti (R13 a R15) také 

odráželi zejména od jejích slabých stránek a komunikovali prodloužení doby mzdového 

příspěvku vyplaceného zaměstnavatelům. Další dva respondenti (R11 a R12) nepodali žádné 

podněty a odkazovali zpět na její pozitivní stránky, což pro mě nebylo překvapující, jelikož 

pomoc a podpora pracovního konzultanta nebo odborného pracovníka projektu sehrála v jejich 

životech obrovský posun a zlepšení jejich psychické a sociální situace a taktéž situace finanční. 

8.7 SWOT analýza 

Pro lepší přehlednost výsledků byla zvolena SWOT analýza, která mapuje silné stránky 

a přínosy, slabé stránky a překážky, hrozby a příležitosti ke zlepšení PZ, – z pohledu sociálních 

pracovníků, zaměstnavatelů a uživatelů. 

SILNÉ STRÁNKY 

Sociální pracovníci 

- Nalezení a udržení pracovního 

místa 

- Uplatnění na otevřeném trhu práce 

SLABÉ STRÁNKY 

Sociální pracovníci 

- Administrativní zátěž 

- Možnost uživatelů dosáhnout pouze 

na minimální mzdu 

- Pandemická situace 
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- Případné uplatnění na chráněném 

trhu práce 

- Ujasnění představy o práci 

- Zlepšení sebedůvěry a sebejistoty 

uživatelů 

- Získání nových znalostí, zkušeností 

a dovedností 

- Kontakt s odborníkem 

- Propojení potřeb uživatelů a 

zaměstnavatelů 

- Mzdový příspěvek 

- Pracovní uplatnění nacházejí i 

uživatelé s mentálním postižením 

- Bezplatnost služby 

- Podporovaná praxe 

- Pracovní asistence 

- Při zaměstnávání OZP: 

- Přínos pro společnost 

- Snižování stigmatizace OZP 

- Daňové úlevy pro zaměstnavatele  

- Pozitivní dopad na pověst 

zaměstnavatele 

Zaměstnavatelé 

- Zdroj pracovní síly 

- Přidaná sociální hodnota 

- Uvědomění si rozmanitosti života 

- Nové zkušenosti 

- Pomoc OZP 

- Sociální začlenění  

- Práce na míru 

- Získání pracovních návyků 

- Vysoká nezaměstnanost mezi 

zdravou populací 

- Zvyšování minimální mzdy – 

přeřazení pracovníka do kategorie 

pomocného pracovníka 

- V projektu lze zaměstnat uživatele 

pouze na třičtvrtě úvazku  

Zaměstnavatelé 

- Administrativní zátěž 

- Krátká délka mzdového příspěvku 

- Mzdový příspěvek upřednostňuje 

některé uchazeče před jinými 

- Zaměstnávání OZP má pouze 

finanční motiv 

- Neodbornost personálu v PZ 

- Negativní zkušenosti s uživateli 

Uživatelé 

- Krátká délka mzdového příspěvku 

- Nedostatek pracovních míst pro 

OZP 

- Neochota zaměstnavatelů 

zaměstnávat OZP 



 

 

117 

 

- Samotná existence PZ 

Uživatelé 

- Nalezení zaměstnání na otevřeném 

nebo chráněném trhu práce 

- Integrace na trh práce 

- Podpora a individuální přístup 

- Přání ohledně budoucího 

zaměstnání 

- Pracovní asistence 

- Získání nových znalostí, dovedností 

a zkušeností 

PŘÍLEŽITOSTI 

Sociální pracovníci 

- Delší trvání mzdového příspěvku 

- Zřízení nových CHD z hlediska 

provázanosti PZ a chráněného trhu 

práce 

Zaměstnavatelé 

- Delší trvání mzdového příspěvku 

- Lepší spolupráce s ÚP ČR v oblasti 

zaměstnávání OZP 

- Změnit mentalitu zaměstnavatelů a 

přimět je k zaměstnávání OZP 

Uživatelé 

- Delší trvání mzdového příspěvku 

 

HROZBY 

Sociální pracovníci 

- Nedostatek financí ESF na projekty 

PZ 

- Mýty a pověry zaměstnavatelů 

k zaměstnávání OZP 

- Nízká informovanost 

zaměstnavatelů o kvalitách 

zaměstnanců se zdravotním 

postižením a výhodách nesoucí 

zaměstnávání OZP 

Zaměstnavatelé 

- Při neprodloužení pracovní 

smlouvy po vypršení mzdového 

příspěvku může dojít u OZP ještě 

k většímu zdravotnímu a 

sociálnímu propadu 

- Nedostatek financí na projekty PZ 
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- Riziko finanční ztráty, pokud se 

OZP v práci neosvědčí 

Uživatelé 

- Nevnímají žádné hrozby 

Zdroj: Vlastní výzkum, 2021 
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9 Diskuze 

Diplomová práce mapovala náhled sociálních pracovníků, zástupců zaměstnavatelů a 

uživatelů služby na současný stav PZ OZP v JČ kraji. Dále zjišťovala jeho průběh, silné stránky 

a přínosy, slabé stránky, hrozby a příležitosti dalšího rozvoje. Je důležité zmínit, že výsledky, 

které jsem v rámci svého výzkumu získala, není možné zobecňovat zejména vzhledem 

k nízkému počtu respondentů a nízké reprezentativnosti výzkumného souboru. 

OZP jsou skupinou, která má oproti většinové společnosti specifické nároky a potřeby, 

resp. její nároky a potřeby jsou stejné, ale jejich naplnění je často nezbytné realizovat jinou 

formou. Aby tato skupina lidí byla plně začleněna do společnosti, je potřeba zajistit, aby mohla 

svá práva naplňovat ve stejné míře jako ostatní lidé. Z tohoto důvodu je důležité pomocí 

cílených opatření, nástrojů a politik vytvářet takové podmínky, které integraci a vyrovnávání 

příležitostí umožní. (Espinoza, 2020) Nepřekvapilo mě, že výsledky výzkumu ukázaly, že PZ 

tyto specifické nároky a potřeby OZP při uplatňování jich na trhu práce velmi dobře zohledňuje. 

Jedná se zejména o individuální přístup ke každému uživateli a v řešení jeho komplikované 

pracovní, zdravotní a sociální situace, která vyžaduje takovou pomoc a podporu ze strany 

pracovního konzultanta, aby OZP mohla pracovat za stejných podmínek jako ostatní lidé a 

společně s nimi. 

Služba PZ byla všemi respondenty mého výzkumu hodnocena velmi pozitivně, získali 

cenné zkušenosti, byli spokojeni s jeho průběhem, přístupem pracovnic PZ a všichni uživatelé 

nalezli díky této službě vhodné zaměstnání. K obdobným výsledkům se také dopracovala 

Fenclová (2008), která prováděla kvantitativní šetření a analyzovala postavení, problémy a 

perspektivy OZP v rámci PZ.  V rámci jejího výzkumu hodnotilo přístup pracovnic PZ všech 

100 % respondentů za výborný. K průběhu spolupráce měli výhrady pouze 2 respondenti. Po 

absolvování služby PZ se zlepšila životní situace (nejen po pracovní stránce) 90 % uživatelům. 

V nalezení vhodného zaměstnání byla agentura úspěšná u 83 % uživatelů. 

Podle Rychtáře (2016) je ZP v ČR, stejně tak v zahraničí, vnímáno na trhu práce, – jako 

specifický typ znevýhodnění, jehož nositelé komplikovaně nacházejí zaměstnaní. Obtížné 

postavení OZP na trhu práce shodně vnímají i jednotliví respondenti mého výzkumu. Lze tedy 

říci, že postavení OZP na trhu práce je v JČ kraji podle jednotlivých respondentů komplikované. 
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Tuto situaci se však snaží organizace PZ aktivně a komplexně řešit a jsou v tomto v tomto 

směru poměrně úspěšné. „Když uživatel opravdu chce, podaří se nám povětšinou mu najít 

vhodné zaměstnání, se kterým je v rámci svých možností spokojen.“(R1) 

Na uplatnění OZP na trhu práce má velký vliv jejich zdravotní stav, který se dá 

klasifikovat stupněm invalidity, druhem postižení nebo komplikacemi při pracovní činnosti, 

které jsou s nemocí spojené.  Postavení OZP na trhu práce se od celé populace liší v ekonomické 

aktivitě, která je dána zejména stupněm invalidity. Nejčastějšími uživateli PZ jsou podle 

jednotlivých respondentů OZP v I. nebo II. stupni invalidity. Takovéto výsledky potvrzuje 

výzkum „Postavení a strategie OZP na trhu práce“ Výzkumného ústavu práce a sociálních 

věcí (dále jen VÚPSV) (2011), který uvádí, že ekonomická aktivita a zaměstnanost se výrazně 

liší podle stupně invalidity. Zatímco míra zaměstnanosti OZP v prvním stupni invalidity činí 

relativně vysokých 55 %, ve druhém stupni 36 % a ve třetím pouhých 5 %. Výsledky se dále 

shodují v tom, že většina OZP není schopna ze zdravotních důvodů zvládnout plný pracovní 

úvazek a volí spíše zkrácený v průměrné délce 30 hodin týdně. Také je shodná struktura 

zaměstnanosti z pohledu klasifikace zaměstnání. OZP pracují především v nekvalifikovaných 

pozicích (30 %) nebo službách (28 %) či administrativě (15 %).  

Při zaměstnávání OZP je důležitý i přístup samotných zaměstnavatelů, nikoli pouze 

existence neziskových organizací na podporu zaměstnávání této skupiny osob či pobídek 

zaměstnavatelů. Zaměstnavatelé by měli zastávat přístup aktivně uvědomělý a společensky 

odpovědný. (Kotíková et. al., 2013) Do této skupiny patří podle autorky stále vyšší počet 

zaměstnavatelů, kteří jsou projevem společensky odpovědného chování. Potěšilo mě, že 

s takovým to přístupem se ztotožňují dva zaměstnavatelé mého výzkumu, kteří dokáží využít 

přidané sociální hodnoty k budování společensky odpovědného obrazu svojí firmy, a navíc 

získat kvalitní, loajální a motivované zaměstnance. Další tři zaměstnavatelé se přiklánějí spíše 

k přístupu aktivně konstruktivnímu, odpovídajícímu pragmatickému postoji:  - „bude-li energie 

a vynaložená navíc kompenzována úsporou odvodů, daňovou slevou, případně finanční 

podporou, jsme ochotni vytvářet podmínky pro uplatnění OZP, zejména pokud nám někdo 

prakticky pomůže“ (Rychtář et. al., 2016) Nicméně tento přístup je stále lepší než přístup 

pasivní a odmítavý založený na předsudcích a stereotypech, s tímto přístupem zaměstnavatelů 

jsem se v rámci výzkumu nesetkala. 
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V rámci mého výzkumu byli zaměstnavatelé otevření zaměstnávání OZP a dalšímu 

využívání služby PZ, nicméně vystává otázka, co zaměstnavatelé ostatní, kteří zájem nemají. 

Domnívám se však, že není zcela podstatné, – řešit, co způsobilo jejich zkreslený pohled. 

Důležité je tento pohled změnit, a to prostřednictvím šíření osvěty, dobrých praxí a pozitivní 

motivace zaměstnavatelů. OZP jsou schopni pracovat na otevřeném trhu práce, být motivovaní 

a tvoří významnou rezervu pracovních sil pro následující desetiletí, kdy se objektivně očekává 

pokles přírůstku pracovních sil. Doposud realizované české i zahraniční výzkumy rovněž 

potvrzují základní předpoklad, že zaměstnání na otevřeném trhu práce má pro OZP zcela 

pozitivní hodnotu a tvoří základní kámen pro úzdravu (recovery) (Slade et. al., 2014) 

Další problémem je proces vyřizování všech administrativních úkonů v souvislosti se 

zaměstnáváním OZP, který je velmi časově náročný. Tato situace často odradí zejména 

zaměstnavatele, kteří ještě se zaměstnáváním OZP nemají zkušenost a v procesech se 

neorientují. 

Vzhledem k teoretickým a praktickým poznatkům, které jsem v rámci této diplomové 

práce shromáždila, se domnívám, že PZ je také možné vnímat jako jeden ze způsobů zvyšování 

subjektivně vnímané kvality života OZP. Pracovní seberealizace totiž představuje u OZP 

důležitý prostor pro tvorbu, rozvíjení a udržení pro život důležitých sociálních vazeb. Stejný 

postoj rovněž zastávají samotní respondenti mého výzkumu a taktéž se shodují s výsledky 

Belánské (2016), která provedla kvalitativní šetření, v němž se snažila ukázat užitečnost PZ pro 

zlepšení kvality života znevýhodněných osob prostřednictvím příběhu z praxe.  

Jak již bylo zmíněno, zaměstnání je jedním z faktorů, který významně zvyšuje kvalitu 

života OZP. Osoby s tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením se daří umisťovat na 

trhu práce poměrně dobře, ale co osoby s duševním onemocněním? V rámci mého výzkumu 

jsem se setkala s odmítavým přístupem zaměstnavatelů ohledně zaměstnávání osob s tímto 

typem ZP. V souvislosti se zaměstnáním přitom platí obousměrná interakce – duševní 

onemocnění vede k nezaměstnanosti a nezaměstnanost vede ke zhoršení duševního zdraví. Míra 

nezaměstnanosti osob s vážným duševním onemocněním podle zahraničních studií dosahuje 

přibližně 85 % a v ČR dosahuje obdobných hodnot (Linhorst, 2015) Dosavadní zahraniční 

výzkumy (údaje za ČR nejsou k dispozici) zabývající se efektivitou PZ odkazují na skutečnost, 

že většina osob s duševním onemocněním pracovat chce, ale jejich přístup ke službě PZ je 

minimální a lze uspokojit pouze část uživatelů. (Bond, Drake, 2014) 
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10 Závěr 

Diplomová práce se zabývala tématem PZ OZP v JČ kraji. Teoretická část nejprve 

vymezila terminologii, klasifikaci, modely zdravotního postižení a relevantní dokumenty v této 

oblasti. Druhá kapitola popsala koncept invalidity, posuzování pracovní schopnosti a dávky pro 

OZP. Třetí a čtvrtá kapitola představila legislativu zaměstnání OZP na mezinárodní a národní 

úrovni a vymezila jednotlivé právní předpisy. Pátá kapitola přiblížila státní politiku 

zaměstnanosti, nástroje aktivní politiky zaměstnanosti a Národní plán podpory rovných 

příležitostí pro OZP na období 2021 – 2025. Závěrečná kapitola se věnovala pozici OZP na trhu 

práce, – se zaměřením na pracovní rehabilitaci, chráněný trh práce, příspěvky pro 

zaměstnavatele a koncept PZ.  

Cílem empirické části bylo zmapovat, jak sociální pracovníci, zástupci zaměstnavatelů a 

uživatelé služby PZ nahlížejí na současný stav PZ v JČ kraji. Dále zjišťovala průběh PZ, jeho 

silné stránky a přínosy, slabé stránky, hrozby a příležitosti dalšího rozvoje. Výzkum probíhal 

prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů, celkem se 16 respondenty. Rozhovory byly 

prováděny formou face to face, prostřednictvím Skype nebo telefonického kontaktu. Získaná 

data byla následně prezentována pomocí 5 kategorií – náhled na službu PZ, průběh PZ, silné 

stránky a přínosy, slabé stránky, hrozby a příležitosti dalšího rozvoje. Všech 5 kategorií se dále 

dělí na tři části, podle výpovědí jednotlivých cílových skupin výzkumu: sociální pracovníci, 

zástupci zaměstnavatelů a uživatelé služby PZ. 

Výsledky výzkumu ukázaly, že jednotliví respondenti mají převážně pozitivní a 

rozmanité zkušenosti se službou PZ. Sociální pracovníci popisovali příklady dobré praxe a 

spolupráce s vybranými zaměstnavateli, ke kterým pravidelně umisťují své uživatele. 

Zaměstnavatelé mají zkušenosti, jak s uživateli, kteří se v rámci PZ osvědčili, následně jim 

prodloužili pracovní smlouvu a získali tak kvalitní a motivované zaměstnance, tak s uživateli, 

kteří se v zaměstnání neosvědčili a pracovní poměr jim byl rozvázán po skončení mzdového 

příspěvku. I tyto případy neúspěchu vnímají zaměstnavatelé spíše pozitivně, zejména v získání 

pracovních návyků a zapojení OZP zpět do společnosti.  

V rámci služby PZ se všem vybraným respondentům uživatelů podařilo nalézt vhodné 

zaměstnání. Dva uživatelé se uplatnili na chráněném trhu práce a tři získali zaměstnání u 
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běžného zaměstnavatele. Uživatelé jsou s prací spokojeni, práce odpovídá jejich snížené 

pracovní schopnosti a službu PZ by dále doporučili. 

Sociální pracovníci se shodují na průběhu PZ a při práci s uživateli se řídí Souhrnnou 

metodikou PZ a jejím prvním dodatkem, přičemž průběh je velice individuální a odvíjí se od 

zdravotního postižení, finanční, rodinné nebo sociální situace každého uživatele. Dva 

zaměstnavatelé se při zaměstnávání OZP řídí principy pozitivního vnímání různosti, integrace, 

diverzity. Další tři jsou převážně motivovaní finančními pohnutkami a úsporou svých nákladů.  

Pro všechny uživatele byla služba PZ velkým přínosem v řešení jejich komplikované 

zdravotní, finanční a sociální situace. Oceňovali zejména individuální přístup pracovníků PZ, 

u všech respondentů došlo s nalezením zaměstnání k posílení jejich sebevědomí, zlepšení 

finanční a sociální situace a získání nových dovedností a znalostí. 

Mezi silné stránky PZ respondenti uváděli zejména nalezení a udržení pracovního místa 

na otevřeném trhu práce, ujasnění představy o budoucím zaměstnání nebo propojení potřeb 

konkrétního zaměstnavatele s požadavky a možnostmi konkrétního uživatele. Nejčastěji 

komunikovanou slabou stránkou PZ, bylo podle jednotlivých respondentů, krátké trvání 

mzdového příspěvku pro zaměstnavatele, které považují i za hlavní bod v příležitostech dalšího 

rozvoje PZ. Za hrozbu je považován budoucí možný nedostatek financí z Evropského 

sociálního fondu na projekty PZ. Uživatelé nevnímají žádné hrozby a jsou se službou nadmíru 

spokojeni. 

Přestože výsledky předkládané práce nelze generalizovat vzhledem k velikosti a 

homogenitě výzkumného souboru, domníváme se, že je přínosná svým hlubším pohledem 

všech tří účastníků služby PZ: sociálních pracovníků, zaměstnavatelů a uživatelů na celou 

problematiku. Další přínos vidím v provedené SWOT analýze, která mimo jiné podává náměty 

samotných respondentů na zlepšení situace.  

Diplomová práce mi také přinesla řadu teoretických i praktických zkušeností, které 

mohou být oporou při mém budoucím zaměstnání. Výzkum probíhal pouze v JČ kraji, bylo tak 

do budoucnosti zajímavé prozkoumat, jaké je situace PZ v ostatních krajích ČR. 
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Příloha č.1 Scénář rozhovorů 

Identifikační otázky: 

Na jaké pozici pracuje a jak dlouho? 

Jaké je Vaše pracovní náplň? 

VO Sociální pracovníci Uživatelé Zaměstnavatelé 

Jak sociální 

pracovníci, klienti a 

zástupci 

zaměstnavatelů 

nahlížejí na 

současný stav PZ 

OZP v JČ kraji? 

 

Jaké postavení na 

trhu práce mají dle 

Vašeho názoru 

OZP? 

 

Vnímáte důležitost 

zaměstnání v životě 

OZP? 

 

Jaké jsou Vaše 

zkušenosti se 

službou PZ? 

 

V čem vidíte smysl 

své práce? 

 

Odkud čerpáte 

informace o 

zaměstnávání OZP a 

PZ? 

 

Jak se cítíte na trhu 

práce nebo při 

hledání zaměstnání? 

 

Jaké jsou Vaše 

zkušenosti se 

službou PZ? 

 

Jak jste 

s poskytováním 

služby PZ spokojen? 

 

Z jakého důvodu jste 

se rozhodli využít 

službu PZ? 

 

Odkud čerpáte 

veškeré informace 

ohledně Vašeho 

zaměstnání? 

 

Jaké postavení na 

trhu práce mají dle  

Vašeho názoru 

OZP? 

 

Vnímáte důležitost 

zaměstnání v životě 

OZP? 

 

Jaké jsou Vaše 

zkušenosti se 

službou PZ? 

 

Zaměstnal byste 

další OZP přes 

službu PZ? 

 

Jak jste 

s poskytováním 

služby PZ spokojen? 
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Uvítal/a byste nějaký 

seminář k doplnění 

znalostí? Na co by 

měl být konkrétně 

zaměřen? 

 

Odkud čerpáte 

informace o 

zaměstnávání OZP a 

PZ? Uvítal byste 

nějaké další 

informace, popř. 

jaké? 

 

Jak probíhá 

zaměstnávání OZP 

v rámci PZ v JČ 

kraji,  

Odkud k Vám klienti 

přicházejí nebo se od 

Vás dozvídají? 

 

Jak v rámci procesu 

PZ postupujete a jak 

proces probíhá? 

řídíte se metodikou 

PZ? 

 

Jaká fáze je pro 

klienty nejtěžší s čím 

mají největší 

problém? Co jim 

naopak vychází? 

 

Jaké představy mají 

klienti o svém 

budoucím 

zaměstnání? 

 

Jak vnímáte 

důležitost 

zaměstnání v životě? 

 

Využíváte nějaké 

sociální služby? 

 

Jaký máte druh 

zdravotního 

postižení? 

 

Jaký stupeň ID 

pobíráte? 

 

Odkud jste se 

dozvěděl o službě 

PZ? 

 

Odkud jste se 

dozvěděl o službě 

PZ? 

 

Z jakého důvodu jste 

se rozhodl využít 

služby PZ? 

 

Setkal/a jste se 

s nějakými obtížemi 

při poskytování 

služby PZ? Jaké to 

popř. byly? 

 

Jak Vaši 

zaměstnanci bez 

postižení vycházejí 

s OZP? 

 

Jak zaměstnanci 

nahlížejí na 
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Snažíte se vždy 

zachovat klientovo 

přání ohledně 

budoucího 

zaměstnání? Jak to 

probíhá? 

 

Přicházejí k vám 

klienti motivovaní a 

jak se je případně 

snažíte motivovat? 

 

Jaké dotazy na Vás 

nejčastěji směřují 

Vaši klienti? 

 

Máte k dispozici 

pracovního asistenta 

pro Vaše klienty? 

 

Jak si vybíráte 

konkrétní uživatele a 

zaměstnavatele? 

 

Co nejvíce řešíte 

v rámci podpory 

poskytované 

zaměstnavateli? 

Jakou práci 

vykonáváte (druh a 

rozsah)? 

 

Jak vypadal průběh 

PZ ve Vašem 

případě? 

 

Co pro Vás bylo 

nejtěžší v rámci 

procesu PZ? Co bylo 

naopak snadné? 

 

 

Jak byla spolupráce 

s organizací PZ 

ukončena? 

 

případného 

pracovního 

asistenta? 
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V jakých případech 

poskytujete podporu 

i rodině uživatele? 

Jaká témata řešíte? 

 

Jak hodnotíte 

spolupráci dalšími 

subjekty?  

(ÚP, sociální služby, 

NO, zaměstnavateli 

na chráněném i 

otevřeném trhu 

práce) 

 

Jak jste financováni 

a na čem jste závislí? 

Můžete také prosím 

zmínit výhody a 

nevýhody? 

 

Jak hodnotíte práci 

„chráněných dílen“? 

 

Jaké jsou silné 

stránky/přínosy PZ 

OZP v JČ kraji? 

 

Jaké vnímáte silné 

stránky PZ? 

 

Jaké vnímáte silné 

stránky PZ? 

 

Jaké vnímáte silné 

stránky PZ? 
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Co považujete za 

nejvíce přínosné 

v rámci služby PZ? 

 

Máte nějaké příklady 

dobré praxe? Pokud 

ano, můžete nějaký 

popsat? 

 

Co považujete za 

nejvíce přínosné 

v rámci služby PZ? 

 

 

Co považujete za 

nejvíce přínosné 

v rámci služby PZ? 

 

Máte nějaké příklady 

dobré praxe? Pokud 

ano, můžete nějaký 

popsat? 

 

Jaké 

překážky/hrozby 

existují v procesu PZ 

OZP? 

 

Jaké vnímáte 

překážky a hrozby 

PZ/co byste zlepšili? 

 

Jaká je obsazenost 

Vašich projektů? 

Jaké vnímáte 

překážky a hrozby 

PZ/co byste zlepšili? 

 

Jaké vnímáte 

překážky a hrozby 

PZ/co byste zlepšili? 

 

Jaké jsou příležitosti 

dalšího rozvoje PZ? 

 

Jaké vnímáte 

příležitosti pro 

zlepšení služby PZ? 

 

Zaměřujete se na 

šíření osvěty PZ? 

Pokud ano, jak 

probíhá? 

 

 

 

Jaké vnímáte 

příležitosti pro 

zlepšení služby PZ? 

 

Jak hodnotíte 

poskytovanou 

podporu od 

organizace PZ? 

 

Jaké vnímáte 

příležitosti pro 

zlepšení služby PZ? 

 

Máte nějaký návrh, 

jak zvýšit 

zaměstnanost OZP? 
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Příloha č. 2 – Informovaný souhlas s rozhovorem 

Informovaný souhlas s rozhovorem  

Já, ……………………………………………, jsem byl/a seznámen/a s podmínkami, cílem a 

obsahem výzkumné části diplomové práce „Možnosti zaměstnávání OZP v JČ kraji“ Bc. 

Nikoly Kortánové na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Rozumím jim a 

souhlasím s účastí na tomto výzkumu a moje účast na výzkumu je zcela dobrovolná.  

Souhlasím s nahráváním rozhovoru s výzkumnicí a s přepisem a analýzou výsledného 

zvukového záznamu.  

Souhlasím, aby materiál, který jsem ji poskytl/a výzkumnici, použila k napsání 

praktické části diplomové práce. Údaje poskytnuté pro účely tohoto výzkumu jsou anonymní a 

nebudou použity jinak, než-li k interpretaci výsledků šetření.  

V…………………………………………….. DATUM………………………………………  

PODPIS ………………………………………. 
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Příloha č. 3 – Neziskové organizace pro OZP/OZZ v JČ kraji 

Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR www.azzp.cz  

Centrum pro zdravotně postižené a seniory www.jczps.webnode.cz  

Česká asociace paraplegiků www.czepa.cz  

Diakonie ČCE www.diakonie.cz  

Fokus České Budějovice www.fokus-cb.cz  

Fokus Písek www.fokus-pisek.cz   

Fokus Tábor www.fokustabor.cz  

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých www.sons.cz  

Svaz českých a moravských výrobních družstev www.scmvd.cz  

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR www.snncr.cz  

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR www.civilky.cz  

Svaz tělesně postižených v ČR www.svaztp.cz  

Tichý svět www.tichysvet.cz  

Tyfloservis www.tyfloservis.cz  

Tyflocentrum www.tyflocentrum.cz 

 

 

 

 

 

 

http://www.azzp.cz/
http://www.jczps.webnode.cz/
http://www.czepa.cz/
http://www.diakonie.cz/
http://www.fokus-cb.cz/
http://www.fokustabor.cz/
http://www.sons.cz/
http://www.scmvd.cz/
http://www.snncr.cz/
http://www.civilky.cz/
http://www.svaztp.cz/
http://www.tichysvet.cz/
http://www.tyfloservis.cz/
http://www.tyflocentrum.cz/
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Příloha č. 4 – Služby pro osoby se zdravotním znevýhodněním v JČ kraji 
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Příloha č.5 – Pracovní portály pro OZP 
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Příloha č.6 Leták – Projekt Cesta ke změně III 
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