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Úvod
Práce se zabývá problematikou pracovního uplatnění a pracovní rehabilitace osob s 

duševním onemocněním. Cílem práce je popis bariér, které brání pracovnímu uplatnění 

těchto osob a popis pracovně rehabilitačních programů, jejichž prostřednictvím (nejen) 

mohou být bariéry překonány. Snažím se blíže zmapovat současnou situaci v poskytování 

podpory v práci lidem s duševním onemocněním v Praze a rovněž pokusit se o zachycení 

možných překážek, s kterými se lidé s duševním onemocněním (uživatelé pražských 

komunitních služeb) při snaze pracovního uplatnění setkávají.

Problematika pracovního uplatnění osob s duševním onemocněním si v současné době 

zasluhuje pozornost. Práce je důležitá součást života každého člověka, neméně to platí pro 

osoby s duševním onemocněním, které jsou jedni z nejvíce ohrožených skupin sociálním 

vyloučením. Duševní onemocnění velmi často ústí ve výrazný handicap především 

v sociální oblasti, jehož důsledkem je mj. nezaměstnanost.

Míra nezaměstnanosti u osob s dlouhodobým duševním onemocněním je obvykle udávána 

mezi 70-90%, v závislosti na závažnosti duševního onemocnění. Tyto statistiky jsou 

obzvláště alarmující vzhledem k faktu, že práce (ve smyslu placené práce na otevřeném 

pracovním trhu) je považována za nej důležitější prvek, který pozitivně ovlivňuje duševní 

zdraví a který vede k plnohodnotnému zapojení do života v komunitě.

Existuje velké množství důvodů, proč tito lidé nemají placenou práci. Tyto důvody bývají 

nazývány bariérami v pracovním uplatnění. Došlo k realizaci různých druhů pracovně 

rehabilitačních programů za účelem snížení bariér v pracovním uplatnění osob s duševním 

onemocněním.

Toto téma jsem si zvolila, protože jsem zaměstnána jako sociální pracovnice v občanském 

sdružení Fokus Praha, které poskytuje služby komunitní péče osobám s duševním 

onemocněním, jakož i z důvodu své dvouleté účasti v pracovní skupině projektu „Síť 

služeb zaměstnávání pro dlouhodobě duševně nemocné v Praze“1, jehož širším cílem bylo 

zlepšení podmínek pro začleňování osob s duševním onemocněním na trh práce. Cílem 

pracovní skupiny bylo zmapování existujících pracovně rehabilitačních programů pro 

cílovou skupinu na území Hl. města Prahy.

' Společný projekt občanských sdružení Fokus Praha, Eset-Help, Green Doors, realizovaný v období září 
2005 -  srpen 2007), financovaný z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a 
rozpočtu hl. m. Prahy v rámci dotačního programu JPD 3.
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V teoretické části se práce zabývá vymezením pojmů nezbytných k pochopení popisované 

problematiky, v I. kapitole je kladen důraz na popis vlivu duševního onemocnění na 

schopnost pracovního uplatnění a na popis významu práce a zaměstnání pro člověka 

s duševním onemocněním. Část kapitoly je věnována nezaměstnanosti u této skupiny osob. 

Další kapitola je zaměřena na pracovní rehabilitaci. Jsou popsány různé formy pracovně 

rehabilitačních programů a podpory zaměstnání v zahraničí ve srovnání s existujícími 

programy v České republice. Jedna podkapitola je věnována jednotlivým typům pracovně 

rehabilitačních programů a oblastí podpory zaměstnávání v České republice, resp. Praze. 

Srovnáním situaci v ČR a v zahraničí v této oblasti navrhuji některé možnosti směřování 

v českém prostředí.

III. kapitola je  věnována bariérám, které brání pracovnímu uplatnění osob s duševním 

onemocněním. Popsané vnější bariéry jsou odrazem převážně situace v ostatních zemích 

západní Evropy i USA, v našich podmínkách problematice této skupiny osob dosud nebyla 

věnována pozornost.

Empirická část diplomové práce zahrnuje výzkumné šetření, které bylo uskutečněno 

kvalitativní metodou založenou na polostrukturovaném rozhovoru. Cílem výzkumného 

šetření bylo zjištění, s jakými překážkami v pracovním uplatnění se setkávají osoby 

s dlouhodobým duševním onemocněním (uživatelé pražských komunitních služeb) a 

obdobně s jakými překážkami se setkávají pracovníci podporovaného zaměstnávání při 

spolupráci s klienty v rámci tohoto programu.

Jako problematický moment této práce se ukázala skutečnost, že v oblasti zaměstnávání a 

pracovní rehabilitace duševně nemocných osob je možné se setkat s různými a ne vždy 

jednotně chápanými pojmy služeb, programů a aktivit (které zasahují do oblasti aktivní 

politiky zaměstnanosti a oblasti sociálních služeb) a které směřují ktom u, aby tito lidé 

mohli a byli schopni naplňovat své právo na práci a vše co s ním souvisí. V ČR je tak 

možné setkat se s variantami programů obvyklých v zahraničí, které u nás nemají 

legislativní vymezení, příp. s pojmy, které legislativně vymezeny jsou, ale nerespektují 

několikaletou tradici v této oblasti. Terminologická nejednotnost tak přispěla ktomu, že 

v práci se držím obecně používané typologie pracovně rehabilitačních programů, tak jak je 

v zahraničí popisována (a mezi profesionály také v ČR) chápána.

Vzhledem k omezenému rozsahu práce nebylo možné zařadit některé důležité oblasti, které 

by si v rámci tématu zasloužily zpracování (např. mezinárodním dokumentům týkající 

duševního zdraví, samotnému procesu rehabilitace a dalším). Byla jsem také nucena 

akcentovat některé části více (přehled jednotlivých programů a srovnání s existujícími typy
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programů v zahraničí), na úkor současného legislativního rámce pro poskytování těchto 

programů u nás, ač je to jedno z témat, které by si zasloužilo větší pozornost.

V českém jazyce zatím neexistuje žádná literatura zabývající se bariérami v pracovním 

uplatnění u duševně nemocných osob. Čeští autoři se zabývají omezeně i tématem 

pracovní rehabilitace u této skupiny osob. Čerpala jsem proto velkou měrou z anglosaské 

literatury. Významným zdrojem informací pro tuto práci byly i výstupy z činnosti 

jednotlivých pracovních skupin zmíněného projektu, jakožto i členové všech pracovních 

skupin zmíněného projektu a metodičtí pracovníci.



1 Dlouhodobé duševní onemocnění a práce
Úvodní kapitola diplomové práce se zabývá stručně definicí skupiny osob s dlouhodobým 

duševním onemocněním a vymezením některých dalších termínů. Větší prostor j e v  této 

kapitole věnován hlavním dopadům dlouhodobého duševního onemocnění vzhledem 

k pracovnímu uplatnění a významu zaměstnání pro tyto osoby. Tato kapitola nabízí 

vysvětlení, proč právě práce, zaměstnání a tedy pracovní rehabilitace, mají v procesu 

resocializace a reintegrace velký význam.

1.1 Terminologie

1.1.1 Duševní onemocnění

Pojmy duševní nemoc, duševní porucha, duševní zdraví a normalita patří v oblasti 

psychiatrické péče k často diskutovaným termínům.2 Duševní onemocnění je pojem, který 

zahrnuje diagnosticky širokou škálu psychických onemocnění. V současné psychiatrii je 

využíváno dvou velkých klasifikacích duševních a behaviorálních poruch. První z nich, 

Mezinárodní klasifikace duševních poruch MKN - 10 Světové zdravotnické organizace 

(WHO), je  používaná v Evropě3 (v České republice od r. 1994). Druhou je Diagnostický a 

statistický manuál DSM -  IV Americké psychiatrické asociace (APA). Do skupiny „osoby 

s duševním onemocněním“ lze tedy zařadit ty, jejichž potíže mohou být kódovány 

prostřednictvím diagnostických kritérií MKN 10 nebo DSM - IV.

1.1.2 Dlouhodobé duševní onemocnění

Pro posouzení „dlouhodobosti“ duševního onemocnění existují různá kritéria. Nejčastějším 

kritériem je časové vymezení, po uplynutí určitého časového období od propuknutí nemoci

2 Vzhledem k tomu, že tomuto tématu se věnovala velká řada jiných autorů a o tomto tématu bylo napsáno 
mnoho statí (viznapř. Chromý 1990, Janík 1987, Syřišťová 1972, Foucault 1996, Dómer 1999 atd.), odkazuji 
čtenáře na ně.
3 MKN -  10 je rozdělena na 10 částí, ve kterých jsou jednotlivé poruchy zařazovány do skupin podle 
hlavních společných znaků -  1. Organické duševní poruchy, včetně symptomatických (F00 - F09), 2. 
Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané užíváním psychoaktivních látek (F10 - F19), 3. Schizofrenie, 
schizofrenní poruchy a poruchy s bludy (F20 - F29), 4. Poruchy nálady (afektivní poruchy) (F30 - 39), 5. 
Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy (F40 - 49), 6. Behaviorální 
syndromy spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktory (F50 - 59), 7. Poruchy osobnosti a 
chování u dospělých (F60 - 69), 8. Mentální retardace (F70 - 79), 9. Poruchy psychického vývoje (F80 - 89), 
10. Poruchy chování a emocí se začátkem v dětství a v adolescenci (F90 - 99).
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je onemocnění považováno za dlouhodobé (někdy též chronické), dále finanční závislost, 

diagnóza apod.

Liberman (1988) nabízí dvě kritéria: 1. diagnóza schizofrenie nebo velké afektivní poruchy 

a 2. závislost na finanční podpoře ze strany rodiny či prostřednictvím sociálního 

zabezpečení a péče.

Goldman (1981) definuje dlouhodobě duševně nemocného člověka jako jedince, jež trpí 

duševní poruchou (organická poškození CNS, schizofrenie, depresivní a manická porucha, 

paranoidní a jiná psychóza) či jiným onemocněním, které se může stát dlouhodobým a 

způsobuje úbytek či brání v rozvoji funkční kapacity člověka ve vztahu ke třem či více 

aspektům každodenního života - osobní hygiena a sebeobsluha, směřování (cíle), 

mezilidské vztahy, sociální fungování, učení, práce a trávení volného času - a pokud brání 

rozvoji či zhoršuje jedincovu ekonomickou nezávislost. (In Liberman 1988).

Dle Votavové (1999), se i v našich podmínkách ve stanovování dlouhodobého duševního 

onemocnění odrážejí kritéria zmiňovaná Libermanem. Kritérium diagnózy naplňuje 

nej častěji psychotické onemocnění, kritérium finanční závislosti souvisí s invalidizací 

duševně nemocných. Přiznání invalidního důchodu samo o sobě ve své podstatě 

předpokládá „dlouhodobost“ onemocnění.

1.1.3 Programy pracovní rehabilitace (pracovně rehabilitační 

programy)

Dle brožury AKS Práce neschopní (2005, s. 4-5) se jedná „o služby připravující zájemce 

na vstup do zaměstnání, práce. Nabízejí je obvykle nestátní zařízení neziskového sektoru 

(občanská sdružení apod.). V souvislosti s pracovní rehabilitací jde o programy rozvíjející 

a obnovující zejména pracovní dovednosti klientů. Takové programy mohou zahrnovat 

následující nabídku služeb: chráněná dílna, přechodné zaměstnávání, pracovní asistence, 

podporované zaměstnání, příprava na zaměstnání (Job kluby), sociální/právní poradenství, 

podpůrné služby, pracovní terapie, sociální firmy ad.“

1.1.4 Otevřený trh práce

Tento termín je definován ve Standardech podporovaného zaměstnávání (2004) a je 

v tomto významu používán i v této práci: „Pracovní místa na pracovištích, která nemají 

statut chráněné dílny podle platné legislativy4, kde nejsou soustředěni pracovníci na

4 Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších právních předpisů.
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základě společného znaku -  znevýhodnění na trhu práce, opakem „otevřeného“ je 

„chráněný“ trh práce. Nejde o členění na primární trh (místa bez dotací) a sekundární trh 

(dotovaná místa na otevřeném nebo chráněném trhu).“

Termínem „práce na otevřeném pracovním trhu“ je v této práci myšlena placená práce 

(v konkurenčním prostředí), ať již na plný nebo částečný úvazek.

1.2 Význam zaměstnání a práce pro člověka s duševním

onemocněním (zisky z práce a zaměstnání)

Práce a zaměstnání představuje jednu z centrálních rolí v naší společnosti. Mareš (1994, s. 

56) uvádí, že „zaměstnání hraje vnáší kultuře roli centrální instituce, skrze kterou se 

definujeme. Cíle, status, sociální kontakty, struktura našeho života i jednotlivých dnů jsou 

primárně odvozovány z našeho zaměstnání. Naše vzdělání je chápáno jako příprava na 

zaměstnání a náš volný čas jako regenerace pro další práci v zaměstnávání.“ Autor dále 

uvádí (1994, s. 56), že „vyloučení ze zaměstnání znamená deprivaci v základních 

potřebách, které zaměstnání a práce přímo uspokojují, či jejichž uspokojování je s nimi 

úzce spojeno.“

Naplnění potřeb úzce souvisí s kvalitou života. Buchtová (2002) uvádí, že práce je první a 

základní podmínkou lidské existence.

Buchtová (2002, s. 75) dále definuje význam práce pro člověka tak, že „práce zaujímá v 

životě člověka nezastupitelné postavení. Je důležitou podmínkou jeho důstojné existence, 

přináší mu nejen materiální prospěch, ale současně mu dává pocit seberealizace a 

společenské užitečnosti. Vřazuje člověka do řádu sociálních vztahů, uspokojuje jeho 

potřeby ctižádosti, sebeuplatnění a sebeúcty.“

Giddens (1999, s. 309) uvádí 6 faktorů práce5, které mají pro život člověka (a jeho 

psychický stav) stěžejní význam:

1) Peníze. Pro mnoho lidí představuje mzda či plat za práci hlavní zdroj obživy. 

Pokud tento příjem ztratí, začnou mít daleko větší obavy, že si neporadí s 

každodenními životními problémy.

2) Míra aktivity. Práce obvykle poskytuje lidem šanci osvojit si a používat určité 

znalosti a schopnosti. I stereotypní práce představuje strukturované prostředí, které

5 Autor zde pojem práce ztotožňuje s placeným zaměstnáním, opakem je neplacená práce -  např. 
v domácnosti.
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usměrňuje a odčerpává energii jedince. Kdo zůstane bez zaměstnání, ten často 

ztrácí šanci své znalosti a schopnosti nějak uplatnit.

3) Změna. Práce umožňuje člověku poznat nové prostředí, které se liší od 

domácího. Mnohé lidi těší už to, že dělají něco jiného než doma, i když sama jejich 

práce není příliš stimulující.

4) Strukturovaný čas. U osob pracujících na plný úvazek se struktura dne obvykle 

řídí podle rytmu práce. Ten sice může představovat určitou zátěž, ale současně dává 

celému dni řád, který osobám bez práce často chybí. Pro nezaměstnané bývá 

velkým problémem nuda. Přestávají si všímat toho, jak čas běží, a stávají se 

apatickými.

5) Sociální kontakty. V pracovním prostředí si lidé často nacházejí přátele a 

příležitost podílet se na společných činnostech. Po ztrátě zaměstnání se okruh 

potenciálních přátel a známých obvykle zmenšuje.

6) Osobní identita. Pracovníkovi poskytuje jeho zaměstnání pocit pevné sociální 

identity, který je pro něj velmi cenný. Zvláště u mužů bývá sebeúcta spojena s tím, 

jaký je jejich ekonomický přínos k chodu domácnosti.

Ztráta možnosti vykonávat zaměstnání nebo pracovat ve vlastní profesi může dle Buchtové

(2002) vést nejen ke ztrátě příjmu, ale také k narušení emoční pohody, rodinné rovnováhy, 

sociálních vztahů, kvality života a dokonce i zdraví.

Pro osoby s duševním onemocněním má (placené) zaměstnání mnoho pozitivních dopadů. 

0 'F lynn (2001) uvádí tyto zisky z placeného zaměstnání:

a) zvýšení příjmu

b) pracovní náplň („mít co dělat“)

c) sociální kontakty mimo domov a snížení izolace

d) naplňování jiné sociální role než role „psychiatrického pacienta“

e) zvýšení sebeúcty a sebedůvěry

f) zlepšení symptomů nemoci (u některých klientů)

Nejen placená práce přináší zisky. 0 'F lynn  (2001) zmiňuje, že ne pro každou osobu 

s duševním onemocněním je možné získat práci na otevřeném trhu práce, obzvláště pro ty, 

jejichž potíže jsou vážné. Zisky (především psychologické a sociální) může člověk získat



z jakékoliv práce (tedy placené, málo placené nebo i neplacené), ze vzdělávání a tréninku, 

ale i z tvůrčích příležitostí.6

Obdobně i Vágnerová (2004) popisuje, že jakákoliv práce umožňuje těmto lidem zvyšovat 

jejich sebedůvěru, dosahovat větší samostatnosti a udržovat si potřebné sociální 

dovednosti.

Waghom, Lloyd (2005) popisují 3 významy práce pro osoby s duševní nemocí:

a) Zaměstnání jako léčba duševního onemocnění

b) Snížení stigmatizace v zaměstnání a v komunitě

c) Osobní zisky z práce

Leff, Warner (2006) poukazují na mnohé výzkumy, které proběhly v devadesátých letech a 

které prokázaly zisky z pracovního uplatnění pro lidi s duševním onemocněním. Tyto 

studie prokázaly, že placená práce, nebo účast v efektivním pracovním programu snižuje 

počet hospitalizací (Drake 1996, Bell 1996, Warner 1999 ad.), snižuje náklady na 

zdravotní péči (Bond 1999) a má za následek snížení pozitivních i negativních symptomů 

psychózy (Anthony 1995 ad.). Autoři dále uvádějí, že práce (nebo účast v efektivních 

pracovních programech) vede ke zvýšení kvality života, ke zlepšení sebehodnocení a ke 

zlepšení úrovně fungování a k rozšíření sociální sítě osoby s duševním onemocněním (in 

Leff, Warner 2006).

Obdobně i Wing a Brown (1970) uvádí, že možnost pracovat brzdí rozvoj některých 

symptomů nemoci. Brown (1958) a Cole (1964) tvrdí, že se stává prevencí relapsů 

onemocnění a následných hospitalizací (in Novák, Pachtová, Skučková, 1999).

Také Liberman (1988) uvádí, že úroveň pracovních schopností a pracovní zařazení jsou 

samy o sobě jednak důležitou charakteristikou výsledku nemoci, ale zároveň jsou i 

důležitou determinantou průběhu nemoci. Liberman (1988) dále popisuje, že řada studií 

ukazuje, že mít zaměstnání (i neplacené či v chráněném prostředí) je  prediktorem udržení 

kvalitní remise a udržení se ve společnosti. Sociální vztahy, které jsou neodlučitelně 

spojené s prací, mohou také vytvářet sociálně podpůrné prostředí a mohou být i zdrojem 

kontaktů pro kvalitnější vyplanění volného času.

Provencher, Gregg, Mead, et al. (2002) ve své studii dokazují důležitou roli práce 

v procesu úzdravy u osob s duševním onemocněním. Dle autorů mnoho osob označuje

6 Waghom, Lloyd (2005) uvádí, že k úzdravě nemusí být vždy nezbytný návrat do role pracovníka. Pro 
některé osoby má stejně důležitý význam a smysl naplňování jiných sociálně oceňovaných rolí jako např. 
studenta, účastníka rehabilitace, dobrovolníka, partnera, rodiče, ženy v domácnosti, a který závisí na 
osobních okolnostech a rozsahu každé této role.
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zaměstnání jako rozhodující moment jejich procesu úzdravy. Pracovní aktivity přispívají 

k procesu úzdravy dvěma důležitými způsoby (práce jako možnost tzv. „self- 

empowerment“7 a zvýšení pocitu seberealizace).

Z předchozího textu vyplývá, že možnost a schopnost být zaměstnán je důležitým 

aspektem hodnocení každého člena společnosti. Zároveň je zaměstnání jednou ze 

základních oblastí sociálních vztahů budovaných mimo vlastní rodinu. Pro osoby 

s dlouhodobým duševním onemocněním představuje pracovní uplatnění jeden ze 

stěžejních pilířů významně ovlivňující kvalitu jejich života. Pracovní zařazení ve velké 

míře brání sociální izolaci a je obzvláště důležité pro integraci do komunity. V neposlední 

řadě zaměstnávání lidí s duševním onemocněním (event, se zdravotním postižením) 

pozitivně ovlivňuje i postoje společnosti k těmto lidem obecně.

1.3 Důsledky duševního onemocnění ve vztahu k pracovnímu 

uplatnění

1.3.1 Pracovní omezení

Dle Libermana (1988) s sebou duševní onemocnění řadu potíží, které negativně ovlivňují 

fungování v zaměstnání. Pracovní problémy často souvisí s:

- nesamostatností a malou motivací k činnosti,

- užíváním psychiatrické medikace,

- sníženou důvěrou v okolí,

- problémy s vytvářením a udržováním mezilidských vztahů,

- problematickým interpersonálním chováním na pracovišti,

- stigmatizující přítomností psychiatrické nemoci,

- nedostatkem pracovních zkušeností v minulosti.

Dopady duševního onemocnění na pracovní uplatnění se liší dle typu a závažnosti 

onemocnění a výsledkem onemocnění mohou být různá pracovní omezení.

7 „Sebe-zplnomocnění“
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Tabulka 1 - Pracovní omezení osob s duševním onemocněním ve věku 15-64 let

Typ omezení Osoby
s úzkostnými 
poruchami (v % )

Osoby
s psychotickým 
onemocněním (v % )

Potřeba podpory jiné osoby 23,3 61,3
Omezení v typu zaměstnání 24,0 31,2
Obtíže při změně práce nebo při 
získávání lepší práce

18,6 28,3

Omezení v počtu hodin 15,4 18,1
Potřeba trvalé supervize nebo asistence 3,2 12,7
Potřeba pracovního volna 7,7 12,5
Potřeba speciálních opatření 5,5 1,0
Žádné pracovní omezení 12,5 6,9
Zdroj: Waghom, Lloyd (2005, s. 10)

1.3.2 Vliv duševního onemocnění na schopnost pracovního uplatnění

Na obrázku (Obrázek 1) je graficky zobrazena míra schopnosti daným duševním 

onemocněním postižených osob uplatnit se na trhu práce a mírou potřeby sociální podpory 

a pomoci.8

Obrázek 1-Schopnost pracovního uplatnění a potřeba sociální podpory osob s duševním onemocněním

Zdroj: Studie sektoru nestátních neziskových organizací v pardubickém kraji (svazek II), Kapitola 6 -  Osoby 
duševně nemocné, 2006

Waghorn, Lloyd (2005) zmiňují, že lidé s psychotickým onemocněním, se závažnější 

formou úzkostné poruchy (obsedantně kompulzivní porucha, panická porucha ad.), lidé se 

závažnější depresí obvykle potřebují specializovanou léčbu zaměřenou na snížení omezení

8 Programy pracovní rehabilitace a podpory zaměstnávání nejčastěji pracují s osobami s větší potřebou 
sociální pomoci a podpory: F 20 -  F 29, F30 -  F 39 (dle MKN-10). Odděleně budovaný vlastní systém péče 
v České republice je pro skupinu osob s mentální retardací (F 70 -  F 79 dle MKN 10) a pro osoby se 
závislostmi na návykových látkách (F10 -  F19 dle MKN 10).
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a můžou potřebovat relativně intenzivní a kontinuální formu pracovní rehabilitace, která 

jim pomůže navrátit se do zaměstnání a udržet se v zaměstnání.

1.3.3 Invalidita

Veškeré potíže, které s sebou duševní onemocnění přináší (dále viz kapitola II.), mohou 

ústit v úplnou či částečnou ztrátu schopnosti pracovat. „Neschopnost“ pracovat je  velmi 

zřetelný a citlivý hendikep, který často vrcholí invalidizací.

Invalidita9 (jakožto pojem i jako sociální událost) s sebou přináší některé problematické 

aspekty. Dle materiálu Analýza typové a místní dostupnosti služeb sociální péče pro 

občany se zdravotním postižením v hl. m. Praze 2006 (2006, s. 5) je „chápání invalidity 

rozdílné v závislosti na mnoha aspektech, ať již se jedná o osobní zkušenost, vzdělání, 

kulturní zvyklosti či historické kořeny péče o invalidní občany. Invalidita je navíc určitou 

skupinou vnímána jako stigma, které znemožňuje běžný život, co se týče pracovního či 

společenského uplatnění. Lze tedy vysledovat jakési kontinuum, kdy na jednom pólu lze 

nalézt osoby, které splňují předpoklady pro přiznání plného či částečného invalidního 

důchodu, ale tento odmítají nárokovat, a na druhém pólu se pak vyskytují ti, kteří přestože 

podmínky na přiznání částečného či plného invalidního důchodu de facto nesplňují, snaží 

se tento získat a často i získají“.

Zda je ztráta schopnosti pracovat dočasná či trvalá, je ovlivněno řadou faktorů. Michon, 

Weeghel, Kroon, Smit, Schene (2006) identifikovali prediktory dalšího úspěšného 

pracovního zařazení. Ve své studii zkoumali, které charakteristické znaky u klienta jsou 

klíčové pro úspěšné proběhnutí pracovně rehabilitačních programů, zacílených na získání 

práce na otevřeném trhu a tedy pro úspěšnou pracovní integraci. Jednalo se o následující 

charakteristiky: všeobecné pracovní dovednosti, méně závažná symptomatika nemoci, 

náhled na sebe sama, uvědomovaná potřeba změny a schopnost zvládat pracovní stres. To 

co je jinými autory často považované za důležité -  předchozí úspěšná pracovní adaptace (a 

některé další faktory týkající se minulosti) -  se v této studii nepotvrdilo.

9 Invalidita je pojem interdisciplinárního charakteru, je jednou ze sociálních událostí. Z právního hlediska se 
rozlišují tři typy invalidity způsobené zdravotním stavem: invalidita fyzická, invalidita profesionální, 
invalidita všeobecná. Fyzická invalidita znamená poškození tělesných nebo duševních schopností způsobené 
trvalým chorobným stavem nebo zraněním, které omezuje jedince ve srovnání se zdravými; důraz je kladen 
na hledisko snížených, respektive vymizelých fyziologických vlastností člověka, je vyzdvižen druh a stupeň 
zdravotního postižení. S tímto termínem je možné se setkat v souvislosti s důchodovým pojištěním. Zákon č. 
155/1995 Sb., o důchodovém pojištění a navazující právní předpisy, definuje pojmy „částečná invalidní 
osoba“ a „invalidní osoba“. (Analýza typové a místní dostupnosti služeb sociální péče pro občany se 
zdravotním postižením v hl. m. Praze 2006, s. 5)
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1.4 Nezaměstnanost u osob s duševním onemocněním

Dle Anthonyho (1993) tzv. rehabilitačního modelu (jedná se o konceptualizaci následků 

závažného duševního onemocnění) je následkem dlouhodobého duševního onemocnění 

zneschopnění a handicap (in Weeghel 2002). Duševní nemoc tedy nezpůsobuje pouze 

duševní poškození či symptomy, ale též způsobuje výrazné funkční omezení, zneschopnění 

a znevýhodnění. Lidé s dlouhodobým duševním onemocněním jsou jím zpravidla v různé 

míře omezeni a znevýhodněni na pracovním trhu. Častou zkušeností těchto osob 

nezaměstnanost.

Odhady výše nezaměstnanosti v této skupině osob, tak jak je uvádějí jednotliví autoři, se 

pohybují obvykle mezi 70-90% (v USA, v Británii). Leff, Warner (2006) popisují, že takto 

vysoká nezaměstnanost u osob s duševním onemocněním je běžný stav v mnoha 

průmyslově vyspělých zemích Evropy a USA.10 Podle Van Weeghel a Zeelen (1990) 

nepřevyšuje pracovní začlenění u nehospitalizovaných dlouhodobě duševně nemocných 

osob 10%, což je méně než u lidí s tělesným hendikepem. (In MATRA III, 2004) 

Nezaměstnanost, jak uvádí O'Flynn (2001), je častou zkušeností obzvláště u těch osob, 

které mají dlouhodobé duševní onemocnění, kteří užívají medikaci a kteří byli 

hospitalizováni. S nejnižší mírou zaměstnanosti jsou spojována onemocnění 

schizofrenního okruhu, v rozsahu od 22% do 40% a souběh dvou onemocnění. (McAlpine, 

Warner, 2005)

Vysoká nezaměstnanost a neúčast na pracovním trhu neznamená, že lidé s duševním 

onemocněním nejsou způsobilí pracovat, či nechtějí pracovat. Leff, Warner (2006) uvádí, 

že 50-60% osob s dlouhodobým duševním onemocněním je schopno mít zaměstnání a 

pracovat. Bond uvádí, že 60-70% osob s dlouhodobým duševním onemocněním si přeje 

pracovat. (In Leff, Warner 2006)

McQuilken, Zahnisher, Novák et al. (2003) uvádí, že téměř vždy upřednostňují běžnou 

práci na otevřeném trhu před chráněným zaměstnáním.

Bond uvádí, že ačkoliv 60-70% osob s dlouhodobým duševním onemocněním by rádi 

pracovali, méně než jedné třetině osob je poskytnut nějaký typ pracovní podpory (in Leff, 

Warner, 2006).

10 Vyšší procento zaměstnaných osob s duševním onemocněním je např. v Itálii (více viz kapitola III.)
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Nízká zaměstnanost může být přisuzována mnoha různým příčinám. Existuje velké 

množství důvodů, proč lidé s duševním onemocněním nemají placenou práci. Tyto důvody 

bývají nazývány jako bariéry v pracovním uplatnění. Tomuto tématu je věnována 

následující kapitola.
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2 Bariéry v pracovním uplatnění osob s duševním 

onemocněním
Všichni lidé se zdravotním postižením čelí velkému množství bariér, které brání 

pracovnímu uplatnění či je výrazně znemožňují. Cílem této kapitoly je popsat jednotlivé 

bariéry, které brání pracovní integraci (pracovnímu uplatnění) osob s duševním 

onemocněním.

Tyto bariéry různí autoři různě člení, např. Waghom, Lloyd (2005) člení bariéry na přímé a 

nepřímé. Tzv. přímé bariéry v pracovním uplatnění dle autorů mohou vyplývat 

z pozitivních a negativních symptomů psychózy, z vedlejších účinků antipsychotik nebo 

antidepresiv nebo následného snížení sociálních dovedností, nedostatku sebedůvěry apod. 

Tzv. nepřímé bariéry mohou dále vyplývat z negativních zkušeností, ze stigmatizace a 

nepřímé diskriminace nebo z načasování počátku onemocnění, které může přerušit 

dokončení vzdělání, nebo přechod ze školy do zaměstnání, či získání důležitých 

pracovních zkušeností.

Michon a Weeghel (1999) dělí bariéry na tzv. vnější a vnitřní. (In MATRA-III, 2004).

V textuje zachováno rozdělení bariér na vnější a vnitřní.

2.1 Vnitřní bariéry

2.1.1 Duševní onemocnění, závažnost a typ symptomatiky

Samotné následky duševního onemocnění mohou být bariérou (Carlos, Kenneth, Nora, 

Melissa, 2006). Mnoho lidí s vážným duševním onemocněním má potíže s pamětí, 

koncentrací, organizováním, mezilidskými interakcemi apod.

2.1.1.1 Poruchy kognitivních funkcí

Duševní onemocnění může vyvolat poruchy kognitivních funkcí, poruchy emocí, vnímání. 

Každá z nich se může stát bariérou pro pracovní uplatnění. Nejvíce spojovány 

s nezaměstnaností a nízkým pracovním výkonem jsou kognitivní poruchy (Bell, Bryson 

2001 in Waghorn, Lloyd, 2005).

Lewis (2004) dále uvádí, že specifické poruchy můžou zahrnovat problémy s pozorností, 

pamětí a aktivním fungováním (in Waghom, Lloyd, 2005). Poslední studie ukazují, že tyto 

symptomy vyvolávají různá omezení (Honey 2002), které limitují např. možnosti volby
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týkající se typu povolání, které může být úspěšně zvládnuto, omezuje pracovní výkonnost 

a pracovní dobu a zvyšují tak potřebu podpory pro udržení zaměstnání (In Waghom, 

Lloyd, 2005).

2.1.1.2 Psychologické problémy

Další bariéry, vyplývající z onemocnění popisuje Jansen (1988) jako tzv. „psychologické 

problémy“, mezi které patří: nedostatek sebedůvěry a sebeúcty, strach ze selhání, a potíže 

při vycházení s ostatními (in Carlos, Kenneth, Nora, Melissa, 2006).

Obdobně Waghom, Lloyd (2005) popisují „osobní prožitky“, jako podstatnou vnitřní 

bariéru, která zahrnuje strach ze selhání, strach z relapsu, nedostatek sebedůvěry ve své 

pracovní schopnosti a obavu ze znovuzapojení do práce po letech nezaměstnanosti. 

Obdobně Michon, Weeghel (1999) popisují jako jednu z vnitřních bariér nedostatečné 

sociální fungování, špatnou schopnost komunikace (in MATRA III, 2004).

2.1.1.3 Ostatní klinické symptomy

Rutman (1994) poznamenává, že lidé se schizofrenií mohou sami sebe presentovat 

neatraktivně a mohou se projevovat nevhodným nebo neobvyklým chováním. Mezi 

jednotlivé symptomy, které se v tomto smyslu můžou stát bariérou, patří např. poruchy 

myšlení (bludy, bizarní myšlení), poruchy vnímání (hlasové halucinace), anozognozie, 

ztráta řeči apod. (in Waghom, Lloyd, 2005).

Uvedené symptomy se v průběhu času mohou měnit a nejsou odpovídajícím prediktorem 

pracovních výsledků. Bylo zjištěno, že nej lepším prediktorem je předchozí úspěšná 

pracovní historie, fungování před rozvojem onemocnění a současné sociální dovednosti (in 

Waghom, Lloyd, 2005).

2.1.1.4 Epizodická a nepředvídatelná povaha onemocnění

I přes optimální farmakologickou léčbu a dostatečnou sociální a psychologickou podporu 

může mít duševní onemocnění episodický charakter. Rutman (1994) uvádí, že jednotlivé 

psychotické epizody (jak první tak i následující) mohou být ohrožujícími a traumatickými 

zážitky, které poškozují stabilitu a identitu člověka a oslabují jeho schopnost znovu se 

pustit do zdlouhavějšího úsilí, jaké představuje např. pracovní rehabilitace (in Waghorn, 

Lloyd, 2005).
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Z povahy nemoci tak vyplývají určité odchylky v pracovním výkonu, pro některé osoby 

může být obtížné udržet si zaměstnání nepřetržitě po dlouhou dobu. (McAlpine, Warner, 

2001)

2.1.1.5 Léčebné intervence

Další podstatnou bariérou mohou být samotné vedlejší fyzické účinky léků. Neovlivňují 

přímo schopnost pracovat, ale mohou vyžadovat určité uzpůsobení pracovních podmínek 

na pracovišti (např. přílišná žízeň, nesoustředěnost, zvýšená frekvence močení apod.).

V případech, kdy se pracovník rozhodne, že své onemocnění nebude „odhalovat“ svému 

zaměstnavateli (viz kapitola Stigmatizace na pracovišti), není to samozřejmě možné. 

Roberts (1997) zmiňuje, že méně zřetelné, ale neméně podstatné jsou také vedlejší účinky 

léků, které mají vliv na sociální aktivity. Např. člověk, který z důvodu medikace nemůže 

pít alkohol, se může cítit trapně, když je po práci pozvaný spolupracovníky na pivo. Autor 

popisuje, že jakékoliv vedlejší účinky léků, které mají vliv na sociální aktivity člověka, 

můžou zvýšit pocit odlišnosti a ztěžují pracovníkovi, aby dobře zapadl do kolektivu (in 

Carlos, Kenneth, Nora, Melissa, 2006).

Waghom, Lloyd (2005) uvádí, že farmakologické a psychologické léčebné intervence 

mohou vytvářet další bariéru pro získání a udržení zaměstnání. Patří sem kromě zmíněných 

vedlejších účinků léků, i období nutné k určení optimálního typu medikace a dávkování, 

které mohou působit potíže pro poskytování pracovní podpory. Z tohoto důvodu by měli 

být léčebné intervence (jako např. vyzkoušení nové medikace) koordinovány 

s intervencemi pracovní rehabilitace.

2.1.2 Nedostatek pracovních zkušeností

Danley, Anthony (1997) uvádí, že velkou bariérou jsou omezené pracovní zkušenosti, 

porozumění sobě samotnému jako pracovníkovi (zaměstnanci) a obecně omezené 

porozumění světu práce.

Prvotní zkušenosti v zaměstnání poskytují důležité informace o našich dovednostech, 

preferencích, zájmech a aspiraci. Tyto zkušenosti nám pomáhají dozvědět se o našich 

očekáváních a našich předpokladech ve světě práce. V průběhu času tyto zkušenosti 

přispívají k tomu, že jsme schopni v kariéře učinit správná rozhodnutí a být v zaměstnání 

úspěšní. Osoby s duševním onemocněním častokrát tyto pracovní zkušenosti a zásadní 

informace týkající se zaměstnání postrádají (in Carlos, Kenneth, Nora, Melissa, 2006).
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Carlos, Kenneth, Nora, Melissa, (2006) uvádí, že lidé, kteří vstupují do pracovně 

rehabilitačních programů po dlouhé době trvání duševního onemocnění, často mají 

podstatně méně znalostí o svých schopnostech, zájmech a preferencích ve srovnání 

s jinými lidmi jejich věku.

Waghom, Lloyd (2005) obdobně uvádějí bariéru, kterou označují „pracovní nezralost“, 

kterou autoři vysvětlují tím, že tito lidé nebyli vystaveni typickým životním zkušenostem, 

povinnostem a rolím, které člověku pomáhají formovat odpovídající vnímání práce, 

pracovních hodnot a pracovní morálky. Důsledkem toho může být, že tito lidé mají 

zhoršené vnímání svých současných pracovních dovedností, což může vyvolávat nereálné 

pracovní cíle, které nejsou v souladu s jejich aktuální úrovní dovedností a zkušeností.

2.1.3 Nedostatečné vzdělání

Carlos, Kenneth, Nora, Melissa (2006) popisují, že stejným způsobem, jakým může 

zasáhnout duševní onemocnění do získávání pracovních zkušeností, může zasáhnout i do 

dokončení vzdělání (střední či vysoké školy). Nedostatečné vzdělání pak snižuje kvalitu i 

kvantitu dostupných pracovních příležitostí stejně jako u kteréhokoliv jiného člověka. 

Waghom, Lloyd (2005) uvádí, že nejčastěji je  spojováno s celoživotním přerušením 

pracovního uplatnění psychotické onemocnění. I přes tento fakt různí autoři (Bond, 1998, 

Bond 2004, Lehman, 2002 ad.) přináší dlouhodobé výsledky jednotlivých studií a 

úspěšných pracovně rehabilitačních programů a dokládají možnost/proveditelnost 

pracovního uplatnění u značného procenta osob s psychotickým onemocněním (in 

Waghom, Lloyd, 2005).

2.1.4 Postoj k práci obecně a motivovanost vyhledávat podporu 

v oblasti práce

Další možná bariéra, „postoj k práci obecně a motivovanost vyhledávat podporu v oblasti 

práce“, byla diskutována autory McAlpine, Warner (2001). Autoři zjišťují, že lidé 

s duševním onemocněním chtějí pracovat a uznávají potřebu podpory. Výsledky 

z výzkumu ukazují, že 61% osob hovoří o tom, že potřebují podporu ať již při vyhledávání 

či udržení práce, pouze 29% osob však uvádí, že nějaký typ podpory v minulosti obdrželi.

V našich podmínkách nebyly provedeny studie, které by se zabývaly skutečnou motivací 

k pracovnímu uplatnění, ochotou zvyšovat kvalifikaci, či vyhledávat podpom v oblasti 

práce. Lze předpokládat, že určitá část osob s duševním onemocněním svůj zájem
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realizovat se v práci ztratila. Důvody mohou být rozličné (např. zajištěný příjem ze 

systému sociálního zabezpečení), viz níže.

2.1.5 Obava ze ztráty finančního zabezpečení (invalidního důchodu)

Klienti se často obávají, že v případě nástupu do běžného zaměstnání jim bude odebrán 

invalidní důchod (či jiné „výhody“). Obava ze ztráty této finanční jistoty a zároveň obava 

ze ztráty zaměstnání, které by mohlo nastat v případě zhoršení zdravotního stavu, jsou 

podstatnou bariérou pro nástup do zaměstnání.

Tato obava může být oprávněná (viz vnější bariéry), případně vyplývá z neinformovanosti.

2.2 Vnější bariéry

2.2.1 „Zavádějící služby“

Carlos, Kenneth, Nora, Melissa (2006) uvádí, že část profesionálů stále zastává zastaralé 

názory o schopnostech, potřebách a přáních osob s duševním onemocněním, což má za 

následek zbytečné zpoždění nástupu klienta do efektivních pracovních programů (např. 

klient musí nejprve prokázat úspěšnou účast v programech, které jsou zcela oddělené od 

běžné komunity), ačkoliv mnohé výzkumy potvrzují, že rychlý nástup do běžného 

zaměstnání na otevřeném trhu práce je efektivnější. S touto problematikou úzce souvisí i 

nízké očekávání ze strany profesionálů.

2.2.2 Nízké očekávání ze strany profesionálů

Waghom, Lloyd (2005) uvádí, že profesionálové často zmiňují, že jejich klienti mají 

nereálné očekávání a nereálné cíle týkající se zaměstnání. Autoři vyjadřují přesvědčení, že 

nízké očekávání na straně profesionálů ve svém důsledku brání většině lidí využívat služeb 

podporovaného zaměstnávání.

Carlos, Kenneth, Nora, Melissa (2006) zmiňují, že profesionálové také často nabízí 

klientům pracovní nabídky omezené na jednoduchou práci bez možnosti pracovního 

postupu, i když klient má vyšší akademický titul a bohaté pracovní zkušenosti nebo větší 

aspiraci.

Toto téma úzce souvisí se stigmatizací ze strany profesionálů (viz níže).
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2.2.3 Stigmatizace, diskriminace a předsudky vůči duševně 

nemocným

S duševní nemocí je  ve společnosti stále spojováno velké stigma. Postoje veřejnosti ke 

skupině osob s duševním onemocněním jsou hluboce historicky zakořeněné, přestože 

v posledních desetiletích došlo k výraznému zlepšení, řada předsudků a mýtů přetrvává. 

Veřejnost nerozumí dopadům duševního onemocnění a často má z tohoto onemocnění 

strach. Stigmatizační postoje a nepřímá diskriminace ze strany společnosti, 

zaměstnavatelů, ale i ze strany profesionálů (či rodinných příslušníků) představují další 

bariéru pro získání a udržení zaměstnání. Moxley, Finch (2003) tvrdí, že stigmatizace má 

hlavní vliv na podíl pracovních neúspěchů u osob s duševním onemocněním.

2.2.3.1 Stigmatizace ve společnosti

Waghom, Lloyd (2005) uvádí, že lidé s duševním onemocněním mají méně pracovních 

příležitostí než ostatní populace, většinou kvůli špatnému chápání nemoci a předsudkům 

vůči jejich schopnostem a potřebám. U těchto osob se ve společnosti neočekává, že budou 

pracovat a že pracovat vůbec jsou schopni. Dalším problémem je, že někteří lidé 

s duševním onemocněním podporují stigmatizační postoje, jak např. popisuje Caltraux

(2003), jako „zvnitřněné stigma“, které u člověka s duševním onemocněním ovlivňuje 

vnímání sebe sama a má tak vliv na úspěch a neúspěch v pracovním uplatnění (in 

Waghom, Lloyd, 2005).

Rozsah a míra zkušeností se stigmatizací může u osoby s duševním onemocněním ovlivnit 

rozhodování o svých cílech v pracovní oblasti (Waghom, Lloyd, 2005).

2.2.3.2 Stigmatizace na pracovišti (ze strany zaměstnavatelů)

Postoje zaměstnavatelů vůči lidem s duševním onemocněním odráží stigma, které převládá 

v širší společnosti. I zaměstnavatelé se často domnívají, že lidé s duševním onemocněním 

nejsou schopni pracovat nebo že jim  není možné uzpůsobit pracovní podmínky.

McAlpine, Warner (2001) zmiňují, že stigmatizace hraje roli při rozhodování 

zaměstnavatele o přijetí do zaměstnání, či v rozhodování, zda nechat zaměstnance 

v pracovním poměru. Autoři dále popisují, že zaměstnavatelé často tyto osoby nejsou 

ochotni zaměstnávat, a pokud jsou přijati do pracovního poměru, je s nimi často zacházeno 

rozdílně od ostatních pracovníků.
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Výzkumy také ukázaly (Michaels, Nappo, Barrett, Risucci, Harles 1993), že 

zaměstnavatelé jsou častěji ochotni přizpůsobit pracovní podmínky na pracovišti lidem 

s fyzickým postižením (např. vozíčkářům) (in McAlpine, Warner, 2001).

Kvůli stigmatizaci a strachu z diskriminace lidé s duševním onemocněním často svou 

psychiatrickou minulost či svůj současný zdravotní stav skrývají. Tímto je tak vytvořena 

další překážka, jak popisují např. McAlpine, Warner (2001). Odhalení duševního 

onemocnění zaměstnavateli je  nezbytné, pokud má zaměstnavatel uzpůsobit pracovní 

podmínky na pracovišti (např. flexibilní pracovní doba, dny neplaceného volna apod.) 

Moxley, Finch (2003) uvádí, že další problémy mohou pramenit z interakcí se 

spolupracovníky, kteří nemají dostatek informací o povaze duševního onemocnění a o jeho 

silných a slabých stránkách.

V našich podmínkách byl proveden výzkum na téma připravenosti zaměstnavatelů na 

zaměstnávání duševně nemocných v rámci zmíněného projektu „Síť služeb zaměstnávání 

pro dlouhodobě duševně nemocné“.11 Jelikož se jedná o ojedinělý výzkum v našich 

podmínkách, ráda bych zde některé výsledky uvedla. Jak vyplývá ze zprávy (Bitrich, 

Paleček, 2007) zaměstnavatelé mají mylné a nedostačující informace o povaze duševního 

onemocnění spojené s řadou předsudků a zároveň mylné představy o pracovních 

schopnostech, dovednostech a kvalifikaci duševně nemocných osob. Mezi zaměstnavateli 

se objevily představy o nebezpečích spojených s duševně nemocnými (agresivita, 

nevypočitatelnost, nespolehlivost). Obdobné představy se projevily také tehdy, když 

zaměstnavatel mluvil o tom, kde by si duševně nemocného nedovolil zaměstnat (např. při 

práci s nemocnými, s dětmi, s penězi v pokladně). Zaměstnavatelé také často zaměňují 

duševní nemoc za mentální postižení, z čehož poté vyplývají neadekvátní představy o 

inteligenci, komunikačních schopnostech, zručnosti, případně fyzickém vzhledu duševně 

nemocných. Co se týká představ o pracovních schopnostech a kvalifikaci, zaměstnavatelé 

udávají následující kritéria, které podle nich jsou důvodem, proč nemohou zaměstnat 

duševně nemocného na některých místech: stres, fyzicky náročná práce, psychicky 

zátěžová práce, práce s přístroji. Mezi zaměstnavateli bylo také časté přesvědčení, že 

duševně nemocný nemůže vlastnit různé doklady a osvědčení (např. řidičský průkaz, 

zkoušky pro práci s motorovou pilou, zkoušky pro práci s kotlem apod.).

11 V rámci výzkumu bylo osloveno cca 50 pražských firem, na základě čehož se uskutečnilo cca 25 
rozhovorů. Oslovené firmy byly vybrány tak, aby pokryly základní typy možných zaměstnavatelů z hlediska 
počtu zaměstnavatelů, oboru činnosti, deklarované sociální zodpovědnosti, deklarovaného počtu 
zaměstnaných OZP.
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Ukázalo se také, že oslovení zaměstnavatelé mají jen velmi malé přímé zkušenosti se 

zaměstnáváním duševně nemocných (jen ve 3 z oslovených firem), příp. se jedná o 

zkušenosti „z doslechu“. Většinu z nich až na jednu výjimku zaměstnavatelé popisují jako 

zkušenosti negativní. Jak však autoři zprávy popisují, všechny negativní zkušenosti 

pocházely ze situací, kdy ani zaměstnavatel ani zaměstnanec neměl žádnou podporu ze 

strany např. pracovního konzultanta apod.

Dalším zajímavým výsledkem, který z rozhovorů vyplynul, je  také snaha zaměstnavatelů o 

jakési rovné zacházení se zaměstnanci (tedy postoj „důležité jsou schopnosti, ne zda má 

člověk nějaké postižení a tedy všichni musí podávat kvalitní výkony, ať jsou zdraví či 

nemocní“), při kterém ovšem není brán zřetel na postižení a z něj vyplývající zvláštnosti. 

Tento přístup ve své podstatě není příliš příznivý, jelikož zaměstnavatelé nezohledňují 

specifičnosti duševního onemocnění, zdravotního postižení (Bitrich, Paleček, 2007). Tato 

snaha o „rovné zacházení“ se zaměstnanci se může jevit jako bariéra, jelikož při 

nezohlednění postižení nedojde k uzpůsobení pracovního prostředí (např. k správnému 

zorganizování podmínek) tak, aby člověk s duševním onemocněním mohl uplatnit, rozvíjet 

a používat své schopnosti dovednosti a podávat dobrý výkon.

2.2.3.3 Stigmatizační bariéry na straně profesionálů

Stigmatizace je opravdu všudypřítomný problém. Moxley, Finch (2003) tvrdí, že toto 

stigma může být ve svém důsledku mocnější než samotný hendikep. Uvádí, že samotní 

pracovníci pracovně rehabilitačních programů posilují stigma tím, že stereotypně nabízí 

lidem s dlouhodobým duševním onemocněním jako nástupní místa nekvalifikované práce 

(např. v oblasti zahradnictví, zásobování, v prádelně, kancelářské práce, pozice vrátného), 

které jsou nepřiměřené kvalifikaci klienta.

Roberts (2003) obdobně popisuje, že část profesionálů stále věří, že práce na otevřeném 

trhu je příliš stresující a že může vyvolat dekompenzaci a hospitalizaci. Profesionály 

autorka popisuje jako „zprostředkovatele“, kteří mají moc a tedy i vliv na rozhodování, 

jaký typ služby je pro klienta vhodný a v důsledku i to, jestli vůbec se stane pro klienta 

dostupný. Autorka tyto stigmatizační postoje ze strany profesionálů popisuje jako jedinou 

bariéru, která nemůže být odstraněna tak jako ostatní bariéry podporou, nácvikem apod. 

v dané oblasti, neboť existuje v myslích samotných profesionálů.
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2.2.4 Demotivující vliv systému finanční podpory (systému sociálního 

zabezpečení)

Leff, Warner (2006) uvádí, že podstatnou bariérou je  nemotivovanost pro pracovní 

uplatnění, která vyplývá ze systému sociálního zabezpečení.

Jako podstatným momentem se ukazují být pravidla týkající se např. možnosti příjmu ze 

zaměstnání a současného nároku na pobírání invalidního důchodu. Svědčí o tom 

následující příklad. Výzkumy ukazují, že v Severní Itálii je  velmi vysoké procento (50- 

60%) osob se schizofrenním onemocněním, kteří mají placenou práci na částečný úvazek, 

což je výrazně vyšší podíl, než v ostatních rozvinutých zemích (např. USA, Británie). 

Odpovědí na otázku, jak je možné, že existují tak velké rozdíly v procentu nezaměstnaných 

osob mezi rozvinutými zeměmi podává Sartorius, Maj (2003) a spočívá v rozdílném 

systému invalidních důchodů v jednotlivých zemích. V Itálii je  pracovní motivace těchto 

osob daleko vyšší, jelikož si mohou ponechat dávky (v invalidním důchodu) zatímco 

pracují.

2.2.5 Nedostupnost pracovně rehabilitačních programů

Důvody mohou být různé. Waghom, Lloyd (2005) udávají jako další bariéru komorbiditu. 

Lidé s duševním onemocněním, kteří mají současně jiné zdravotní postižení (např. 

mentální postižení, druhotné poškození CNS), jsou častěji odmítáni pro přijetí do pracovně 

rehabilitačních programů. Ačkoliv fakta prokazují (Bond 2004), že komorbidita není 

oprávněným důvodem, na jehož základě by mělo stát rozhodnutí o nepřijetí (in Waghom, 

Lloyd, 2005).

Další příčinou nedostupnosti může být nedostatek (či neexistence) těchto programů 

v určitých geografických lokalitách (např. venkovské a odlehlé oblasti). V České republice 

je např. dostupnost pracovně rehabilitačních programů omezena pouze na určité lokality, 

větší variabilita a množství těchto programů je de facto pouze v Praze.

2.2.6 Situace na trhu práce

McAlpine, Warner (2001) uvádí, že charakteristika pracovního trhu, zahrnující míru 

nezaměstnanosti a poptávku pro určitých typech povolání, může ovlivnit míru 

zaměstnanosti osob s duševním onemocněním. Obdobně i Michon, Weeghel (1999) za 

bariéry označují vysokou mim nezaměstnanosti a „kvalitu“ dostupné práce. Dle autorů, 

existuje málo míst, kde je bezpečné milieu, jasný styl vedení a není vyvíjen přílišný tlak na 

výkon (in MATRA III, 2004).
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Podle údajů MPSV ČR patří občané se zdravotním postižením k nej ohroženějším 

nezaměstnaností na trhu práce. Podíl počtu uchazečů o zaměstnání se zdravotním 

postižením se v ČR pohybuje na hodnotě přibližně 14% z celkového počtu uchazečů. 

Velkým nedostatkem na pracovním trhu v ČR je nízký podíl částečných úvazků na 

zaměstnanosti (ve srovnání s jinými zeměmi je u nás využívání částečných úvazků asi 

pětkrát nižší) a dále u nás existuje značný deficit v nabídce pracovních pozic s částečnou 

pracovní dobou (Smejkalová, 2006).

2.2.7 Personální politika zaměřená na zisk

Michon, Weeghel (1999) uvádí jako další bariéru personální politiku zaměřenou na zisk, 

která je příčinnou tlaku na výběr nej zdravějších a nejproduktivnějších pracovníků 

(preference „iniciativních a flexibilních“ pracovníků). (In MATRA III, 2004)

2.2.8 Politika pracovní integrace

Michon, Weeghel (1999) dále zmiňují nebezpečí, kdy v případě povinnosti firem 

zaměstnávat určité procento osob se zdravotním postižením, jsou spíše upřednostňováni 

lidé s jiným typem postižení (např. tělesně postižení) (in MATRA III, 2004).

Stejně jako většina evropských zemí, také Česká republika již řadu let uplatňuje tento 

nástroj politiky zaměstnanosti ve prospěch občanů znevýhodněných jejich zdravotním 

postižením. VČR jsou zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru 

povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu 4% těchto 

osob na celkovém počtu zaměstnanců. O účelnosti a efektivnosti tohoto opatření se však u 

nás vedou diskuze, jelikož mnoho zaměstnavatelů tuto povinnost kromě tzv. náhradního 

plnění řeší převážně nebo zcela finančním odvodem do státního rozpočtu.

2.3 Shrnutí

Provedené výzkumy v oblasti zaměstnávání osob s duševním onemocněním jsou v drtivé 

většině obrazem situace v zemích Západní Evropy a Severní Ameriky. Ukazuje se, že 

obecně lepší výsledky v podílu zaměstnaných osob s duševním onemocněním mají spíše 

rozvojové země než vyspělé země. Např. Srinivasan, Tirupati (2005) uvádí ve své studii, 

že 67% osob se schizofrenií (ze zkoumaného vzorku) v Indii bylo zaměstnáno a většina 

z nich pracovala na plný úvazek v běžné práci s minimální nebo žádnou podporou na 

pracovišti. Prognóza úspěšnosti pracovního zařazení je  zde tak mnohonásobně vyšší a
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takovéto hodnoty nutí k zamyšlení. Je možné uvažovat o tom, že tento stav je důsledkem 

tlaku na vysokou produktivitu práce a vysokou flexibilitu zaměstnance i pracovního 

subjektu (orientace na výkon a zisk, viz výše), čímž je možné charakterizovat průmyslově 

vyspělé společnosti. Oproti tomu v méně vyspělé ekonomice je více pracovních 

příležitostí, které umožňují inkluzi (nebo je možno uvažovat o tom, že v uvedených 

společnostech nedochází u těchto osob k exkluzi). Jak uvádí Carling, ve vyspělých 

společnostech mají postižení lidé obvykle jen dvě možnosti: být nezaměstnaný, nebo 

vykonávat špatně placenou nekvalifikovanou práci spojenou s nízkým sociálním statutem a 

malou vyhlídkou na pracovní postup (in Votavová, 1999). V průmyslově vyspělých 

společnostech je kladen důraz na kontrolu symptomů nebo jejich eliminaci a zřídka na 

praktickou úzdravu. Svým fungováním a postojem k duševnímu onemocnění systém 

zdravotní péče vede k odcizení osob se schizofrenií a přispívá u těchto osob ke ztrátě 

normální role ve společnosti (Mathews, Basil 2006).

Z výše uvedeného vyplývá, že překážky v pracovním uplatnění osob s duševním 

onemocněním jsou rozsáhlé. Pro každého jednotlivce jsou specifické.

Výzkum zaměřený na motivaci k práci a vnímaní bariér pracovního uplatnění u osob 

s duševním onemocněním ukázal, že jako bariéra je nej častěji uváděn strach ze ztráty 

dávek systému sociálního zabezpečení. Celkem 38% osob z celkového vzorku udávalo 

nechuť nebo neochotu pracovat a z nich dvě třetiny uvedlo, že když by neměli obavy ze 

ztráty dávek systému sociálního zabezpečení, pokusili by se získat zaměstnání 

(McQuilken, Zahnisher, Novák et al. 2003).

McAlpine, Warner (2001) uvádí, že samotný typ diagnózy a charakteristika onemocnění 

ani jednotlivé symptomy plně nevysvětlují pracovní znevýhodnění. Z jejich studie vyplývá, 

že mezi nejmocnější bariéry patří: stigmatizace na pracovišti, nedostatek uzpůsobení 

pracovních podmínek na pracovišti a charakteristiky trhu práce.

Bariéry při získávání a udržení zaměstnání na otevřeném trhu redukují programy pracovní 

rehabilitace, prozatím však není zřejmé, jak přesně k tomuto dochází. K tomuto tématu 

dosud neexistuje dostatek studií (McAlpine, Warner 2001).
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3 Pracovní rehabilitace a podpora zaměstnávání 

dlouhodobě duševně nemocných osob
„Aby se lidé s dlouhodobým duševním onemocněním stali plnohodnotnými členy 

společnosti a v této roli setrvali, je  nutná rehabilitace, pracovní trénink a podpora v práci.“ 

(Moxley, Finch, 2003, s. 96).

Pracovní rehabilitace je součástí komplexní rehabilitace duševně nemocných. Je jedním 

z článků v systému komunitní péče o duševně nemocné vedle farmakoterapie, 

psychoterapie a dalších rehabilitačních programů zaměřených na oblast bydlení, volný čas 

ad. Pracovní rehabilitace by měla umožňovat lidem, kteří vzhledem ke svému duševnímu 

onemocnění ztratili běžný kontakt se společností, opětovný návrat do komunity a získání 

plnohodnotného místa v ní.

Jak uvádí Waghom, Lloyd (2005) bariéry mohou být překonány prostřednictvím procesu 

pracovní rehabilitace. Za účelem snížení některých bariér v pracovním uplatnění osob 

s duševním onemocněním se tak v průběhu času postupně vyvíjely (a i nadále vyvíjí) 

jednotlivé druhy pracovně rehabilitačních programů (in McAlpine, Warner, 2001). 

Pracovně rehabilitační programy mají tři hlavní vzájemně propojené cíle: úzdravu (duševní 

nemoci), rehabilitaci a reintegraci (na pracoviště, do společenského života, na pracovní 

trh).

Cílem této kapitoly je definovat pracovní rehabilitaci a popsat jednotlivé typy pracovně 

rehabilitačních programů pro lidi s duševním onemocněním.

3.1 Pracovní rehabilitace -  definice, cíle, funkce

Van Weeghel, Zeelen (1990) definují pracovní rehabilitaci z hlediska profesionála 

následovně: „Pracovní rehabilitace je složena ze všech aktivit, které směřují k úzdravě, 

k udržení a dalšímu rozvoji pracovních kompetencí klienta ve všech pracovních situacích. 

Aktivity jsou definovány jako individuálně zaměřené metody např. pracovní mapování 

(orientace), pracovní vedení, trénink pracovních dovedností a mediace v pracovní 

rehabilitaci. Všechny metody se používají v kombinaci se strategiemi zaměřenými na 

prostředí. Jedná se např. o vytvoření nebo ovlivnění (budoucí) pracovní situace 

s pravidelným nebo dočasným charakterem (in Projekt MATRA III, 2005, s. 51).



26

Michon, Weeghel (1999) definuje pracovní rehabilitaci z hlediska klienta: „Pracovní 

rehabilitace je podporou k výběru, získání a udržení vhodného zaměstnání (dle Anthonyho) 

a jeho ukončení (dle Danley)“ (in Projekt MATRA III, 2005, s. 51).

Při srovnání obou definicí vyplývá, že profesionálové vidí problematiku pracovní rehabilitace 

komplexněji. Klient má ze svého pohledu jasný cíl, vybrat, získat, udržet či ukončit 

zaměstnání.

3.1.1 Funkce pracovní rehabilitace

Van Weeghel rozlišuje 4 funkce pracovní rehabilitace:

1. příprava -  formy pracovní orientace (orientace v práci), předpracovní trénink a 

vzdělávání. Tato fáze probíhá s ohledem na budoucí pracovní začlenění klienta;

2. adaptace -  formy mediace v pracovní rehabilitaci, zohlednění všech podmínek, 

popřípadě úprav, týkajících se pracovního pokusu nebo krátké praxe na vybraném 

místě u klientů, kteří chtějí pracovat v podporovaném zaměstnání nebo chráněných 

pracovních podmínkách;

3. podpora v chráněných pracovních podmínkách -  vytvoření přizpůsobeného 

trvalého pracovního místa a pracovních situací, dále vhodné vedení klientů, kteří 

nemohou pracovat v běžném pracovním procesu;

4. podpora v běžných pracovních podmínkách -  ambulantní vedení klientů, kteří

pracují v běžných pracovních podmínkách a (periodicky) vyžadují pomoc jako

prevenci pro případný relaps. Ovlivňování pracovního prostředí také patří do této 

funkce;

(in projekt MATRA III, 2004, s. 52).

3.1.2 Cílová skupiny programů pracovní rehabilitace a podpory 

zaměstnávání

Cílovou skupinu tvoří:

1. lidé, kteří (ještě) nejsou schopni být zaměstnáni;

2. lidé, kteří přes své psychiatrické problémy pracují;

3. lidé, kteří chtějí pracovat a z nichž si již  mnoho opakovaně hledá práci;

(in MATRA III, 2004, s. 53).
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3.2 Pracovně rehabilitační programy a podpora zaměstnání v 

zahraničí

Jednotlivé typy pracovně rehabilitačních programů a pracovní příležitosti (specificky 

vytvořené) a určené pro osoby s duševním onemocněním se vyvíjely v průběhu posledních 

desetiletí.

S rozvojem myšlenky komunitní péče a s rozvojem psychofarmak, které umožnili léčbu 

duševně nemocných mimo ústavy, nastal v šedesátých letech v USA rozmach komunitních 

center péče o duševně nemocné, kde se utvářely nové formy programů pracovní 

rehabilitace. Zatímco dříve byla práce používána jako nástroj naplnění a strukturace času, k 

redukci psychotických symptomů a jako podpůrná součást léčby, tyto nové programy 

začaly klást důraz na návrat jedince do komunity, do běžného zaměstnání či do zaměstnání 

nějakým způsobem chráněného (Liberman, Anthony 1999).

Postupně se vyvíjely různé typy programů pracovní rehabilitace. Tyto programy se mezi 

sebou podstatně liší v aranžmá služeb a z hodnocení jednotlivých programů bylo zjištěno, 

že se liší i v úspěšnosti, co se týká pracovních výsledků (míra zaměstnanosti, počet 

pracovních hodin, výše mzdy ad.). Velmi dobrou úspěšnost má např. program 

podporovaného zaměstnávání (viz níže) (McAlpine, Warner 2001).

3.2.1 „The train-and-place“ model versus „the-place-and-train“ model

Leff, Warner (2006) dokládají, že až donedávna nebyly programy pracovní rehabilitace pro 

lidi s dlouhodobým duševním onemocněním příliš efektivní. Autoři popisují, že v letech 

1992 a 1995 Bond a Lehman zrevidovali výzkumy v oblasti pracovní rehabilitace 

(proběhlé do roku 1970). Na základě těchto přezkumů se ukázalo, že žádná ze studií u osob 

s psychotickým onemocněním neprokázala úspěšnost ve zlepšení v dlouhodobých 

pracovních výsledcích. Mnoho pracovně rehabilitačních programů v sedmdesátých a 

osmdesátých letech (tedy až do doby rozšíření modelu podporovaného zaměstnání) bylo 

úspěšných v umísťování osob s psychotickým onemocněním v chráněné práci v nemocnici 

či jinde a v pomoci udržet si tuto práci. Žádný z těchto programů však nebyl úspěšný 

v umísťování klientů na otevřený trh práce. Jinými slovy, tyto programy (tradiční pracovní 

rehabilitace) byly schopny pomoci klientům přizpůsobit se specifickému pracovnímu 

prostředí, ale nebyly úspěšné při umístění klienta do „běžné“ práce.
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r r r 1 2Změna nastala až s nástupem modelu podporovaného zaměstnávání na počátku 

osmdesátých let. Autory byl tento model koncipován jako „the-place-and-train“ model 

(tedy relativně rychle pomoci klientovi najít práci a poté teprve poskytovat potřebný 

trénink a podporu) a nahradil tak dosavadní model „the train-and-place“ model (tedy 

poskytování rozsáhlého předpracovního tréninku klientovi, dříve než si začne hledat práci 

na otevřeném pracovním trhu).

Této „model-versus-model“ diskuzi odpovídá volné členění typů pracovních programů na:

a) model předpracovního tréninku („The prevocational training model“);

b) podporované zaměstnání („Supported employment“);

(Crowther, Marshall, Bond, Huxley 2001 in McAlpine, Warner 2001).

3.2.1.1 Model předpracovního tréninku („The train-and-place model“)

Předpracovní trénink obyčejně zahrnuje řadu stupňů, kde je klient postupně zařazován do 

zaměstnání. Tyto programy často zahrnují rozsáhlé období v chráněném zaměstnání, kde 

pracují převážně lidé se znevýhodněním. Tento model byl tradičně využíván v USA. 

Uvedený model zahrnuje např. pracovní programy v rámci clubhouse“ modelu, trénink 

dovedností, chráněné zaměstnání a přechodné zaměstnání.

Liberman (1988) popisuje kontinuum služeb, které má mít klient k dispozici. Jeho koncept 

spočívá v postupných krocích klienta v pracovní rehabilitaci. Klient může podle okolností 

vstoupit do určitého typu služby na jakékoliv úrovni, postoupení o „krok výš“ je 

podmíněno dosažením úrovně kroku předchozího, zastavit se klient může také na jakékoliv 

úrovni. Tento postup byl odborníky v určitém období považován za pravděpodobně nejlepší 

cestu návratu lidí s duševním onemocněním do zaměstnání.

Zmiňovanými kroky, které vytváří kontinuum programů pracovní rehabilitace dle 

Libermana, jsou:

1. zjišťování (vyhodnocení) pracovních dovedností

2. příprava na práci

3. trénink pracovních dovedností

4. chráněné zaměstnávání (chráněné dílny a podniky)

5. přechodné zaměstnávání

12 Počátky systému podporovaného zaměstnávání jsou v Kanadě a USA koncem sedmdesátých let 20. století. 
Jeho myšlenka se postupně rozšířila do severní a západní Evropy a začátkem devadesátých let zaznamenala 
prudký rozvoj.
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6. nalezení zaměstnání

7. podpora v zaměstnání

Výše uvedený Libermanův „krokový model“ je v posledních letech kritizován, včetně 

představy, že lidé s duševním onemocněním by měli postupně procházet jednotlivými 

stupni pracovně rehabilitačních programů (tedy postupovat od nejméně náročných 

k náročnějším pracovním podmínkám). Jak je uvedeno výše, hodnocením těchto programů 

se došlo k závěru, že programy předpracovního tréninku nezvyšují klientovu schopnost 

získat a udržet si práci na otevřeném pracovním trhu.

Velkým nedostatkem tohoto modelu bylo, že klienti nepostupovali z chráněných 

pracovních dílen dále směrem k práci na otevřeném trhu a tedy i neschopnost překonat 

znevýhodněné postavení těchto osob na trhu práce.

3.2.1.2 Podporované zaměstnávání („The-place-and-train model“)

Programy podporovaného zaměstnávání se rozvíjely a rozšiřovaly od počátku 80. let 

jakožto alternativa k výše zmíněnému modelu. Becker, Drake (2005) uvádí, že během 

deseti let bylo podporované zaměstnávání upraveno pro osoby s duševním onemocněním 

na základě řady výzkumných studií. Je to významná metoda, která nachází stále více své 

místo v zaměstnávání osob s duševním onemocněním.

Model podporovaného zaměstnávání dosahuje u osob s duševním onemocněním lepších 

pracovních výsledků ve srovnání s tradičními programy. Dosahuje vyššího podílu 

v získávání práce na otevřeném trhu, vyššího počtu pracovních hodin a vyššího platu 

(Bailey at al. 1998 in McAlpine, Warner, 2001).

Nejobsáhleji popsaný přístup k podporovanému zaměstnávání osob s duševním
r  • 13 r ronemocněním se nazývá „Individual Placement and Support“ (dále jen „IPS“) , který má 

v USA velmi dobré výsledky.

3.2.2 Model „Individual Placement and Support“

Objevily se první pokusy implementovat IPS i v Evropských zemích. Otázka, zda tento 

model bude v Evropě také úspěšný (pro osoby s duševním onemocněním) však prozatím 

zůstává nezodpovězená. První studie v několika zemích (Anglie, Bulharsko, Německo, 

Itálie, Holandsko, Švýcarsko) byly dokončeny teprve nedávno. Aktuální studie byla 

provedena v Holandsku, přičemž jejím cílem bylo zjistit uskutečnitelnost této metody a

13 Přístup IPS je detailně popsán autory Drake, R. E., Becker, D. R. (2003) v knize „A Working Life for 
people with severe mental illnes“
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identifikace hlavních bariér pro zavedení této metody v Holandsku. Studie přinesla některé 

zajímavé výsledky, např. nižší úspěšnost v získávání a udržení běžné práce. Tato 

skutečnost je přičítána dostupnosti různých alternativ placené práce (např. sociálních firem 

a chráněné práce) a tím snížené atraktivitě práce na otevřeném trhu pro lidi s duševním 

onemocněním a také většímu „vypadávání“ klientů z tohoto programu. Studie v Holandsku 

ukázala, že uvedený model je zde proveditelný, ačkoliv výsledky naznačují, že může být 

úspěšně implementován jen za určitých podmínek. Požadovány jsou zejména: nový přístup 

a očekávání týkající se úzdravy klientů, nová organizační struktura a nové mechanismy 

financování, rozsáhlý trénink, což také může vyvolat potřebu změn v zákonodárství, které 

v některých ohledech v současné době funguje jako bariéra reintegrace osob se zdravotním 

postižením (in Weeghel et al.). Bums, Catty, Becker at al. uvádí, že v některých 

evropských zemích je hlavní překážkou pro úspěšnou pracovní rehabilitaci zmíněný 

nemotivující systém finanční podpory (systém sociálního zabezpečení, sociální dávky) (in 

Weeghel et al.).

Weeghel et al. uvádí, že pro úspěšné zavedení tohoto modelu bude určitě nezbytné upravit 

i samotný model „na míru“ odlišnému evropskému prostředí.

3.2.3 Složky efektivní pracovní rehabilitace

Uvedené modely péče mají své zastánce i odpůrce. V současné době je, spíše než na 

debatu „model-versus-model“, pozornost nově zaměřena na složky efektivní pracovní 

rehabilitace, která je specificky určená pro osoby s duševním onemocněním (McAlpine, 

Warner 2001).

Pro osoby s duševním onemocněním by měla být dostupná variabilita programů. Ačkoliv 

by rychlé umístění klienta do zaměstnání mělo být prioritou, tento princip neplatí striktně 

pro každého (Weeghel 1999, in MATRA III, 2004). Lidé, kteří se nejsou ochotni účastnit 

programu podporovaného zaměstnávání, můžou chtít využít jiných pracovních aktivit, 

které je přivedou do takového druhu zaměstnání, které skutečně chtějí.14 

Kromě toho v rámci podpory zaměstnávání osob s duševním onemocněním je kladen důraz 

na další možnosti pracovního uplatnění (pracovní příležitosti), které jsou specificky 

vytvořené proto, aby zvýšily pracovní příležitosti pro lidi se znevýhodněním, tím že

14 Dle Carlinga (1995) by nabídka programů pracovní rehabilitace měla zahrnovat pracovní poradenství, 
zjišťování a trénink pracovních dovedností, přípravu na práci a rozvoj kariéry, přechodné a podporované 
zaměstnání, zaměstnání v běžných komerčních podmínkách, rozvíjení spolupráce s místními zaměstnavateli 
ve vytváření nových pracovních příležitostí, zaměstnávání klientů a jejich rodin ve službách samotných. 
Autor uvádí, že kromě poskytování pracovní rehabilitace je důležité také vytváření vhodných pracovních 
příležitostí, (in Votavová 1999)
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poskytují podpůrné prostředí bez stigmatizace. Jedná se např. o sociální firmy, sociální 

družstva ad., které produkují zboží nebo poskytují služby jako jakákoliv jiná firma a 

nabízejí možnost soustavného zaměstnání pro tyto osoby.

3.2.4 Různé formy pracovně rehabilitačních programů -  anglický 

model

K ilustraci existujících pracovně rehabilitačních programů pro osoby s duševním 

onemocněním v zahraničí je zde uveden následující přehled těchto programů, tak jak byl 

popsán autory Pozner, Mee Ling, Hammond, Shepherd (in Novák, Pachtová, Skučková, 

1999) a který odráží anglický model.15

1. Chráněná práce (Sheltered work)

Poskytování neplacených pracovních příležitostí s chráněným a podpůrným 

uspořádáním (např. pracovní aktivity v psychiatrických léčebnách, v denních 

centrech apod.). Cílem je zejména aktivizace pacientů v průběhu léčby nebo náplň 

času po dobu hospitalizace.

Pozn.: V České republice je  pro tento typ pracovní rehabilitace používán termín 

pracovní terapie.

2. Pracovní rehabilitace (Work rehabilitation)

Poskytování neplacených pracovních příležitostí s podpůrným uspořádáním 

s důrazem na rozvoj pracovních dovedností, budování sebedůvěry pro budoucí 

placené zaměstnání v nechráněném či méně chráněném prostředí. Jedná se o 

převážně dlouhodobé programy.

Pozn.: V ČR jsou tomuto dosud nejblíže chráněné pracovní dílny, kde jsou uživatelé 

v pracovně právním vztahu, tzn. dostávají mzdu nebo nejsou v pracovně právním  

vztahu (nedostávají mzdu), služba je  jim  poskytována na základě dohody o 

poskytování služby.

3. Chráněné zaměstnání (Sheltered employment)

15 Autory byl tento model popsán jako typologie pracovně rehabilitačních programů, ale domnívám se, že by 
bylo vhodné dodat, že některé uvedené programy svou podstatou odpovídají charakteru „vhodných 
pracovních příležitostí“ pro osoby s dlouhodobým duševním onemocněním (např. zmíněná sociální firma). 
Text originálu je zkrácen a doplněn.
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Poskytování placených pracovních příležitostí v chráněném a podpůrném prostředí 

uprostřed velkých komerčních podniků, které se rozvíjely v 50. - 60. letech 20. st., 

dnes jsou ojedinělé, spíše pro jinak zdravotně postižené. Cílem je poskytování 

zaměstnání s výraznou mírou podpory a chráněnosti.

Pozn.: Dle Nováka, Pachtové, Skučkové (1999) v ČR mají k těmto aktivitám 

nejblíže výrobní družstva invalidů, např. Drutšva, Obzor. Celkem jich je  v ČR okolo 

50, z toho jen  menší část je  nových, vzniklých po roce 1990.

4. Sociální firmy a družstva (Social firms, Co-operative)

Poskytování placených pracovních příležitostí v malých, komunitně orientovaných 

komerčních podnicích, jejichž cílem je platit tržní platy a mít integrované pracovní 

síly. Začaly vznikat v Itálii v 60. letech, postupně se rozšiřovaly v Německu, ve 

Velké Británii.

Pozn.: V mnoha evropských zemích j iž  několik let úspěšně fungují sociální firm y či 

další typy sociálních podniků, nezávisle na tom, zda jsou tyto pojmy legislativně 

vymezeny, např. sociální podnik ve Finsku, nebo vymezeny nejsou, např. sociální 

firm y ve Velké Británii. V ČR pojem sociální firma, jako jeden z typů sociálního 

podniku, není legislativně vymezen, dokonce není ani příliš znám. V současné době 

provozuje 2 sociální firm y (zaměstnávající osoby s duševním onemocněním) Fokus 

Praha, o.s.. První sociální firm a „Jůnův statek" (penzion s restaurací) vznikla 

v roce 1999. Od roku 2006je  v provozu Sociální firm a Zahrada.

5. Podniky provozované uživateli (Consumer-run enterprises)

Obchodní firmy, kde mají lidé s duševním onemocněním plnou kontrolu nad 

důležitými obchodními rozhodnutími, někdy je i spoluvlastní, jsou v pozici 

managerů. Na rozdíl od sociálních firem je zde kladen větší důraz na vlastnictví a 

řízení.

Pozn.: V ČR prozatím neexistují, i přesto, že se jedná o zajímavý model.

6. Pracovní programy v rámci „clubhouses“

Zařízení řízené členy, kteří zde znovu získávají sebedůvěru, rozvíjejí osobní 

i pracovní dovednosti a mohou získat pracovní zkušenosti v programu přechodného 

zaměstnání. Přímo v klubu je  možné se aktivně podílet na široké škále neplacených 

aktivit (vaření, propagace, vydávání časopisu ad.). Cílem je  aktivizace, obnovení
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a rozvoj pracovních dovedností, budování sebedůvěry v podpůrném prostředí 

denního centra a příprava pro budoucí zaměstnání.

Pozn.: Tato form a pracovní rehabilitace v ČR zatím neexistuje.

7. Přechodné zaměstnání (Transitional employment)

Poskytování placených pracovních příležitostí v komerčních podnicích s podporou 

asistenta přechodného zaměstnávání. Přechodné zaměstnávání vychází z modelu 

„Clubhouse“ a je jeho integrální součástí. Přechodné zaměstnání typu „Clubhouse“ 

má pevná pravidla, včetně omezení na 6 měsíců. Cílem je posílení schopnosti 

adaptace a posílení sebedůvěry potřebné v budoucím zaměstnání. Přechodné 

zaměstnávání je často poskytováno i mimo model „Clubhouse“.

Pozn.: V ČR tento typ programu poskytuje několik organizací. Přechodné 

zaměstnávání jako první začalo rozvíjet v roce 1995 o. s. Eset Help v Praze.

8. Podporované vzdělávání a trénink (Supported education and training)

Poskytování intenzívní podpory pro klienty při účasti ve vzdělávacích 

a tréninkových programech, cílených i na běžné vzdělávání.

Pozn. : V ČR poskytuje program podporovaného vzdělávání o.s. Baobab (Program 

Student).

9. Služby/Agentury pro zaměstnávání (Employment services)

Agentury poskytující škálu pomoci při získávání placeného zaměstnání, včetně 

poradny pro volbu povolání, testování, přípravné kvalifikační kursy, zkušební 

pracovní umístění (stáže), dobrovolná práce, zajištění místních tréninků, pomoc 

při hledání práce, job club.

Pozn.: Tato form a zatím v ČR v tomto plném rozsahu neexistuje.

10. Podporované zaměstnání (Supported employment)

Poskytování intenzívní podpory pro klienty při vyhledávání, zajištění a udržení 

placené práce dle jejich výběru v běžném zaměstnání. Asistent - „Job couch,, 

poskytuje veškerou nezbytnou podporu na pracovišti.

Pozn.: V ČR se tyto programy rozvíjely ve druhé polovině devadesátých let, 

v současné době je  podporované zaměstnávání zastoupeno téměř ve všech krajích 

ČR a je  poskytováno několika organizacemi, např. o. s. ESET-HELP, o. s. Fokus
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Praha, o. s., MensSana, o. s., Formika, o.s., Sdružení Práh, o.s., AGAPO, o.s., 

Ledovec ad.

11. Místní systém výměnného obchodu (Local exchange trading systém - 

LETS)

Systém výměny zboží či služeb mezi lidmi v lokalitě bez použití peněz. Členové si 

kupují a prodávají zboží či služby za pomyslnou měnu. Neustále je aktualizována 

nabídka a poptávka zboží a služeb - v centrální informační bance, sjednávání 

„obchodů,, však probíhá mezi jednotlivci. Členové si platí malý roční poplatek 

na krytí administrativních nákladů.

Pozn.: V ČR neexistuje.

0 'F lynn (2001) ve svém výčtu pracovních příležitostí placeného zaměstnání na otevřeném 

trhu práce dále uvádí tzv. „sheltered mobile crew“, které popisuje jako malé týmy, skýtající 

nepříliš placenou práci na částečný úvazek na otevřeném pracovním trhu (např. zahradní 

práce apod.).

3.3 Programy pracovní rehabilitace a podpora zaměstnávání 

v České republice

3.3.1 Programy pracovní rehabilitace a podpora zaměstnávání v ČR -  

vývoj

Do roku 1989 v ČR programy pracovní rehabilitace prakticky neexistovaly. Pracovní 

rehabilitace se odehrávala v psychiatrických léčebnách či v jiných lůžkových 

psychiatrických zařízeních. Výjimečnými pokusy o pracovní rehabilitaci mimo zdi ústavů 

u nás bylo zařazování duševně nemocných osob do chráněných dílen pro tělesně postižené, 

provozovaných výrobními družstvy invalidů -  např. Drutěva. Drutěva byla založena v roce 

1950 (funguje až do současnosti) jako první družstvo, které umožnilo pracovní zařazení 

osobám s různým typem zdravotního postižení. Dle Nováka, Pachtové, Skučkové (1999) 

však tyto programy, co se týká zaměstnávání osob s duševním onemocněním, nebyly 

úspěšné, a to především z důvodu nevycvičeného personálu a nepřihlédnutí k míře 

a specifiku handicapu duševně nemocných.

Po roce 1989 došlo v postavení osob se zdravotním postižením k podstatným změnám. Od 

roku 1989 začaly v ČR vznikat nestátní neziskové organizace, které postupně začaly
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budovat škálu programů směřujících k zapojení osob s duševním onemocněním do 

běžných pracovních podmínek. V první polovině 90. let to byly především chráněné dílny. 

První chráněnou dílnou přímo pro duševně nemocné byla dílna VDI Obzor na Praze 10, 

která však nepředpokládala postup klienta do nechráněného zaměstnání. Postupně vznikaly 

další chráněné dílny na různých místech v ČR.

Ve druhé polovině 90. let se ukázala potřeba programů pracovní rehabilitace v běžném 

prostředí. Novák, Pachtová, Skuěková (1999) uvádí, že v této době se prvotní volné 

kapacity pracovních míst vyčerpaly a zvyšovaly se nároky na nové pracovníky. To vedlo 

k postupné kumulaci „neumístitelných“ klientů v chráněných dílnách a poté ke snaze 

hledat řešení prostřednictvím jiných programů.

Vedle obvyklých a zavedených způsobů podpory zaměstnávání se tedy postupně rozvíjely 

další formy jako je zejména podporované zaměstnávání a přechodné zaměstnávání, 

provozované primárně neziskovými organizacemi, aniž by tyto programy měly zakotvení 

v legislativě. Následovaly tréninkové kavárny a v neposlední řadě také podpůrné programy 

(např. job club). V roce 1999 vznikla první sociální firma v ČR v Praze, „Jůnův statek“ 

(penzion s restaurací zaměstnávající lidi s duševním onemocněním) při o. s. Fokus Praha. 

Po roce 2000 poměrně slibný vývoj všech forem rehabilitace, tak jak jej bylo možné 

zaznamenat v 90. letech, již nepokračoval, za posledních 6 let nevznikají další potřebná 

zařízení z mnoha důvodů (jejich nákladnosti podle současného systému financování, 

nesoučinností sociální a zdravotní politiky, zaostávání komunitní péče oproti péči 

institucionální, včetně např. postoje společnosti k osobám s duševním onemocněním apod.) 

Zajímavým aktuálním projektem je projekt Rozvoj sociální firmy, který realizuje o.s. 

Fokus Praha, ve spolupráci s o. s. Sananim, v rámci kterého mj. vznikla druhá sociální 

firma v Praze Sociální firma Zahrada (v provozu od května 2006). Zaměstnává osoby se 

zkušeností duševní nemoci a poskytuje drobné zahradnické a údržbářské služby.

3.3.2 Programy pracovní rehabilitace a podpora zaměstnávání v ČR - 

současný stav

Programy pracovní rehabilitace a podpory zaměstnávání osob s duševním onemocněním se 

v ČR zabývá cca 10 organizací, vesměs nestátních neziskových organizací. Jsou to 

zejména sdružení Fokus v různých městech ČR, dále Green Doors, Eset-Help, BONA, 

Péče o duševní zdraví Pardubice, sdružení Práh ad. Programy jsou většinou financovány z 

dotací Ministerstva práce a sociálních věcí, úřadů práce, jednotlivých krajů, grantů od 

nadací a z prodeje výrobků či služeb a v neposlední řadě i zdrojů jako např. Evropského



36

sociálního fondu apod. Tyto programy tvoří nedílnou součást systému psychiatrické 

rehabilitace a sociálního začleňování, mají své místo v Koncepci oboru psychiatrie.

V současné době je možné se v oblasti zaměstnávání duševně nemocných osob setkat 

s různými názvy programů a aktivit. Jedná se např. o podporované zaměstnávání, 

přechodné zaměstnávání, chráněné pracovní dílny, chráněná pracovní místa, pracovní 

rehabilitaci, sociální rehabilitaci, sociálně terapeutické dílny, výrobní družstva invalidů, 

sociální firmy ad. Jak již však bylo zmíněno v úvodu, v ČR neexistuje jednotná 

terminologie pracovně rehabilitačních programů, resp. je možné setkat se s nejednotností 

mezi legislativním vymezením na jedné straně a chápáním programů mezi profesionály a 

fungování v praxi na druhé straně, příp. chybějícím legislativním vymezením některých 

programů.

Vznik jednotlivých typů pracovně rehabilitačních programů pro osoby s duševním 

onemocněním v České republice byl inspirován zahraničním vývojem v této oblasti a tak 

v ČR v současné době existuje obdobné spektrum programů, tak jak bylo popsáno 

v předchozí kapitole.

Rozčlenění na jednotlivé typy pracovně rehabilitačních programů, tak jak jsou v této 

kapitole popsány, včetně většiny definic těchto programů, je s určitými úpravami převzato 

z typologie, která byla vytvořena a je  využívána v rámci projektu „Síť služeb zaměstnávání 

pro dlouhodobě duševně nemocné v Praze“.16

Nutno je zde uvést, že tato uvedená terminologie se vzhledem kvýše uvedeným 

skutečnostem neshoduje se zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ani se zákonem č. o 

sociálních službách. Legislativní rámec a některé problematické aspekty z něho 

vyplývající, jsou popsány v další podkapitole.

3.3.3 Typy pracovně rehabilitačních programů v Praze, hlavní 

poskytovatelé

1. Chráněná dílna

„Pracoviště přizpůsobené pro přípravu na práci nebo pro zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením (dohodnuté s úřadem práce) s cílem umožnit klientům pracovat v maximálně 

chráněných podmínkách a umožnit nácvik pracovních a sociálních dovedností. V chráněné 

dílně pracují pouze lidé s postižením za stálé podpory terapeuta nebo asistenta. Pracovní

16 Jednotlivé programy byly do níže uvedených kategorií zařazeny na základě konzultace s pracovníky 
jednotlivých organizací, jelikož ani samotní poskytovatelé se neshodují v terminologii (např. o.p.s. BONA 
využívá pro jeden ze svých programů termín „chráněná místa“, ačkoliv se nejedná o pracovní místa 
vytvořené na základě písemné dohody s úřadem práce).
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tempo a zátěž jsou přizpůsobeny možnostem klienta.“17 

(http://www.mapasluzeb.cz/index.php?zn=l0&disp=slovnicek&sess=, 20. 6.2007)

Klienti chráněné dílny mají uzavřenou pracovní smlouvu (a tedy všechna práva vyplývající 

ze zákoníku práce), jsou většinou zaměstnáni na částečný úvazek a pobírají spíše 

symbolickou (motivační) mzdu. Doposud byla také běžná praxe poskytování možnosti pro 

klienty „rehabilitačního docházení“, které bylo využíváno nej častěji klienty v pracovní 

neschopnosti (bez nároku na mzdu).

Významnými poskytovateli tohoto programu v Praze jsou: o.s. Fokus Praha s celkem 5 

chráněnými dílnami (CHD Bistro, CHD Trojský vršek, CHD Šicí, CHD Hvězdáři, CHD
i o  r

Výtvarná) s celkovou kapacitou 61 míst , dále o.p.s. BONA (CHD Údržba zeleně, CHD 

Centrum Turkmenská, CHD Sklářská) s celkovou kapacitou 56 míst a o.s. SALET 

(Knihařská a textilní dílna) s kapacitou 6 míst. Celková kapacita těchto dílen je cca 120 

míst.

2. Tréninkové resocializační pracoviště

„Podobné jako chráněná dílna. Vzniká bez dohody s úřadem práce, je provozováno 

organizací poskytující programy zaměstnávání. Umožňuje trénink pracovních a sociálních 

dovedností zpravidla v méně chráněných podmínkách za podpory terapeuta. Klienti 

přicházejí do kontaktu s veřejností. Častým cílem je návrat na otevřený trh práce. Je časově 

omezeno (zpravidla na 0,5 -  1 rok).“

(http://www.mapasluzeb.cz/index.php?zn=l 0&disp=slovnicek&sess=, 20. 6.2007) 

Významnými poskytovateli tohoto programu jsou: o. s. Green Doors (Tréninková kavárna 

Klub v Jelenní, Tréninková kavárna „Café na půl cesty“ a úklidová dílna, Klub V. kolona) 

s celkovou kapacitou cca 45 míst, dále o.s. ESET-HELP (Tréninková resocializační

17 Toto vymezení termínu chráněná dílna neumožňuje zařazení některých jiných typů pražských zařízení, 
které převážně zaměstnávají osoby se zdravotním postižením. Jedná se například o tzv. výrobní družstva 
invalidů (dále jen „VD1“) a některé další zaměstnavatele zaměstnávající více než 50% osob se zdravotním 
postižením. VDI jsou starším názvem pro zaměstnavatele zaměstnávající více než 50% osob se zdravotním 
postižením. Liší se tím, že většina zaměstnanců je zároveň členem družstva a VDI pak většinou členem 
Svazu českých a moravských výrobních družstev (SČMVD). Jedná se o tzv. sociální podniky, resp. sociální 
družstva a tedy jeden ze subjektů sociální ekonomiky (prozatím nejsou legislativně vymezeny). Uvádím zde 
příklady zaměstnavatelů, s nimiž pražské organizace pro duševně nemocné úspěšně spolupracují, např. VDI 
podnik Drutěva Praha (kapacita 12 osob), výrobní družstvo a Obzor Praha (kapacita asi 20 míst), dále 
zaměstnavatelé zaměstnávající více než 50% osob se zdravotním postižením (např. BPT spol. s r.o., Setrans 
apod.). Dle Analýzy typové a místní dostupnosti služeb sociální péče pro občany se zdravotním postižením v 
hl. m. Praze 2006 se celkový počet výrobních družstev invalidů v Praze pohybuje mezi 9 -10. Celkem je 
podle evidence úřadu práce v Praze podporováno 58 -  60 subjektů, které zaměstnávají zdravotně postižené. 
Jsou mezi nimi malé subjekty s jedním až dvěma lidmi, až po velké bezpečnostní agentury, kde jsou 
zaměstnány stovky zaměstnanců.
18 Určitý počet míst je určen na „rehabilitační docházení“, tato místa nejsou „dohodnutá“ s úřadem práce.

http://www.mapasluzeb.cz/index.php?zn=l0&disp=slovnicek&sess=
http://www.mapasluzeb.cz/index.php?zn=l
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kavárna "Dendrit Kafé", Galerie Vážka) s celkovou kapacitou 9 míst, o.p.s. BONA 

(chráněná místa) s kapacitou 14 míst, Centrum sociálních služeb Praha (tréninkové 

zaměstnávání, projekt Aktivizace pracovního potenciálu sociálně znevýhodněných občanů) 

s kapacitou cca 10 míst. Celková kapacita těchto programů je cca 80 míst.19

3. Přechodné zaměstnávání

„Přechodné zaměstnávám je program umožňující uživateli časově omezený trénink 

pracovních a sociálních dovedností (půl až jeden rok) přímo na pracovišti zaměstnavatele v 

běžných pracovních podmínkách, za podpory pracovního asistenta. Podpora poskytovaná 

pracovním asistentem spočívá v základním zaučení uživatele programu na pracovním 

místě, kdy pracovní asistent pracuje po určitou dobu společně s uživatelem. Další podporu 

v práci poskytuje podle aktuální potřeby. Pracovní asistent poskytuje rovněž mediaci při 

problematických situacích mezi uživatelem a nadřízeným či kolegy na pracovišti, rovněž 

krátkodobě nahrazuje uživatele v plnění jeho úkolů při jeho výpadku. Ve firmě na 

otevřeném trhu je zřízeno rehabilitační místo, na nějž organizace poskytující program 

vysílá klienty. Dohoda o zařazení do programu se uzavírá mezi zaměstnavatelem a 

vysílající organizací.“

(http://www.mapasluzeb.cz/index.php?zn=10&disp=slovnicek&sess=, 20. 6. 2007) 

Významnými poskytovateli jsou: o. s. Green Doors (Program přechodného zaměstnání -  

spřátelené kavárny), o. s. ESET-HELP s kapacitou cca lOmíst, o. s. Fokus Praha 

s kapacitou cca 6 míst, Psychiatrická léčebna Bohnice s kapacitou 4 místa. Celková 

kapacita je 30-35 míst.20

4. Podporované zaměstnávání

„Je program, jehož cílem je poskytnout klientovi takovou míru podpory, aby si zvolil, 

našel a udržel vhodné místo na otevřeném trhu práce. Pro konkrétního klienta se hledá 

konkrétní pracovní místo. Služba také poskytuje asistenci klientovi a zaměstnavateli při 

nástupu a pro udržení pracovního místa. Doba podpory je individuální, zpravidla po dobu 

maximálně 2 let. Pracovní smlouva se uzavírá mezi zaměstnavatelem a novým 

pracovníkem (tj. klientem) programu.“

19 Dalšími poskytovateli jsou např.: o.s. DOM (program DOM JOB Trénink, je určen pouze pro klienty ve 
věku 16-26 let), o. s. Sedm paprsků (v rámci programu „Příprava na povolání“ nabízí tzv. tréninková 
pracovní místa).

20 Ostatní poskytovatelé: o. s. DOM (pouze pro klienty ve věku 16-26 let).

http://www.mapasluzeb.cz/index.php?zn=10&disp=slovnicek&sess=
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(http://www.mapasluzeb.cz/index.php?zn=10&disp=slovnicek&sess=, 20. 6. 2007) 

Významnými poskytovateli v Praze jsou: o. s. Green Doors s kapacitou 9 míst, o. s. ESET- 

HELP s kapacitou cca 30 míst, o. s. Fokus Praha s kapacitou 21 míst, o. s. Formika
91 •s kapacitou cca 20 míst. Celková kapacita je přibližně 80 míst.

5. Job club

„Vzdělávací aktivita, základní kurz přípravy na zaměstnání, pořádaný organizacemi 

poskytujícími programy zaměstnávám. Účastník během kurzu získává všechny potřebné 

znalosti a dovednosti spojené s tím, jak a kde hledat práci, jak se na ni připravit, jak 

vystupovat při pohovoru, jak napsat strukturovaný životopis apod.“ 

(http://www.mapasluzeb.cz/index.php?zn=10&disp=slovnicek&sess=, 20. 6. 2007) 

Poskytovateli v Praze jsou: o. s. Fokus Praha, o. s. Green Doors, o. s. ESET-HELP, o. s. 

Formika (v rámci programu podporovaného zaměstnání), o. s. Sedm paprsků (v rámci 

programu Příprava na povolání).

6. Podpůrná skupina

„Podpora pro klienty, kteří hledají práci na otevřeném trhu práce nebo právě do nového 

zaměstnání nastoupili. Klienti si předávají své zkušenosti, informace, dostávají podporu ve 

svém úsilí od terapeuta.“

(http://www.mapasluzeb.cz/index.php?zn=10&disp=slovnicek&sess=, 20. 6. 2007)

Tento program v Praze poskytují některé organizace v rámci jiného programu (např. o.s. 

Sluneční domov, jehož cílovou skupinou jsou osoby s poruchami autistického spektra, a 

poruchami příbuznými).

7. Pracovní terapie

„Je součástí léčebného, terapeutického procesu (např. v nemocnicích, stacionářích...). 

Probíhá bez finančního ohodnocení s cílem ověřit si své schopnosti nebo zlepšit zdravotní 

stav.“ (http://www.mapasluzeb.cz/index.php?zn=10&disp=slovnicek&sess:=, 20. 6. 2007) 

Pracovní terapie je standardní součástí většiny lůžkových psychiatrických zařízení. 

Pracovní terapie probíhá v Psychiatrické léčebně Bohnice: Socioterapeutická farma, 

Zahradnictví, Čajovna a Galerie u Johanky, Centrální terapie (Ovčí dílna, Textilní dílna,

21 Dalšími poskytovateli jsou např.: Centrum sociálních služeb Praha (podporované zaměstnávání, projekt 
Aktivizace pracovního potenciálu sociálně znevýhodněných občanů), o. s. ADRA -  dobrovolnické centrum 
Protěž (začlenění klientů chráněných dílen na otevřený trh práce), o. s. DOM, příp. i o. s. Rytmus.

http://www.mapasluzeb.cz/index.php?zn=10&disp=slovnicek&sess=
http://www.mapasluzeb.cz/index.php?zn=10&disp=slovnicek&sess=
http://www.mapasluzeb.cz/index.php?zn=10&disp=slovnicek&sess=
http://www.mapasluzeb.cz/index.php?zn=10&disp=slovnicek&sess:=
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Dřevařská dílna (neboli truhlářská spojená s dílnou strojní), Knihařská dílna, Svíčkařská 

dílna, Šperkařská dílna, Keramická dílna), dále v dílnách mimo budovu centrální terapie 

(Košíkářská dílna, Papírenská dílna, Sklářský atelier, Arteterapeutický atelier).

8. Poradenství (pracovně a sociálně právní poradenství)

Nej významnějšími poskytovateli v Praze jsou: o. s. Fokus Praha, o. s. Green Doors, o. s. 

ESET-HELP, o. s. Kolumbus, VIDA centrum Praha, Psychiatrická léčebna Bohnice 

(pracovní poradna), Český helsinský výbor, Národní rada ZP, o. s. Baobab, DPS Ondřejov, 

Informační a poradenské centrum Praha pro nezaměstnané, Centrum sociálních služeb 

Praha ad. (např. Art Language, o. s. Interevium, Infocentrum sociální pomoci Kontakt 

MCSSP - poradna pro nezaměstnané ad.)

9. Sociální firma

„Sociální firma je firmou, která spojuje dva cíle: podnikat a zaměstnávat lidi 

znevýhodněné na běžném pracovním trhu. Jedná se o ekonomicky udržitelný 

podnikatelský subjekt, schopný uspět na běžném trhu, má zpracovaný vlastní 

podnikatelský plán. Ačkoliv britské standardy hovoří o minimálně 50% obratu z vlastního 

prodeje, cílem by měla být samozřejmě ekonomická soběstačnost firmy. Zároveň sociální 

firma usiluje i o naplňování svých sociálních cílů, tedy zaměstnávat znevýhodněné osoby -  

např. duševně nemocné, zdravotně postižené anebo osoby se sociálním znevýhodněním 

(ohrožené sociálním vyloučením).“22 (Erbanová 2006, s. 7)

22 Organizace CEFEC (Evropská konfederace sociálních firem a družstev) vymezuje sociální firmu pomocí 
následujících pěti charakteristik:

• sociální firma je firma vytvořená za účelem zaměstnávání lidí s postižením nebo jinak 
znevýhodněných na trhu práce;

• jedná se o podnikatelský subjekt, který užívá vlastní tržně orientované výroby zboží a služeb k 
naplňování svých sociálních cílů;

• podstatný počet zaměstnanců jsou lidé s postižením nebo jiným znevýhodněním na trhu práce;
• každý zaměstnanec dostává tržní mzdu nebo plat odpovídající jeho práci;
• pracovní podmínky by měly být rovné mezi znevýhodněnými zaměstnanci a zaměstnanci bez

znevýhodnění;
•  všichni zaměstnanci by měli mít stejná práva a povinnosti.

Britské standardy sociální firmy tuto definici dále rozvíjejí vymezením dvou důležitých charakteristik:
• alespoň 50 % obratu firmy by měly tvořit příjmy z prodeje vlastních výrobků nebo služeb
• sociální firma je firmou zaměstnávájící minimálně 25% znevýhodněných (znevýhodněnými 

osobami máme na mysli jak zdravotně tak i sociálně znevýhodněné, obecně osoby ohrožené sociální 
exkluzí). (Erbanová 2006)
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V České republice doposud neexistují sociální firmy, které by splňovaly všechna kritéria 

sociálních firem, jak je definuje organizace Sociál Firms UK, i když tomuto modelu se 

některé aktivity na zaměstnávání znevýhodněných blíží.

Jediným provozovatelem sociální firmy, kde jsou zaměstnáváni osoby s duševním 

onemocněním je o. s. Fokus Praha (Sociální firma Jůnův statek, Sociální firma Zahrada) 

s celkovou kapacitou cca 35 míst.

10. Podporované vzdělávání

„Podporované vzdělávání je vzdělávací aktivita, jejímž cílem je příprava na studium, 

naučit se jak se dobře připravovat na studium, překlenout problémy (docházka, 

soustředění,....), služba také poskytuje individuální provázení klienta pomoc při hledání 

vhodné školy, přípravy na ní a studium.“

(http://www.mapasluzeb.cz/index.php?zn=10&disp=slovnicek&sess=, 20. 6. 2007) 

Poskytovatelem tohoto programuje o. s. Baobab, který provozuje Program Student.

11. Ostatní programy

Následující programy nebylo možné jednoznačně zařadit do žádné z vymezených 

kategorií. O. s. Green Doors poskytuje tzv. Program pracovního osobního rozvoje (dále jen 

„POPR“), v rámci tohoto programu je poskytováno poradenství a ergodiagnostika. O. s. 

Fokus Praha poskytuje v rámci Centra denních rehabilitačních aktivit (dále jen „CEDRA“) 

- sociálně rehabilitační dílnu.23 Dále je možno zmínit např. o. s. Interevium, které 

provozuje tzv. denní centrum pro nezaměstnané nad 50 let.

3.3.4 Legislativní rámec pro poskytování programů pracovní 

rehabilitace a podpory zaměstnávání dlouhodobě duševně 

nemocných osob v ČR

Obecně je možné pracovně rehabilitační programy zařadit do dvou základních oblastí 

(představující dva významné zdroje financování těchto služeb). První oblastí jsou nástroje 

aktivní politiky zaměstnanosti (zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, dále jen „ZOZ“).

23 Jedná se o strukturovaný program, je určen zejména pro klienty, kteří mají vybudované pracovní návyky, 
ale tempu či požadované kvalitě práce v CHD nestačí, dále pro žadatele o místo v chráněných dílnách, či pro 
nové klienty, kteří zatím nemají vyjasněno, na kterou sociální či jinou službu se obrátit - pro ty, kteří 
potřebují zázemí a stálejší kolektiv. Klienti dochází pravidelně. Program je rozdělen na pracovní činnosti v 
dílnách a na vaření, které zde probíhá společně v rámci nácviku praktických dovedností. Tento program má 
kapacitu cca 10 klientů.

http://www.mapasluzeb.cz/index.php?zn=10&disp=slovnicek&sess=
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Druhou oblastí jsou sociální služby (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

s účinností od 1. ledna 2007 upravuje klasifikaci sociálních služeb, dále jen „ZSS“).24 Do 

zvláštní skupiny je  třeba uvést sociální firmu jako jeden z typů sociálního podniku, který 

v ČR není legislativně vymezen, vymezení definice a standardy jsou nyní předmětem 

zájmu (viz níže).

Úprava problematiky osob se zdravotním postižením a jejich postavení na trhu práce patří 

mezi hlavní principy ZOZ a podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením řadí 

mezi opatření aktivní politiky zaměstnanosti. Osoby s duševním onemocněním jsou řazeny 

mezi osoby se zdravotním postižením, pokud splňují některou z níže jmenovaných 

podmínek:

Osobou se zdravotním postižením jsou dle ZOZ tyto osoby:

1) Osoby, které byly orgánem sociálního zabezpečení uznány plně invalidními (osoby s těžším 

zdravotním postižením)25

2) Osoby, které byly orgánem sociálního zabezpečení uznány částečně invalidními26

3) Osoby, které byly rozhodnutím úřadu práce uznány zdravotně znevýhodněnými (dále jen „osoby 

zdravotně znevýhodněné“). Tyto osoby mají funkční poruchu zdravotního stavu, při které je 

zachována schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, ale možnosti 

být nebo zůstat pracovně začleněna, vykonávat dosavadní povolání nebo využít dosavadní 

kvalifikaci nebo kvalifikaci získat jsou podstatně omezeny z důvodu jejího dlouhodobě 

nepříznivého stavu.

Jde o osoby, které nejsou plně ani částečně invalidní. Mají lehčí zdravotní postižení, které 

nezpůsobuje ani 33% pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti. Přesto tito lidé mohou 

potřebovat podporu na trhu práce.

3.3.5 Oblast nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti

Do oblasti aktivní politiky zaměstnanosti spadají pojmy jako např. pracovní rehabilitace, 

chráněné pracovní dílny, chráněná pracovní místa.

24 Česká legislativa dosud zákonem neupravuje návaznost pracovní rehabilitace na rehabilitaci sociální, či 
léčebnou. V roce 2003 vláda ČR projednala a schválila materiál „Teze ucelené rehabilitace osob se 
zdravotním postižením“, v kterém byly předloženy základní východiska -  teze k řešení problematiky 
rehabilitace osob se zdravotním postižením. Z analýzy obsažené v materiálu vyplynulo, že i když stávající 
právní úprava pojem „ucelená rehabilitace“ nezná, činnosti, jež by pod něj mohly spadat (např. léčebná 
rehabilitace, pracovní rehabilitace a některé sociální služby poskytované v rámci sociální péče), v současnosti 
fakticky již provozují jak státní, tak nestátní subjekty. Chybí však, popřípadě je nedostatečné, legislativní 
zakotvení a faktické zajištění provázanosti jednotlivých aktivit. Na základě tohoto materiálů byl vypracován 
v roce 2004 návrh věcného záměru zákona o ucelené rehabilitaci osob se zdravotním postižením (zabývající 
se zdravotní, sociální a pracovní rehabilitací), který však doposud nebyl schválen.
25 Podmínky nároku na plný invalidní důchod jsou vymezeny v paragrafu 39 zákona č. 155/95Sb o 
důchodovém pojištění.
26 Podmínky nároku na částečný invalidní důchod jsou vymezeny v paragrafu 44 zákona č. 155/95Sb o 
důchodovém pojištění.
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Aktivní politika zaměstnanosti (dále jen „APZ“) je souhrn opatření směřujících k zajištění 

maximálně možné úrovně zaměstnanosti.27 APZ zabezpečuje ministerstvo a úřady práce, 

podle situace na trhu práce spolupracují při její realizaci s dalšími subjekty.

Součástí opatření APZ je:

a) Poradenství: provádějí úřady práce za účelem zjišťování osobnostních a 

kvalifikačních předpokladů fyzických osob pro volbu povolání, pro zprostředkování 

vhodného zaměstnání, pro volbu přípravy k práci osob se zdravotním postižením a 

při výběru vhodných nástrojů APZ.

b) Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením prostřednictvím pracovní 

rehabilitace a podpory zřizování pracovních míst a chráněných pracovních dílen.

c) Cílené programy k řešení nezaměstnanosti.

3.3.5.1 Pracovní rehabilitace dle ZOZ

Pracovní rehabilitaci ZOZ v § 69 odst. 1, 2 a 3 vymezuje takto:

(1) Osoby se zdravotním postižením mají právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitaci zabezpečuje 

úřad práce místně příslušný podle bydliště osoby se zdravotním postižením ve spolupráci s pracovně 

rehabilitačními středisky nebo může na základě písemné dohody pověřit zabezpečením pracovní rehabilitace 

jinou právnickou nebo fyzickou osobu.

(2) Pracovní rehabilitace je souvislá činnost zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby se 

zdravotním postižením, kterou na základě její žádosti zabezpečují úřady práce a hradí náklady s ní spojené. 

Žádost osoby se zdravotním postižením obsahuje její identifikační údaje; součástí žádosti je doklad 

osvědčující, že je osobou se zdravotním postižením.

(3) Pracovní rehabilitace zahrnuje zejména poradenskou činnost zaměřenou na volbu povolání, volbu 

zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti, teoretickou a praktickou přípravu pro zaměstnání nebo jinou 

výdělečnou činnost, zprostředkování, udržení a změnu zaměstnání, změnu povolání a vytváření vhodných 

podmínek pro výkon zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti.

Teoretická a praktická příprava pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost osob se 

zdravotním postižením zahrnuje dle § 71 ZOZ přípravu na budoucí povolání podle 

zvláštních předpisů, přípravu k práci a specializované rekvalifikační kurzy.

3.3.5.2 Příprava k práci

Zákon ji upravuje v § 72 takto:

27 Nástroje, jimiž je APZ realizována jsou: rekvalifikace, investiční pobídky, veřejně prospěšné práce, 
společensky účelná pracovní místa, překlenovací příspěvek, příspěvek na dopravu zaměstnanců, příspěvek na 
zapracování, příspěvek při přechodu zaměstnavatele na nový podnikatelský program.
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(1) Příprava k práci je cílená činnost směřující k zapracování osoby se zdravotním postižením na vhodné 

pracovní místo a k získání znalostí, dovedností a návyků nutných pro výkon zvoleného zaměstnání nebo jiné 

výdělečné činnosti. Tato příprava trvá nejdéle 24měsíců.

(2) Příprava k práci osoby se zdravotním postižením se provádí

a) na pracovištích jejího zaměstnavatele individuálně přizpůsobených zdravotnímu stavu této osoby; příprava 

k práci může být prováděna s podporou asistenta,

b) v chráněných pracovních dílnách a na chráněných pracovních místech právnické nebo fyzické osoby, nebo

c) ve vzdělávacích zařízeních státu, územních samosprávných celků, církví a náboženských společností, 

občanských sdružení a dalších právnických a fyzických osob.

Z výše uvedeného vyplývá, že úřad práce může pověřit jinou právnickou či fyzickou osobu 

zabezpečením pracovní rehabilitace.

3.3.5.3 Chráněné pracovní místo

Chráněné pracovní místo ZOZ upravuje v § 75 odst. 1 takto:

Chráněné pracovní místo je pracovní místo vytvořené zaměstnavatelem pro osobu se zdravotním postižením 

na základě písemné dohody s úřadem práce. Chráněné pracovní místo musí být provozováno po dobu 

nejméně 2 let ode dne sjednaného v dohodě. Na vytvoření chráněného pracovního místa může poskytnout 

úřad práce zaměstnavateli příspěvek.

3.3.5.4 Chráněná pracovní dílna

Chráněná pracovní dílna je upravena v ZOZ v § 76 odst. 1 takto:

Chráněná pracovní dílna je pracoviště zaměstnavatele, vymezené na základě dohody s úřadem práce a 

přizpůsobené pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením, kde je v průměrném ročním přepočteném 

počtu zaměstnáno nejméně 60 % těchto zaměstnanců. Chráněná pracovní dílna musí být provozována po 

dobu nejméně 2 let ode dne sjednaného v dohodě. Na vytvoření chráněné pracovní dílny poskytuje úřad 

práce zaměstnavateli příspěvek.

V rámci aktivní politiky zaměstnanosti jsou zaměstnavatelům poskytovány hmotné 

pobídky při zaměstnávání zdravotně postižených osob (viz ZOZ).

3.3.6 Oblast sociálních služeb

Od 1. ledna 2007 je účinný ZSS, který nově upravuje klasifikaci sociálních služeb (bohužel 

služby v něm uvedené jsou jen částí spektra všech sociálních služeb, které dosud existují). 

Žádný z uvedených typů pracovně rehabilitačních programů není explicitně v ZSS uveden. 

Některé pracovně rehabilitační programy však naplňují znaky v typologii uvedených 

sociálních služeb, které jsou níže uvedeny. Např. tréninkové resocializační pracoviště a 

programy přechodného a podporovaného zaměstnávání naplňují v typologii sociálních
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• O Řslužeb uvedené v ZSS znaky sociální rehabilitace (§ 70 ZSS, viz níže). U jiných, např. 

chráněných dílen je možno uvažovat o naplnění vymezení sociálně terapeutické dílny (§ 67 

ZSS, viz níže).29 Aby byl výčet úplný, je zde také uvedeno vymezení Sociálně aktivizační
• r 30  '  '  'služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (§ 66 ZSS, viz níže). Zákon bývá 

kritizován za přílišné zaměření na pomoc osobám s fyzickým postižením, může tak být 

problematické základní činnosti, vymezené u jednotlivých služeb, při poskytování 

programů osobám s duševním onemocněním naplnit (z důvodu odlišných potřeb).

3.3.6.1 Sociálně terapeutická dílna

V § 67 ZSS upravuje sociálně terapeutické dílny takto:

(1) Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z 

důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu 

práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností 

prostřednictvím sociálně pracovní terapie.

(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:

a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,

c) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností 

vedoucích k sociálnímu začlenění,

d) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností.

3.3.6.2 Sociální rehabilitace

V § 70 ZSS upravuje sociální rehabilitaci následovně:

(1) Sociální rehabilitace je 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. Sociální rehabilitace se poskytuje formou terénních a 

ambulantních služeb, nebo formou pobytových služeb poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních 

služeb.

(2) Služba podle odstavce 1 poskytovaná formou terénních nebo ambulantních služeb obsahuje tyto základní 

činnosti:

a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k 

sociálnímu začlenění,

28 Pražští poskytovatelé programů přechodného a podporovaného zaměstnávání a tréninkových 
resocializačních pracovišť ve většině případů registrovali tyto programy jako sociální rehabilitaci (§ 70) 
(např. o. s. Green Doors, o. s. ESET-HELP), některé (např. o. s. Fokus Praha) registrovali program 
podporovaného zaměstnání jako službu následné péče (§ 64).
29 Jako sociálně terapeutické dílny byly např. registrovány chráněné dílny a CEDRA o. s. Fokusu Praha.
30 Jako sociálně aktivizační služby byl registrován Job Club, POPR o. s. Green Doors.
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b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

(3) Služba podle odstavce 1 poskytovaná formou pobytových služeb v centrech sociálně rehabilitačních 

služeb obsahuje vedle základních činností, obsažených v odstavci 2 tyto základní činnosti:

a) poskytnutí ubytování,

b) poskytnutí stravy,

c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.

3.3.6.3 Služby následné péče

§ 64 ZSS definuje služby následné péče:

(1) Služby následné péče jsou terénní služby poskytované osobám s chronickým duševním onemocněním a 

osobám závislým na návykových látkách, které absolvovaly, které absolvovaly ústavní léčbu ve 

zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní léčbu nebo sejí podrobují, nebo osobám, které abstinují.

(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:

a) sociálně terapeutické činnosti,

b)zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

3.3.6.4 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením

§ 66 ZSS definuje sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením:

(1) Sociálně aktivizační služby jsou ambulantní, popřípadě terénní služby poskytované osobám 

v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením.

(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

b) sociálně terapeutické činnosti

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

3.3.7 Některé problematické aspekty pro poskytování pracovně 

rehabilitačních programů plynoucí z legislativního vymezení

Situace v oblasti poskytování pracovně rehabilitačních programů není pro stávající 

nevládní organizace jednoduchá. Zmíním se zde např. o programu podporovaného 

zaměstnávání, kde je situace charakterizována zejména problémy. Ani nový ZOZ zatím 

nepřinesl očekávané systémové změny zejména v oblasti financování služeb 

zaměstnanosti.
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Podporované zaměstnání je ve své podstatě službou zaměstnanosti a jeho financování je 

v současné době možné v souladu se ZOZ z prostředků na aktivní politiku zaměstnanosti. 

Současná právní úprava ZOZ vymezuje pracovní rehabilitaci pro osoby se zdravotním 

postižením v § 69 (viz výše) a program podporovaného zaměstnání obsahem své činnosti 

tento paragraf naplňuje. Prakticky zatím tato možnost není z různých důvodů využívána. 

Dle Analýzy typové a místní dostupnosti služeb sociální péče pro občany se zdravotním 

postižením v Hl. m. Praze 2006 záleží na výkladu příslušného úřadu práce, zda ve 

zmíněném paragrafu spatřuje prostor pro poskytování takových služeb. Cílem České unie 

pro podporované zaměstnávání (dále jen „ČUPZ“), aby podporované zaměstnávání bylo 

zařazeno mezi nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. V době přípravy ZOZ však nebyly 

připomínky ČUPZ a návrhy zapracovány. I přes tuto snahu o zařazení podporovaného 

zaměstnávání jako jednoho z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti je podporované 

zaměstnání v současné době vnímáno jako sociální služba, která řeší nepříznivou sociální 

situaci klienta.

V typologii sociálních služeb uvedené v ZSS naplňuje podporované zaměstnávání znaky 

sociální rehabilitace (viz výše). Dle Bajerové (2005) tato skutečnost však z hlediska 

systémového financování nepřináší žádné zlepšení.

Pražští poskytovatelé programů přechodného a podporovaného zaměstnávání ve většině 

případů registrovali tyto programy jako sociální rehabilitaci (§ 70 ZSS) (např. o.s. Green 

Doors, o. s. ESET-HELP), některé (např. o. s. Fokus Praha) registrovali tento program jako 

službu následné péče (§ 64 ZSS).

Z výše uvedeného vyplývá, že současná situace programů typu podporovaného 

zaměstnávání není zcela jasná a je  možné předpokládat, že jeho právní zakotvení bude 

ještě nějakou dobu trvat.

Nezbývá než souhlasit s názorem Petry Vitákové (ředitelka o. s. FORMIKA a členka 

výboru ČUPZ), která se domnívá, že zařazení podporovaného zaměstnávání mezi služby 

zaměstnanosti je  podmíněno postojem společnosti, včetně příslušného ministerstva 

k problému nezaměstnanosti lidí se zdravotním postižením či jiným sociálním 

znevýhodněním. V současné době ve společnosti stále převládá názor, že lidé se 

zdravotním postižením představují především cílovou skupinu sociálních služeb. Tito lidé 

nejsou primárně vnímáni jako občané s právem na práci, ale jako občané s právem 

využívat sociální služby. Dle jejího mínění je  úkolem ČUPZ pro následující období 

ovlivňovat jednak pohled veřejnosti na zaměstnanost občanů se znevýhodněním na trhu 

práce v důsledku zdravotního postižení a sociální izolace, jednak vnímání služeb



48

podporovaného zaměstnávání nejen jako účinné a efektivní služby pro její uživatele, ale 

výhodné pro celou společnost. Souběžně s tím je třeba usilovat o systémové financování 

služeb zaměstnanosti (nikoli pouze podporovaného zaměstnávání) tak, aby člověk se 

znevýhodněním na trhu práce měl reálnou možnost uplatnit svůj nárok (nikoli pouze 

deklarované právo) těchto služeb využívat (in Analýza typové a místní dostupnosti služeb 

sociální péče pro občany se zdravotním postižením v hl. m. Praze 2006).

Tuto problematiku by tak bylo možné uzavřít s odkazem na téma vnějších bariér a 

stigmatizačního přístupu společnosti, jelikož je možné konstatovat, že ve společnosti se 

prozatím nepodařilo vytvořit „přátelské klima“ pro zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením.

3.4 Shrnutí a diskuze

Formy podpory práce se liší podle toho, zdaje  více kladen důraz na obnovení, zlepšení či 

udržení dovedností. Jednotlivými segmenty systému pracovní rehabilitace v Praze jsou 

programy s vyšší mírou podpory a vysokým stupněm chráněnosti (chráněné dílny a 

tréninkové resocializační pracoviště) a programy s nižší mírou podpory. Chráněné dílny 

v Praze představují širší spektrum pracovních programů, s různou mírou podpory, s různou 

intenzitou tréninkového aspektu. Tréninkovými resocializačními pracovišti v Praze jsou 

převážně tréninkové kavárny. Pracovišť s touto vysokou mírou podpory, která jsou 

zaměřena prim. na cílovou skupinu osob s dlouhodobým duševním onemocněním, je 

v Praze přibližně 16, z toho 9 chráněných dílen, 7 tréninkových resocializačních pracovišť 

s celkovou kapacitou cca 200 míst (z toho je cca 120 míst v chráněných dílnách).

V programu přechodného zaměstnání je cca 30-35 míst, v programu podporovaného 

zaměstnávání je cca 80 míst. V programu sociální firma je cca 35 míst. Celkem je tedy 

ve zmíněných programech v Praze cca 340 míst. Uvedené programy jsou zasazeny mezi 

návazné pracovně rehabilitační programy, z nichž nejvíce zastoupeny jsou Job cluby.

V Praze také funguje jeden program podporovaného vzdělávání a fungují zde další 

programy, které je obtížné zařadit do jednotlivých kategorií (např. CEDRA či POPR).

V Praze je možné v posledních pěti lety zaznamenat vzrůstající tendenci počtu míst 

v přechodném zaměstnávání a především míst v programu podporovaného zaměstnávání. 

Sledování tohoto vývoje umožňuje srovnání s údaji z materiálu Koncepční východiska 

k systému péče o lidi s psychiatrickým onemocněním v Praze (2003), z kterého vyplývá, že 

v roce 2003 bylo v programu přechodného zaměstnávání a podporovaného zaměstnávání
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celkem 20 míst, jedná se tedy cca o šestinásobné navýšení počtu míst. Nárůst je také 

možné zaznamenat v počtu pracovních míst v sociálních firmách, v roce 2003 V Praze 

existovala pouze 1 sociální firma s 18 místy, v současné době fungují 2 sociální firmy, 

s celkovou kapacitou cca 35 míst. Stabilní počet míst je  naopak v chráněných dílnách a 

tréninkových resocializačních pracovištích (v roce 2003 se jednalo také o cca 190 míst). 

Jeví se poměrně obtížné činit konkrétní odhady potřebné kapacity jednotlivých programů 

v Praze (příp. v ČR), což výrazně stěžují jednak chybějící přesné statistiky počtu osob 

s duševním onemocněním a jednak chybějící studie týkající se oblastí potřeb, motivace 

osob s duševním onemocněním k vyhledávání podpory v oblasti práce ad. v ČR.

Je možné stanovit potenciální velikost skupiny osob s duševním onemocněním v Praze a to 

na základě údajů o výskytu jednotlivých druhů duševních onemocnění v populaci České 

republiky, o což se v následujících řádcích pokusím. Následující údaje o potenciální 

velikosti cílové skupiny na území Hlavního města Prahy vychází z empirického odhadu 

jednotlivých druhů onemocnění. Při aplikaci takto získaných procentních hodnot na 

demografické charakteristiky Hl. města Prahy (počet obyvatel k 31. 12. 2006 činil 1 188 

126 obyvatel31), je  potenciální velikost skupiny osob s některým z uvedených druhů 

duševních onemocnění dána následujícími údaji (Hejzlar in Studie sektoru NNO 

v Pardubickém kraji, 2006).

F2 (psychotické onemocnění) - cca 1% obyvatel -  tzn. asi 11 900 osob;

F3 periodická a rekurentní deprese -  cca 4 % obyvatel -  tzn. asi 47 500 osob;

F3 bipolámí afektivní porucha -  cca 1% obyvatel -  tzn. asi 11 900 osob;

F6 (poruchy osobnosti) -  potenciální velikost nelze stanovit, neboť neexistuje přesné vymezení, při jaké 

změně chování lze již hovořit o poruše osobnosti;

F4 (chronické neurotické onemocnění) -  opět nelze stanovit potenciální velikost cílové skupiny, některé 

zdroje uvádějí 15 % obyvatel, avšak v tomto čísle jsou zahrnuti i ty osoby, které vyhledali odbornou pomoc i 

jedenkrát za život.

V Praze se tedy nachází asi 71 500 osob patřících do kategorie F2 a F3 a tvořících 

převážnou část potenciální velikosti skupiny. Hejzlar uvádí, že kvantifikace kategorií F4 a 

F6 je obtížná, tito lidé však mají nízkou potřebu sociální podpory a poměrně velkou 

schopnost uplatnění na trhu práce (in Studie sektoru NNO v Pardubickém kraji, 2006).

31 Český statistický úřad -  Hlavní město Praha
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Významnou informací je také schopnost pracovat. Hejzlar uvádí, že u osob s psychotickým 

onemocněním (F2) je  zcela práce neschopno asi 20 % a u osob s diagnózou bipolámí 

afektivní poruchy (F3) také 20 %, což představuje v Praze asi 2360 osob v každé z obou 

skupin. Ta část cílové skupiny, která diagnosticky náleží do ostatních kategorií 

onemocnění, je  částečně nebo zcela schopna se pracovně uplatnit. (In Studie sektoru NNO 

v Pardubickém kraji, 2006)

To znamená, že asi 19 000 osob s duševním onemocněním (z kategorie F2 a F3) v Praze 

jsou potenciálně produktivními členy společnosti s vysokou potřebou sociální podpory a 

nízkou schopností uplatnění na trhu práce. (Bylo by samozřejmě dále možno uvažovat, 

kolik procent osob z této skupiny si dále přeje pracovat či je k pracovnímu uplatnění 

motivováno apod.).

Je tedy možné se domnívat, že ani v současné době není dostatek míst v pracovně 

rehabilitačních programech. Hl. město Praha je v poskytování pracovně rehabilitačních 

programů v porovnání s ostatními regiony v ČR progresivním regionem. Existuje zde 

poměrně velká variabilita programů, jsou zastoupeny veškeré typy pracovně 

rehabilitačních programů, které se v ČR vyskytují, některé z nich jsou zastoupeny pouze v 

Praze. Porovnání s variabilitou pracovně rehabilitačních programů fungujících v zahraničí 

bylo již  stručně zmíněno v předchozí kapitole. K tomuto tématu si dovolím krátké 

zamyšlení, své úvahy se pokusím zobecnit na rovinu poskytování programů v ČR.

V ČR je  velmi málo dostupných pracovních míst v běžných podmínkách zároveň s 

podporou a variant takových programů obvyklých v Evropě existuje v ČR jako šafránu 

(např. sociální firma). Některé z typů programů osvědčených v Evropě u nás vůbec 

neexistují, např. tzv. podniky provozované uživateli (Consumer-run enterprises), i přesto, 

že se jedná o zajímavou formu, jejíž výhodou je, že pracovníci na základě své vlastní 

zkušenosti vytvářejí vhodné pracovní podmínky pro ostatní.

Erbanová (2006) uvádí, že např. ve Velké Británii existuje více než sto sociálních firem a 

funguje zde podpůrná struktura pro tyto firmy, organizace Sociál Firms UK. I v našich 

podmínkách se ukázalo, že jedna z vhodných možností pracovního uplatnění pro osoby 

s duševním onemocněním, které se obtížněji uplatňují na otevřeném pracovním trhu, je 

zaměstnání v sociální firmě.

Tuto skutečnost potvrzuje Erbanová (2006), kdy 7 let provozu sociální firmy Jůnův statek 

ukázalo, že:
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a) zdravotně znevýhodnění jsou schopni se zapojit do zaměstnání, které však musí 

respektovat typ jejich handicapu a vhodně vytvářet podmínky pro jejich pracovní 

začleňování;

b) sociální firma jakožto podnikatelský subjekt zaměstnávající zdravotně 

znevýhodněné nemusí být ve všem nutně závislá na veřejných zdrojích (dotacích), 

ale může postupem času tuto míru výrazně snižovat;

c) prvotním cílem fungování sociální firmy není přímo příprava na odchod člověka 

do nechráněných podmínek, ale bývalí zaměstnanci sociální firmy jsou často po 

odchodu ze sociální firmy schopni se začlenit na běžná nechráněná pracoviště.

Jednou z možných cest, které mohou výrazně přispět k začleňování osob s duševním 

onemocněním (obecně začleňování znevýhodněných osob) do běžného zaměstnání a
• • r r • 32běžného života je tedy vznik a rozvoj sociálních firem a tedy rozvoj sociální ekonomie . 

Je však třeba usilovat o prosazení tématu sociální firmy jako jednoho ze subjektů sociální 

ekonomiky do povědomí široké veřejnosti, odborníků, představitelů neziskových 

organizací i veřejných institucí. Zmíněný projekt Rozvoj sociální firmy, jehož jednou 

z cílových skupiny jsou osoby s duševním onemocněním, se tak jeví jako krok dobrým 

směrem, jelikož, jak uvádí Erbanová (2006) kromě vytvoření 2 sociálních firem je jeho 

cílem vytvoření teoretické modelu sociální firmy (který bude především obsahovat definici 

a standardy sociální firmy a tedy vymezení sociální firmy jako modelu vhodného pro 

zaměstnávání různých znevýhodněných skupin v ČR). Sociální firma Zahrada navíc 

vznikla zcela novým způsobem -  procesem transformace jedné z chráněných dílen o. s. 

Fokus Praha, a došlo tak k praktickému ověření, že i změny tímto směrem jsou 

proveditelné. Problematiku zaměstnávání duševně nemocných osob v sociální firmě dále 

popisují Novák, Erbanová, (2007).

Dalším ze zajímavých aktuálních trendů v zahraničí je forma podporovaného zaměstnání - 

IPS (viz kapitola 3.2), která byla vytvořena v USA přímo pro potřeby osob s duševním 

onemocněním, a která dosahuje v USA velmi dobrých výsledků. Při prvních pokusech o 

implementaci IPS do evropského prostředí se prozatím ukazuje, že zavedení tohoto

32 Sociální ekonomie je termín, který je používán v Západní Evropě od začátku 80. let minulého století. 
Hlavním účelem sociální ekonomie je integrace znevýhodněných skupin lidí do společnosti a zároveň rozvoj 
místních služeb a ekonomiky. Je uznáván její přínos při vytváření nových pracovních míst, pro zvyšování 
kvality života v místě, neboť flexibilním způsobem rozvíjí služby sociálně-zdravotní ad., po kterých je 
poptávka. Je zdrojem podnikatelských aktivit realizovaných neziskovými subjekty. Koncept vznikal jako 
reakce na situaci, kdy stát již nemohl tradičními institucemi v plné šíři a kvalitě garantovat integraci 
postižených osob a poskytování služeb -  hlavně sociálně zdravotních, a kdy zároveň pro komerční subjekty 
podnikání v této oblasti nebylo dostatečně výnosné. (Šťastná, 2006)
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programuje možné, nicméně je třeba určitých změn jak legislativních a organizačních, tak 

úprav v samotném programu.
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4 Bariéry v pracovním uplatnění osob s duševním 

onemocněním z pohledu uživatelů služeb a 

pracovníků podporovaného zaměstnávání v Praze 

(analýza rozhovorů)

Úvod k výzkumné části

V teoretické části jsem se snažila popsat hlavní bariéry, které lidem s duševním 

onemocněním brání v pracovním uplatnění. Zdrojem informací o bariérách mi byla 

především cizojazyčná literatura a některé studie provedené v zahraničí. V praktické části 

se středem mého zájmu staly bariéry v pracovním uplatnění, tak jak se s nimi setkávají a 

jak je vnímají lidé s duševním onemocněním (uživatelé pražských komunitních služeb) a 

pracovníci programu podporovaného zaměstnávání (dále jen pracovníci „PZ“) při 

spolupráci s klienty.

4.1 Metoda výzkumu

Pro popis bariér v pracovním uplatnění u specifikované skupiny jsem zvolila kvalitativní 

přístup. Záměrem je analyzovat, popsat a interpretovat výpovědi několika uživatelů 

psychiatrické péče v Praze a výpovědi pracovníků PZ.

V České republice prozatím téma bariér v pracovním uplatnění osob s duševním 

onemocněním (z pohledu osob s duševním onemocněním či pracovníků PZ) nebylo 

systematicky zkoumáno. Dosavadní studie u nás byly zaměřeny obecněji na bariéry 

v pracovním uplatnění osob se zdravotním postižením. Oblast duševního onemocnění však 

má svá specifika.

Zdrojem dat jsou polostrukturované rozhovory s osobami s dlouhodobým duševním 

onemocněním a pracovníky PZ zaměřené na téma výzkumu.

Vzhledem k zaměření výzkumu jsem zvažovala, jaký způsob zjišťování informací 

o bariérách v pracovním uplatnění těchto jedinců bude nejvhodnější, nej efektivnější. Po 

zvážení různých alternativ (focus groups, rozhovor, dotazník), jejich výhod/nevýhod 

(možného přínosu, náročnosti, výpovědní hodnotě) jsem se rozhodla pro metodu 

rozhovoru. Snahou zároveň bylo uchování autenticity výpovědi.
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Vzhledem ke skutečnosti, že bariéry, s kterými se lidé s duševním onemocněním setkávají, 

mohou vyplývat jednak ze samotných následků duševního onemocnění (tzv. bariéry 

vnitřní) a jsou kromě toho velkou měrou „produkovány“ společností (bariéry vnější) a 

vzhledem k cíli programu PZ a charakteru poskytované podpory pracovníka (zjednodušeně 

se jedná o poskytování osobní podpory při získání a udržení zaměstnání na otevřeném trhu 

práce, včetně např. poskytování podpory přímo na pracovišti, jednání v zájmu uživatele se 

zaměstnavateli apod.), jsem zvolila kombinaci rozhovoru s osobami s duševním 

onemocněním a rozhovorů s pracovníky tohoto programu. Od rozhovoru s pracovníky 

jsem očekávala získání informací vyplývajících z jejich zkušeností z procesu PZ ze 

spolupráce s klienty, když jsem předpokládala, že tito pracovníci budou mít velmi dobrý 

přehled o překážkách, s kterými se klienti při získávání a udržení zaměstnání setkávají.

4.2 Popis výzkumu, cíl výzkumu

Výzkumný problém, na který jsem tuto studii zaměřila, vyšel z přímých zkušeností z práce 

s touto skupinou osob v neziskové organizaci, soustředící se na moderní psychiatrickou 

rehabilitaci (Fokus Praha, o.s.). Současně na základě činnosti v pracovní skupině projektu 

„Síť služeb zaměstnávání pro duševně nemocné v Praze“ a zprostředkovaných informací 

z odborné literatury a seminářů, kde byla tato problematika zmiňována, jsem se zaměřila 

na bariéry v pracovním uplatnění osob s duševním onemocněním.

Z výzkumného problému jsem vymezila 6 výzkumných otázek, cílem výzkumu bylo 

jejich zodpovězení. 

3 výzkumné otázky u pracovníků PZ:

•  „Setkávají se pracovníci PZ s nějakými překážkami v pracovním uplatnění klientů PZ?“

•  „Pokud se pracovníci s nějakými překážkami setkávají, jaké překážky to jsou a jak je  

pracovníci popisují?“

•  Existují překážky, které pracovníci vnímají, ale nesetkávají se s nimi? (potenciální 

překážky, které pracovníci pouze předpokládají)

3 výzkumné otázky u osob s duševním onemocněním:

•  „Setkávají se lidé s duševním onem ocněním  s nějakými překážkami v  pracovním  

uplatnění?“
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•  „Pokud se tito lidé s nějakými překážkami setkávají, jaké překážky to jsou a jak jsou  

popisovány?“

•  Existují překážky, které lidé s duševním onem ocněním  vnímají, ale nesetkávají se s nimi? 

(potenciální překážky, které tyto osoby pouze předpokládají)

4.3 Objekt výzkumu

Objekt výzkumu tvoří 2 soubory. Jedná se o skupinu osob s dlouhodobým duševním 

onemocněním a o skupinu pracovníků podporovaného zaměstnání. První uvedenou 

skupinu tvořilo 7 osob, druhou skupinu tvořilo 6 osob.

4.3.1 Osoby s duševním onemocněním

Záměrem byl výběr dospělých lidí s dlouhodobým duševním onemocněním, kteří mají 

jakoukoliv zkušenost s pracovním uplatněním na otevřeném trhu práce, a kteří jsou 

schopni v rozhovoru mluvit o sobě, svém životě a vlivu svého onemocnění. Vliv pohlaví 

nebyl určující. Tuto skupinu tvořilo 7 osob s duševní poruchou: schizofrenie, schizofrenní 

poruchy a poruchy s bludy (F20 - F29), poruchy nálady, afektivní poruchy (F30 - 39), 

poruchy osobnosti a chování u dospělých (F60 - 69). Všichni respondenti aktuálně 

využívali některou z komunitních služeb neziskových organizací, buď se jednalo o 

program pracovní rehabilitace (chráněná dílna, program PZ) nebo o službu čase 

management. Soubor tvořilo 6 žen a 1 muž. Věkové rozmezí účastníků bylo mezi 30 až 56 

lety. 6 respondentů byly osoby se zdravotním postižením (plný invalidní důchod). 5 

respondentů bylo v době výzkumu zaměstnáno (na otevřeném i chráněném trhu práce), 2 

respondenti pracovali pouze příležitostně. Všichni účastníci byli z Prahy.

4.3.2 Pracovníci PZ

Skupinu pracovníků PZ tvořilo 6 osob, jednalo se o pracovníky neziskových organizací -  

ESET-HELP, o.s., a Fokus Praha, o.s. Do souboru měla být zařazena dále pracovní 

konzultantka Green Doors, o.s., tato pracovnice však v pracovní pozici v době výzkumu 

byla teprve 1 měsíc a vzhledem k nízkým zkušenostem v této oblasti do výzkumu nebyla 

zařazena. Soubor tvořil 1 muž a 5 žen. Délka setrvání pracovníků na pozici pracovního 

konzultanta PZ byla od 1 roku do 3 let. Někteří pracovníci měli zkušenosti i z jiných 

pracovně rehabilitačních programů (jednalo se o 2 pracovníky se zkušeností s Job
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pohybovalo mezi 23 až 29 lety.

4.4 Technika získání dat

Jedná se o polostrukturovaný rozhovor, který je odlišný u pracovníků PZ a u osob 

s duševním onemocněním.

V úvodní fázi výzkumu jsem testovala 1. verzi dotazníků s respondenty obou skupin (s 

jedním respondentem z řad uživatelů a s jedním respondentem z řad pracovníků PZ).

V této fázi jsem ověřila funkčnosti obou dotazníků a na jehož základě byly dotazníky 

upraveny. Jednalo se zejména o následující úpravy: vytvoření záznamového archu 

s tabulkami na zaznamenávání vyřčených překážek (za účelem mé orientace v průběhu 

rozhovoru, možnost doptávání se), které se v dotazování následně velmi osvědčily. Byly 

také upraveny formulace otázek především u dotazníku pro uživatele (neformální typ 

otázek s důrazem na plynulost rozhovoru).

Měla jsem předem připravený okruh otázek, otázky byly otevřené, aby bylo možné vést 

hovor směrem, který udá svými odpověďmi sám respondent. Vzhledem k tomu že se u 

osob s duševním onemocněním jednalo o osobní otázky, které se dotýkaly řady citlivých 

míst, mohli respondenti na kteroukoliv otázku odmítnout odpověď.

Složení otázek v dotazníku je možné rozdělit do dvou celků, první celek tvoří otázky 

zjišťující zkušenosti uživatelů a pracovníků z hledání, získání a průběhu zaměstnání. V této 

části jsem očekávala volné výpovědi respondentů včetně možného pojmenování bariér, 

které jsem neidentifikovala v teoretické části práce. Zde byl dán větší prostor 

respondentům, aby mohli volně vyprávět, s čím se setkali a jak dané situace vnímali a 

hodnotí je. Jedna z otázek vždy směřuje přímo na problematické momenty a bariéry. Na 

základě odpovědí se doptávám na konkrétní problematické situace (jak probíhaly, co 

hodnotí jako příčinu problematických momentů apod.). Další celek tvoří otázky, rozděleny 

do jednotlivých tematických okruhů, které se blíže vztahují k bariérám pojmenovaným v 

teoretické části práce, tedy vycházím zde z toho, co je  již  jako bariéra pojmenováno. Tedy 

nejprve v rozhovoru dávám úplný prostor a postupně ho zaměřuji k určitým tematickým 

okruhům.

U obou skupin respondentů začínám nejprve otázkami identifikačními, které mají vedle 

informační hodnoty také funkci adaptační a zahřívací. Dalším krokem je u skupiny 

respondentů s duševním onemocněním volná otázka: „Popište mi, prosím, v několika
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větách Vaše pracovní zkušenosti od dob školy, co kdy a kde jste dělal.“ Spolu s úvodními 

otázkami měly tyto dva kroky sloužit k povzbuzení k povídání a k navázání důvěry, 

zároveň také k mé orientaci v pracovní kariéře uživatele. Při vyčerpání odpovědi ze strany 

dotazovaného zaměřuji jeho pozornost na zmíněné 2 celky.

U respondentů skupiny pracovníků PZ je struktura dotazování obdobná, ale s určitými 

odlišnostmi. Vycházela jsem z předpokladu, že pracovník PZ bude rozlišovat jednotlivé 

fáze procesu PZ, které byly přibližně tematickými okruhy. Po volné otázce: „Jaké máte 

zkušenosti ze spolupráce s klienty s hledáním práce/s kontaktováním zaměstnavatelů/s 

udržením zaměstnání atd.“, kde měl respondent opět velký prostor pro svou výpověď a pro 

popis svých zkušeností a volných nápadů, následovala vždy otázka zjišťující s jakými 

překážkami se klienti (nebo sám pracovník) v té konkrétní fázi setkal. Dále následovaly 

otázky týkající se specifičtějších tematických okruhů, které opět vycházely z popisu bariér 

identifikovaných v teoretické části práce.

Dotazníky pro uvedené skupiny respondentů mají své odlišnosti (uživatel nahlíží situaci 

jinak než pracovník PZ). Otázky v dotazníku pro uživatele jsou formulovány v co 

nej přirozenější mluvě (neformální mluvou), záměrem těchto formulací bylo vyhnutí se 

„přísnému dotazování“, které by mohlo narušovat přirozenost rozhovoru a navázání důvěry 

(viz Příloha C - náhled otázek pro pracovníky PZ a Příloha D -  náhled otázek pro osoby 

s duševním onemocněním).

Konkrétní otázky byly, především u rozhovoru s lidmi s duševním onemocněním, 

upravovány v průběhu rozhovoru, když se mi zdálo, že mi dotazovaná osoba nerozumí. 

Také jsem se dotazovala na konkrétní situace, abych se ujistila, že jsme si co možná 

nejlépe porozuměli.

Přestala jsem se ptát, když člověk několikrát neporozuměl, ačkoliv vysvětlení bylo 

konkrétní, jednoduché (domnívala jsem se, že vysvětlovanou situaci tudíž nezná) či když 

déle po výzvě neodpovídal (nerozumí, nechce odpovídat, je mu to nepříjemné) či 

opakovaně upřednostňoval jiná témata (nechce odpovídat, je  to nepříjemné). Tato situace 

se týkala např. tématu vlivu onemocnění na pracovní uplatnění. Někdy dotazovaný 

neodpověděl na otázku přímo, avšak z jeho odpovědi a jiných komentářů vdaném 

kontextu jsem mohla usuzovat na relevantní odpověď. Způsobu odpovědí, zejména 

neverbálnímu chování mimo zmíněného výše jsem se při analýze nevěnovala.

Od rozhovorů s dvěma skupinami respondentů jsem očekávala nahlédnutí bariér ve větší 

šíři, tedy jak z pohledu klienta, tak z pohledu pracovníka. Rozhovory nebyly nijak striktně 

časově ohraničeny. Rozhovor byl přizpůsoben potřebám respondentů. Žádný z rozhovorů
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nepřesáhl délku 90min. Po proběhnutí rozhovoru jsem se respondentů ptala, jak rozhovor 

prožívali. Také jsem nechala prostor pro jejich dotazy.

4.5 Metody zpracování a analýzy dat

Získané záznamy rozhovorů byly nejprve přepsány do písemné podoby. U každého 

rozhovoru jsem se zaměřila na zorientování se v informacích a kategorizaci získaných dat 

(viz Příloha B -  tabelované záznamy rozhovorů).

Následně jsem usilovala o kategorizaci, popsání a interpretaci bariér v pracovním uplatnění 

odděleně z pohledu 2 skupin respondentů. Pro pojmenovávání kategorií překážek jsem 

používala pojmy vycházející z rozhovoru či vystihující podstatu skupiny překážek 

v pracovním uplatnění.

V průběhu celého procesu kategorizace a interpretace jsem se neustále vracela k vlastním 

výpovědím respondentů a ověřovala či pozměňovala své závěry.

Závěrem výzkumu pak je shrnutí výsledků, jejich porovnání s literaturou a mými 

výzkumnými otázkami.

4.6 Kvalitativní analýza a interpretace dat

V rámci analýzy jednotlivých rozhovorů jsem upřednostnila tvorbu kategorií zvlášť 

u každého rozhovoru s cílem zachycení překážek, s kterými se respondenti setkávají, nebo 

které ,jen “ vnímají (viz Příloha B -  tabelované záznamy rozhovorů). Prvním závěrem, ke 

kterému docházím, je, že těchto 7 osob s duševním onemocněním se setkává s překážkami 

v pracovním uplatnění a jsou schopni o nich podat zprávu. Rovněž pracovní konzultanti se 

při spolupráci setkávají s překážkami, které klientům brání či znesnadňují pracovní 

uplatnění. V rozhovorech je také respondenty často zmiňován způsob možného řešení 

problému, způsob, jak byla překážka překonána. Některá z těchto témat byla obsažena již 

v připravených otázkách k rozhovorům, ale řada z nich se vynořila, aniž bych to 

předpokládala.

Popisované bariéry se týkají jak samotného onemocnění a jeho projevů, tak překážek, které 

jsou vytvářeny na úrovni pracovního trhu, společnosti.

Každý respondent zmiňuje různé překážky, s kterými se ve své pracovní kariéře (na 

různých pracovištích) od dob počátku onemocnění setkal. Někteří respondenti, obzvláště ti, 

kteří mají duševní onemocnění již řadu let (4 respondenti onemocněli před více než 15
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lety, viz Příloha A -  Tabulky: deskripce vzorku), se v různých obdobích setkávali 

s různými překážkami, v závislosti na vývoji jejich onemocnění (respondenti popisují 

střídání období dočasného zhoršení nemoci a období stability, zlepšení nemoci), ale i např. 

společenských podmínek. Pro většinu výpovědí je tedy charakteristické, že popisují mnoho 

bariér, některé z nich respondenti již nepociťovali v době rozhovoru (bariéry byly buď 

překonány prostřednictvím podpory v práci, nebo nastala změna ve zdravotním stavu, ale i 

v náhledu na nemoc apod.), některé pro ně byli stále aktuální.

Nyní se pokusím o ucelený pohled na bariéry v pracovním uplatnění, tak jak se s nimi 

setkávají a jak je vnímají uvedené 2 skupiny respondentů. Kategorie překážek popisuji 

zvlášť u skupiny respondentů z řad pracovníků PZ a u skupiny respondentů osob 

s duševním onemocněním.

V textu je možné, vzhledem k obsahu výpovědí, ponechat rozčlenění bariér na 2 základní 

oblasti:

• Vnitřní bariéry (vliv onemocnění a jeho projevů)

• Vnější bariéry

4.6.1 Kategorie překážek vyplývající z rozhovorů s respondenty ze 

skupiny osob pracovníků programu PZ

4.6.1.1 Vnitřní bariéry - vliv onemocnění a jeho projevů

Na základě informací ze všech rozhovorů s 6 respondenty ze skupiny pracovníků PZ 

rozčlením vnitřní bariéry do 17 základních kategorií. V následující tabulce je uveden 

přehled kategorií s četností uvedení respondenty.

Tabulka 2 - Kategorie vnitřních bariér uvedených respondenty ze skupiny pracovníků PZ a jejich  
četnost

Kategorie vnitřních bariéry Četnost uvedení
Nereálná vize vhodného pracovního místa (nereálné požadavky) 6
Nedostatečné sociální fungování, problémy v komunikaci 6
Vedlejší účinky léků 6
Jinakost a nevhodná sebeprezentace jako překážka při přijímacích 5
pohovorech
Obavy a strach z nástupu do zaměstnání, z něčeho nového apod. 4
Častá nemocnost a absence v práci z důvodu duševního onemocnění 4
Dlouhodobá pracovní pauza způsobená onemocněním, „mezery“ v 4
životopisech
Nízké vzdělání, vzdělání bez specializace, nedostatečná nebo žádná 4
praxe
Chybějící základní dovednosti, které jsou dnes považovány za „běžné“ 4
Neexistence představ klientů, co by mohli dělat, neznalost vlastních 3



60

pracovních schopností
Oslabená vůle a motivace k práci obecně
Cestování, orientace
Nedostatek sebedůvěry, nízké sebevědomí 
Nízká přizpůsobivost změnám

3
3
2
2

Nemotivovanost k práci z důvodu finančního zajištění (invalidního 2
důchodu)
Obava ze ztráty invalidního důchodu 
Další symptomy, projevy nemoci

2

Nereálná vize vhodného pracovního místa (nereálné požadavky)

Všichni respondenti shodně uvádí, že se při své práci setkali s klienty, kteří měli potíže 

uplatnit se na pracovním trhu z důvodu vysokých, nereálných požadavků na svou budoucí 

práci. Respondenti o této překážce hovoří jako o „nereálných požadavcích klienta“, nebo o 

„požadavcích, které se neslučují s realitou“. Pro ilustraci zde uvádím jednu z výpovědí: 

„Někteří klienti mají hodně nereálný představy, obecně se to i říká, že u klientů s duševním 

onemocněním je  problém, že si nedokážou připustit, že nemoc má vliv na práci. A je  těžký, 

když člověk má VS vzdělání, ale v současném zdravotním stavu nemá na to, aby tu práci 

zvládal, na plný úvazek, za toho tlaku, který na těch pracovních místech bývá. Je hodně 

těžký je  motivovat na, v uvozovkách, podřadnější pracovní místa. “ Z výpovědí vyplývá, že 

požadavky se nej častěji týkají buď zaměstnání, na které klienti nemají potřebné vzdělání 

(uvedli celkem 4 respondenti). „Jeden klient chtěl učit na základní škole, ale neměl 

vysokou školu, tak to bylo těžké, aby si zreálnil, že to není moc možné. “ Nebo se často 

jedná o klienty, kteří jsou vysoce kvalifikováni a chtějí se uplatnit ve svém oboru, ale u 

některých to z různých důvodů podle pracovníků není možné, reálné (uvedli 2 

respondenti). Často v minulosti vykonávali kvalifikované náročné práce, při vytváření vize 

vhodného pracovního místa se obtížně vyrovnávají s představou méně kvalifikované práce, 

která však nezpůsobí zhoršení jejich stavu. Dle pracovníků pak úspěšnost získání práce pak 

záleží na tom, zda je klient ochoten slevit ze svých požadavků: „ Uvedu příklad jednoho 

klienta, mladého muže, asi 28 let, který nikde nepracoval, jen  1 měsíc na statistickém 

úřadu. Vystudoval VS ekonomickou, a my jsm e pak celý rok pracovali na tom najít práci. 

Měl velmi úzce specifikované požadavky, chtěl pouze práci v tomto oboru, na městských 

odborech, v hospodářských komorách apod., nikde se mu to nedařilo. Pak po tom roce, se 

podařilo sehnat práci v Luxoru, jako skladník, a tam je  spokojený, nakonec musel slevit ze 

svých požadavků, pak si řekl, že mu nevadí fýzická práce, tak se to podařilo. “

Dalším důvodem jsou nereálné očekávání týkající se mzdy: „Někteří chtějí půl úvazek za 

10 tisíc, což je  naprosto nereálné. “ Nebo se požadavky týkají např. místa pracoviště:
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„Někteří nechtějí cestovat daleko, někteří mají představu, že dojíždění 15min do práce je  

až dost, neuvědomují si realitu, že dojíždění 1 hodinu denně je  j iž  dnes normální. “

Z výpovědí vyplývá, že mnozí klienti v průběhu času po nezdarech své požadavky buď 

snižují (resp. rozšiřují okruh prací, které by byli ochotni přijmout), nebo se také stává, že 

po opakovaných neúspěších rezignují na hledání práce. Podstatnou roli v tomto hraje 

motivace. Nereálné požadavky mají často klienti, kteří nikdy nepracovali na otevřeném 

trhu práce, nebo klienti, kteří chtějí pracovat po dlouhodobé pracovní pauze.

Všichni respondenti shodně popisují, že nemoc sebou přináší některá pracovní omezení, 

která si vyžadují určitý „typ“ práce (např. vyšší unavitelnost a požadavek práce na částečný 

úvazek apod.). Požadavky na práci, vyplývající z omezení respondenti většinou nepovažují 

za překážku (výjimka např. vliv léků), identifikují spíše vnější překážku -  nedostatek 

adekvátních míst vzhledem k těmto požadavkům, respondenti tedy v této souvislosti hovoří

o tzv. vnější bariéře (viz níže).

Nedostatečné sociální fungování, problémy v komunikaci, potíže ve vztazích

Potíže v komunikaci se zaměstnavatelem případně s kolegy na pracovišti a nedostatečné 

sociální fungování je další často zmiňovanou překážkou. Shodným znakem ve výpovědích 

bylo, že klienti v určitých, pro ně vypjatých situacích, nedokážou sdělit své potřeby 

(nedokážou se zeptat, nebo sdělit, že něčemu nerozumí), nedokážou si v tu chvíli udělat 

reálný náhled na situaci, na její možnosti řešení. Pro ilustraci zde uvádím jednu 

z výpovědí: „Někteří nemají dovednosti v komunikaci, mají problém  v tom někoho oslovit, 

někam zavolat, někoho se na něco zeptat, když neví, ja k  co mají udělat. Neumějí řešit 

některé problémy, které nastanou, různá běžná nedorozumění, někdo jim  něco vytkne a oni 

na to často neadekvátně reagují, z  toho vznikají konflikty. Neumí to přijmout jako normální 

součást, např. zaměstnavatel něco připomene, co je  třeba ten den udělat, a už i to, byl pro 

klienta problém. Občas si neumí v nějaké situaci udělat reálný náhled na to, ja k  je  možné 

situace řešit, a říci si, vždyť já  přece můžu j í t  se zeptat kolegy, často se ukáže, že hodně 

situací je  řešitelných, co klient v tu chvíli nevidí. “ Dále jsou to problémy ve vztazích 

s kolegy na pracovišti. {„Jeden klient měl problém s kolegy, kteří se s ním snažili navázat 

kontakt, spíš v legraci a on si to špatně vykládat, a byl to pro něj problém pak vůbec do 

práce další dny docházet. “)

Vedlejší účinky léků
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Vedlejší účinky léků zmiňují jako překážku všechny dotazované osoby z této skupiny. 

Problematické pro pracovní uplatnění je únava, problémy se vstáváním („po ránu jsou  

někteří hodně unavení, jedna klientka třeba může pracovat až od lOhodin, má to napsané 

od doktora, a to je  pak problém a najít adekvátní práci), nebo další vedlejší účinky 

(pocení, třes, špatná výslovnost), které můžou mít vliv na přijímací pohovor, viz dále. 

Respondenti popisují některé další situace spojené s užíváním léků, v kterých bylo třeba 

jejich intervencí a komunikace se zaměstnavatelem, např. při změně léků („Změna léků je  

problém, než se najdou léky, které člověku pasují, tak to nemusí dělat dobře, u jedné 

klientky se mi to stalo, než se našla optimální medikace, tak to dělalo problémy, a bylo 

třeba více intervencím pracovišti z mé strany“.), nebo při nevolnosti („Jedné klientce po  

injekci nebývá dobře, takže jednou za tři týdny potřebovala na jeden den volno, takže to 

bylo nutné vyjednat a vysvětlit zaměstnavateli a dává j í  teď neplacené volno. “)

Jinakost a nevhodná sebeprezentace jako překážka při přijímacích pohovorech

Problematika sebeprezentace a Jinakosti“ osob s duševním onemocněním se ukázala jako 

podstatná. Výpovědi se shodovali vtom , že sebeprezentace hraje podstatnou roli při 

prvním pohovoru se zaměstnavatelem, buď bývá klienty opomíjena (klienti si neuvědomují 

důležitost prvního dojmu při setkání), nebo různé projevy nejsou samotnými klienty 

uvědomovány. Jednalo se o tyto projevy: přílišné pocení, familiérní mluva, hlasitý projev, 

nevhodný smích, přílišná mlčenlivost, nevhodná neverbální komunikace, nevhodný obsah 

odpovědí (klienti vypovídají velmi osobní až intimní informace např. o své nemoci, 

rodině), péče o sebe, úprava zevnějšku, zápach. Dále byly zmiňovány i na první pohled 

méně patrné projevy, které však byli respondenty nahlíženy jako překážky: N ěkteří 

klienti, i když splňují kvalifikaci atd., neuspějí u prvního pohovoru z důvodu způsobu 

komunikace a vystupování. Jeden klient komunikuje svým jazykem a rychle přemýšlí a 

dochází ke třením, že si prostě nerozumí. Je jasné, že když na pohovorech mají tohoto pána 

a pak 5 dalších mladých zájemců, kteří se v té oblasti pohybují stejně jako on, tak je  jasné, 

že vyberou raději někoho jiného. “ Nebo: „Může to být i zvláštní oděv, např. jeden klient je  

oblečený vždy čistě, ale třeba mu to nějak neladí a působí prostě jinak. “„Jeden klient 

např. chodil hrozně navlečený, i když bylo teplo, a pak se hodně potil, takže na těch 

pohovorech působil zvláštně, nebo jeden klient nosí hodně tašek, takže je  pořád všude 

přerovnával a to bylo také divné. “ Všechny uvedené projevy jsou vnímané respondenty ze 

skupiny pracovníků jako rušivé a všichni respondenti uvádí, že mohou být jedním 

z důvodů pro nepřijetí do zaměstnání.
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Obavy a strach z nástupu do zaměstnání, z něčeho nového apod.

Respondenti popisují obavy klientů, které zahrnují nejčastěji: obavy z nástupu do práce po 

delší pracovní pauze (4x), obavy z nástupu do prvního zaměstnání (4x), strach ze selhání, 

z neúspěchu (2x), strach z něčeho nového, strach z nového prostředí, z nových situací (2x). 

Mezi další patří: obava, že si nebudou rozumět s kolegy, z kolektivu, obavy zda nezklame 

jejich zdravotní stav, zda nepropukne jejich onemocnění. Pro ilustraci zde uvádím 

výpověď jedné z pracovnic: „Hodně klientů má velké obavy z nástupu do práce. Na jednu 

stranu klienti přichází do PZ a chtějí práci, ale na druhou stranu se obávají kamkoliv 

nastoupit. Mají strach, když někam nastupují úplně poprvé, když nikdy nepracovali, stává 

se, že radši nenastoupí, nebo neodpoví na inzerát. Nebo ty co pracovali a zažili neúspěch, 

tak mají strach z toho, že to zase nebudou zvládat, že selžou. Pak se třeba i brání a 

vymlouvají, proč nemůžou na ten inzerát odpovědět, nebo je  nevyhledávají, protože se 

obávají, že by je  přijali. Obavy jsou  největší ve zkušební době, nebo před nástupem. “ A 

dále: „Paradoxně se stává, že zaměstnavatel by klienta přijal, ale klient odmítne z důvodu 

svých obav. Po klientovi zaměstnavatel požadoval, aby pracoval jednou za čas i za Prahou, 

že by dojížděl, a klient se tak zalekl, že by měl takhle fungovat, toho se už obával, 

zafungovala tam nemoc, měl obavy z toho, že by se setkával na různých pracovištích 

s různými lidmi atd. “

Častá nemocnost a absence v práci z důvodu duševního onemocnění

Častá nemocnost, jak vyplývá ze zkušeností 4 pracovníků, se také může stát bariérou. Pro 

ilustraci zde uvádím jednu z výpovědí: „Co lidem s duševním onemocněním ztěžuje 

pracovní uplatnění, je  nemocnost -  to je  velká překážka v práci -  klientka, která byla 

zaměstnána na otevřeném trhu se smlouvou na dobu určitou na 1 rok, uklízela v kostele, na 

delší dobu onemocněla. Zaměstnavatel byl hodně nespokojený, jelikož j i  jako pracovníka 

potřeboval. Nakonec pro klientku z tohoto důvodu zaměstnání skončilo, zaměstnavatel j í  

neprodloužil smlouvu. “ Obdobně i častá absence z důvodu docházky k psychiatrovi se 

může stát také překážkou, resp. zdrojem konfliktů (2 respondenti), oba respondenti uvedli, 

že tato situace si vyžádala intervence ze strany pracovníků.

Dlouhodobá pracovní pauza způsobená onemocněním, „mezery“ v životopisech

Déletrvající pracovní neschopnost, příp. několikaleté vyřazení z pracovního procesu 

z důvodu závažnějšího průběhu onemocnění jako bariéru uvádí shodně 4 respondenti.
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Důsledkem může být také nemožnost vrátit se do své původní profese: „Měla jsem klienta, 

který 15 let pracoval jako architekt, ale pak onemocněl, asi 7 let byl mimo práci, a pak už 

se ve své profesi v podstatě neorientoval a neuplatnil se. Nebo v programu PZ byly 

klientky, které mají zkušenosti z administrativy, dělali to celý život, ale teď delší dobu 

nepracovaly a neumí j i ž  s počítačem, a přitom chtějí dělat to, co dělaly předtím. “ Jak uvedl 

další respondent, problematické pro klienty se pak stávají tzv. mezery v životopisech, které 

mohou být překážkou pro přijetí: „Setkávám se s tím, že je  problém s životopisem. Klienti 

mají často v životopisech mezery, tedy doby, kdy nenavazují zaměstnání na sebe. Např. ve 

výčtu pracovních zkušeností, které se uvádí s roky, mají uvedeno např. práce do roku 2003 

a pak nic, z důvodu nemoci nebo invalidního důchodu. To je  pak problematické, co do toho 

životopisu uvést, jestli nic a nechat tam vlastně prázdné období, což nevypadá v životopise 

příliš dobře, a nebo to, že od roku 2003jsou poživateli invalidního důchodu... “

Nízké vzdělání, vzdělání bez specializace, nedostatečná nebo žádná praxe

Nízké vzdělání (základní škola), příp. vyšší vzdělání bez odbornosti (gymnázium), příp. 

žádná praxe v oboru, často z důvodu propuknutí onemocnění při studiu, je podstatnou 

bariérou v pracovním uplatnění. („ Spolupracovala jsem  s mladými klienty, kteří 

onemocněli na škole, takže ani do práce nenastoupili, nebo někam nastoupili a byli tam 

třeba jen  měsíc -  jako jeden můj klient -  a pak už nepracoval. Překážkou to samozřejmě je, 

pokud má klient jen  ZŠ, nebo nedodělanou střední školu, příp. mají dostudované 

gymnázium, tedy bez jakékoliv odbornosti. Potom se hůř cokoliv shání, nebo když mají 

malou nebo žádnou praxi. Velký hendikep je, když onemocní mladí a pak několik let 

nepracují, to je  velký hendikep, když nemají ani vzdělání ani praxi. ")

2 respondenti paradoxně uvedli, že se setkali při spolupráci s klientem s odmítnutím 

zaměstnavateli, z důvodu „příliš vysokého vzdělání“. Jednalo se o situaci, kdy tito lidé 

hledali zaměstnání s nižší úrovní stresu, kde je tedy i často požadovaná nižší kvalifikace.

Chybějící základní dovednosti, které jsou dnes považovány za „běžné“

Překážkou dle pracovníků jsou také chybějící základní dovednosti, často vyplývající buď 

z nedokončeného vzdělání, nebo dlouhodobější pracovní pauzy: dovednost práce na PC, 

práce s internetem, e-mailová komunikace, znalost cizích jazyků. Klienti tak buď nesplňují 

požadavky na pracovní pozici („Klienti občas nesplňují základní požadavky 

zaměstnavatelů, jako znalosti jazyka, umět s počítačem, často to klienty i odradí, když jsou  

tyto požadavky v inzerátech. Tyto základní požadavky jsou dnes v mnoha inzerátech.
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Klienti se na takové inzeráty bojí odpovědět, i když to je  dnes považováno za standard. 

Klienti požadují často to, co nevyžaduje žádné speciální dovednosti a žádnou speciální 

kvalifikaci. Často by chtěli vykonávat práci v administrativě, ale na pracovním trhu nejsou 

dostupná místa v administrativě, kde by pracovník nepracoval spočítačem. “), nebo je to 

pro ně samotná překážka při hledání práce a kontaktování zaměstnavatelů („Klientům 

chybí dovednosti práce s počítačem, s internetem, neví, ja k  má vypadat životopis, neumí ho 

napsat, neznají takové věci, které by jim  to mohli usnadnit. Trendy se i hodně mění, např. 

ja k  oslovovat zaměstnavatele, co používat, co říkat atd., což klienti neznají. “)

Neexistence představ klientů, co by mohli dělat, neznalost vlastních pracovních 

schopností

„ Často se setkávám s klienty, kteří vůbec nemají představu, co chtějí dělat. Přijdou a 

řeknou, že by chtěli nějakou práci, ale vůbec neví jakou. Buď to jsou klienti, kteří nikde 

nepracovali, tak nemají vůbec představu, nebo to jsou  klienti, kteří zažili tolik zklamání, 

nebo nějakou práci nezvládali, a teď se bojí vkročit někam, kde by mohli zažít neúspěch. 

Mnozí z nich tápou, v jaké oblasti by mohli pracovat, co by vůbec mohli zvládnout, co je  

pro ně vůbec vhodné, aby tam mohli fungovat. " Uvedená výpověď ilustruje další překážku, 

lidé s duševním onemocněním nej častěji v důsledku nedostatečných nebo žádných 

pracovních zkušeností, nemají představu o svých schopnostech, ale ani možnostech 

pracovního uplatnění, mohou se pak ucházet o pro ně „nevhodná“ zaměstnání.

Oslabená vůle a motivace k práci obecně

3 dotazované osoby z řad pracovníků PZ se shodují, že pro některé klienty je překážkou 

oslabená vůle a motivace, vlivem onemocnění.

Cestování, orientace

Cestování je  pro některé klienty obtížné, buď z důvodu špatné orientace: „Pracovala jsem  

s klienty, kteří se neuměli dopravit na místo pohovoru -  bez mého doprovodu by člověk na 

místo netrefil. “ nebo v důsledku fóbie: „ Klientka nedokázala překonat strach a je t byť i 

jednu stanici metrem". Některé klienty cestování velmi unavuje. O této překážce hovořili 3 

respondenti.

Nedostatek sebedůvěry, nízké sebevědomí
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U některých osob s duševním onemocněním je překážkou nízké sebevědomí, které může 

být příčinou „neochoty“ vyhledávat zaměstnání na otevřeném trhu („Někteří mají větší 

zájem o chráněnou práci spíš než o otevřený pracovní trh, mají snížené sebevědomí, necítí 

se na otevřený pracovní trh. “), nebo vyhledávání pracovních pozic s nižší kvalifikací 

(„ Někteří klienti mají dostatečné vzdělání, mají praxi atd., ale nemají to sebevědomí, a 

chtějí práci pod  jejich kvalifikací, podceňují se. “)

Nízká přizpůsobivost změnám

2 respondenti hovoří o nízké flexibilitě jako o překážce, která se může projevit v průběhu 

zaměstnání, kde klient bez problému fungoval: „Někteří se špatně vyrovnávají se změnami, 

když třeba dostanou nějaký nový úkol. Např. jsem  měla klientku, která uklízela v jedné 

firm ě a měla j í t  na dva dny uklízet na výstaviště, protože tam měli výstavu. Byl to pro ni 

takový stres, a další týden j i  potom bylo špatně, bylo to pro ni téměř nepřekonatelné, 

změnila ne druh práce, ale pracoviště, a pro ni to bylo velké úskalí, kde byli třeba velké 

intervence z mojí strany." Další výpověď: „Někteří nejsou flexibilní nebo se neumějí 

přizpůsobovat změnám, např. jedna klientka měla změnu přímé vedoucí a to začaly velké 

problémy, klientce se nechtělo moc do práce a začala více unikat do nemoci apod., nebo 

jedna moje klientka dělala manuální práci a zvýšili jim  kvóty, musela toho udělat víc za 

den a to pro ni bylo velmi stresující a problematické. “

Nemotivovanost k práci z důvodu finančního zajištění (invalidního důchodu)

„Dostatečné“ finanční zajištění snižuje u některých klientů motivaci k práci: „Je to 

individuální, někteří chtějí pracovat, uvědomují si pozitiva, denní režim apod. Když mají 

nízký důchod, je  pro ně výraznou motivací mzda, ti pracovat musí, ani nemají na výběr. 

Vysoký důchod, ten je  tolik netáhne a nenutí, méně se snaží, nebo mají potom vysoké 

požadavky. Např. jsem  se setkala s klientem, který měl problém s motivací, protože měl 

poměrně vysoký invalidní důchod, a rozmlouvali jsm e o tom, jestli opravdu pracovat chce. 

Byl vyučený kuchař a našli jsm e práci, kde měl vydávat obědy. V zaměstnání však nastal 

problém se šéfem a klient tam asi po  měsíci skončil. Sám pak uvedl, že mu nestálo za to 

pracovat, jelikož byl finančně zajištěn. “

Obava ze ztráty invalidního důchodu

Obava ze ztráty invalidního důchodu může hrát roli při přechodu z chráněné dílny na 

otevřený trh práce („ Klient radši zůstane v chráněné dílně a obává se práce na otevřeném
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trhu, aby nepřišel o důchod“), nebo může být odrazujícím faktorem v pracovním uplatnění 

(„ Spolupracuji teď s jedním klientem, u kterého to na 99% nastane. Klient by potřeboval 

pracovat na 8hod kvůli financím, má invalidní důchod typu A, takže je  tam reálné, že mu 

ho odeberou. Takže musí zvážit, jestli mu to za to stojí a co je  pro něj výhodnější. “) 

Zmiňují 2 dotazované osoby.

Další symptomy, projevy nemoci

Další uvedené překážky byly spíše výjimečně uvedené (vždy 1 respondentem) a týkaly se 

specifických onemocnění, nebo jeho projevů.

4.6.1.2 Vnější bariéry

Na základě informací ze všech 6 rozhovorů s respondenty ze skupiny pracovníků PZ 

rozčlením vnější bariéry do 8 základních kategorií.

Tabulka 3 - Kategorie vnějších bariér uvedených respondenty ze skupiny pracovníků PZ a jejich četnost

Druh překážky Četnost uvedení
Předsudky, diskriminace, stigmatizace ze strany zaměstnavatelů 6
Nedostupnost/nedostatek „vhodných míst“ na pracovním trhu 6
Neochota/nemotivovanost zaměstnavatelů zaměstnávat osoby se ZP 6 
obecně
Upřednostnění jiného typu postižení před duševním onemocněním 5
Problematické aspekty v legislativní úpravě ZOZ, ZSS 5
Chráněné prostředí některých pracovně rehabilitačních programů jako 2 
„past“
Nejednoznačné informace o možnostech přivýdělku při pobírání 2 
invalidního důchodu
Chybějící podpora v rodině 1

Předsudky, diskriminace, stigmatizace ze strany zaměstnavatelů

Respondenti referují o tom, že klienti mají časté zkušenosti s odmítnutím ze strany 

zaměstnavatele v případě odhalení svého duševního onemocnění na přijímacím pohovoru.

V důsledku těchto zkušeností a obav ze stigmatizace a diskriminace klienti své duševní 

onemocnění nezmiňují, v případě invalidního důchodu, kdy je nutné tuto skutečnost 

oznámit zaměstnavateli, většina klientů volí raději smyšlenou informaci o příčinách 

invalidity, nebo uvádí pouze omezení plynoucí z onemocnění, aniž by zmínili přímo svůj 

typ postižení. Pro ilustraci zde uvádím jednu z výpovědí: „ Přítomna je  stále stigmatizace i 

mnoho mýtů o duševním onemocnění. To se asi nikdy zcela neodbourá. Většina klientů se o 

tom zmiňovat nechce, což je  jasné, jelikož povědomí ve společnosti o duševním onemocnění



je  minimální, hned si myslí, že je  to nějaký blázen, psychopat. Nejlépe jsou na tom klienti, 

kteří nemají ID, jelikož ty to tam vůbec nemusí zmiňovat, takže o problémech vůbec nemusí 

mluvit. Ti, kteří mají ID tak s těmi to nacvičujeme, co říkat a ja k  vhodně onemocnění opsat. 

Někteří zaměstnavatelé se na to vyptávají, některé to zajímá proto, aby zaměstnanec nebyl 

ohrožený v práci. Klienti nejsou informovaný o tom, co zaměstnavateli říci musí a co už je  

jejich soukromá věc, např. týká se postižení, o čem je  nezbytné informovat zaměstnavatele. 

Zaměstnavatel se často ptá i na věci, na které by se ptát neměl. “

Velká neinformovanost („Zaměstnavatelé často vůbec neví, co je  to duševní onemocnění, 

často si to pletou s mentálním postižením, takže si myslí, že různé práce nemůže vykonávat, 

a že má menší IQ, nebo vůbec neví, co od nich čekat. ") a mýty spojené s duševním 

onemocněním mohou být příčinnou nepřijetí osob s duševním onemocněním i u 

zaměstnavatelů, kteří jsou např. ochotni zaměstnat osoby se zdravotním postižením, nebo
• 33upřednostnění osoby s jiným typem postižení.

Upřednostnění jiného typu postižení před duševním onemocněním

Respondenti se domnívají, že zaměstnavatelé mají obecně OZP spojené buď s tělesným 

postižením, nebo příp. s mentálním postižením. 5 respondentů se domnívá, že 

zaměstnavatelé při výběru zaměstnanců, upřednostňují jiný typ postižení: „Myslím si, že 

upřednostňují jiný  typ postižení, duševní onemocnění jsou na tom hůř než tělesně postižení, 

nebo mentálně postižení. 90% zaměstnavatelů má zažito že člověk se ZP je  vozíčkář, příp. 

člověk např. s berlemi. Myslím si, že pokud zaměstnavatel začne uvažovat o tom, že 

zaměstná člověka se ZP, tak má představu člověka s tělesným postižením. “

Pouze jedna respondentka s tímto měla přímou zkušenost: „Nedávno volal zaměstnavatel 

z reklamní firmy, který chtěl člověka se ZP na vkládání dat do počítače. Když zjistil, že my 

pracujeme s lidmi s duševním onemocněním, tak říkal, že to ne, že to není práce pro ně, že 

je  to práce s počítačem a nechtěl s námi dále spolupracovat, chtěl zkrátka někoho jiného, 

s jiným typem postižení. “ Ostatní tuto překážku vnímají (resp. jsou o ni přesvědčeni), ale 

v praxi se s tím přímo nesetkali, jelikož je obtížné tuto skutečnost vysledovat. Ze 

zkušeností respondentů však vyplývá, že zaměstnavatelé jsou obecně ochotnější
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33 Kromě nízké informovanosti ve společnosti o duševním onemocnění také 1 respondent uvedl, že 
překážkou může být i nízké povědomí o sociálních službách a programech PZ: „Myslím, že je  i problém, že 
zaměstnavatelé neznají službu podporovaného zaměstnání, neznají takovéhle služby, jsou překvapeni, že 
existují pracovní konzultanti, j e  to pro ně většinou něco úplně nového, neznámého. Možná, že když by to bylo 
více známé ve společnosti, byli by tomu také otevřenější. “
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spolupracovat s pracovníky PZ v případě, kdy se prezentují jako organizace pro zdravotně 

postižené, spíše než organizace pro osoby s duševním onemocněním (uvádí 3 respondenti).

Nedostupnost/nedostatek „vhodných míst“ na pracovním trhu

Všemi respondenty je shodně uváděno, že v důsledku omezení, které přináší duševní 

onemocnění (příp. užívání léků), klienti upřednostňují či požadují pracovní pozice, které 

nej častěji charakterizují následovně: práce na částečný úvazek, práce přes den, s nižší 

mírou stresu, stereotypní práce beze změn (každodenní stejné pracovní úkony), práce se 

začínající pracovní dobou v pozdějších hodinách, flexibilní pracovní doba, klidné pracovní 

prostředí, vstřícné pracovníky a dobrý pracovní kolektiv, častěji nechtějí fyzicky náročnou 

práci, nebo práci, kde je vyšší zodpovědnost.

Bariérou, s kterou se pracovníci při spolupráci s klienty setkávají a kterou při rozhovorech 

zmiňují, tak je nedostatek pracovních míst, které by těmto požadavkům odpovídali:

• nedostatek míst na částečné úvazky (uvedeno všemi dotazovanými osobami)

• nedostatek míst s flexibilní pracovní dobou (uvedeno 2 respondenty)

• nedostatek „pomocných prací“, s jednodušší stereotypní prací, s jasnou 

strukturovanou pracovní náplní (uvedeno 4 respondenty)

• nedostatek míst s nízkou mírou stresu, s nízkou mírou zodpovědnosti (2 

respondenti)

• nedostatek míst ve firmách s „lidským přístupem“, bez důrazu na výkonnost (2

respondenti)

Pro ilustraci zde cituji jednu z výpovědí: „Na trhu práce nejsou vhodná místa, která by 

vyhovovala svou náplní, a když už jsou, tak je  problém s úvazkem, nebo zaměstnavatelé 

chtějí práci na směny. Většina z nich má od lékaře napsáno, že nesmí dělat noční služby, 

často kvůli lékům. Např. doplňování zboží -  to je  vždy na celý úvazek, nebo se jedná  

směny. Klienti často chtějí místo vrátného, recepčního apod, ale to je  problém, bud se 

jedná o 12 hodinové směny, nebo 90% míst je  s nočními směnami. “

V této souvislosti dále 2 respondenti uvádí nedostatek míst v sociálních firmách jako 

překážku a také prozatím nepříliš příznivé podmínky pro vznik dalších v ČR.

Neochota/nemotivovanost zaměstnavatelů zaměstnávat osoby se ZP obecně

Všichni respondenti se dále domnívají, že zaměstnavatelé nejsou dostatečně motivováni 

k zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Motivační faktory plynoucí ze ZOZ nejsou 

dostatečnou motivací (uvedlo 6 respondentů), 4 respondenti se domnívají, že
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zaměstnavatelé svůj povinný podíl plní raději odvodem příslušné částky do státního 

rozpočtu. 3 respondenti se dále domnívají, že by zaměstnavatelé měli mít větší výhody při 

zaměstnávání OZP. Jedná se však o bariéru, o které jsou respondenti přesvědčeni, aniž by 

k tomuto dokládali konkrétní zkušenosti z praxe.

Pro ilustraci zde uvádím následující výpověď: ,Motivace zaměstnávat lidi se ZP jsou, ale 

nejsou dostatečné. V ČR není sociální solidarita, třeba v Itálii nebo ve Francii je  to pro 

firm y samozřejmé, v Čechách to není, zaměstnavatelé jdou spíše po finančních výhodách.

V Itálii, Francii vláda vychází více vstříc -  třeba upřednostňuje státní zakázky pro tyto 

firm y apod. “

Z  rozhovorů dále vyplývá, že zaměstnavatelé nejsou ochotni nová místa pro OZP vytvářet: 

„ Ve větších firmách, kde by se daly místa vytvořit, jako např. pomocná administrativa, to 

zaměstnavatelé moc nechtějí zřizovat. “ (uvedeno 3x). A další zmiňovanou zkušeností je, že 

v inzerátech se nyní vůbec neobjevují inzeráty s nabídkou pracovního uplatnění pro OZP 

(uvedeno 2x).

Výjimku uvádí 1 respondent: „Někdy je  možné setkat se s firmami, které shání osoby ze 

ZP, je  jich  minimum, spíš se jedná o modernější firmy, se zázemím v zahraničí, chtějí 

vystupovat jako sociálně solidární, jsou progresivnější. A ty pak nezajímalo, o jaké 

postižení se jedná. Ale těch je  minimum. “

Problematické aspekty v legislativní úpravě ZOZ, ZSS

Problematické momenty legislativní úpravy ZOZ a ZSS byly udávány tyto: „Pracovní 

rehabilitace, která je  vymezena v ZOZ není nastavena pro osoby s duševním onemocněním, 

nedostupnost pracovní rehabilitace pro naše klienty“ (3x), „PZ není nastaveno jako služba 

aktivní politiky zaměstnanosti a organizace tak mají má tak stižené financování“ (2x), 

„neuvedení služby PZ v zákoně o sociálních službách“ (lx), „nízké odvody do státního 

rozpočtu v případě nesplnění povinného podílu “ (2x)

Pro zajímavost zde uvádím názor jednoho z respondentů, který identifikuje (prozatím 

neexistující) překážku, vyplývající z připravované novely zákona č. 187/2006 Sb., o 

nemocenském pojištění: „Nevhodná je  připravovaná novela, která pravděpodobně vstoupí 

v platnost, že by zaměstnavatel měl platit první tři dny nemocenskou, protože to je  jasné, že 

zaměstnavatelé nebudou ochotni zaměstnávat naše klienty s rizikem časté nemocnosti. “

Chráněné prostředí některých pracovně rehabilitačních programů jako „past“
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Jak vyplývá z rozhovorů, některé programy, především s vyšším stupněm chráněnosti, 

vytváří pro klienty jakousi „past“, nebo „prostor pro zapouzdření s e “. V důsledku 

využívání programů (respondenti zmiňují chráněné dílny, tréninkové resocializační 

pracoviště, i přechodné zaměstnání), někteří klienti nejsou ochotni učinit krok směrem k 

práci na otevřený pracovní trh. Pro ilustraci zde uvádím jednu z výpovědí: „...ukazuje se to

i u nás tady v denním klubu, který má fungovat jako příprava do práce, motivace klientů 

k tomu něco dělat. Ale občas si tam klienti navyknou na určité pohodlí, že nemusí nic dělat 

a pak se jim  do přechodu do práce ani nechce. Nejsou zvyklí organizovat si svůj čas a 

plánovat si věci apod. Kolegyně má klientku, která byla u nás v klubu, pak v přechodném 

zaměstnávání, pak  v tréninkové kavárně a pak se j í  nechtělo příliš do PZ -  chtěla radši do 

tréninkového obchodu, a ve spolupráci se ukazuje, že je  hodně vázaná na klub a je  

spokojená v tom stavu, ve kterém je, nejraději by pracovala 2 hodiny v kavárně spíše než 

na otevřeném trhu. Někteří klienti radši využívají naše služby, protože to pro ně je  

jednodušší a práce je  všude hodně podobná. Klienti jsou pak zvyklí na chráněné prostředí, 

kde je  obdobně nastavený styl práce. “

V důsledku těchto zkušeností 2 respondenti hovoří o tom, že překážkou tedy může pro 

některé klienty využívání přípravných programů: „Chráněné dílny nebo CEDRA není 

podle mého vždy nejlepší řešení, naučí se sice všechny potřebné dovednosti, docházet 

pravidelně, vyřizovat si dovolenky, denní režim, dodržovat přestávky atd., nicméně se 

stává, že se tam klient zapouzdří a z té CHD už ani nechtějí, i když před tím chtěli na 

otevřený trh. Takže v poslední době jsem  spíš pro trénink až na pracovišti. Naučené 

dovednosti nejsou úplně přenositelné, taky se ukázalo, že klient, který fungoval výborně 

v CHD, tak na otevřeném trhu to nefunguje. “34

Nejednoznačné informace o možnostech přivýdělku při pobírání invalidního důchodu

Klienti buď nejsou informováni, nebo jsou mylně informováni o tom, zda mohou při 

pobírání invalidního důchodu současně pracovat: „Někteří si myslí, že nemůžou pracovat, 

když mají důchod, problém je  v tom, že nemají informace. Přijdou, a myslí si to jen  tak, 

jelikož jim  bylo řečeno, že mají důchod proto, aby s tím vyžili, nebo mají tu informaci, že

34 Pro zajímavost uvádím, že 4 respondenti považují současnou síť pracovně rehabilitačních programů v 
Praze za dostatečnou, co se týká kapacity, a za uspokojivou co se týká variability. 2 respondenti k tomuto 
řekli, že na chráněném pracovním trhu chybí chráněné dílny, kde by mohli lidé s duševním onemocněním 
pracovat na dobu neurčitou, a jedna respondentka uvedla, že na pražském chráněném pracovním trhu nejsou 
dostupná místa, kde by klient mohl být zaměstnán na méně než poloviční úvazek.
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jim  j í  řekli např. na úřadě, že vůbec nesmí pracovat. I  s takovými klienty jsem  se setkala. “ 

(uvedeno 2x).

Chybějící podpora v rodině

Podstatnou překážkou může být postoj rodiny k pracovnímu uplatnění: „ Rodina jim  řekne, 

že by neměli pracovat, nebo že by neměli dělat tuhle práci, nebo že na to nemají, tak to je  

pak mnohem těžší, když ta podpora není. Je znát, když knám  přijde klient, který má 

podporu rodiny. “ (uvedeno lx)

4.6.2 Kategorie překážek vyplývající z rozhovorů s respondenty ze 

skupiny osob s duševním onemocněním

4.6.2.1 Vnitřní bariéry - vliv onemocnění a jeho projevů

Na základě informací ze všech rozhovorů se 7 respondenty ze skupiny osob s duševním 

onemocněním rozčlením vnitřní bariéry do 17 základních kategorií.

Tabulka 4 - Kategorie vnitřních bariér uvedených respondenty ze skupiny osob s duševním 
onemocněním a jejich četnost

Kategorie vnitřních bariéry Četnost uvedení
Poruchy pozornosti 6
Obavy ze selhání, z nezvládnutí pracovního nasazení, stresu 5
Selhávání v běžných každodenních činnostech 4
Nedostatečná motivace k zaměstnání na otevřeném pracovním trhu 4
Vliv léků 4
Poruchy paměti 3
Nedostatek sebedůvěry, nízké sebevědomí 3
Obtížné vstávání a docházení do zaměstnání včas 3
Nízké vzdělání, nedokončené vzdělání z důvodu onemocnění 2
Souběh dvou onemocnění (duševní onemocnění a fyzické postižení) 2
Nejasnost představy, co vlastně bych mohl/a dělat, co je v mých silách 2 
Komunikace s lidmi, problémy ve vztazích 2
Poruchy vůle 2
Obava z odebrání invalidního důchodu 1
Cestování a orientace 1
Poruchy emocí 1
Pozitivní příznaky onemocnění -  poruchy myšlení 1

Poruchy pozornosti

Respondenty ze skupiny osob s duševním onemocněním je shodně zmiňována jako 

překážka v práci poruchy soustředění nebo poruchy pozornosti. Pro ilustraci zde uvádím 

výpověď jednoho respondenta: „ Vždycky jsem  měla problémy se svým soustředěním, 

soustředit se na to, abych vše dělala, tak ja k  mám a dělala jsem  strašný chyby. Byly na mě
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vždycky stížnosti, bylo to pro mě proto peklo být zaměstnaná. Další práci co jsem měla, to 

mi sehnala kamarádka přes internet v archeologický laboratoři, což byla celkem pohoda, 

ale zase jsm e tam měla problém se soustředěním, přepisovala jsem  tam kódy a psala jsem  

na ty nálezy úplně jiný  kódy, než jsem  měla. “ Někteří přímo reflektují (celkem 3 

respondenti), že v důsledku těchto poruch docházelo k nepříznivému ovlivnění jejich 

pracovní výkonnosti.

Obavy ze selhání, nezvládnutí pracovního nasazení, stresu

Účastnící výzkumu z řad osob s duševním onemocněním velmi často uvádí jako 

významnou překážku obavu ze selhání v práci, strach z nezvládnutí úkolů, nebo 

pracovního stresu, příp. obavy z nového zaměstnání a přechodu z chráněné dílny na 

otevřený pracovní trh („ ...obavu jsem  měla ze všeho, ze zdravých lidí, bála jsem se jich, 

byla to změna z přechodu z dílny, ale v průběhu práce jsm e si na ně trošku zvykla...) Pro 

každého je intenzita obav individuální a pracovní uplatnění ovlivňuje různou měrou, od 

intenzivně prožívaných obav a strachu, jako popisuje 1 respondentka, pro kterou je to 

jedna z příčin neochoty pracovat v pracovním poměru na otevřeném trhu: „...bojím se j í t  

do normální práce, mám strach, že by se to teď zase opakovalo (pozn.: výpověď ze strany 

zaměstnavatele ve zkušební době) hodně se bojím, že bych to nedělala dobře a zas je  tam to 

trauma, i když mám kvalifikaci. “ Celkem o těchto obavách hovořilo 5 respondentů, z nichž 

jeden o této obavě hovoří jako o překážce, kterou ale zároveň sama nezažívá z důvodu 

využívání podpory v programu PZ.

Selhávání v běžných každodenních činnostech

Selhávání v běžných situacích dotazované osoby subjektivně hodnotí, jako „velmi 

ztěžující“ a „znemožňující“ práci. Respondenty je  toto popisováno obecně jako „taková 

nepraktičnost“ nebo „dezorientovanost“ („ ...připadala jsem  si jako taková dezorientovaná, 

když mi třeba někdo řekl, co mám udělat, třeba že mám vzít hadr a něco utřít, ale já  jsem  

chvilku dezorientovaná a přemejšlim, jestli se mám ptát, kde je  hadr a ja k  to udělat, jestli 

nebudu vypadat jako blbec, protože najednou nevim, ja k  to myslel, a ja k  to mám vlastně 

udělat". Oni mě pak  považují za míň inteligentní a je  to pro mě ponižující. “), případně 

„nesamostatnost“ v běžných činnostech, v uskutečňování základních úkolů i při kontaktu 

s jinými lidmi. Nejčastěji se během rozhovoru o těchto potížích zmiňuje 1 respondentka, 

která tuto svoji „nepraktičnost a nesamostatnost“ subjektivně vnímá jako vůbec největší 

překážku v pracovním uplatnění: „Nebyla jsem  vůbec taková akční a dělala jsem takový
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divný chyby a pak mi samozřejmě strhli peníze za to, dělala jsem  takový zásadní blbosti. 

Mě to prostě nedošlo, normálně se to člověku nestane...je to jakoby člověku chybělo 

logický myšlení a určitá taková pružnost nebo akčnost, i něco se děje, tak na to člověk 

nějak zareaguje...je to taková jako nesamostatnost, a do dneška mi nedochází některý věci, 

kam mě postavili, tam jsem  byla a prostě mě ty věci nenapadají. Oni na mě všude ve všech 

zaměstnáních koukali, jako že jsem  dospělej člověk s vysokoškolským vzděláním, kterej má 

svou hlavu a mladej člověk kolem třiceti, kterej je  na vrcholu sil, takže bych měla být in, 

měla bych být jako taková raketa že jo, prostě mladá síla, já  jsem  přitom často cítila jako  

úplnej blbec, já  jsem  se neuměla zachovat sama, neuměla jsem  se zachovat samostatně a 

reagovat, myslet. “ Nebo dále: „Někdy jsem  nedokázala pochopit, co mi vlastně říkají, byla 

to skoro taková nesvéprávnost. “ „ Spatně jsem  snášela stres, pak se projevila zase ta 

nepružnost, nedala jsem  si dohromady A a B, špatně se mi dělali zkušenosti

Nedostatečná motivace k zaměstnání na otevřeném pracovním trhu

4 dotazované osoby uvedly jako překážku skutečnost, že nechtějí, nebo nejsou motivováni 

(nebo v minulosti nechtěli, nebyli motivováni) hledat zaměstnání a vůbec uplatnit se na 

otevřeném pracovním trhu, příčiny tohoto postoje byly u jednotlivých osob různé. Pro 

jednu respondentku znamenaly předchozí zkušenosti z její pracovní historie výrazný 

traumatický zážitek, po kterém již  není ochotná znovu se ucházet o pracovní poměr na 

otevřeném pracovním trhu: „ Mám vypěstované trauma, že mě vyhodí z práce. Vystřídala 

jsem několik prací, ale vždycky mě vyhodili ve zkušební době. Trauma to je  nesmírný. 

Bojím se j í t  do normální práce, mám strach, že by se to teď zase opakovalo. V poslední 

práci, kam jsem  nastoupila, jsem  dala radši výpověď sama, aby se to neopakovalo. Teď už 

mě to do normální práce vůbec neláká. “ Další respondent také zmiňuje negativní 

předchozí zkušenosti, ale odlišného rázu, jedná se spíše o stigmatizaci, diskriminaci a 

opakované nevstřícné jednání při vstupních pohovorech.: „ ...nemám už sílu na to hledat 

práci na otevřeném trhu, nic mě tam netáhne do normální práce. “ A dále: „ V CHD i když 

to není dobře placené, jsem  tady mezi svými, který jsou duševně nemocný jako já, s nimi si 

víc rozumím než s těmi zdravými, kteří se na vás koukají z  patra jako na cvoka. Koukají se 

nadřazeně. “

Dostatečné finanční zabezpečení ze sociálních dávek, a zároveň pouze možnost nízkého 

výdělku na otevřeném trhu, které nebylo motivující pro hledání zaměstnání, uvedli 2 

respondenti, jak např. ukazuje následující výpověď: „ ...Dnes máte stejný plat jako výši 

podpory. Já nesouhlasím s levnou pracovní sílou, každej máme svou cenu, nejsem žádný
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odpad, abych pracoval za 8 tisíc (to jsem  bral jako pokladní v Tescu), to ať si nechají. Za 

nízkou mzdu pracovat nebudu. Nedokážou docenit práci, necítím se jako Ukrajinec, jako  

levná pracovní síla, abych pracoval za 30Kč na hodinu. “

Poruchy paměti

O poruchách paměti v souvislosti s prací shodně hovoří 3 respondenti, pro ilustraci uvádím 

jednu z výpovědí: „Asi rok po tom co jsem  se dostala z nemocnice, tak jsem  sháněla 

nějakou práci a celkem mi to bylo jedno, že vezmu první, kvůli penězům hlavně. Byl to 

úklid na nějaký konzervatoři... taneční a baletní sály a takový věci. A bylo tam toho docela 

dost, měla jsem  kus patra a měla jsem  na to nějakej počet hodin, ale bylo to sestavený, tak 

že některý sály se pro ty žáky otvíraly třeba v sedm hodin, některý až v osm hodin, a já  

jsem  si musela zapamatovat, že tyhle sály mám dělat dřív, pak mám dělat úplně něco 

jinýho a pak se zase musím vrátit na jiný  sál, a když mi to ta paní řekla, tak mi bylo jasný, 

že tohle nikdy nemůžu zvládnout, že tohle si moje hlava nikdy nemůže zapamatovat, že 

moje myšlení není tak pružný abych to v té hlavě udržela. Takže když mi ta paní volala, že 

si našli někoho jinýho, tak se mi strašně ulevilo. “

Vliv léků, vedlejší účinky

Pro některé respondenty zmíněné vedlejší účinky léků znamenají podstatnou překážku pro 

výkon jejich profese: „ Ve své profesi jako řidič už pracovat nemůžu, od doby co beru léky 

na deprese bych nešel za volant, zdá se mi, že mám pomalejší reakce. “ Další respondenti 

vliv zmiňují a cítí se jím  býti v práci omezeni (v důsledku medikace výpadky paměti, 

špatné vstávání a stropky, třes rukou). 1 respondentka zmínila, že v důsledku užívání léků 

ztloustla 20kg, cítila se po nich v předchozím zaměstnání unaveně, ale nepociťuje to přímo 

jako překážku. Odlišně od těchto respondentů vypovídají a žádný negativní vliv jako 

překážku nepociťují 2 respondenti.

Nedostatek sebedůvěry, nízké sebevědomí

Další zmiňovanou překážkou bylo nízké sebevědomí, nedostatek sebedůvěry. Někteří to 

uvádí jako jednu z příčin jejich rezignace na hledání pracovního uplatnění. „Já jsem  si 

nikdy nevěřila, že bych zvládla nějakou práci, takže jsem  si nikdy ani moc nehledala. “ 

Důvodem jsou např. opakované pracovní neúspěchy.

Obtížné vstávání a docházení do zaměstnání včas



76

Potíže se vstáváním mají a jako o překážce v tomto směru vypovídají 3 respondenti. Pro 

některé byly důvodem konfliktů na pracovišti {„Po psychóze se mi začalo špatně vstávat, 

vstát na půl osmou do práce je  pro psychotika hrozný, ale musela jsem  vstávat v půl sedmý, 

to vůbec nešlo a š é f  byl naštvanej, měla jsem  s tím hrozný problémy... “), jedna 

respondentka zmiňuje odlišnou zkušenost, jelikož se dohodla se zaměstnavatelem na 

odpoledních směnách, čili tuto překážku hodnotí jako potenciální.

Nízké vzdělání, nedokončené vzdělání z důvodu onemocnění

Nedokončení střední školy kvůli nemoci uvádí 2 respondenti, z výpovědí uvádím pro 

ilustraci následující: „Mám jen  základní vzdělání, z učňáku jsem  utekla, měla jsem  hrozný 

deprese. U většiny prací chtěli vzdělání, ale já  těžko jsem  mohla někomu vysvětlovat, že 

nemám školu kvůli nemoci, že nejsem opravdu tak blbá, že nezvládnu školu. Kvůli svý 

nemoci jsem  nezvládla ani učňák. “ Oba respondenti v této souvislosti shodně uvádí, že 

překážkou pro pracovní uplatnění pro ně byly chybějící základní dovednosti, vyplývající 

z nedokončeného vzdělání, a které jsou v současné době zaměstnavateli běžně vyžadovány 

(„Pociťuju, že mi chybí angličtina, měla bych umět taky trochu na počítači, takže 

nesplňuju některý kvalifikační požadavky. “)

Souběh dvou onemocnění (duševní onemocnění a fyzické postižení)

Překážkou pro vyhledání a získání zaměstnání kromě duševního onemocnění také jejich 

fyzické postižení: ortopedické potíže, revma (uvedli 2 respondenti). Zúžení možnosti 

výběru povolání v důsledku nemoci s kombinací s dalšími zdravotními potížemi zde bylo 

zřetelné. („ Mám taky revma, to taky zužovalo okruh možných zaměstnání, nesměla bych 

nikde chodit, musím jen  sedět. “)

Nejasnost představy, co vlastně bych mohla dělat, co je v mých silách

2 respondenti ze skupiny osob s duševním onemocněním jako překážku označují nejasnost 

představy možností svého pracovního uplatnění, buď vzhledem ke svým schopnostem, 

nebo vzhledem ke svým přáním („ Nemůžu si vybrat práci, která by mě bavila, a kterou 

bych chtěla dělat, po tolika letech nemoci už ani nevím, co bych vlastně chtěla dělat. My 

lidi s duševním onemocněním často nevíme, co chceme za práci, a když už víme, kde 

chceme pracovat, tak to často nezvládneme. “)

Komunikace s lidmi, problémy ve vztazích
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O potížích v komunikaci s kolegy a nadřízeným a potížích ve vztazích hovořili celkem 2 

respondenti, pro příklad zde uvádím jednu z výpovědí: „Mám problém s komunikací 

s lidma, ja k  kdo co myslí, co tím chce říct. Problém je  i vztah s kolegama v práci, nemoc mi 

v tom dělá paseku. My lidi s duševním onemocněním máme nízký sebevědomí, a pak úplně 

stačí, když je  v práci nějaký vtipálek, který utrousí nějakou poznámku a paranoia je  na 

světě. Pak je  těžký tomu čelit, je  těžký se s tím vyrovnávat, a zase j í t  do té práce, když vím, 

že tam zase on bude, i když vím, že všechno je  to jen  v mý hlavě, není to moc řešitelný. “

Poruchy vůle

2 respondenti se potýkali s poruchami vůle: „ U depresí člověk ráno vstane, ale za lOmin to 

někam spadne, jen  sedim a koukám, a tak je  hrozně těžký mít nějakou práci, když člověk 

ani neví, jestli je  schopnej doma umýt nádobí a pak je  těžký najít si smysl proč do té práce 

jít, proč to dělat. Když mi bylo špatně, měla jsem problém i do práce zavolat -  nebyla jsem  

schopná cokoliv udělat, ani telefonovat, je  pro mě těžký zvednout telefon a zavolat. Pak mě 

málem vyhodili z práce. “

Nej významnější překážku v pracovním uplatnění pro jednoho respondenta představovaly 

právě tyto poruchy: „Problémem byla ta nemoc, aby se člověk udržel, aby nespadl do 

nicoty, aby nezůstal doma, aby neztratil zájem. “

Následující překážky byly zmiňovány vždy jen jedním respondentem. Jednalo se o obavu 

z odebrání ID, dále o problémy s cestováním a orientací („Jsem silně bloudívá, je  pro 

mě těžký kamkoliv dojet na nové místo, vždycky když jedu někam, kde to neznám. Mám 

mizernej orientační smysl, to jsem  měla vždycky. Irena (pozn.: pracovní konzultant PZ) mi 

v tom hrozně pomohla, že tam se mnou šla na první schůzku, no a věděla jsem  pak, že tam 

další den už trefím, takže ona mi vymyslela cestu do práce. “), poruchy emocí („ Měla jsem  

deprese a často nestabilní emoce, přišel na mě splín, začala jsem  brečet u počítače a 

telefonovat psychiatrovi, a nesoustředila jsem  se, takového člověka tam nepotřebovali. Nic 

mi třeba š é f  neřekl, ale pak mi pracovní poměr ukončil. “) a pozitivní příznaky 

onemocnění -  poruchy myšlení, které byly u jednoho respondenta příčinnou 

opakovaného ukončení pracovního poměru („ ...Paranoia člověka provází pořád, i když j i  

zvládá, když se dostane do kolektivu, kde do sebe lidi rejpaj, tak to po čase to začne v hlavě 

rejpat, začíná strach, neví jestli je  to legrace nebo proti mně něco mají. Takhle mi ta 

nemoc rostla, takže většinou jsem  to řešila tak, že jsem  z práce utekla, buď doslova, anebo 

jsem dala výpověď, byla jsem  strašně vyčerpaná. “).
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4.6.2.2 Vnější bariéry

Na základě informací ze všech rozhovorů se 7 respondenty ze skupiny osob s duševním 

onemocněním rozčlením vnější bariéry do 6 základních kategorií.

Tabulka 5 - Kategorie vnějších bariér uvedených respondenty ze skupiny osob s duševním 
onemocněním a jejich četnost

Kategorie vnějších bariér Četnost uvedení
Diskriminace ze strany zaměstnavatele, předsudky 7
Nedostupnost vhodných pracovních pozic na pracovním trhu, které 5
respondenti hodnotí jako pro ně přijatelné
Charakter pracovního trhu -  „nepřátelský“, „rychlý“, „zaměřený na 3
výkon“
Neochota zaměstnavatelů zaměstnávat osoby se zdravotním postižením 2
obecně
práce v chráněné dílně, která nevedla k normálnímu zaměstnání 1
postoje a očekávání ze strany rodinných příslušníků 1

Diskriminace ze strany zaměstnavatele, předsudky

O diskriminaci (vlastní zkušenost respondentů, obavy z diskriminace nebo strach z 

předsudků) jako o bariéře se zmínilo všech 7 respondentů. 2 z nich uvádí, že se opakovaně 

setkali s přímou diskriminací při prvních pohovorech. Z výpovědí vyplývá, že oba na 

přijímacích pohovorech se zaměstnavateli odkrývali přímo skutečnost o svém duševním 

onemocnění. „ Řekla jsem  zaměstnavateli rovnou, že se léčím s nervama, že mám 

maniodepresivní poruchu s následnou změnou osobnosti, ale že jsem  patnáct let 

prodávala, že jsem  zvyklá na styk s lidmi, že se umím celkem slušně vyjadřovat, že umím 

dobře nabízet zboží. Jak to vypadalo, to se špatně líčí...ale měla jsem  pocit, že jsem jak  

prašivěj pes...zděsili se mě, bylo to na nich vidět. Někde mi řekli, ženská, máte důchod, 

proč nesedíte doma. Nebo takový jako  jste  vy, my nepotřebujeme, i s tím jsem  se setkala. 

Ale já  jsem  člověk celkem dost houževnatej, oproti jinejm, který jsem  poznala...ajájsem  to 

nevzdávala a já  jsem  s odmítnutím a s nějakýma narážkami počítala. Kolikrát se to stalo? 

Asi 5x. Za druhý lidi musím říct, že to pro ně musí být strašlivý, prohlubuje to jejich  

depresi, musí je  to odradit, že už k ničemu nejsou, že už nic nemůžou čekat, že je  nikdo 

nechce, že nikomu nechybí, že nemůžou zametat ani ulice. “ Obdobně i druhý respondent:

„ Hledal jsem  si zaměstnání s pracovní rekomandací, když si to přečetli zaměstnavatelé, tak 

mi hned dali raději razítko, že o mě nemají zájem. Nikdo o mě neměl zájem, jakmile jsem  

ukázal patřičné zdravotní zprávy, odmítli mě. “
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1 respondentka se setkala s diskriminací a předsudky v průběhu zaměstnání. Ostatní 

respondenti diskriminaci ze strany zaměstnavatelé zmiňují jako obecný problém, překážku, 

s kterou nemají vlastní přímou zkušenost. Diskriminaci tedy jako překážku jednoznačně 

vnímají všichni respondenti. Ve výpovědích se často prolínají obavy z diskriminace, obavy 

z předsudků vůči osobám s duševním onemocněním, tak zkušenosti z diskriminace. 

Ostatních 5 respondentů referovalo, že o svém duševním onemocnění zaměstnavatele 

neinformovali. Z výpovědí je zřejmé, že důvodem neuvedení onemocnění byla obava 

z diskriminace a stigmatizace. Pro příklad zde cituji některé z výpovědí: „Když jsem  

nastupovala, vymýšlela jsem  si, že mám důchod na astma, nebo na EB virózu, nikdy jsem  

nepřiznala, že to mám na hlavu, zaměstnavatel se vždycky ptá proč a vždycky chtějí něco 

slyšet, když bych jim  to neřekla, asi bych nedostala práci. “ Obdobně vypovídá i další 

respondent: „ Co je  těžké pro lidi s duševním onemocněním jsou  předsudky, člověk ani neví, 

co si pod  diagnózou má představit, takže určitě jsou  předsudky. Já jsem se s žádnou 

takovou překážkou vlastně ani nesetkala, já  to ani nikomu nechci řikat -  o svý nemoci, přes 

ty organizace (pozn. klientka pracovala v rámci programu přechodného zaměstnání a 

následně využila program PZ) je  tohle lepší, pomohli mi na prvních schůzkách. “

Z rozhovorů s respondenty vyplynula další zajímavá skutečnost, jelikož respondenti měli 

mnohé zkušenosti z různých pracovních poměrů, měli možnost srovnání, který 

zaměstnavatel byl nakloněn zaměstnávání osob s duševním onemocněním. Z výpovědí 

vyplynulo, že se vždy jednalo o osobu, která měla původní vzdělání v oboru pomáhajících 

profesí (lékař, psycholog, speciální pedagog). Tuto zkušenost uváděli 4 respondenti. Tito 

respondenti vypovídali o tom, že před tím měli opakované potíže práci buď získat (2 

respondenti) nebo si práci udržet (rovněž 2 respondenti) u těchto zaměstnavatelů měli 

opačné pozitivní zkušenosti („ ...Nakonec mě vzali na Ministerstvu životního prostředí, tam 

byla chápavá lékařka, která mě přijímala a která měla představu o nemoci, kterou mám. A 

s tou jsem  se domluvila naprosto normálně a otevřeně, že teda tuhle nemoc mám a jaký  

mám projevy, buďto jsem  f i t  a nebo v Bohnicích. “).

(„Když zjistili, že se léčím, začali se na mě dívat jinak, kvalifikaci jsem měla vždycky 

dobrou, byla jsem  i pilná, doháněla jsem  p ílí svůj handicap, Když to viděli, že mám takový 

poruchy (pozn.: poruchy emocí a pozornosti), tak mě vyhodili vždy už ve zkušební době. 

Řekla jsem  pak, že se léčím, ale nikdy jsem  se nesetkala s porozuměním, pouze v nemocnici 

(pozn.: práce v nemocnici byla jedinou zkušeností této respondentky, kde nedostala 

výpověď během zkušební doby), kde byli víc empatický lidi, doktoři atd. “)
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Respondenti hovoří o tom, že na těchto pracovištích bylo možné povahu nemoci odkrýt a 

využít tuto skutečnost i k dohodám se zaměstnavatelem, tyto uzpůsobení podmínek na 

pracovišti sehrávali dále podstatnou roli v průběhu zaměstnání (např. možnost výměny 

směny s kolegyní apod.), jak v délce pracovního poměru, tak i v hodnocení práce. Ve dvou 

případech s podporou pracovníka (PZ nebo CM).

Nedostupnost vhodných pracovních pozic na pracovním trhu, které respondenti 

hodnotí jako pro ně přijatelné

Jak vyplývá z výpovědi respondentů, někteří vnímají jako překážku nedostupnost míst na 

pracovním trhu, které by oni sami hodnotili jako pro ně vhodné a přijatelné. V důsledku 

své nemoci respondenti hovoří o některých omezeních, které zužují možnost výběru 

pracovních míst a v souvislosti s tím se setkávali s nedostupností míst, které by vyhovovali 

jejich požadavkům na typ pozice a finanční ohodnocení. 3 respondenti uvádí jako překážku 

dostupnost pouze podřadných a málo placených míst. Uvádím zde pro ilustraci 

výpověď jedné z respondentek, která kvůli omezení vyplývající z její nemoci, nemohla 

vykonávat svou původní profesi a zároveň místa, která ji byla nabídnuta, nebyla ochotná 

přijmout z důvodu nízkokvalifikované práce: „Hledání a získání práce by problém nebyl, 

vždycky jsem  dostala nějakou nabídku, pak jsem  byla třeba v knihovně, ale tam jsem  si 

připadala hrozně nevyužitá, měla jsem  tam nejvyšší vzdělání ze všech, tam jsem byla asi 3 

měsíce a odešla jsem. Potom jsem  byla na pracáku, takže mi hledali pro mě odpovídající 

práci, které by odpovídalo mojí kvalifikaci, ale s tím, že nemůžu dělat pedagoga, kvůli mojí 

diagnóze, teda že s tou diagnózou nemůžu dělat učitelku. Měla jsem Mgr. a zároveň 

nemůžu pracovat s dětma, ale zároveň nemůžu pracovat v továrně, takže žádný vhodný 

místo se pro mě prostě nenašlo. Žádný vhodný práce pro mě tehdy nebyly. “

2 respondenti hovoří o nedostupnosti „vhodných“ míst na částečný úvazek jako o 

překážce („ Dají se najít úklidy, to jo, ale ne práce na částečný úvazek a na úrovni. Leckde 

zaměstnají invalidu, to je  pravda, s tím jsem  se setkala, ale chtěj zase ne 8 hodin 

minimálně. “)

Charakter pracovního trhu -  „nepřátelský“, „rychlý“, „zaměřený na výkon“

3 respondenti negativně hodnotí pracovní trh jako „rychlý“ {„Lidi s duševní nemocí nejsou 

připraveni na tenhle rychlej pracovní svět, co je  pro zdravýho člověka normální, my fakt 

nemůžeme.“), „nepřátelský“ {„Pracovní trh je  nemotivující a nepřátelskej pro lidi se 

zdravotním postižením. "), nebo „zaměřený na výkon“ („ V dnešní době v obchodě jsou

80
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manažeři hodné zaměřeni na výkon, aby to klapalo, i když mám kvalifikaci, umím německy 

dost dobře, anglicky trochu, i umím psát na stroji, tak šéf, to je  jasný, chce výkon a to je  

problém. “)

Neochota zaměstnavatelů zaměstnávat osoby se zdravotním postižením obecně

2 dotazované osoby uvedli, že se setkali s překážkou, která spočívala v nezájmu nebo 

neochotě obecně zaměstnávat osoby se ZP, pro příklad cituji výpověď jednoho 

respondenta, který tuto překážku subjektivně vnímal jako nej větší: „Setkal jsem  se s 

nezájmem zaměstnavatelů o mě, ale i o zdravotně postižený obecně. Nebyl jsem  nikomu 

dost dobrej, firm y nevychází postiženým vstříc, nezajímaj se o ně. Zaměstnají lidi, aby na 

ně vzali poplatek a pak je  vyhodili. “ Tento respondent dále uvedl, že se v zaměstnání 

setkal s neochotou zaměstnavatelů akceptovat omezení vyplývající z jeho zdravotního 

postižení.

Další bariéry uvedl vždy pouze jeden respondent. Jednalo se o práci v chráněné dílně, 

která nevedla k normálnímu zaměstnání („Zkoušela jsem  tehdy zahradnickou 

chráněnou dílnu. Já jsem  si j i  nevybrala, byla jsem tam daná, a když se mi tam nelíbilo, tak 

mi bylo řečený, že tam musim zůstat. Vůbec to na mě nepůsobilo rehabilitačně, nebo 

nácvikově, ja k  mi slíbili, vždycky jsem  si to tam s hrůzou odkroutila a šla jsem domu. 

Z  dílny jsem  pak sama odešla, aniž by mi to jakkoliv pomohlo. “)  a v neposlední řadě 

postoje a očekávání ze strany rodinných příslušníků znamenaly pro jednu respondentku 

podstatnou bariéru pro pracovní uplatnění („ Těžký je, když lidé z  blízkého okolí -  např. 

rodina nemá pochopení, nebo nevěří, že můžete pracovat. Táta říkal, že neumím makat, že 

jsem  líná a máma se na mě dívala jako na mrzáčka, kterej by ani neměl pracovat. “)

4.7 Závěry výzkumu

4.7.1 Výsledky výzkumu -  zodpovězení výzkumných otázek

7 osob s duševním onemocněním, které byly respondenty výzkumu, se setkalo či setkává 

s překážkami v pracovním uplatnění. Rovněž pracovní konzultanti PZ se při spolupráci 

setkávají s překážkami, které klientům brání či znesnadňují pracovní uplatnění.

Dalším závěrem, ke kterému docházím, je skutečnost, že převážná většina překážek, které 

tito respondenti popisují, jsou ty, s kterými se osobně setkali či setkávají. Jen u dvou
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kategorií překážek (jednalo se vždy o ty vnější) jsem  zaznamenala významnější výskyt 

výpovědí, svědčící o tom, že tyto překážky byly spíše předpokládány, aniž by respondenti 

měli přímou vlastní zkušenost. Z řad osob s duševním onemocněním se jednalo o 

diskriminaci ze strany zaměstnavatele (obavy a předpoklad diskriminace byly příčinou 

neuvedení, či přímo zatajení, duševního onemocnění při přijímacích pohovorech, a tedy 

respondent přímou zkušenost de facto nemohl získat, ale zároveň o přímé zkušenosti 

s diskriminací referovali 2 respondenti). Pracovníci PZ takto vypovídali v kategorii 

„upřednostňování jiného typu postižení při vůli zaměstnavatele zaměstnat OZP“. Zde 

pracovníci většinou mohli o tomto jen nepřímo usuzovat (zaměstnavatelé byli více ochotni 

spolupracovat v případech, kdy se pracovník prezentoval jako pracovník organizace pro 

zdravotně postižené na místo pro duševně nemocné). U obou případů dále hraje podstatnou 

roli to, že je  problematické zjistit skutečný důvod nepřijetí uchazeče.

Tento výsledek potvrzuje závěry z literatury (např.: Michon, Weeghel, 1999, Waghorn, 

Lloyd, 2005, Danley, Anthony, 1997 ad.), že existují bariéry v pracovním uplatnění osob 

s duševním onemocněním.

Obě skupiny popsaly širokou škálu překážek, které brání (bránily) či výrazně znemožňují 

jejich pracovní uplatnění. Důležitým výsledkem jsou jednotlivé kategorie vnitřních a 

vnějších bariér. Mnou vytvořené kategorie přímo vycházeli z toho, jak lidé s duševním 

onemocněním a pracovníci PZ překážky popisovali, tedy vycházejí i ze subjektivního 

pohledu na to, co respondent zažívá jako překážku.

Jako významné překážky se ukázaly být zejména následující:

• Předsudky, diskriminace, stigmatizace ze strany zaměstnavatelů

• Nedostupnost/nedostatek „vhodných míst“ na pracovním trhu (částečný 

úvazek, flexibilní pracovní doba ad.)

• Neochota/nemotivovanost zaměstnavatelů zaměstnávat osoby se ZP obecně

• Upřednostnění jiného typu postižení před duševním onemocněním

• Charakter pracovního trhu -  „nepřátelský“, „rychlý“, „zaměřený na výkon“

• Nejednoznačné informace o možnostech přivýdělku při pobírání iiivalidního 

důchodu

• Chráněné prostředí některých pracovně rehabilitačních programů jako „past“

• Problematické aspekty v legislativní úpravě ZOZ, ZSS
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• Chybějící podpora v rodině (postoje a očekávání ze strany rodinných
V r  i v  O \pnslusniku)

• Nízké vzdělání, vzdělání bez specializace, nedostatečná nebo žádná praxe (z 

důvodu onemocnění)

• Chybějící základní dovednosti, které jsou dnes považovány za „běžné“

• Dlouhodobá pracovní pauza způsobená onemocněním, „mezery“ 

v životopisech

• Neznalost vlastních pracovních schopností, neexistence představ typu 

pracovního uplatnění

• Nereálná vize vhodného pracovního místa (nereálné požadavky)

• Nedostatek sebedůvěry, nízké sebevědomí

• Obavy a strach z nástupu do zaměstnání, z něčeho nového, z nezvládnutí 

pracovního nasazení, stresu

• Nedostatečné sociální fungování, problémy v komunikaci

• Nízká přizpůsobivost změnám

• Selhávání v běžných každodenních činnostech

• Jinakost a „nevhodná“ sebeprezentace jako překážka při přijímacích 

pohovorech

• Oslabená vůle a motivace k práci obecně

• Nemotivovanost k práci z důvodu finančního zajištění (invalidního důchodu)

• Obava ze ztráty invalidního důchodu

• Cestování, orientace

• Vedlejší účinky léků

• Obtížné vstávání a docházení do zaměstnání včas

• Další symptomy, projevy nemoci: poruchy pozornosti, paměti, vůle, emocí, 

myšlení

Nyní se pozastavím nad některými kategoriemi (opět pro přehlednost zachovávám původní 

členění na 2 skupiny) a pokusím se výsledky výzkumu porovnat s poznatky z literatury a 

uvést své vlastní postřehy.
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4.7.2 Výsledky výzkumu -  diskuze

4.7.2.1 Vnitřní bariéry

Osobami s duševním onemocněním jsou často zmiňovány překážky jako poruchy 

pozornosti a poruchy paměti, tedy kognitivní příznaky (poruchy kognitivních funkcí). 

Bylo by možné se domnívat, že v souvislosti s dalšími zmiňovanými překážkami, souhrnně 

v kategorii nazvané selhávání v běžných každodenních činnostech, se jedná o tzv. 

kognitivní deficit. Kognitivním deficitem u psychóz se zabývá řada zahraničních i našich 

autorů. Kognitivní deficit má za následek selhávání v každodenních činnostech, v práci, při 

studiu i v kontaktu s ostatními lidmi, v běžných situacích. Nemocný se nedokáže 

soustředit, odlišit podstatné od nepodstatného, pochopit informace a dále je zpracovávat. 

Má obtíže naplánovat si činnost, nebo ji uskutečnit, řešit problémy. Praško a kol. (2005, s. 

16) uvádí, že „nemocní se závažným kognitivním deficitem nejsou schopni vrátit se zpět 

do práce či studiu i přesto, že jejich bludy a halucinace byly zaléčeny, a naopak nemocní 

s dobrými kognitivními funkcemi jsou mnohdy schopni udržet si dobrou výkonnost 

navzdory přítomnosti mnoha pozitivních příznaků“. Bell, Bryson rovněž tvrdí, že nejvíce 

jsou spojovány s nezaměstnaností a nízkým pracovním výkonem právě poruchy 

kognitivních funkcí (in Waghom, Lloyd, 2005).

Další překážky se týkají problematiky, kterou si zde dovolím nazvat jako „vlastní překážky 

v sobě samém“, je popisována častokrát oběma skupinami respondentů a zahrnuje 

kategorie, jako obavy a strach z nástupu do zaměstnání, z něčeho nového a obavy ze 

selhání, z nezvládnutí, dále nedostatek sebedůvěry, nízké sebevědomí a v neposlední 

řadě nedostatečné sociální fungování, problémy v komunikaci. Osoby s duševním 

onemocněním často disponují potřebnými dovednostmi k získání a udržení práce, ale 

v některých situacích (např. zhoršení zdravotního stavu apod.) je  nejsou schopni používat. 

Z rozhovorů také vyplynulo, že tyto obavy jsou jedním z častých důvodů, proč tito lidé 

vyhledávají program PZ. Potřebují získat či rozvinout sebedůvěru, motivaci, schopnost 

překonat obavy a úzkost. Tyto překážky jsou popsány mnohými autory jako např. 

„psychologické problémy“ (Jansen in Carlos, Kenneth, Nora, Melissa, 2006) nebo jako 

„osobní prožitky“ (Waghom, Lloyd, 2005).

Dále jsou shodně identifikovány bariéry vliv léků, vedlejší účinky léků. Respondenti 

nezmiňují vůbec vedlejší účinky léků, které mají vliv na sociální aktivity, jak popisuje 

např. Roberts in Carlos, Kenneth, Nora, Melissa, 2006. Samostatně uvádí jako překážku 

obtížné vstávání a docházení do zaměstnání včas.
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Nejen situace spojené s užíváním léků, jak uvedli někteří pracovníci PZ, si vyžádaly jejich 

intervence na pracovišti u zaměstnavatelů. Zkušenosti svědčí o tom, že podstatné je mít 

možnost se zaměstnavatelem vyjednat potřebná opatření. Narážím zde na typ překážky, 

který nebyl vysloven žádným respondentem, výpovědi se však tohoto tématu často 

dotýkají. Hlavním zdrojem této překážky je obava z diskriminace a stigmatizace, 

v důsledku které osoby nechtějí uvádět, či zatajují zaměstnavateli, že mají duševní 

onemocnění (jak při přijímacím pohovoru, tak i v průběhu zaměstnání, často nechtějí 

z tohoto důvodu využít asistence pracovníka PZ na pracovišti a nechtějí, aby se 

zaměstnavatel vůbec dozvěděl, že tuto službu využívají). Potřebné uzpůsobení podmínek 

na pracovišti, které byly samotnými respondenty popisovány jako efektivní (např. den 

pracovního volna z důvodu častých návštěv lékaře, nebo nevolnosti, výměna směny apod.), 

tedy vůbec není možné uplatnit. Přitom uzpůsobení pracovních podmínek na pracovišti 

jako nezbytné pro překonání některých vlivů onemocnění (zmíněné vedlejší účinky léků, 

kognitivní poruchy apod.) popisuje mnoho autorů (např. McAlpine, Warner, 2001). 

Pozitivní důsledky, vyplývající z možnosti odhalit duševní onemocnění zaměstnavateli, 

kdy bylo možné opatření vyjednat (zde mám na mysli zkušenosti respondentů, kteří byli 

zaměstnáni u zaměstnavatele z řad pomáhajících profesí, kde se setkali s tolerantním a 

chápajícím přístupem), se projevily v tak podstatných skutečnostech, jako např. udržení si 

zaměstnání u respondentů, kteří s udržením měli opakované problémy. Domnívám se, že 

se jedná o velmi významnou bariéru, která je specifická pro tento typ postižení (na rozdíl 

např. od tělesného postižení je možné nemoc skrýt, jelikož není vidět) a pouze 

změna postoje společnosti k lidem s duševním onemocněním a informovanost může tuto 

bariéru odstranit, jelikož je možné se dále domnívat, že na tuto překážku je každý pracovně 

rehabilitační program krátký.

V jednom rozhovoru s respondentkou ze skupiny osob s duševním onemocněním jsem 

zaznamenala k tomuto tématu více než trefnou výpověď: „Je to těžký, když se vžiju do 

toho, že člověk má větší šanci, že ho přijmou, když onemocnění neprozradí, tak ho 

neprozradí. Ale když se pak  objeví ta nemoc, tak okolo nikdo neví, ani zaměstnavatel, a ani 

nemůžou vědět, co se ve skutečnosti děje a co s tím dělat, a pak to napomáhá tomu, že 

vedoucí řekne: tak to ne, tebe tady nechceme. Myslím, že je  důležitý to po nějaký době říct, 

když už s ním má vztah, a pak je  taky dobrý, když má k ruce sociálního pracovníka, který 

mluví s nadřízeným. “ Neodkrytí nemoci vždy půjde ruku v ruce s tím, že zaměstnavatel ani 

nemá možnost projevy nemoci chápat, tolerovat a vycházet vstříc specifickým potřebám.
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Co bylo uvedeno pouze pracovníky PZ (a naopak neuvedeno druhou skupinou) je jinakost 

a nevhodná sebeprezentace jako překážka při přijímacích pohovorech. V literatuře je 

obdobně popsána, např. Rutman referuje o symptomech jako např. poruchy myšlení a 

vnímání ad., v jejichž důsledku se člověk projevuje nevhodným nebo neobvyklým 

chováním (in Waghom, Lloyd, 2005). Zkušenosti pracovníků však svědčí o tom, že 

jakákoliv Jinakost“, nejen tyto poměrně vážné symptomy (jako např. výrazné pocení, 

nevhodný smích, nošení mnoha igelitových tašek na pohovor), může být důvodem nepřijetí 

do zaměstnání.

Dále jsou touto skupinou respondentů nahlíženy nereálné vize vhodného pracovního 

místa (nereálné požadavky) klientů jako bariéra. Zde by bylo možné se pozastavit a 

provést úvahu o tom, že samotné nízké očekávání ze strany pracovníků je bariéra, např. 

Carlos, Kenneth, Nora, Melissa (2006) přímo zmiňují, že nízké očekávání vyplývající ze 

zastaralých názorů je bariérou bránící klientům buď ve využívání programu PZ, nebo je 

příčinou nabízení klientům pouze podřadných prací. Z výpovědí však není možné takto 

jednoznačně soudit (min. v ohledu, že pracovníci nezastávají zastaralé názory o tom, že 

práce na otevřeném trhuje příliš stresující).

Nízké vzdělání, nedokončené vzdělání příp. pracovníky rozšířeno o vzdělání bez 

specializace a nedostatečnou nebo žádnou praxi z důvodu onemocnění tvoří další 

překážku, která je  mnoha autory často popisovaná.

Pracovníci však navíc uvádí další skutečnost (v literatuře nezmiňovanou) chybějící 

základní dovednosti, které jsou dnes považovány za „běžné“ jako významnou 

překážku, která buď lidem s duševním onemocněním výrazně znemožňuje hledání 

zaměstnání, kontaktování zaměstnavatelů apod., nebo radikálně omezuje možný výběr 

zaměstnání (běžné jsou požadavky na znalost práce na PC, znalost cizích jazyků). Tyto 

dovednosti lidé s duševním onemocněním postrádají buď z důvodu nedokončeného 

vzdělání, nebo z důvodu mnohaletého pracovního vyřazení (z důvodu onemocnění). I 

některými osobami s duševním onemocněním byla tato skutečnost nahlížena, nicméně 

nebyla přímo označena za překážku.

Dlouhodobá pracovní pauza způsobená onemocněním je také považována pracovníky 

za bariéru a s ní tzv. „mezery“ v životopisech. O „mezerách v životopise“ se přímo žádný 

autor nezmiňuje, představuje však překážku, která není nevýznamná (zaměstnavatele může 

odradit, pokud v životopise je určité období, kde není uveden žádný pracovní poměr). Po 

delší době nezaměstnanosti se navíc oslabují kromě pracovních dovedností i dovednosti 

sociální, viz výše (obtížnější zvládání komunikace, snížené sebevědomí, obavy).
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Rovněž se jedná o častou nemocnost a absenci v práci z důvodu duševního 

onemocnění. V literatuře bývá taktéž popisován epizodický charakter duševního 

onemocnění jako bariéra.

Další bariéru dotazované osoby popisovali jako neexistenci představ klientů, co by mohli 

dělat, neznalost vlastních pracovních schopností, méně často popisovaná i druhou 

skupinou jako nejasnost představy, co vlastně bych mohl/a dělat, co je v mých silách.

V literatuře je možno se setkat s pojmy jako „pracovní nezralost“ (Waghom, Lloyd, 2005), 

nebo „obecně nízké porozumění světu práce a sobě samému jako pracovníkovi“ (Danley, 

Anthony, 1997), které vystihují podstatu obdobně. Postrádání pracovních zkušeností, 

kromě toho že zaměstnavatel upřednostní zaměstnance s praxí, má vliv na to, že člověk 

nedisponuje základními znalostmi o svých pracovních dovednostech a možnostech, a může 

v důsledku toho např. vyhledávat „nevhodná“ zaměstnám (mít nevhodnou vizi), nebo 

„tápat“, co by vůbec mohl zvládnout.

Nemotivovanost osob s duševním onemocněním k práci obecně tvoří další bariéru. 

Pracovníky je buď spojována s negativními příznaky onemocnění (oslabená vůle a 

motivace k práci obecně) nebo s dalšími příčinami. O nemotivovanost k práci z důvodu 

finančního zajištění (invalidního důchodu) hovoří pracovníci, lidé s duševním 

onemocněním popisují nedostatečnou motivaci k zaměstnání na otevřeném pracovním 

trhu z důvodů: špatné zkušenosti na otevřeném trhu, setkání se s diskriminací, 

stigmatizací, odmítáním, pracovním selháním. Výstupy ze studií týkající se postojů osob 

s duševním onemocněním k práci (např. McAlpine, Warner, 2001, McQilken, Zhniser, 

Novák et al, 2003) popisují, že většina osob s duševním onemocněním si přeje pracovat a 

uznávají potřebu podpory, zároveň udávají, že samotný postoj k práci a motivace může být 

bariérou. Dle autorů dvě třetiny osob, které nebyly ochotny pracovat, měly obavu ze ztráty 

dávek systému sociálního zabezpečení. I v tomto výzkumu respondenti jako důvody, proč 

neusilovali o získání práce, udávali např. obavy ze ztráty invalidního důchodu, nebo 

možnost nízkého výdělku (minimální mzdy) srovnatelného s výší finančního 

zabezpečení ze sociálních dávek.

4.7.2.2 Vnější bariéry

Tímto se tedy dostávám k druhé skupině tzv. vnějších překážek, jelikož oblast motivace 

úzce souvisí s některými vnějšími bariérami. Je tak možné se domnívat, že v našich 

podmínkách, s odlišnou legislativní úpravou (týkající se např. výše minimální mzdy, výše
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důchodu) bude situace (i vytvářené překážky) v některých ohledech odlišná.

Co je např. specifické v našich podmínkách, jsou, jak vyplynulo z výzkumu, 

nejednoznačné informace o možnostech přivýdělku při pobírání invalidního důchodu. 

Domnívám se, že to může být způsobeno dosti podstatnými změnami v legislativě, zmatky 

panují zejména v případě přiznání invalidního důchodu podle § 39, odst. 1, písm. a) zákona 

ě. 155/95 Sb., o důchodovém pojištění. Výklad této problematiky se v odpovědích 

jednotlivých odborníků liší a není dostatečně jednoznačný.

Otázku motivace, postojů k práci obecně a k motivovanosti vyhledávat podporu v oblasti 

práce, které mohou být významnou překážkou, považuji za zajímavý a pro praxi přínosný 

jako námět k dalšímu výzkumu.

Důležitým, byť předpokládaným výsledkem, jsou diskriminační překážky (diskriminace 

ze strany zaměstnavatele, předsudky, stigmatizace), o kterých vypovídali všichni 

respondenti. Tato problematika je často zmiňovaná i mnoha českými autory (např. Libiger 

2001, Praško 2001 ad.). Lidé s duševním onemocněním tvořící výzkumný soubor se setkali 

s diskriminačními otázkami (otázky na povahu onemocnění či postižení v případech, kdy 

má osoba invalidní důchod) při přijímacím pohovoru i s přímou diskriminací. 

Diskriminační a stigmatizační postoje a negativní reakce zaměstnavatelů (ale i okolí, 

kolegů) mohou být u osoby s duševním onemocněním příčinou zvnitřnění stigmatizace 

duševní nemoci natolik, že své schopnosti a možnosti sama snižuje, podceňuje a 

podhodnocuje a obává se práce na otevřeném trhu.

S diskriminačními překážkami souvisí neochota/nemotivovanost zaměstnavatelů 

zaměstnávat OZP obecně a dále upřednostňování jiného typu postižení před 

duševním onemocněním. Pracovníci se domnívají, že motivační faktory plynoucí ze ZOZ 

nejsou dostatečné, že zaměstnavatelům plynou nízké výhody při zaměstnávání OZP, a jsou 

nízké sankce při neplnění povinného podílu a dále dle jejich názoru chybí sociální 

solidarita. Zaměstnavatelé také nejsou ochotni vytvářet nová místa pro OZP. Toto 

potvrzuje Bitrich, Paleček (2006) kteří popisují argumenty zaměstnavatelů, proč podle nich 

nelze zaměstnat OZP. Autoři dále referují o tom, že pro některé spíše malé firmy, je 

problematika zaměstnání OZP naprosto nová.

V případech, kdy zaměstnavatelé jsou ochotni zaměstnat OZP, však především z důvodu 

neinformovanosti a rozšíření mýtů o duševním onemocnění, může docházet k tomu, že 

jako zaměstnance upřednostní osobu s jiným typem postižení (tělesné postižení). Přímých 

zkušeností s tímto je pomálu, nicméně dvě výpovědi o tomto svědčí (firma ačkoliv podala
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inzerát o tom, že přijme mladého invalidního důchodce na pochůzky, nepřijala pracovníka 

pracovníka s duševním onemocěním). Michon, Weeghel hovoří o nebezpečí 

upřednostňování jiného typu postižení rovněž jako o bariéře (In MATRA III, 2004). 

Zaměstnavatelé spíše přijmou pracovníka, který své duševní onemocnění „opíše“, tzn. 

nezmíní typ postižení, ale hovoří např. o vyšší unavitelnosti apod.

V literaturách jsou autory jako bariéra také zmiňovány stigmatizaění postoje na straně 

profesionálů (např. Moxley, Finch, 2003, Roberts, 2003), které byly také popsány 

v teoretické části práce. Tato problematika byla diskutována výše, samotnými respondenty 

definována nebyla. Chráněné prostředí některých pracovně rehabilitačních programů 

jako „past“ (klienti využívají opakovaně některé programy s vyšší mírou podpory bez 

posunu na otevřený pracovní trh) bylo naopak zmiňováno některými pracovníky, a v této 

souvislosti byla zřetelná snaha pracovníků zájemce o podporu v oblasti práce směrovat do 

programu PZ.

Další bariéry se týkali charakteru pracovního trhu a situace na trhu práce. Nedostupnost 

„vhodných“ pracovních pozic na pracovním trhu je  další překážkou. Za vhodná 

pracovní místa byly považovány: místa na částečný pracovní úvazek, místa s flexibilní 

pracovní dobou, „pomocných prací“, s jednodušší stereotypní prací, s jasnou 

strukturovanou pracovní náplní, místa s nízkou mírou stresu, s nízkou mírou 

zodpovědnosti, míst ve firmách s „lidským přístupem“, bez důrazu na výkonnost.

Někteří respondenti z řad osob s duševním onemocněním uváděli, že jsou pro ně dostupné 

pouze podřadná a málo placená pracovní místa. V mnoha případech by uvítali zkrácený 

pracovní úvazek, ale nemají tu možnost. Tuto problematiku jsem popsala v teoretické části 

práce (kapitola 2). Málo flexibilních forem v zaměstnání v ČR a nevytváření příležitostí 

pracovat na tento úvazek popisuje např. Smejkalová (2006). Lidmi s duševním 

onemocněním byl pracovní trh označován za „nepřátelský“, „rychlý“, „zaměřený na 

výkon“, často v kontrastu s povahou duševního onemocnění. Personální politiku 

zaměřenou na zisk a preference iniciativních a flexibilních pracovníků popisují např. 

Michon, Weeghel jako překážku v pracovním uplatnění (in MATRA III, 2004). 

Nedostatkem pracovního trhu je nízký počet míst v sociálních firmách a také prozatím 

nepříliš příznivé podmínky pro vznik dalších v ČR. V literaturách je často zmiňována 

obecně vysoká míra nezaměstnanosti OZP jako bariéra, o čemž jsem se zmínila i 

v teoretické části práce. K míře nezaměstnanosti se nevyjádřil ani jeden respondent, což 

zřejmě vyplývá z logiky věci (bariéry jsou příčinnou nezaměstnanosti).
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Z rozhovorů vyplynulo, že některé problematické aspekty v legislativní úpravě ZOZ a

ZSS neumožňují např. využívání nástroje pracovní rehabilitace dle ZOZ lidmi s duševním 

onemocněním, příp. znesnadňují fungování agentur podporovaného zaměstnávání.

Postoje a očekávání ze strany rodinných příslušníků, kteří od osoby s onemocněním 

neočekávají, že by vůbec mohla pracovat (že by na to měl schopnosti, příp. ho od práce 

odrazují) mohou být také podstatné. Nebyla často zmiňována ani pracovníky, přesto se 

domnívám, že této vypovídané zkušenosti je nutné přikládat význam. Např. Praško (2005) 

popisuje, že problematický může být i opačný postoj (rodina od nemocného očekává brzký 

návrat do zaměstnání).

Dalším tématem k zamyšlení a diskuzi by mohlo být porovnání výsledků popsaných bariér 

u obou skupin respondentů. Některé popisované bariéry zmiňují shodně obě skupiny 

respondentů (diskriminace, stigmatizace, neochota zaměstnavatelů zaměstnávat osoby 

s duševním onemocněním ad.). Je však možné zaznamenat i určité rozdíly, některé bariéry 

popisované respondenty ze skupiny osob s duševním onemocněním nebyly zmiňovány 

druhou skupinou a naopak. Např. tzv. kognitivní deficit nebyl zmíněn ani jedním 

pracovníkem PZ. Naopak lidé s duševním onemocněním častěji popisovali poruchy 

pozornosti a obecněji selhávání v běžných každodenních činnostech, které popisovali pro 

nějako významné. Opomenu-li některé očekávané rozdíly ve výpovědích (např. pracovníci 

na rozdíl od osob s duševním onemocněním hovořili o problematických aspektech 

v legislativě), bylo by pak možné uvažovat, co je příčinnou určitého rozdílného vnímání a 

zda z odlišného důrazu na některé vnitřní překážky může vyplývat „neadekvátní“ 

poskytovaná podpora v pracovně rehabilitačních programech.

4.7.3 Limity výzkumu a náměty pro další možná zkoumání

Tento výzkum je možné považovat za sondu, v tom  smyslu, že se jednalo o první 

empirický vstup do problematiky překážek v pracovním uplatnění (z pohledu uživatelů 

služeb a pracovníků PZ), čímž poskytuje náhled terénu zkoumané problematiky. Jedná se o 

východisko pro systematickou a dlouhodobou práci.

Jedním z limitů výzkumu je velikost vzorku. Soubor tvořilo 7 respondentů ze skupiny osob 

s duševním onemocněním a 6 pracovníků PZ. Mé závěry nejsou zobecnitelné na populaci 

dospělých osob s dlouhodobým duševním onemocněním v Praze. Na druhou stranu 

dotazované osoby ze skupiny pracovníků PZ popsaly řadu bariér, tak jak se s nimi 

setkávaly v průběhu celého období svého pracovního zařazení jako pracovního konzultanta 

PZ v dané organizaci (4 pracovníci pracují na této pozici 2 roky a déle, viz Příloha A),



kapacita pracovního konzultanta je vždy větší počet klientů (obvykle 10-15 v jednu chvíli). 

Z tohoto důvodu je možné i z těchto získaných rozhovorů předpokládat, že lidé 

s dlouhodobým duševním onemocněním se v Praze setkávají s překážkami v pracovním 

uplatnění, a lze též předpokládat, jaké překážky to jsou.

Dalším limitem je složení vzorku, týká se věku (chybí např. kategorie do 301et věku) a 

pohlaví (rozložení pohlaví respondentů neodpovídá rozložení v normální populaci), a 

přítomnosti zdravotního postižení (6 osob s duševním onemocněním bylo osobami s těžším 

zdravotním postižením).

Obsahovým limitem je široká oblast zaměření výzkumu, která neumožňovala soustředění 

se na některé problematické okruhy detailněji. Méně pozornosti jsem věnovala např. 

oblasti motivace a postojů k práci a překážkám, které vyplývají z legislativních úprav.

Přes všechny tyto výhrady se domnívám, že tento výzkum má svůj význam a hodnotu. 

Dalším možným pokračováním výzkumu by bylo ověření popsaných „typických“ překážek 

v pracovním uplatnění u osob s duševním onemocněním z těchto rozhovorů u většího 

vzorku osob s dlouhodobým duševním onemocněním.

Námětem pro další možná zkoumání by mohla být oblast motivace a postojů k práci a 

oblast motivace k vyhledávání podpory v pracovní oblasti osob s dlouhodobým duševním 

onemocněním. Problematiku překážek v motivaci a postojů k práci by bylo možné 

postihnout kvantitativním výzkumem, např. technikou škálování.

Využití rozhovorů s respondenty z řad pracovníků programu podporovaného zaměstnávání 

pražských komunitních služeb pro duševně nemocné jako druhého zdroje informací o 

bariérách v pracovním uplatnění osob s duševním onemocněním se ukázalo být užitečné. 

Výzkum tak obohatil tuto diskuzi o hlas a zkušenosti těch, kteří společně s osobami 

s duševním onemocněním usilují o překonání překážek v pracovním uplatnění a o 

zkušenosti těch, kterým je tato podpora poskytována -  duševně nemocným.

Výhodou tohoto výzkumu je, že umožnil získat znalosti o terénu, které jsem předtím 

nepředpokládala. Z rozhovorů s respondenty například vyplynulo, že překážkou pro ně 

představovalo i očekávaní a postoje rodiny, „mezery v životopisech“, nebo Jinakost“ jako 

překážka při přijímacích pohovorech apod.

Oproti mému očekávání si lidé s duševním onemocněním byli v mnoha případech vědomi 

vnějších bariér (např. nedostupnosti míst na částečný úvazek), podávali zprávu nejen o 

subjektivně zažívaných překážkách, ale i v obecnější rovině. V některých případech 

reflektovali možnosti řešení nebo způsob, jakým byly překážky překonány.
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Závěr
Teoretická i výzkumná část diplomové práce se zabývá tématem pracovního uplatnění 

osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Jejím záměrem bylo zmapovat situaci 

v oblasti poskytování podpory v práci lidem s duševním onemocněním v Praze a 

identifikovat a popsat významné překážky v jejich pracovním uplatnění. Empirická část 

shodně s teoretickou potvrdila, že téma bariér v pracovním uplatnění je u osob s duševním 

onemocněním aktuální.

Přestože teoretická část práce o bariérách nepostihuje komplexně celé téma, ale zachycuje 

spíše část informací, které byly v literatuře dostupné, díky použití zahraničních zdrojů 

přináší pro české prostředí nové poznatky a náměty. Empirická část práce, zahrnující 

kvalitativní výzkum, toto téma dále rozvíjí. Z rozhovorů s respondenty, jimiž byli uživatelé 

pražské psychiatrické péče a pracovníci podporovaného zaměstnávání pražských 

neziskových organizací, jsem došla k závěru, že respondenti z řad osob s duševním 

onemocněním, se setkávají s mnohými bariérami v pracovním uplatnění. K totožnému 

závěru jsem došla i u pracovníků podporovaného zaměstnání, kteří rovněž identifikovali 

řadu bariér, s kterými se klienti setkávají. Analýza jednotlivých rozhovorů poskytla určitý 

obraz o jednotlivých typech překážek. Z výzkumu vyplynulo, že se jedná zejména o 

diskriminační překážky, dále překážky vyplývající z charakteru pracovního trhu 

(„nepřátelský“, „rychlý“, „zaměřený na výkon“) a situace na trhu práce (nedostupnost 

„vhodných“ pracovních pozic pro osoby s duševním onemocněním), ale i o řadu tzv. 

vnitřních bariér (nedostatečná motivace, obavy, nereálné vize vhodného pracovního místa, 

nedostatečná kvalifikace a dlouhodobé pracovní pauzy, sebeprezentace) a mnoho dalších. 

Vzhledem k velikosti zkoumaného souboru nelze závěry výzkumu zobecňovat na populaci 

osob s dlouhodobým duševním onemocněním v Praze, aleje  možné předpokládat, s jakými 

překážkami se tito lidé v pracovním uplatnění setkávají.

Ukazuje se, že významnou úlohu v překonávání bariér sehrávají pracovně rehabilitační 

programy. Jiné snahy se, za současné situace na trhu práce, prozatím nejeví jako dostatečně 

účinné a efektivní, např. snaha napomoci zaměstnávání zdravotně postižených 

legislativními úpravami (povinný podíl zaměstnanců se ZP a daňové úlevy při jejich 

zaměstnávání). Dostupnost široké škály programů pracovní rehabilitace (nabízející jak 

výhled práce na otevřeném pracovním trhu, tak i alternativ), které mohou těmto osobám 

umožnit návrat na pracovní trh a uspění v něm, se proto jeví jako nezbytná.
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Jak ukázalo mapování v této práci, existuje v Praze, ve srovnání s ostatními regiony, velká 

variabilita programů. Je poměrně obtížné hodnotit, zda je stávající kapacita jednotlivých 

typů programů dostačující. Vzhledem k nastíněným okolnostem a odhadům, je možné se 

domnívat, že ani v současné době není kapacita dostatečná. Jako významný krok správným 

směrem je nutné hodnotit obzvláště vznik programů a agentur pro podporované 

zaměstnání, které jsem zaznamenala v Praze v posledních pěti letech, ačkoliv současná 

situace (nejen) programů typu podporovaného zaměstnávání není zcela jasná a je možné 

předpokládat, že vyhovující právní zakotvení bude ještě nějakou dobu trvat. Jednou 

z dalších cest, které mohou výrazně přispět k začleňování osob s duševním onemocněním 

do běžného zaměstnání, je, dle mého názoru, vznik a rozvoj sociálních firem (rozvoj 

sociální ekonomie), jelikož se již i v našich podmínkách se potvrdilo, že se jedná o vhodný 

model pracovního uplatnění osob s duševním onemocněním, které se obtížněji uplatňují na 

otevřeném pracovním trhu.

Nejen teoretická část práce, ale především rozhovory, které jsem s osobami s duševním 

onemocněním a pracovníky PZ vedla, znovu připomněly, že ačkoliv v několika posledních 

letech došlo v oblasti sociálního vyčleňování osob s duševním onemocněním k určitému 

pozitivnímu posunu v úsilí řešit tyto problémy, lidé s duševním onemocněním se stále 

setkávají s mnoha bariérami, dochází k diskriminaci a ke znevýhodňování těchto osob na 

pracovním trhu. Domnívám se, že komplexní zkoumání a identifikace široké škály 

potenciálních bariér v pracovním uplatnění osob s duševním onemocněním v ČR může 

přispět k iniciaci nových, či rozvoji stávajících programů, které by účinně reagovali na 

zjištěné překážky, i pro doporučení pro realizaci koncepce moderní péče o duševně 

nemocné, či legislativní opatření. Z tohoto důvodu se domnívám, že je důležité se tímto 

tématem nadále zabývat. Za užitečné bych pokládala především ověření popsaných 

„typických“ překážek v pracovním uplatnění u osob s duševním onemocněním u většího 

vzorku osob s duševním onemocněním a získání názorů a zkušeností s danou 

problematikou i z úhlu pohledu dalších profesionálů z této oblasti. Posouzení, jaké 

pracovně rehabilitační programy jsou přenositelné v podmínkách socioekonomických 

rozdílů z ostatních (nejen) evropských zemí, může být také přínosem.

Za významný námět pro další možná zkoumání, pokládám oblast motivace a postojů 

k práci a oblast motivace k vyhledávání podpory v pracovní oblasti osob s dlouhodobým 

duševním onemocněním, který by bylo možné postihnout kvantitativním výzkumem. 

Diplomová práce může být užitečným zdrojem informací pro profesionály pracující 

s osobami s duševním onemocněním, zejména pracovníky všech typů pracovně
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rehabilitačních programů, čase managementu a poradenství, dále úředníky z institucí, kteří 

se s problematikou zaměstnávání setkávají, ale i zaměstnavatele, příp. samotnými klienty. 

Čerpat z ní ale mohou i ostatní odborníci (psychologové, psychiatři atd.).
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Respondenti ze skupiny osob s duševním onemocněním

Tabulka 6 Pohlaví respondentů

Pohlaví Počet osob
Muž 1
Zena 6

Tabulka 7 Věk respondentů

Věk Počet osob
18-30 0
31-40 4
41-50 3

Tabulka 8 Nejvyšší dosažené vzdělání

Nejvyšší dosažené vzdělání Počet osob
ZS 3
Střední škola bez maturity 2
Vyšší odborná škola 1
VS 1

Tabulka 9 Přítomnost zdravotního postižení dle zákona č. 435 /2004  Sb., o zaměstnanosti

Počet osob Rok uznání invalidity či 
zdravotního znevýhodnění 
příslušným orgánem

Do roku 2000 Od roku 2001
Osoby, které byly orgánem sociálního 
zabezpečení uznány plně invalidními 
(osoby s těžším zdravotním 
postižením)

6 4 2

Osoby, které byly orgánem sociálního 
zabezpečení uznány částečně 
invalidními

0 0 0

Osoby, které byly rozhodnutím úřadu 
práce uznány zdravotně 
znevýhodněnými

0 0 0

Osoby bez zdravotního postižení 1 X X

Tabulka 10 Diagnóza duševního onemocnění

Diagnóza dle MKN-10 Počet osob
(F20 - F29) schizofrenie, schizofrenní poruchy a 
poruchy s bludy

4

(F30 - 39) poruchy nálady (afektivní poruchy) 2
(F60 - 69) poruchy osobnosti a chování u dospělých 1



Tabulka 11 Současný pracovní poměr

Počet osob Výše pracovního 
úvazku
Plný
úvazek

Částečný
úvazek

Práce na otevřeném 
pracovním trhu

2 0 2

Práce na chráněném 
pracovním trhu

3 0 3

Jiné ") 2 X X

*) příležitostně
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Respondenti ze skupiny osob pracovníků PZ

Tabulka 12 Pohlaví respondentů

Pohlaví Počet osob
Muž 1
Zena 5

Tabulka 13 Věk respondentů

Věk 29, 28, 26, 23, 25, 24

Tabulka 14 Nejvyšší dosažené vzdělání

Nejvyšší dosažené vzdělání Počet osob
Vyšší odborná škola 2
VS 4

Tabulka 15 Délka pracovních zkušeností v oblasti podporovaného zaměstnání

Délka setrvání v pracovní pozici Počet osob
1 rok 1
2 roky 4
3 roky 1

Tabulka 16 Pracovní zkušenosti z jiného pracovně rehabilitačního programu pro duševně nemocné

Počet osob
Respondenti se zkušenostmi z jiného programu 2
Respondent bez zkušeností z jiného programu 4



Příloha B - Tabelované záznamy rozhovorů
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Respondenti ze skupiny pracovníků podporovaného zaměstnávání

Tabulka 17 Rozhovor s pracovníkem PZ 1

Jaké překážky (problematické situace) uvádí respondent Překážky, 
s kterými 
se setkal 
(osobní 
zkušenost)

Překážky,
které
vnímá, ale 
ještě se 
s nimi 
osobně 
nesetkal

nevědí, co by mohli dělat, nemají vůbec představu, co by mohli dělat, nikdy 
nepracovali, nebo mají jen např. gympl, ale žádné zkušenosti

Ano Ne

někteří si myslí, že nemůžou pracovat, když mají důchod, problém je vtom, 
že nemají informace

Ano Ne

nemají dovednosti — hlavně v komunikaci, někteří mají problém vtom  
někoho oslovit, někam zavolat

Ano Ne

nemají dovednosti práce s počítačem, s internetem, neví, jak má vypadat 
životopis

Ano Ne

nereálné představy - někteří mají představu, že dojíždění 15min do práce je až 
dost, neuvědomují si realitu

Ano Ne

úprava zevnějšku, podceňují první dojem, někdo si to neuvědomuje, že by si 
měl např. umýt hlavu, nepřijetí u přijímacího pohovoru

ano Ne

motivace k práci -  to je různé, někteří chtějí pracovat, uvědomují sim 
pozitiva, denní režim apod., pro některé je motivace peníze -  když mají malý 
důchod, tak ti pracovat musí, ani nemají na výběr

Ano Ne

vysoký důchod není motivující, méně se snaží, nebo mají potom vysoké 
požadavky

Ano Ne

někteří klienti nemají srovnání s realitou -  např. někteří chtějí půl úvazek za 
lOtisíc, což je naprosto nereálné

Ano Ne

překážkou je to, že spousta lidí má jen ZŠ, nebo nedodělanou střední, příp. 
mají gympl, tedy bez jakékoliv odbornosti, nebo dlouho nepracují. Velký 
hendikep je, když onemocní mladí a pak několik let nepracují, to je velký 
hendikep, nebo mají vzdělání a nemají praxi

Ano Ne

nereálné požadavky — málo hodin za hodně peněz, nebo dělat práci, na které 
nemají vzdělání, nebo práci hned u svého bydliště

Ano Ne

někteří dlouho nepracovali, nejsou schopni pravidelně vstávat atd. Ano Ne
diskriminace z řad zaměstnavatelů - u pohovoru, když prozradí své duševní 
onemocnění, zaměstnavatelé rovnou odmítají, máme dobré zkušenosti, když 
se neřekne diagnóza, ale opíše se to tím, jaké mají omezení

Ano Ne

umí si většinou představit, že by měli vozíčkáře, ale ne duševně nemocné Ne Ano
problém, že zaměstnavatelé neznají službu podporovaného zaměstnání, 
neznají

Ano Ne

neumějí řešit některé problémy, které nastanou, různá běžná nedorozumění Ano Ne
nejsou flexibilní, nebo se neumějí přizpůsobovat změnám Ano Ne
onemocnění — problematický je, že se nedá moc předvídat, čím se nemoc 
může znovu spustit

Ano Ne

problematický může být, také to, že častěji dochází k lékaři, ale já s tím zatím 
nemám zkušenost ze spolupráce

Ne Ano

Změna léků je problém, než se najdou léky, které člověku pasují, tak to 
nemusí dělat dobře

Ano Ne

Zázemí rodiny, očekávání rodiny -  rodina jim řekne, že by neměli pracovat, 
nebo že by neměli dělat tuhle práci, nebo že na to nemají

Ano Ne

zaměstnavatelé spíš nejsou ochotni zaměstnávat osoby s duševním 
onemocněním

Ne Ano

zaměstnavatelé jsou málo motivováni k zaměstnávání OZP -  výhody, které 
mají, když je zaměstnají, tak nejsou nijak zázračné, takže často je pro ně 
příjemnější a volí raději odvod do státního rozpočtu

Ne Ano
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nízké odvody do st. Rozpočtu při neplnění povinného podílu, pro větší firmy 
to jsou směšné částky

Ne Ano

chybí osvěta ve společnosti o duševním onemocnění Ano Ne
upřednostňují typ postižení, duševní onemocnění jsou na tom hůř než tělesně 
postižení, nebo mentální postižení, 90% zaměstnavatelů má zažito že člověk 
se ZP je vozíčkář. V praxi přímou zkušenost nemám.

Ne ano

chybí vhodné pracovní příležitosti -  jednoduchá manuální činnost, tedy něco 
co se snadno naučí, něco nestresového, klidné prostředí, jednotvárné práce, 
někteří chtějí dělat pomocné administrativní práce

Ano Ne

nejsou vhodné velké komerční firmy, kde se dbá na výkon, lepší jsou menší 
firmy, rodinné prostředí

Ano Ne

hodně firem má kulturu, kterou oni nezvládají -  důraz na výkonnost, jsou 
nedostupný firmy s lidským přístupem

Ano Ne

ve větších firmách, kdy by se dalo místa vytvořit -  pomocná administrativa, 
to moc nechtějí zřizovat

Ano Ne

legislativa -  chybí zde větší povinnost pro zaměstnavatele zaměstnávat OZP, 
nízké příspěvky

Ano Ne

chybí chráněné dílny, kde by mohli tito lidé pracovat na neurčito. Tedy chybí 
dílny na trvalé pracovní uplatnění, i na to rehabilitační a časově omezené, pro 
ty, kteří na otevřený trh nedosáhnou.

Ano Ne

nedostatek sociálních firem, lepší podmínky pro to, aby zde mohli vznikat Ano Ne
problém s úřady práce, pracovní rehabilitace dle ZOZ Ne ano

Tabulka 18 Rozhovor s pracovníkem PZ 2

Jaké překážky (problematické situace) uvádí respondent Překážky, 
s kterými 
se setkal 
(osobní 
zkušenost)

Překážky,
které
vnímá, ale 
ještě se 
s nimi 
osobně 
nesetkal

hlavní problém vytrvalost ve hledání, nedostatek vůle Ano Ne
nejsou dost motivovaný z důvodu dostatečného přísunu peněz (ID Ano Ne
klienti neví, co by mohli dělat, nebo neznají své schopnosti, co by mohli dělat Ano Ne
nemají některé základní dovednosti -  neznají jazyky, neumí s počítačem, 
těžko se hledá práce, kterou by mohli dělat kvůli chybějícím dovednostem

Ano Ne

na trhu práce ne jsou vhodná místa, a když už jsou, tak je problém s úvazkem Ano Ne
nedostupnost míst na kratší úvazky, klienti často chtějí vrátného, recepčního 
apod., ale to je problém s výší úvazku

Ano Ne

problém je, když klienti nemají žádnou specializaci Ano Ne
delší pracovní odmlka, delší vyřazení z práce, když onemocní - je to pro ně 
problematické

Ano Ne

obavy z nového prostředí, obavy z nezvládnutí pracovních povinností, obavy 
z přijetí, velký strach

Ano Ne

častá nemocnost a častá absence z důvodu docházky k lékaři Ano Ne
občas se stává, že není možné najít zkrácený úvazek a tak klient přijme vyšší 
a ten potom nezvládá

Ano Ne

komunikace se zaměstnavatelem — často neumí rozlišit, tím jak mají málo 
zkušeností, kdy je chování zaměstnavatele oprávněné a kdy se mají už 
ohradit, neumí nahlédnout situace objektivně

Ano Ne

problém je, že mohou přijít o důchod Ano Ne
paranoidní příznaky nemoci, z nichž vyplívají konflikty se zaměstnavateli Ano Ne
obavy z diskriminace a stigmatizace, co uvést do životopisu Ano Ne
problém s dopravou a orientací, péče o sebe, úprava zevnějšku Ano Ne
klientům bud chybí vzdělání, nebo kvůli pracovní pauze zapomněli a v oboru 
se už neorientují, nebo nikdy nepracovali kvůli nemoci, takže málokdo je 
profesně vybavený

Ano Ne
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problém je, že neumí obsluhovat počítač Ano Ne
dlouhodobá pracovní pauza - delší dobu nepracovali, nemožnost zařadit se 
zpět do oboru

Ano Ne

někteří mají nereálný cíl zaměstnání, nerealizovatelné přání -  buď chybí 
kvalifikace, nebo ti kteří mají kvalifikaci, ale z různých důvodů už to nelze

Ano Ne

práce na částečný úvazek - nedostupnost je překážka Ano Ne
klienti požadují nižší úvazek a často to, co nevyžaduje žádné speciální 
dovednosti a žádnou speciální kvalifikaci, denní směny, ne fyzicky náročnou 
práci, taky kde není žádná velká zodpovědnost, ale na pracovním trhu takové 
místa nejsou moc dostupné

Ano Ne

zaměstnavatelé nejsou motivovaní, aby zaměstnali někoho navíc -  třeba do té 
administrativy -  nechtějí přijímat nikoho nového

Ano Ne

zaměstnavatelé jsou nedostatečně finančně motivováni k zaměstnávání ZP, 
není to pro ně moc motivace

Ano Ne

nízké zvýhodnění zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají OZP Ano Ne
upřednostňují jiný typ postižení Ne Ano
právní úprava -  je to lepší v současné době, ale děsivé je, co ještě neplatí, že 
by zaměstnavatel měl platit nemocenskou

Ano Ne

hodně klientů chtějí něco jako CHD ale napořád tedy v chráněném prostředí, 
a to moc není

Ano Ne

vliv onemocnění -  oslabená vůle a motivace Ano Ne
zvláštní projevy v chování, zvláštní oděv -  např, klient je oblečený čistě, ale 
třeba mu to nějak neladí, nebo příliš mlčí

Ano Ne

Sebeprezentace u přijímacích pohovorů -  špatná výslovnost Ano Ne

Tabulka 19 Rozhovor s pracovníkem PZ 3

Jaké překážky (problematické situace) uvádí respondent Překážky, 
s kterými 
se setkal 
(osobní 
zkušenost)

Překážky,
které
vnímá, ale 
ještě se 
s nimi 
osobně 
nesetkal

snížené sebevědomí - klienti mají větší zájem o chráněnou práci spíš než o 
otevřený pracovní trh

Ano Ne

klienti mají nereálné požadavky Ano Ne
problémem je motivace klientů Ano Ne
vedlejší účinky léku jsou překážky jak v průběhu, tak v hledání práce -  jsou 
častěji unavení, nejsou tak aktivní

Ano Ne

nízké sebevědomí - někteří klienti mají dostatečné vzdělání, mají praxi a 
chtějí práci pod jejich kvalifikací, podceňují se

Ano Ne

dlouhá pauza pracovní Ano Ne
klienti se zapouzdří v CHD a nechtějí na otevřený trh Ano Ne
zaměstnavatelé mají velké předsudky, mají negativní představu o duševně 
nemocných

Ano Ne

upřednostnění jiného typu postižení Ne Ano
obavy z diskriminace a předsudků na straně klientů Ano Ne
klienti mají zkušenosti, že když odhalí svou nemoc, zaměstnavatelé je 
nechtějí zaměstnávat, takže to neříkají

Ano Ne

nejsou přenositelný naučeny dovednosti z CHD, taky se ukázalo, že klient 
který fungoval výborně v CHD, tak na otevřeným trhu to nefunguje

Ano Ne

co jim stěžuje pracovní uplatnění je nemocnost -  to je velká překážka v práci Ano Ne
chybějící sociální dovednosti a komunikace Ano Ne
medikace (po injekci klientce nebylo dobře) Ano Ne
zaměstnavatelé v naprosté většině nejsou ochotni zaměstnávat osoby 
s duševním onemocněním

ano Ne

my se také prezentujeme s tím, že jsme organizace pro zdravotně postižené, Ano Ne
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na to lépe slyší
motivace zaměstnávat lidi se ZP jsou, ale nejsou dostatečné, v CR není 
sociální solidarita

Ano Ne

firmy většinou vědí, že musí plnit povinný podíl, ale více se jim vyplatí platit 
odvody

Ne Ano

zaměstnavatelé upřednostňují tělesné postižení, vozíčkáři, lidé s berlemi, já se 
domnívám, že lidé s duševním onemocněním jsou až na konci

Ne Ano

není dostatek vhodných pracovních míst, chtějí částečný úvazek, u nás není to 
tak obvyklé

Ano Ne

většina míst je stresová, v inzerátech požadují často odolnost vůči stresu Ano Ne
problém je často, že nejsou místa na zkrácený úvazek Ano Ne
chybí pracovní místa -  pomocný práce v kanceláři, pomocná práce ve skladu, 
taková nabídka taky není,

Ano Ne

sociální firmy u nás taky moc nefungují, nedostatek sociálních firem. Ano Ne
ZOZ -  některé věci zatím nevstoupili úplně v praxi, právě např. úřady práce, 
mají jim věnovat zvláštní péči, mají financovat rehabilitaci -  např. PZ, ale to 
zatím v platnost úplně nevstoupilo

Ano Ne

není vždycky vhodné, aby prošel nejprve chráněným pracovištěm, neochota 
přejít na otevřený trh

Ano Ne

někteří lidé nezvládnou ani poloviční úvazek, chtějí třeba chodit jen 2x týdně, 
ale programy na tohle vůbec nejsou nastavený

Ano Ne

jinak si myslím, že služby v Praze pokrývají vše, nevnímám žádná bílá místa Ano Ne
dlouhodobé pracovní vyřazení - měla jsem klienta, který 15 let pracoval jako 
architekt, ale pak onemocněl, asi na 7 let byl mimo práci, a pak už se ve své 
profesi neuplatnil

Ano Ne

Tabulka 20 Rozhovor s pracovníkem PZ 4

Jaké překážky (problematické situace) uvádí respondent Překážky, 
s kterými 
se setkal 
(osobní 
zkušenost)

Překážky,
které
vnímá, ale 
ještě se 
s nimi 
osobně 
nesetkal

hlavní problém je na straně společnosti a zaměstnavatelů, která je málo 
informovaná o duševním onemocnění

Ano Ne

časté odmítání ze strany zaměstnavatelů, neinformovanost Ano Ne
firmy, které shání osoby ze ZP, je jich minimum, spíš se jedná o modernější 
firmy, se zázemím v zahraničí, chtějí vystupovat jako sociálně solidární

Ano Ne

s některými klienty je složitý spolupracovat na hledání na otevřeném trhu 
práce, nejsou připravení pro práci na trhu, nemají zvládnutý ty dovednosti, 
které jsou k hledání potřeba,

Ano Ne

většinou mají minimální pracovní zkušenosti za sebou Ano Ne
nereálné požadavky a nedokáže je nějak sloučit s realitou, např. výše mzdy Ano Ne
je pro ně těžké komunikovat s normálními lidmi, třeba se zaměstnavatelem Ano Ne
někteří klienti nejsou informovaný o tom, co zaměstnavateli říci musí a co už 
je jejich soukromá věc, např. týká se postižení

Ano Ne

když se zaměstnavatel dozví o duševním onemocnění -  dá raději přednost 
vozíčkáři, ale přímou zkušenost z pohovoru nemám, jde to těžko poznat, 
protože když odpovídají, napíšou jen že nesplňuje požadavky, takže to je 
těžký vysledovat

Ne Ano

většinou klienti mají vyšší unavitelnost, chtějí místa na 4hodiny denně, je na 
překážku vyšší stresovost, chtějí každodenní pravidelné úkony

Ano Ne

léky -  problémy se vstáváním, jezdit do práce třeba na 8hodinu
problémy s komunikací, jeden klient měl problém s kolegy, kteří se s ním 
snažili navázat kontakt, spíš v legraci a on si to špatně vykládat, a byl to pro 
něj problém

Ano Ne



109

motivace -  fin. zvýhodnění a daňové úlevy nejsou dostatečně motivující, 
jelikož firmy raději volí odvod do státního rozpočtu, nechtějí se o nikoho 
s postižením starat.

Ne Ano

zaměstnavatelé upřednostňují tělesně postižené, myslím, že ani zaměstnavatel 
nepočítá s tím, že by člověk s duševním onemocněním taky patřil mezi ZP

Ano Ne

není dostatek vhodných pracovních příležitostí -  chybí místa na částečný 
úvazek, od pozdější hodiny, se strukturovanou prací

Ano Ne

obava ze ztráty invalidního důchodu, klient radši zůstane v CHD a obává se 
práce na otevřeném trhu, aby nepřišel o důchod

Ano Ne

sociální firmy -  ty chybí Ano Ne
specifické požadavky (lidé s vyšším vzděláním), tak to se nedaří Ano Ne

Tabulka 21 Rozhovor s pracovníkem PZ 5

Jaké překážky (problematické situace) uvádí respondent Překážky, 
s kterými 
se setkal 
(osobní 
zkušenost)

Překážky,
které
vnímá, ale 
ještě se 
s nimi 
osobně 
nesetkal

klienti občas nesplňují základní požadavky zaměstnavatelů - znalosti jazyka, 
umět s počítačem, často to klienty i odradí, když jsou tyto požadavky 
v inzerátech, základní požadavky jsou běžně v inzerátech

Ano Ne

bariérou je také nízké vzdělání u některých klientů Ano Ne
častou překážkou je nízká sebedůvěra Ano Ne
jako největší problém já vnímám nedostatek možností pro klienty pracovních 
míst na zkrácené úvazky, jejich  hrozně málo

Ano Ne

ze strany zaměstnavatelů je stále velké stigma Ano Ne
klienti také poměrně často neumí obsluhovat počítač, neumí používat internet 
a psát e-maily, což je v dnešní době docela těžké, protože pak nemůžou 
odpovídat na inzeráty

Ano Ne

klienti mají občas velmi konkrétní požadavky, např. chtějí jen administrativu, 
bez čehokoliv dalšího, ale málokdy jsou taková místa k dispozici, často bývají 
spojená právě s obsluhou počítače atd.

Ano Ne

problémy s komunikací, problémy ve vztazích, nebo např. s telefonováním Ano Ne
obava z diskriminace, stigmatizace, řeší často, zda zaměstnavateli sdělit či 
nesdělit svou duševní nemoc, klienti nesdělují

Ano Ne

obava z nástupu, obavy z něčeho nového, z nového prostředí Ano Ne
překážkou je, že někteří mají potíže s docházením brzy ráno do práce, 
dochvilnost obecně, problémy se vstáváním

Ano Ne

někdy je problém motivace k práci obecně, měla jsem klienty, kteří spíš měli 
takové naučené fráze, ale ve skutečnosti nebyli motivováni

Ano Ne

překážka je pro některé klienty i doprava, jedna klientka např. nemohla jezdit 
metrem kvůli fóbii, takže to bylo zase o něco těžší vyhledat vhodnou práci

Ano Ne

jedna klientka např. měla problém s hygienou, zapáchala, což jako 
sebeprezentace, když se ucházela o zaměstnání, nebylo dobré

Ano Ne

velký problém je v komunikaci, neumí vyjadřovat své potřeby, nedokážou se 
např., zeptat, nebo říct, že něčemu nerozumí, vše odkývají a pak to přináší 
potíže

Ano Ne

bariérou může být paradoxně i příliš vysoká kvalifikace, tedy problém je, 
když klienti s vysokou kvalifikací hledají málo stresovou práci, ale zároveň 
ve svém oboru, tak se setkávají s odmítnutím

Ano Ne

motivace zaměstnavatelů zaměstnávat lidi se zdravotně postižením je stále 
malá

Ano Ne

Zaměstnavatelé spíše nejsou ochotni zaměstnat osoby s duševním Ano Ne
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onemocněním, povědomí o duševním onemocnění je malé
spíše přijmou tělesně postiženého, existuje představa, že člověk se ZP je 
tělesný hendikep, ty jsou ochotni přijmout, např. vozíčkáře, aleje to spíš moje 
domněnka, v praxi žádnou přímou zkušenost nemám

Ne ano

klienti mají požadavky -  malý stres, opakované činnosti beze změn, stejné 
pracovní úkony, ale někteří naopak požadují pestrou práci, často chtějí čistou 
práci-administrativu, ale bez počítače, to není dostupné na pracovním trhu

Ano Ne

na pracovním trhu chybí zkrácené úvazky, to klienti požadují nej častěji Ano Ne
chybí pomocné práce, málo stresové Ano Ne
v inzerátech se nyní vůbec neobjevuje, že by někdo sháněl zdravotně 
postiženého. Je málo zaměstnavatelů -  inzerátů

Ano Ne

vnímám problémy i v legislativě -  v ZOZ není uvedeno PZ, a je problém tedy 
s dotacemi a financováním. Úřady práce moc v potaz neberou agentury PZ. 
Ani nový zákon o soc. službách neuvádí službu PZ

Ano Ne

nedostupnost pracovní rehabilitace dle ZOZ pro naše klienty Ano Ne
pracovně rehabilitační programy, klienti mívají problém z kroku dál, často 
jim vyhovuje druh práce např. v tréninkové kavárně, klienti jsou pak zvyklí 
na chráněné prostředí, kde je obdobně nastavený styl práce.

Ano Ne

v Praze je dostatek služeb a i pestrost služeb je dostatečná, na rozdíl od jiných 
regionů

Ano Ne

někteří klienti nejsou ochotni jít na nižší pozice, když mají vzdělání, vysoké a 
nereálné požadavky

Ano Ne

vliv léků - občas problémy se spaním a vstáváním Ano Ne
další vedlejší účinky léků -  jeden klient se hodně potil, nebo se mu klepali 
ruce

Ano Ne

problém s komunikací Ano Ne
problémy ve vztazích, vůbec navazování vztahů Ano Ne
velké obavy- obavy z nových situací, pak je pro ně velmi těžké, když např. 
dostanou v práci nový úkol

Ano Ne

někdy je překážka taková ta jinakost, to jsou věci, které na přijímacích 
pohovorech a můžou být jedním z důvodů nepřijetí

Ano Ne

Tabulka 22 Rozhovor s pracovníkem PZ 6

Jaké překážky (problematické situace) uvádí respondent Překážky, 
s kterými 
se setkal 
(osobní 
zkušenost)

Překážky,
které
vnímá, ale 
ještě se 
s nimi 
osobně 
nesetkal

obavy vrátit se do zaměstnání po delší pracovní pauze Ano Ne
problém s věkem, upřednostnění mladších pracovníků obecně na pracovním 
trhu

Ano Ne

vysoké požadavky na práci, záleží na požadavcích klienta, čím menší 
požadavky, tím je snazší nalézt práci.

Ano Ne

klienti mají hodně nereálné představy, nedokážou si moc připustit, že ta 
nemoc má vliv na tu práci

Ano Ne

nereálné očekávání, požadavky na mzdu Ano Ne
negativní mínění ve společnosti o duševním onemocnění Ano Ne
lidé se vzděláním VŠ, a ty se paradoxně setkávají s tím, že je kvůli dobře 
vypadajícímu životopisu nechtějí vzít, jelikož si myslí, že jim tam dlouho 
nevydrží

Ano Ne

klienti mají obavy mluvit o své duševní nemoci, většina klientů se o tom 
zmiňovat nechce, což je jasné, jelikož povědomí ve společnosti o duševním 
onemocnění, tak si hned myslí, že je to nějaký blázen, psychopat

Ano Ne

zaměstnavatelé často vůbec neví, co je to duševní onemocnění, často si to Ano Ne
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pletou s mentálním postižením, takže si myslí, že tohle nemůže, i ten člověk 
že má menší IQ, tak radši řeknou, že je nezaměstnají
obava z diskriminace - většina klientů chce radši jít na pohovor sami za sebe, 
bez asistenta, aby to nemuseli říkat

Ano Ne

někteří zaměstnavatelé se vyptávají na typ zdravotních potíží, aniž by na to 
měli právo

Ano Ne

někteří klienti raději lžou -  třeba říkají, že má důchod na záda, protože se jim 
hodně krát stalo, že ho kvůli duševnímu onemocnění nevzali

Ano Ne

duševní onemocnění je oblast, kde je špatná informovanost Ano Ne
někteří klienti neumí vůbec psát životopisy, nebo používat počítač, maily, 
problém při hledání práce

Ano Ne

klienti vůbec nemají představu, co chtějí dělat, ti, kteří nikde nepracovali, 
nebo to jsou klienti, kteří zažili tolik zklamání, nebo nějakou práci nezvládali, 
a teď se bojí neúspěchu, tak potom tápou, v jaké oblasti by mohli pracovat, co 
by vůbec mohli zvládnout, co je pro ně vůbec vhodné

Ano Ne

nízké vzdělání, nízká nebo žádná praxe, mladí klienti, kteří onemocněli na 
škole, takže ani do práce nenastoupili

Ano Ne

hodně klientů má velké obavy z nástupu do práce, obávají se kamkoliv 
nastoupit, mají strach, když klienti nastupují úplně poprvé, když nikdy 
nepracovali

Ano Ne

vliv některých pracovních programů - někteří klienti, kteří přijdou z jiných 
služeb, jsou zvyklí na chráněné prostředí, navyknou na to pohodlí, že nemusí 
nic dělat a pak se jim do toho přechodu do práce ani nechce. Nejsou zvyklí 
organizovat si pak svůj čas a plánovat si věci apod.

Ano Ne

problém s životopisem, klienti mají často v životopisech výpadky -  doby, kdy 
nenavazují zaměstnání na sebe

Ano Ne

pracovní pauza, delší dobu nikoho nekontaktovali, trendy se i hodně mění -  
např. jak oslovovat zaměstnavatele, co používat, co říkat atd.

Ano Ne

klienti neuspějí např. i z důvodu způsobu komunikace a vystupování -  
neuspějí u prvního pohovoru, např. komunikuje svým jazykem a rychle 
přemýšlí a dochází ke třením

Ano Ne

ze zkušeností kolegů a klientů vím, že když to lidé zmíní a odkryjí, tak ty 
reakce jsou spíš negativní, já s tím přímo zkušenost nemám

Ne Ano

upřednostnění jiného typu postižení Ano Ne
často odmítají z těch běžných důvodů -  nedostatečné vzdělání, malá praxe, 
věk

Ano Ne

obavy, nízká flexibilita - paradoxně se stává, že zaměstnavatel by přijal, ale 
klient odmítne, protože měl obavy z toho, že by se setkával na různých 
pracovištích s různými lidmi atd.

Ano Ne

problém někam docestovat, je pro ně problém třeba představa, že budou 
hodinou cestovat MHD, nebo vůbec nedokážou překonat fóbii a jet jednu 
zastávku, nebo je to cestování hodně unavuje,

Ano Ne

Jiné projevy nemoci - klientka s obsedantně kompulsivní poruchou 
nedokázala ani na schůzky přijít včas kvůli obsesím, takže i v zaměstnání 
problém

Ano Ne

problém včas přijít do práce mají klienti často Ano Ne
obavy, zda si budu rozumět s kolegy, obavy z kolektivu, jak do něj zapadnout, 
obavy, zda zvládnou práci, obavy, zda je neklame zdravotní stav, zda se 
nerozjede nemoc

Ano Ne

nedostatek sociálních dovedností, komunikace - občas si neumí v nějaké 
vypjaté situaci udělat reálný náhled na to, jak je možné situace řešit, jak 
jednat se zaměstnavatelem nebo kolegy

Ano Ne

změny ve zdravotním stavu, rozjetí nemoci Ano Ne
nízká flexibilita - někteří se špatně vyrovnávají se změnami, když třeba 
dostanou nějaký nový úkol

Ano Ne

čím je práce více odborná a specifikovaná, tím je obtížné najít práci Ano Ne
často klienti nechtějí snižovat požadavky, které ani není možné realizovat, ale 
až časem po nezdarech, požadavky snižují, ale někteří ani časem nesníží a 
naopak rezignují vůbec na hledání práce

Ano Ne
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vliv nemoci -  omezení délky pracovní doby- většina klientu začíná na 4, nebo 
6hod, a to je problém najít práci, nabídek na zkrácené úvazky moc nenín

Ano ne

nízké vzdělání Ano Ne
zaměstnavatelé nejsou ochotni zaměstnávat zdravotně postižený obecně -  i 
svůj povinný podíl raději řeší odvodem do státního rozpočtu

Ne Ano

požadavky klienta -  stereotypní práce, kde budou s jedním kolegou, kde 
nebude docházet ke změnám apod., opět není někdy možné najít

Ano Ne

léky -  po ránu jsou hodně unavení, jedna klientka třeba může pracovat až od 
lOhodin, takže problém je začátek pracovní doby

Ano Ne

nedostatek míst s flexibilní pracovní dobou Ano Ne
celkově je postoj k duševně nemocným je nepříznivý Ano Ne
pracovní rehabilitace, která je vZOZ, vůbec není nastavená na osoby 
s duševním onemocněním, PZ není nastaveno jako služba APZ a má tak 
stižené financování, neziskovky s tím mají potíže

Ano Ne

problémy v komunikaci, umět se zeptat, raději se nezeptají, třeba nechtějí 
zatěžovat, nebo vypadat, že stále něčemu nerozumí a udělají to třeba špatně

Ano Ne

prezentovat před zaměstnavatelem - např. mluví hodně familiérně, nebo 
neverbální komunikace, jako sebeprezentace při pohovorech

Ano Ne

zaměstnavatelé nejsou moc naklonění zaměstnávaní osob s duševním 
onemocněním, ale já s tím takovou zkušenost nemám

Ne Ano

stigmatizace je stále, mýty o duševním onemocnění je mnoho a jsou stále Ano Ne
ve společnosti se spíš teď asi upřednostňuje zaměstnávání osob s tělesným 
postižením, ale nesetkala jsem se s tím nikdo přímo

Ne Ano

klienti chtějí často práci se sníženou mírou stresu, tlaku na výkon, tlaku na 
časové ohraničení výkonu, hektický práci, flexibilní práce také ne, nepříliš 
brzy ráno, nebo práci hodně pozdě, kde budou mít jasně určený úkol, 
nevyjasněná práce je pro ně špatná» nedostupnost takových míst

Ano Ne

chybí práce na částečné úvazky Ano Ne
chybí pomocné kancelářské práce, bez obsluhy počítače Ano Ne
v Praze jsou dostupné pracovně rehabilitační programy, dobře zastoupené, ale 
je tu nedostatek sociálních firem

Ano Ne

občas se stává, že klienti se drží v jedné pozici, např. vystřídají několik 
přechodných zaměstnávání, kavárny apod. a nepohnou se dál směrem na 
otevřený trh

Ano ne

Respondenti ze skupiny osob s duševním onemocněním

Tabulka 23 Rozhovor s respondentem 1

Jaké překážky (problematické situace) uvádí respondent Překážky, 
s kterými 
se setkal 
(osobní 
zkušenost)

Překážky,
které
vnímá, ale 
osobně se 
s nimi 
nesetkal

deprese v kombinaci s mými ortopedickými potížemi, velká omezení 
plynoucí ze zdravotních potíží (nesmím se fyzicky namáhat, zvedat těžké 
věci, nesmím dlouhou chůzi)

ano Ne

firmy dělají podvody na zdravotně postižený, nejen na duševně nemocné -  
vnucovali mi zakázané práce, které jsem nemohl dělat

ano Ne

nezájem zaměstnavatelů mě zaměstnat ano Ne
nebyl jsem nikomu dobrej ano Ne
své vzdělání -  nemám vzdělání ekonomického rázu, takže nemůžu pracovat 
někde v kanceláři

ano Ne

na můj zdravotní stav nemají zaměstnavatelé práci, od roku 1999, kdy mi dali ano Ne
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důchod, jsem nedostal práci, až tady v CHD
stigmatizace - jednání soukromých firem, manýry soukromníků jsou takový, 
že jednají nadřazeně, ponižují vás

ano Ne

nemám už sílu na to hledat práci na otevřeném trhu, chci zůstat v CHD ano Ne
ve své profesi jako řidič už pracovat nemůžu, od doby co beru léky na 
deprese, bych nešel za volant, zdá se mi, že mám pomalejší reakce

ano Ne

chybí práce, která by vyhovovala ze zdravotních důvodů, sehnal bych tak 
akorát málo placenou práci, chtěl bych dobře placenou práci

ano Ne

v CHD i když to není dobře placené, jsem tady mezi svými, který jsou 
duševně nemocny jako já, s nimi si víc rozumím než s těmi zdravými, kteří se 
na vás koukají z patra jako na cvoka, koukají se nadřazeně

ano Ne

nic mě netáhne do normální práce, je to nemotivační a nepřátelskej trh ano Ne
zaměstnavatelé nemají vůbec k invalidům žádny vztah, nechtějí je 
zaměstnávat, nevycházejí jím vstříc

ano Ne

nejsou místa vrátných apod., dnes jsou to bezpečnostní agentury, kde jsem 
zase nesplňoval zdravotní požadavky

ano ne

Tabulka 24 Rozhovor s respondentem 2

Jaké překážky (problematické situace) uvádí respondent Překážky, 
s kterými 
se setkal 
(osobní 
zkušenost)

Překážky,
které
vnímá, ale 
osobně se 
s nimi 
nesetkal

mám vypěstované trauma, že mě vyhodí z práce, vystřídala jsem několik 
prací, ale vždycky mě vyhodili ve zkušební době

Ano Ne

bojím se jít do normální práce, mám strach, že by se to teď zase opakovalo, 
v další práci, kam jsem nastoupila, jsem dala radši výpověď sama, aby se to 
neopakovalo

Ano Ne

nízké sebevědomí, měla jsem pocit, že vůbec nemůže takovej člověk jako já 
existovat, takovej neschopnej, blbej

Ano Ne

měla jsem deprese a nestabilní emoce Ano Ne
projevovaly se taky poruchy soustředění, pozornosti Ano Ne
když zjistili, že se léčím, začali se na mě dívat jinak, když to viděli, že mám 
poruchy pozornosti, tak mě vyhodili vždy už ve zkušební době

Ano Ne

řekla jsem pak, že se léčím, ale nikdy jsem se nesetkala s porozuměním, 
pouze v nemocnici, kde byli víc empatičtí lidi, doktoři atd.

Ano Ne

měla jsem snížené sebevědomí, říkala jsem si, že si ani neumím udržet práci Ano Ne
chybějící podpora v rodině, rodina nemá pochopení, nebo naopak nevěří, že 
můžete pracovat

Ano Ne

táta říkal, že neumím makat, že jsem líná a máma se na mě dívala jako na 
mrzáčka

Ano Ne

projevy nemoci - přišel na mě splín, začala jsem brečet u počítače a 
telefonovat psychiatrovi, mela jsem depresi a nesoustředila jsem se

Ano Ne

6x po sobě mě vyhodili, pořád se to opakovalo, bylo to hrozne trauma, pak už 
jsem se bála někam chodit, aby se neopakovalo

Ano Ne

hledání zaměstnáni a to bylo v pohodě, prezentace, kvalifikace atd., ale 
neuměla jsem si ji udržet

Ano Ne

problém byl šéf, který chtěl výkon, chyběl mi empaticky šéf Ano Ne
klasické zaměstnání na otevřeném trhu, to už vůbec nechci Ano Ne
hodně se bojím, že bych to nedělala dobře a zas je tam to trauma, to bylo 
opravdu objektivně všechno způsobený tou nemocí

Ano Ne

pracovně rehabilitační programy jsem nevyužila, na to jsem byla až moc 
sebevědomá, nechtěla jsem si připadat jako invalida, jako úplný cvok 
z psychiatrie.

Ano Ne

měla jsem poruchy výkonnosti, poruchy soustředěni Ano Ne
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v dnešní době v obchodě jsou manageři hodně zaměřeni na výkon, aby to 
klapalo, a s tím má hodně lidí s duševním onemocněním problém

Ano Ne

Tabulka 25 Rozhovor s respondentem 3

Jaké překážky (problematické situace) uvádí respondent Překážky, 
s kterými 
se setkal 
(osobní 
zkušenost)

Překážky,
které
vnímá, ale 
osobně se 
s nimi 
nesetkal

onemocněla jsem psychózou už na vysoké škole, studovala jsem ji 
s přestávkami, jednou jsem opakovala, jednou přerušila

Ano Ne

pedagog s psychózou nemůže vyučovat, prostě to jsem vůbec nezvládala, 
usměrňovat ty děti

Ano Ne

začala jsem pracovat až ve 27, kvůli té nemoci, nebyla jsem pak moc nikde 
zvyklá pracovat

Ano Ne

měla jsem problémy s počítačem i s angličtinou, to všude požadovali Ano Ne
po psychóze se mi začalo špatně vstávat, problém chodit ráno do práce Ano Ne
dělala jsem takový divný chyby, potýkala jsem se základníma věcmi, který 
jiný lidi normálně znají po nějaké základní praxi

Ano Ne

neměli pro mě žádný adekvátní místo, na pracáku mi hledali pro mě 
odpovídající práci, které by odpovídalo mojí kvalifikaci. Ale s tím, že nemůžu 
dělat pedagoga, kvůli mojí diagnóze, že s tou diagnózou nemůžu dělat 
učitelku

Ano Ne

tenkrát mi stačil příjem z dávek, vyžila jsem s tím, nepracovala jsem Ano Ne
pí. Mgr. nemůže pracovat s dětmi, ale zároveň nemůže pracovat v továrně, 
normální místo se pro mě prostě nenašlo

Ano Ne

neuměla jsem jazyky, takže jsem nesplňovala některý kvalifikační podmínky 
a na ty jiný práce jsme zase kvalifikační podmínky měla přes

Ano Ne

hrozný bylo vstávání, měla jsem chodit třeba na desátou, nebyla jsem schopná 
jít na desátou, pak jsem měla pocit viny -  kvůli svým nedostatkům

Ano Ne

největší překážka pro mě, to byla hlavně taková nepraktičnost, nedocházeli mi 
základní souvislosti, než mi něco došlo, chyběla mi nějaká nepružnost, a 
hlavně taky nesamostatnost, co mi řekli, to jsem udělala a do dneška mi 
některý věci nedochází

Ano Ne

neuměla jsem reagovat samostatně Ano Ne
nemohla jsem se spolehnout na krátkodobou paměť Ano Ne
svěřovala jsem se s intimnostmi kolegům, to mi taky škodilo, problémy ve 
vztazích

Ano Ne

nelogický myšlení, malá pružnost, akčnost, Ano Ne
snížené sebevědomí, malá sebedůvěra, nedokázala jsem převzít 
zodpovědnost, taková vlastně nesvéprávnost

Ano Ne

špatně jsem snášela stres, pak se projevila ta nepružnost, nedala jsem si 
dohromady A a B, špatně se mi dělali zkušenosti

Ano Ne

citově jsem reagovala na věci, třeba jsem se rozbrečela, v situacích, kdy by se 
jiný naštval, nebo reagoval zdravě

Ano Ne

malá výkonnost, nesoustředila jsem se vůbec Ano Ne
vztahy mezi lidmi, brala jsem je moc osobně Ano Ne
i vedlejší účinky léků, ale zaměstnavatel toleroval Ano Ne
lidi s nemocí nejsou připraveni na tenhle rychlej svět Ano Ne

Tabulka 26 Rozhovor s respondentem 4

Jaké překážky (problematické situace) uvádí respondent Překážky, Překážky,
s kterými které
se setkal vnímá, ale
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(osobní
zkušenost)

osobně se 
s nimi 
nesetkal

mám jen základní vzdělání, zučňáku jsem utekla, měla jsem hrozné deprese Ano
problémy se svým soustředěním, soustředit se na to, abych vše udělala tak jak 
mám a dělala jsem strašný chyby

Ano

problém ráno vstát a odejít do práce Ano
byla jsem hodně zpomalená, problém s výkonností, to nezaměstnavateli 
nelíbilo

Ano

velké obavy z nástupu do práce, když jsem hledala práci, vždycky jsem 
zavolala na nějaký inzerát a domluvila si schůzku, ale nakonec jsem tam 
vždycky ani nešla

Ano

práci jsem si pak ani nehledala, vůbec jsem si nevěřila, že bych mohla 
pracovat

Ano

zkoušela jsem zahradnickou CHD, vůbec to na mě nepůsobilo rehabilitačně, 
nebo nácvikově, nebylo to k ničemu

Ano

problémy se soustředěním Ano
velká překážka byla nemoc a různý projevy, fyzicky víc vyčerpaná, 
nezvládám fyzicky náročné práce, špatné soustředění

Ano

všichni ale čekali výkon, za to jsem byla placená Ano
problém je vztah s kolegy v práci, nemoc mi v tom dělá paseku, Ano
my lidi s duševním onemocněním máme hrozně nízký sebevědomí Ano
nemůžu si vybrat práci která by mě bavila, a kterou bych chtěla dělat, po 
tolika letech nemoci ani nevím, co bych vlastně chtěla dělat, na co ještě mám

Ano

paranoia, když se dostanu do kolektivu, kde do sebe lidi rejpaj, tak to po čase 
začne v hlavě rejpat, začíná strach, nevím, jestli je to legrace nebo pro ti mě 
něco mají

Ano

poruchy vůle, dál je těžký najít si smysl proč do té práce jít, proč to dělat, 
když mi bylo špatně, měla jsem problém i do práce

Ano

všechno je to o mé hlavě Ano
mám problém s komunikací s lidmi, jak kdo co myslí, co tím chce říct Ano
pod vlivem prášku se mi hodně třepou ruce Ano
taková dezorientovanost -  když po mě někdo chce, abych něco udělala, 
najednou nevím

Ano

když jsem nastupovala, vymýšlela jsem si, že mám důchod na astma, EB 
virózu ,nikdy jsem nepřiznala, že to mám na hlavu, zaměstnavatel se vždycky 
ptá proč a vždycky chtěl něco slyšet, když bych jim to neřekla, asi bych 
nedostala práci

Ne ano

strach že tu práci nezvládnu Ano
poruchy s pamětí, jednu dobu to bylo hrozné Ano
myšlení celkově nebylo takový, abych mohla přijmout práci, tak jsem tam 
nenastoupila

Ano

objevila se občas paranoia, problémy s lidmi, pocit že proti mně něco mají, 
rostla nemoc, takže většinou jsem to řešila tak, že jsem z práce utekla, buď do 
slova, anebo jsem dala výpověď

Ano

u většiny prací chtěli vzdělání, všude kam bych byla ochotná nastoupit, ale 
chtěli maturitu

Ano

byla jsem taky s dítětem a sama, tak byl problém s pracovní dobou, kvůli 
školce, nenašla jsem vhodnou práci

Ano

v posledních letech jsem sháněla na částečné úvazky, ale to byl problém Ano
dají se najít úklidy, to jo, ale ne práce na částečný úvazek na úrovni, leckde 
zaměstnají invalidu, ale chtěj zase 8 hodin minimálně

Ano

nej větší překážka je soustředění, třes z léků a komunikace s lidmi Ano
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Tabulka 27 Rozhovor s respondentem 5

Jaké překážky (problematické situace) uvádí respondent Překážky, 
s kterými 
se setkal 
(osobní 
zkušenost)

Překážky,
které
vnímá, ale 
osobně se 
s nimi 
nesetkal

nízké vzdělání, mám jen střední bez maturity, protože to jsem nedokončila 
kvůli nemoci

Ano Ne

nechci zaměstnavatelům říkat své nemoci, přes ty organizace je tohle lepší, 
pomohli mi na prvních schůzkách, když jsem byla v léčebně, tak jsem řekla, 
že jsem měla komplikace se žlučníkem

Ano Ne

je těžký poznat jakou práci, co zvládnu, co je pro mě vhodný Ano Ne
pociťuju, že mi chybí angličtina, měla bych umět trochu na počítači Ano Ne
po lécích -  špatná fyzická kondice, utlumenost nebo únava Ano Ne
po prášcích jsem ztloustla 20kg, takže jsem měla celkově špatnou kondici, ale 
nevnímala jsem to jako překážku

Ano Ne

nebyla jsem schopná se soustředit Ano Ne
vždycky je lepší najít si nějakou organizaci, která vám pomůže, sama jsem  
neměla to štěstí, volala jsem na pár inzerátů, ale tam většinou ani 
neodpověděli

Ano Ne

pro lidi s duševním onemocněním -  co je pro ně těžké -  jsou předsudky, 
člověk ani neví co si pod diagnózou má představit, takže určitě jsou 
předsudky, snažím se tomu vyhnout, nesděluji své onemocnění

Ne ano

problém je nemoc, aby se člověk udržel, aby nespadl do nicoty, aby nezůstal 
doma

Ano Ne

Tabulka 28 Rozhovor s respondentem 6

Jaké překážky (problematické situace) uvádí respondent Překážky, 
s kterými 
se setkal 
(osobní 
zkušenost)

Překážky,
které
vnímá, ale 
osobně se 
s nimi 
nesetkal

jednoznačně je překážka diskriminace, jakmile jsem řekla co mi je, tak i tam 
kde by byli ochotny mě zaměstnat na 4 hodiny, tak i tam mě odmítli, řekla 
jsem rovnou, že se lečím s nervama

Ano

někteří zaměstnavatelé mi řekli, že mě nevezmou s invalidním důchodem Ano Ne
problémy s pamětí, hodně normálních věcí hlava nebrala Ano Ne
zaměstnavatelé otevřeně odmítají lidi s postižením Ano Ne
mám poškozenou paměť, nemůžu číst Ano Ne
taky mám revma, to taky zužovalo okruh možných zaměstnání, nesměla bych 
nikde chodit, musím jen sedět

Ano Ne

strach z toho, že nezvládnu úkoly na mě kladené Ano Ne
hledala jsem si práci na 4 hodiny denně, ale takový místa nejsou Ano Ne
obavy, že nezvládnu dobře, že to nebudu vědět, někdo zavolá a já nebudu 
znát, co mu poradit

Ano Ne

nesoustředěnost, jsem chvíli mimo, myšlenkami zaběhnu někam mimo, 
probere mě do reálu, až třeba zazvoní telefon

Ano Ne

výpadky paměti, to je ovlivněno léky, ale já bez nich být nemůžu Ano Ne
největší překážka -  vytváření pracovních míst na zkrácený pracovní úvazek, 
je jich málo

Ano Ne

jednou za měsíc jezdím na injekci -  zabere mi to celý den, ale nutí mě 
zaměstnavatel k tomu, abych si na to vybírala dovolenou

Ano Ne

víc peněz na zaplacení dobrých terapeutů, dobrý lidi odchází, nutí je to, 
protože mají málo peněz

Ano Ne

zkušenost v minulosti s odebráním invalidního důchodu, takže jsem se pak Ano Ne
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bála, na základě toho, že jsem pracovala v chráněné dílně a na základě 
vysokého IQ
Pomohli mi v PZ, že mi vyhledali informace o volných místech, ta hlava mi 
to nebrala, nedocházeli mi základní souvislosti

Ano Ne

jsem silně bloudivá, je pro těžký kamkoliv dojet na nové místo ano Ne

Tabulka 29 Rozhovor s respondentem 7

Jaké překážky (problematické situace) uvádí respondent Překážky, 
s kterými 
se setkal 
(osobní 
zkušenost)

Překážky,
které
vnímá, ale 
osobně se 
s nimi 
nesetkal

Problémy s lidmi, ve vztazích, to se může stát více klientům, např. něco mi 
řekla, ale já jsem to jinak pochopila, takže jsme to pak řešili s čase 
manažerkou, bylo to hodně problematických situací

Ano Ne

obavu jsem měla ze všeho, byla to obava z přechodu z dílny, obava že to 
nezvládnu

Ano Ne

co v práci bylo těžké -  zdraví lidé, bála jsem se jich, jednání s nimi, obavu 
jsem měla ze všech

Ano Ne

neuměla jsem jednat s lidmi, ukázala mi to Jitka, jak to mam udělat, jak 
s nimi jednat

Ano Ne

se vstáváním jsem měla potíže, ale naštěstí jsem pracovala odpoledne Ano Ne
špatné soustředění Ano Ne
také jsem měla období, kdy jsem byla strašně unavená, ale byla možnost 
vyměnit si službu, byla vstřícná i moje kolegyně z práce

Ano Ne

léky, vliv měly, ale já to ani moc nevnímala Ano Ne
komunikace s lidmi byl problém Ano Ne
nej větší překážka je nepochopení ze strany nadřízeného a pracovní kolektiv, 
to je pro nás hodně důležité

Ano Ne

je to těžký, když se vžiju do toho, že člověk má větší šanci, že ho přijmou, 
když to neprozradí, ale když se pak objeví ta nemoc, tak okolo nevěří, a pak 
to napomáhá tomu, že vedoucí řekne tak to ne, tebe tady nechceme. Myslím, 
že je důležitý to po nějaký době říct, když už s ním má vztah, a pak je taky 
dobry, když má k ruce sociálního pracovníka, který mluví s nadřízeným

Ne Ano
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Příloha C - Náhled otázek pro pracovníky podporovaného zaměstnání
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1. část -  demografické údaje, profesní údaje

1. Pohlaví
2. Kolik je Vám let?
3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
4. Jak dlouho pracujete v oblasti podporovaného zaměstnávání?
5. Máte v rámci své pracovní kariéry zkušenost ještě s jiným pracovně rehabilitačním 
programem pro duševně nemocné? (např. Job club, podpůrná skupina apod.)

2. část - bariéry v pracovním uplatnění

Tematický okruh - hledání zaměstnání
6. Jaké máte zkušenosti ze spolupráce s klienty s hledáním práce? (S čím se klienti 
setkávají?)
7. Setkávají se klienti při hledání zaměstnání s nějakými překážkami? (Co je pro ně 
problematické?)

Tematický okruh - kontaktování zaměstnavatelů
8. Jaké máte zkušenosti ze spolupráce s klienty s kontaktováním zaměstnavatelů? (S čím se 
klienti setkávají?)
9. Setkávají se klienti (nebo Vy) při kontaktování zaměstnavatelů s nějakými překážkami? 
(Co je pro ně problematické?)

Tematický okruh - získání zaměstnání
10. Jaký je  pro klienty začátek v novém zaměstnání?
11. Setkávají se při startu v novém zaměstnání s nějakými překážkami? (Co je pro ně 
problematické?)

Tematický okruh - průběh zaměstnání (udržení zaměstnání)
12. S čím se klienti dále v průběhu zaměstnání setkávají?
13. Setkávají se v průběhu zaměstnání s nějakými překážkami? (Co je pro ně v průběhu 
zaměstnání problematické?)

Tematický okruh - dovednosti vztahující se k získávání a udržení si práce (nejedná se
o speciální dovednosti, které člověk získá odbornou přípravou, ale o „obecné“ 
dovednosti).
14. Setkáváte se při spolupráci s klienty s tím, že by klientům chyběly obecné dovednosti 
vztahující se k získávání a udržení si práce? (jako např. péče o sebe, orientace v komunitě, 
používání veřejné dopravy, vlastní pracovní předpoklady a kariéra, motivace k práci, 
zvládání emocí apod.)

Tematický okruh -  vnější překážky pro pracovní uplatnění 
Zaměstnavatelé
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15. Setkáváte se spíše se zaměstnavateli, kteří jsou ochotni zaměstnávat osoby s duševním 
onemocněním, nebo se zaměstnavateli, kteří nejsou ochotni tyto osoby zaměstnávat?
16. Co si myslíte o tom, jak jsou v současné době zaměstnavatelé motivováni 
k zaměstnávání osob s duševním onemocněním (se zdravotním postižením)?

Typ postižení
17. Myslíte si, že zaměstnavatelé při výběru zaměstnanců upřednostňují určitý typ 
postižení před jiným?
18. Setkal/a jste se s tím někdy v praxi?

Pracovní trh, „vhodnost“ dostupných pracovních míst
19. Co považujete za „vhodné pracovní příležitosti“ pro osoby s duševním onemocněním?
20. Jsou tato místa na pracovním trhu dostupná? (Která více a která méně.)

Legislativa
21. Jaký je Váš názor na právní úpravu zaměstnávání osob se zdravotním postižením 
v zákoně o zaměstnanosti?
22. V čem vnímáte negativa této právní úpravy pro možnosti pracovního uplatnění osob 
s duševním onemocněním?

Pracovně rehabilitační programy v Praze
22. Co si myslíte o síti pracovně rehabilitačních programů pro osoby s duševním 
onemocněním v Praze? (nedostatky v síti služeb)

23. Závěrečná otázka: Jakou překážku v pracovním uplatnění osob s duševním 
onemocněním Vy hodnotíte jako nej významnější?

I 3. část - tematické okruhy a doplňující otázky v případě jejich nezodpovězení 

v předchozí časti

Volba zaměstnávání, uplatnění v rámci své profese
Mají klienti možnost přiměřeného pracovního uplatnění vzhledem ke svému vzdělání, 
pracovním zkušenostem?
Mají klienti možnost pracovního uplatnění v rámci své profese?

Stigmatizace, předsudky
Zmiňují klienti zaměstnavateli, že mají duševní onemocnění?
Pokud se zaměstnavatel dozví o onemocnění klienta, s čím jste se setkal/a, s čím se 
setkávají klienti? (ze strany zaměstnavatelů, ze strany kolegů)
Setkal/a jste se s předsudky ze strany zaměstnavatelů? Popište situaci.

Vliv onemocnění a jeho projevů
Jaké omezení přináší klientům nemoc vzhledem k pracovnímu uplatnění? S čím se 
setkáváte při spolupráci s klienty?
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1. část -  demografické údaje, předpoklady k pracovnímu uplatnění

1. Pohlaví
2. Kolik Vám je  let?
3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
4. Jaké je vaše hlavní zaměstnání nebo popřípadě co během dne děláte?

Placené zaměstnání*

Dobrovolná práce* (neplacená)

Prezenční studium / postgraduální studium 

Mateřská (rodičovská) dovolená

V domácnosti

V plném invalidním důchodu**

V částečně invalidním důchodu**

Osoba zdravotně znevýhodněná (rozhodnutím OSSZ)** 

Žádné

Jiné (uveďte, prosím, jaké)

*Pokud pracujete, jaké je konkrétně Vaše zaměstnání?
*Kolik času trávíte v práci?
*Máte se zaměstnavatelem podepsanou smlouvu? Jakou?
** Kdy Vám byl přiznán invalidní důchod/zdravotní znevýhodnění?

5. S jakým duševním onemocněním se léčíte?
6. Jak dlouho se s tímto onemocněním léčíte?
7. Kde bydlíte?

2. část -  bariéry v pracovním uplatnění

8. Popište mi, prosím, stručněji (v několika větách) Vaše pracovní zkušenosti od dob školy, 
co kdy a kde jste dělal.

Tematický okruh - hledání zaměstnání a kontaktování zaměstnavatelů
9. Jak jste si hledal/a práci? (Hledal/a jste práci sám, s pomocí někoho blízkého nebo 
s pomocí nějakého pracovníka?)
10. Jaké to pro Vás bylo? (Co Vám chybělo?)
11. Setkal/a jste se při hledání zaměstnání s nějakými potížemi (překážkami)?
12. Co si myslíte, že by Vám v tom mohlo pomoci?
13. Zmínil jste zaměstnavateli své duševní onemocnění?
14. Jak na to zaměstnavatel reagoval?



123

15. Jak to probíhalo, když Vás do zaměstnání nepřijali?

Tematický okruh - průběh zaměstnání (udržení zaměstnání)
16. Jaké to bylo v práci?
17. Co pro Vás bylo těžké? Narazil/a jste v průběhu zaměstnání na nějaké potíže 
(překážky)?
18. Jak jste to řešil/a?

Tematický okruh - Vliv onemocnění a jeho projevů
19. Pociťoval/a jste (pociťujete) vliv onemocnění na Vaše fungování v práci?
20. Vnímáte nějaké omezení vyplývající z nemoci?

Tematický okruh - Dovednosti vztahující se k získávání a udržení si práce (nejedná se 
o speciální dovednosti, které člověk získá odbornou přípravou, ale o „obecné“ 
dovednosti)
21. Když jste hledal/a zaměstnání, pociťoval/a jste, že Vám chybí některé dovednosti? 
(např. používání hromadné dopravy, jednání s lidmi, péče o sebe)
22. Pociťoval/a jste v průběhu zaměstnání, že Vám chybí některé dovednosti? (např. 
pravidelné vstávání, soustředěnost na práci, vztahy na pracovišti)

Závěrečná otázka
23. Co pro Vás bylo/je největší překážka v pracovním uplatnění?

3. část - tematické okruhy a doplňující otázky v případě jejich nezodpovězení 

v předchozí časti

Tematický okruh - Ukončení zaměstnání
Co bylo důvodem ukončení zaměstnání?
Co by Vám v zaměstnání pomohlo, abyste si práci udržel/a? (např. pomoc od ostatních 
pracovníků, možnost vypovídat se, vstřícnost ze strany nadřízeného)

Tematický okruh - Volba zaměstnávání, uplatnění v rámci své profese
Měl jste/máte možnost pracovního uplatnění vzhledem ke svému vzdělání, pracovním 
zkušenostem?
Chtěl/a byste se uplatnit ve své profesi?
Co Vám v tom brání? (Co by Vám mohlo pomoci?)

Tematický okruh - Stigmatizace, předsudky
Zmínil/a jste zaměstnavateli (ostatním pracovníkům), že máte duševní onemocnění?
Jak na to reagoval/i?
Setkal/a jste se s předsudky? (Jak to vypadalo?)


