
 

Příloha 1 
 

Kazuistika 

 

Křestní jméno klienta: Denisa 

Sociální služba / program nebo programy: Sociální rehabilitace/podpora práv 

Doba využívání služby: září 2020 – cca květen 2021 

 

Výchozí situace klienta 

Denisa měla cca před třemi lety autonehodu, po které má následky. Původně používala 

k pohybu vozík, v době kontaktu chodila, chůzi měla lehce zhoršenou. Měla také třes rukou, 

lehce zhoršenou výslovnost a problémy s močovým měchýřem. Obrátila se na Rytmus kvůli 

pomoci s hledáním práce. Krátce předtím skončila v Balíkovně České pošty, kde ji 

neprodloužili dohodu. Měla pouze víkendový přivýdělek – úklid v Penny. Kromě ID II. stupně 

a přivýdělku neměla žádné příjmy. Trvalé bydliště měla u rodičů, ale fakticky bydlela 

v Benešově sama v bytě. Dříve pracovala jako servírka, kterou byla i vyučená, ale kvůli třesu 

rukou už tuto práci nemohla dělat. Práci servírky měla předtím hodně ráda a byla nešťastná, že 

už to nebude nikdy dělat. K hledání práce ji kromě potřeby financí a užitečnosti motivoval také 

tlak rodičů. Denisa měla proměny nálad, kdy jednou přišla pozitivně naladěná a jindy 

depresivní a vše viděla černě. Působila dojmem, že není se svým zdravotním stavem po 

autonehodě dosud smířená. 

Zmapované potřeby (ve vztahu k výchozí situaci) 

Denisa potřebovala pomoct s hledáním práce, ujasnit si, jakou práci by vlastně chtěla a 

zvládala. Také potřebovala pomoct v orientaci v dávkách, o jaké může žádat, a podmínkách, 

které pro to musí splňovat.  Někdy potřebovala psychicky podpřit. Denisa potřebovala rychle 

sehnat nějakou práci, aby se jí zvedlo sebevědomí a přestala si „připadat k ničemu“, což se tak 

rychle nepodařilo. 

  



 

Představy a přání klienta 

Denisa přišla s představou, že v Rytmusu dostane nabídky práce „pro postižené“ a hned 

bude zaměstnaná na nějakém chráněném pracovišti. Po vysvětlení, jak spolupráce bude 

probíhat, byla poněkud rozčarovaná. Denisa si také představovala větší podporu od státu a od 

Rytmusu doprovody na úřady, od kterých očekávala větší pravděpodobnost úspěchu při 

žádostech o dávky apod. Později pochopila, že si vše, co je reálné, může vyjednat sama. 

Zaměření spolupráce 

Pomoc s vyhledáváním nabídek práce, pomoc s úpravou životopisu, pomoc 

s odpovídáním na nabídky. Později zprostředkování pracovní rehabilitace, doprovody do Prahy, 

kde se Denisa neorientuje. Později podpora při udržení práce – ranní volání kvůli brzkému 

vstávání. 

 

Cíle: Najít dlouhodobé pracovní uplatnění, které mě bude naplňovat a zvýší můj příjem. 

Zažádat o dávky státní sociální podpory/podpory v nezaměstnanosti. Udržet si práci 

v Disposervisu. 

Průběh služby 

Nejdřív byl upraven Denise životopis, který měla sice vytvořený, ale v nějaké podivné 

šabloně, kde byl na prvním místě zdravotní stav. Navíc tam chyběli někteří zaměstnavatelé. 

Denisa pak společně s pracovníkem vyhledávala nabídky na internetu a odpovídaly na ně. 

Denisa byla hodně aktivní i sama. Většinou odpovídala přes internetové formuláře, kde 

zaměstnavatelé chtěli pouze životopis. Denisa odmítala psát motivační dopis, protože se 

nechtěla vychvalovat, říkala, že si sama myslí, že je k ničemu. Pracovník ji ale podporoval, že 

je naopak silná a houževnatá, když od svého úrazu dosáhla takového pokroku. Většinou to 

pomohlo, občas sena schůzkách rozplakala, ale po chvíli zas byla schopná pokračovat. Dvakrát 

byla doprovázena na úřad práce – kde se jednou snažila zažádat, resp. získat informace o 

dávkách v hmotné nouzi. Pracovník ji předtím upozorňovala, že s invalidním důchodem je 

nedostane. Denisa si to chtěla ověřit, což bylo v pořádku. Podruhé byla zažádat o pracovní 

rehabilitaci s již vyplněným formulářem. Denisa byla vhodný kandidát na ergodiagnostiku, kde 

by mohli zjistit její možnosti a poradit, jakou práci by mohla dělat, doporučit rekvalifikační 



 

kurz, který by ji ÚP potom proplatil. Denisa došla zatím jen k prvnímu kroku – ergodiagnostice, 

se kterou byla velmi spokojená. Pracovnice Rytmusu ji při tom doprovázely do Prahy na 

Albertov, protože se bála, že tam zabloudí. Cestu zpátky už ale jezdila sama. Byla tam cca 

pětkrát. Protože v Rytmusu se na přechodnou dobu uvolnilo místo uklízečky, začala Denisa 

nejprve jednou týdně uklízet zde, tím si alespoň něco vydělala. Navíc Rytmus s ní byl moc 

spokojen, že je opravdu pečlivá a práci vykonává svědomitě.  Potom se uvolnilo místo 

doplňování zboží ve stavebninách po jiné klientce, se kterou nebyli spokojení, a Denisa to vzala, 

vyzkoušela, a nakonec ji zaměstnali. Protože ale musela brzy vstávat, na což nebyla několik let 

zvyklá, s pracovníkem se domluvily, že jako podporu pro udržení práce ji bude ráno v 6 hodin 

volat, aby nezaspala. To pokračovalo do jejího odjezdu do lázní, o kterém na začátku sama 

informovala zaměstnavatele. S ním komunikovala celou dobu sama, jen úplně poprvé ji 

přivedla a představila pracovnice Rytmusu. 

 

Výsledky spolupráce 

Podařilo se najít práci na zkrácený úvazek, smlouvu má sice Denisa na dobu určitou, ale 

je pravděpodobné, že když jí to půjde dobře, smlouva bude prodloužena. Nepodařilo se získat 

žádné dávky, ani podporu. Denisa měla nejdřív problém získat od majitele bytu, ve kterém 

bydlí, rozpis nákladů a potvrzení o jejich zaplacení. Později, když měla práci, už to přestala 

řešit. Udržet práci se zatím daří, ale Denisa je ještě ve zkušební době, o odjezdu do lázní 

informovala zaměstnavatele předem, tak to snad nebude překážka, až se vrátí. 

Z pohledu pracovníků z Rytmusu je Denisa vyrovnanější. Práce jí zvedla nejen příjem, ale i 

sebevědomí. Díky radám a doporučení ergoterapeutky se zlepšuje i po fyzické stránce. Začíná 

věřit tomu, že bude jednou znovu dělat servírku. Jelikož se zdá, že v práci dobře zapadla do 

kolektivu, rozšířila si okruh známých – např. s jedním kolegou jezdí do práce autem. 

Denisa je nakonec se službou spojena a má pocit, že jsme jí pomohli. Kromě tipu na práci 

ocenila i ergodiagnostiku v rámci pracovní rehabilitace od ÚP, o níž nevěděla. 

 

Aktivní zapojení  

Denisa si velmi aktivně vyhledávala nabídky práce i na ně samostatně odpovídala. 

Protože je spíše pro osobní kontakt, byla trochu laxnější při úpravě životopisu či psaní motivace 



 

– tu společně psaly s pracovníkem pouze jednou a Denisa chtěla být co nejvíce stručná. V nové 

práci si vše vyjednala sama. 

Svým způsobem byl do spolupráce zapojen úřad práce formou pracovní rehabilitace, o 

jejíž existenci jsem ji informovala a podpořila při podání žádosti (formulář, podání). Alespoň 

první část zafungovala, ÚP jí pracovní rehabilitaci schválil a poskytl ergodiagnostiku, 

pokračování neproběhlo kvůli tomu, že Denisa získala zaměstnání. Kromě doprovodu při 

podání žádosti už si Denisa vše s ÚP vyřizovala sama, občas potřebovala jen vysvětlit nějaké 

formulace v dokumentech. 

 

Překážky, náročné situace 

Z Denisiny strany ze začátku spolupráci trochu komplikovala její zkreslená představa o 

fungování Rytmusu a také její „horší dny“, kdy na tom byla psychicky špatně a vše viděla černě. 

Psychologickou pomoc, která ji byla nabízena vyhledat, ale odmítala. Pracovník na ni netlačil 

a když třeba volala, že ji není dobře a schůzku chce odložit na jindy, vyšel ji vstříc. Získání 

příspěvku na bydlení, na který by před získáním zaměstnání nejspíš dosáhla, komplikoval 

majitel bytu, který nebyl schopen nebo ochoten dodat potřebné dokumenty. Pracovník nabídl 

pomoc ve vyjednávání s majitelem, ale Denisa to odmítala, tudíž ji bylo vysvětleno, že bez 

těchto dokumentů příspěvek prostě nezíská, aby počítala s tímto rizikem. Jinak ji pracovník 

nechal dále volnou ruku, aby ji nezneschopňoval. 

Někdy se pracovník potýkal s Denisinou tvrdohlavostí, když např. odmítala psát 

motivační dopisy nebo trvala na tom, že má nárok na dávky hmotné nouze. 

Náročné zřejmě také bylo, když pracovník viděla, jak je Denisa schopná a jak moc práci chce, 

i kolik toho pro získání dělá, ale na její odpovědi se zaměstnavatelé často ani neozvali. Náročné 

bylo i to, když říkala, že „nic neumí a nemůže“ a měla tendence se litovat. 

 

Funkční nástroje a postupy 

Individuální přístup k Denise dle její povahy. Netlačit, trpělivě vysvětlovat, ukazovat a 

ona si k tomu došla sama. Nezneschopňovat, nechat jí volnou ruku, nechat co nejvíc věcí na ní 

samotné. Výrazně situaci změnilo získání zaměstnání, a to jak po finanční, tak po psychické 

stránce. 

  



 

Nefunkční nástroje a postupy 

Jakýkoliv nátlak na to, aby udělala něco, co sama nechtěla. Snadno by to vedlo k ukončení 

služby z Denisiny strany. Jednu dobu nefungovaly schůzky dopoledne, proto se přesunuly na 

odpoledne. 

  



 

Příloha 2 
 

Otázky do rozhovoru 

 

1. Jakým způsobem/metodou služba rozvíjí své klienty v jejich životech? 

2. Jaké jsou silné a slabé stránky služby? 

3. Jaké jsou možnosti službu dále rozvíjet? 

4. Jaké faktory na straně klienta/pracovníka hrají roli v účinnosti služby? 

5. Jaké oblasti života se daří službou dobře rozvíjet a proč?  

6. Co je naopak těžší mít „pod kontrolou“ a proč?  

7. Jak klienti vyhodnocují účinek služby? 

8. Jak pracovníci vyhodnocují účinek služby na klientech? 

  



 

Příloha 3 
 

Informovaný souhlas s poskytnutím a využitím výzkumného rozhovoru pro 

bakalářskou práci 

 

 

Souhlasím s poskytnutím rozhovoru pro bakalářkou práci Zuzany Kočové na téma „Sociální 

rehabilitace osob s mentálním postižením“ a s nahráváním tohoto rozhovoru z důvodu přesného 

zpracování pro výzkumný účel.  

Autorka bakalářské práce se zavazuje, že pro zachování anonymity ve své práci změní jméno 

informanta. Informant byl poučen, že má právo neodpovídat na otázky a kdykoliv může 

rozhovor přerušit nebo ukončit.  

 

 

 

 

V …………………… dne ……………… 

 

.……………………………… 

Podpis informanta 

 

 


