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Abstrakt 

 

Bakalářská práce se zabývá sociální rehabilitací pro osoby s mentálním postižením. Tato práce 

je členěna na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou obsaženy informace 

zaměřující se na problematiku mentálního postižení a o účelu služby sociální rehabilitace. 

Poslední část předchází praktické části, která se zabývá organizací Rytmus Střední Čechy, o. p. 

s., ve které bylo provedeno výzkumné šetření. 

Cílem bakalářské práce je zjistit, jaký potenciál má služba „sociální rehabilitace“ podpořit 

samostatný život osob s mentálním postižením. K řešení hlavní výzkumné otázky byla použita 

metoda kvalitativního výzkumu. Pro sběr dat byly využity polostrukturované rozhovory. 

Rozhovory byly provedeny v prostorách organizace s celkem pěti pracovníky této služby. 

Výsledky výzkumu ukazují, že služba prosazuje své ambice v rámci integračního působení na 

většinovou společnost, s cílem zlepšit kvalitu života osob s mentálním postižením, a že 

podpůrné činnosti služby sociální rehabilitace vedou k naplňování cílů, a ke snižování rizik 

sociálního vyloučení. 
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Abstract 

This bachelor thesis deals with social rehabilitation for people with intellectual disabilities. This 

bachelor thesis is divided into the theoretical and practical part. The theoretical part contains 

information focusing on the issue of intellectual disabilities and the purpose of social 

rehabilitation services. The last part precedes the practical part, which deals with the 

organization Rytmus Central Bohemia, o. P. S., In which a research survey was conducted. 

The aim of the bachelor's thesis is to find out what potential the "social rehabilitation“ have 

during support of independent life of people with intellectual disabilities. The method of 

qualitative research was used to solve the main research question. Semi-structured interviews 

were used for data collection. The interviews were conducted on the organization's premises 

with a total of five employees of this service. 

The results of the research show that the service promotes its ambitions during integrative action 

on the majority society, in order to improve the quality of life of people with intellectual 

disabilities, and that support activities of the social rehabilitation service lead to meeting goals 

and reducing risks of social exclusion. 
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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá sociální rehabilitací osob s mentálním postižením. Cílem této 

práce je zmapovat prostřednictvím technik kvalitativního výzkumu úroveň osobních 

kompetencí a soběstačnosti osob s mentálním postižením a následně posoudit, zda poskytování 

služby naplňuje své cíle. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické.  

Teoretická část je rozdělena do tří kapitol. První kapitola se zabývá systémem péče o osoby s 

mentálním postižením v souvislosti s jejich potřebami, kvalitou života v procesu sociálního 

fungování, typologií služeb a specifiky sociální práce s touto cílovou skupinou. Druhá kapitola 

pracuje s pojmem sociální rehabilitace jako sociální služba a zabývá se dalšími jejími 

charakteristikami. Poslední kapitola teoretické části je věnována organizaci Rytmus Střední 

Čechy, která předchází praktické části.  

Praktická část s využitím technik kvalitativního výzkumu vyhodnocuje život lidí s mentálním 

postižením s využitím služby sociální rehabilitace ve vybrané sociální službě. Výzkum je 

uskutečněn v nestátní neziskové organizaci Rytmus Střední Čechy, o. p. s.  

  



Annotation 

This bachelor thesis deals with the social rehabilitation of people with intellectual disability. 

The aim of this work is to map through qualitative research at the level of personal competencies 

and self-sufficiency of people with intellectual disabilities and then explore if the provision of 

the service fulfiil your objectives. The bachelor thesis is divided into two parts, theoretical and 

practical. 

The theoretical part is divided into three chapters. The first chapter deals with the system of 

care for people with intellectual disabilities in connection with their needs, quality of life in the 

process of social functioning, typology of services and the specifics of social work with this 

target group. The second chapter works with the concept of social rehabilitation as a social 

service and deals with other characteristics. The last chapter of the theoretical part is devoted 

to the organization Rytmus Střední Čechy, o. p. s., which is following the practical part of the 

bachelor’s thesis. 

The practical part uses the techniques of qualitative research to evaluate the lives of people with 

intellectual disabilities with use a social rehabilitation service in a selected social service. The 

research is carried out in the non-governmental non-profit organization Rytmus Střední Čechy, 

o. p. s.  
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ÚVOD 
 

Služba sociální rehabilitace přináší několik možností, jejichž cílem je posílení osobních 

kompetencí a soběstačnosti osob, využívat osvojené sociální návyky a pohybovat se 

v přirozeném prostředí pohodlně a nezávisle. K tomu, aby poskytování této služby bylo co 

nejvíce efektivní, je zapotřebí, aby činnost služby byla vždy realizována správným směrem a 

uměla se přizpůsobit konkrétním potřebám daného uživatele. 

 

Poskytování podpory můžeme vnímat několika různými způsoby. Klíčovým měřítkem je 

mapování životní situace uživatele, ve které se nachází. V životě osob s mentálním postižením 

se odehrávají různé životní situace, které mají vliv jednak na samotného klienta, ale i jeho 

sociální okolí. Mapováním životní situace klienta vnímáme tedy jako způsob identifikace a 

hledání různých faktorů, které ovlivňují plnohodnotný život.  

 

Teoretická část bakalářské práce se nejprve zabývá systémem péče o osoby s mentálním 

postižením, jejich potřebám, kvalitou života v procesu sociálního fungování, sociální ochranou 

a v neposlední řadě specifiky sociální práce s touto cílovou skupinou. Druhá část pracuje 

s pojmem sociální rehabilitace jako sociální službou a jejími charakteristikami. Poslední část je 

věnována organizaci Rytmus Střední Čechy., která navazuje na praktickou část bakalářské 

práce.  

Hlavním cílem praktické části je vyhodnotit jednak potenciál služby sociální rehabilitace, 

ale také život lidí s mentálním postižením po absolvování této služby. Praktická část bude 

realizována pomocí kvalitativního výzkumu, metodou strukturovaného rozhovoru. Pozornost 

je věnována účinku služby při poskytování podpory osobám s mentálním postižením, dále práce 

mapuje jednotlivé způsoby, kterými služba naplňuje své cíle a poslání. 
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Teoretická část  

 

1 Systém péče o osoby s mentálním postižením 
 

 

 

1. 1 Vymezení cílové skupiny  

 

Lidé s mentální postižením jsou specificky významnou skupinou, která vyžaduje 

společenskou pozornost. Osoby se zdravotním postižením nelze považovat za homogenní 

skupinu, poněvadž uplatňované přístupy k jednotlivcům této skupiny, s ohledem na stupeň 

postižení, jsou zcela odlišné (Votava, 2003). Ve svých aktivitách a činnostech, ať už se jedná o 

plnění svých plánů, potřeb či při rozvíjení komunikačních schopností, bývají často omezovaní 

(Kalvach, 2011).  

S vymezením této cílové skupiny a jejím definováním se můžeme dle různých publikací 

setkat v několika zněních. Existuje několik definic, které charakterizují toto postižení. Za 

mentální postižení nebo také mentální retardaci můžeme označit postižení, kdy podstatou 

onoho postižení je inteligence, která v důsledku poškození mozku, nevratně snížená. Jedinec je 

z tohoto důvodu zaostalý ve vývoji intelektových schopností a často závislý na pomoci druhé 

osoby. Vágnerová pojem mentálního postižení a mentální retardace vnímá jako velice si 

navzájem podobná až totožná spojení. Ve své knize definuje mentální retardaci jako „souhrnné 

označení vrozeného postižení rozumových schopností, které se projeví neschopností porozumět 

svému okolí a v požadované míře se mu přizpůsobit. Je definována jako neschopnost dosáhnout 

intelektového vývoje, přestože postižení jedinec byl přijatelným způsobem výchovně 

stimulován“ (Vágnerová, 2004, s. 289). 

Naopak Valenta tyto dva termíny, mentální postižení a mentální retardaci, definuje odlišně. 

Dle Valenty mentální postižení zahrnuje „i takové hraniční pásmo kognitivně-sociální 

disability, které znevýhodňuje klienta především při vzdělávání na běžném typu škol a indikuje 

vyrovnávací či podpůrná opatření edukativního, popřípadě psychosociálního charakteru“ 

(Valenta, 2012, s. 30). Naproti tomu mentální retardace nemá zcela jednoznačné ukotvení. 

Mentální retardaci Valenta vymezuje jako určité zpoždění duševního vývoje, ve kterém došlo 

k narušení veškerých schopností. Přesněji řešeno, definuje ji jako „vývojovou poruchu 

rozumových schopností demonstrující se především snížením kognitivních, řečových, 
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pohybových a sociálních schopností s prenatální, perinatální i časně postnatální etiologií, která 

oslabuje adaptační schopnosti jedince“ (Valenta, 2012, s. 31). 

Z latinského překladu pojem mentální retardace vychází z názvu „mens“ a „retardare“, ve 

významu „duše“ a „opozdit se“. Mezinárodní klasifikace nemocí dle WHO definuje mentální 

retardaci jako „1stav zastaveného nebo neúplného duševního vývoje, který je charakterizován 

zvláště porušením dovedností, projevujícím se během vývojového období, postihujícím všechny 

složky inteligence, to je poznávací, řečové, motorické a sociální schopnosti“ (MKN-10, 2021). 

Podobně definuje mentální retardaci Dolejší. Domnívá se, že „mentální retardace je 

vývojová porucha inteligence psychických funkcí různé hierarchie s variabilní ohraničeností a 

celkovou subnormální inteligencí, závislá na některých z těchto činitelů: na nedostatcích 

genetických vloh; na porušeném stavu anatomicko-fyziologické struktury a funkce mozku a jeho 

zrání; na zvláštnostech vývoje motivace, zejména negativních zkušenostech jedince po 

opakovaných stavech frustrace i stresu; na typologických zvláštnostech vývoje osobnosti.“ 

(Dolejší, 1983, s. 38) 

 
1 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR [online]. Mezinárodní klasifikace nemocí ©2021 [05.04.2021]. 

Dostupné z: https://mkn10.uzis.cz/prohlizec/F70-F79  
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1. 2 Potřeby osob s mentálním postižením  

 

Na vývoji a formování osobnosti jedince s mentálním postižením se podílí několik faktorů. 

Postižení lze chápat jako dlouhodobě zatěžující vliv na jedince, který zhoršuje jeho každodenní 

náročnou životní situaci. Osobnost jedince proto bývá také mnohonásobně složitá vzhledem 

k vývojovým možnostem a omezením. Je zapotřebí osoby se zdravotním postižením motivovat 

ke změnám a podporovat tak jejich sociální fungování, poněvadž přítomnost postižení může 

jedince vést k negativnímu sebehodnocení a pocitu méněcennosti (Vágnerová, 2003).  

Na žebříček lidských potřeb můžeme nahlížet z Maslowova výčtu pyramidy potřeb, který 

dělil potřeby na dvě oblasti. Do první skupiny řadí veškeré potřeby vztahující se k pocitu 

frustrace a k věcem životně důležitým. Jde tedy o potřeby klíčové pro přežití jako například 

potrava, tekutiny, spánek a další. Ve druhé skupině se nachází potřeby spojené s aktivitou 

jedince jako například potřeba cítění či poznání (Maslow In.Kalvach, 2011). 

Naplňování potřeb lidem s mentálním postižením pomáhá k dosažení a udržení přijatelného 

stupně sociální nezávislosti a kvality života. Kalvach (2011) ve své knize uvádí potřeby, které 

ve svých studiích rozdělila Wolfová (1997). Potřeby jsou rozděleny do tří oblastí. První oblast 

potřeb staví na schopnosti autenticity. Wolfová (1997) tuto oblast definuje v procesu 

uvědomění si svého vlastního já, projevování ho v aktivitách a činnostech, a v neposlední řadě 

v tvorbě vlastního obrazu života. Do druhé oblasti potřeb uvádí potřebu autonomie v kontextu 

schopnosti zajištění základních životních nezbytností, umění orientovat se a v přijatelné úrovni 

zvládat tíživé situace vlastními silami. Třetí oblastí, na kterou autorka reaguje je potřeba 

participace ze strany společnosti. Společnost by se měla podílet na vytváření podmínek pro 

důstojný život těchto jedinců, jelikož díky tomuto nastavení by byly minimalizovány negativní 

vlivy jako například sociální izolace a vyloučení (Wolfová, 1997 In. Kalvach, 2011).  

Abychom mohli skutečně naplňovat potřeby uživatelů s mentálním postižením, je nutné 

vědět, co skutečně potřebují a co je skutečně jejich slabinou. Potřeby často předurčují a definují 

osobní cíle, na které je potřeba se zaměřit. V těchto případech je uplatňována metoda 

rozhovoru. Jde o nejpoužívanější metodu během mapování situace klienta, poněvadž klient sám 

ví a sám dokáže ohodnotit své potřeby pro kvalitnější život (Hauke, 2012).  

To, co lidé opravdu potřebují ve svém životě, svoji pozornost věnuje vládní výbor v Národním 

plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením pro období 2015-2020. 

Účelem tohoto plánu je především mapovat a koordinovat vývoj podpory a odstraňovat 

překážky, které brání lidem s postižením plnohodnotně žít a zapojit se tak do společnosti. Tento 
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plán se věnuje jednotlivým oblastím a potřebám života, jako je zdravotní péče, vzdělávání, ale 

také i zaměstnávání na trhu práce, rovnému zacházení a nezávislému životu. Pro plnohodnotný 

život osobám se zdravotním postižením je zapotřebí vytvořit účinný prostor pro jejich začlenění 

do společnosti. Tyto potřeby usnadní tak těmto osobám plnit životní roli a šířit povědomí o 

jejich potřebách většinové společnosti. K uplatnění potřeb je primární zajišťovat především 

možnost vlastního rozhodování, které zlepšují podmínky pro život a předchází sociálnímu 

vyloučení (Vládní výbor pro zdravotně postižené občany, 2015). 

Systému naplňování potřeb se v praxi věnují jednotlivé sociální služby, které mají podporovat 

život lidí s mentálním postižením a předcházet negativním sociálním dopadům. Na základě 

tohoto systému se sociální práce v této oblasti komplexně zabývá všemi oblastmi života lidí s 

postižením, které jsou potřeba řešit a realizovat takové podmínky, které směřují k integraci této 

skupiny. 

 

  



- 14 - 

1. 3 Role sociálního pracovníka 

 

Sociální práce s osobami s mentálním postižením je proces, který je dlouhodobý a 

náročný. Důležitým cílem sociální práce s touto cílovou skupinou je především integrace těchto 

lidí do společnosti. Problematika integrace lidí s mentálním postižením je většinovou 

společností vnímáno jako téma velice kontroverzní, které je často bagatelizováno. Představy 

společnosti bývají často podloženy na základě nejasností, nesrozumitelnosti a předsudků. Proto 

je velice důležité působit na změnu jejich postojů vůči těmto lidem.  

Role sociálního pracovníka a předpoklady pro výkon profese jsou upraveny dle zákona 

108/2006 Sb., o sociálních službách. Sociální pracovník zastává významnou roli v procesu 

ochrany lidské důstojnosti, kteří díky své profesi pomáhají svým klientům se znovu začlenit do 

společnosti. Obecně lze říci, že se jedná o okruhy činností na různých úrovních odbornosti. 

Sociální pracovník je jakýmsi průvodcem klientovy cesty, který zaznamenává veškeré činnosti 

spojené s prevencí sociálního vyloučení (Arnoldová, 2016). 

Smyslem role sociálního pracovníka je vytvářet lidem možnosti pro aktivní začlenění do 

společnosti, žít způsobem takovým, jaký si tyto osoby přejí, aby měli tu možnost a mohli 

setrvávat ve svém přirozeném prostředí. Sociální pracovník vymezuje konkrétní cíle tomu, 

který podporu ve svém životě potřebuje. Sociální pracovník vykonává několik úloh v rámci 

poskytování služeb, provádí sociální šetření a zabezpečuje sociální agendu včetně poskytování 

sociálního poradenství, společně s uživatelem posiluje jeho kompetence, dovednosti a další 

psychosociální potřeby s nímž spojené. Přímá práce s uživatelem služby a individuální přístup 

přináší do oblasti sociální práce pozitivní výsledky díky zvyšování kvality a potenciálu osoby 

s postižením. Cíl sociální práce s osobami s postižením se zaměřuje na důsledné uplatňování 

principu integrace, příp. inkluze. Sociální práce je nástrojem pro strategii sociálního 

začleňování, která se věnuje jednotlivým problematickým okruhům (Časopis Sociální práce, 

2020). 

Integrace je složitý a dlouhodobý proces poznání, který směřuje k takovému cíli, aby lidé 

se zdravotním postižením měli možnost využívat běžně dostupné zdroje a tvořili součást naší 

společnosti. Mojžíšová (2008) ve své publikaci definuje integraci, která je „stavem, ale 

především procesem, jak se daří jedince s postižením začleňovat do společnosti a jak jsme 

schopni tento proces schopni akceptovat a identifikovat se s ním“ (Mojžíšová, 2008, s. 124). 
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Jankovský (2006) ve své publikaci termín integrace rozšiřuje na termín tzv. inkluze, 

kterou vnímá jako „rovnoprávný vztah majority a minority, aniž by existovaly bariéry v nás 

samých“ (Jankovský, 2006 In. Mojžíšová, 2008).  

 

 

1. 4 Kvalita života a koncept sociálního fungování 
 

Člověk je tvor společenský a v rámci lidské společnosti a během života dochází 

k jednotlivým procesům humanizace a socializace. Důležitým faktorem zde hraje sociální 

status jednotlivce ve společnosti. Úkolem sociální ochrany v této oblasti je především 

vyváženost tohoto vztahu, aby byl jedinec jednak schopen akceptace tzn. přijmout své postižení 

a naučit se s ním žít, ale také se v co největší míře integrovat do společnosti (Jankovský, 2005). 

Velké množství osob s mentálním postižením touží ve svém životě po osamostatnění se, 

dosažení osobního štěstí a pocitu životní spokojenosti. K tomuto kroku je zapotřebí vytvářet 

optimální podmínky pro zajištění kvality života a příznivého sociálního fungování. Dříve se o 

kvalitě života se hovořilo jako o zcela objektivním měřítku, které je spojováno s mírou 

nezávislosti a sociálního fungování ve společnosti. Postupem času se tato myšlenka 

transformovala. Kvalita života je hodnocena na základě subjektivního pojetí jedince, a 

v sociální oblasti se začala využívat pro hodnocení sociálních intervencí (Dragomirecká, 2006).   

Jesenský ve své publikaci zmiňuje hlavní složky a předpoklady života zdravotně 

postižených. Tyto složky rozděluje na vnitřní a vnější faktory. Mezi vnitřní faktory řadí fázi 

emočního prožívání a přijetí vlastního postižení, kdy jedinec je vystaven stigmatizaci ze strany 

společnosti. Vnějším faktorem je zde vnímána většinová společnost, která si vytváří smíšené, 

někdy až zkreslené představy o existenci postižení. Postoj většinové společnosti je způsoben 

opovržením a stresovou zátěží. Jesenský taktéž hovoří o vztahu kvality života a globálních 

bariér, které působí na jejich zdravotní omezení. Popisuje, že „kvalita života zdravotně 

postižených může být narušena i v důsledku narušení ekologické rovnováhy, výkyvy počasí, 

sluneční erupcí, atmosférického tlaku, znečišťování přírodního prostředí exhalacemi apod. 

Míra působení těchto činitelů může být pro zdravého člověka ještě na hranici únosnosti, 

zatímco pro zdravotně postiženého je již za touto hranicí a představuje vážnou poruchu kvality 

jeho života“ (Jesenský, 1995, s. 17). 
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Pojmem sociální fungování se zabývala Barlettové, která ho označila za projev interakcí 

mezi sociálním prostředím a lidmi. Jádrem konceptu sociálního fungování je představa, že 

interakce mezi lidmi a prostředím je nekonečná. Prostředí vytváří určitý nátlak na jedince, na 

který je nucen reagovat. Je vhodné se pohybovat v takových interakcích, ve kterých je jedinec 

schopen rovnováhy, a které nejsou pro zdraví škodlivé. Díky zajištění sociálního fungování je 

jedincům poskytována podpora při naplňování jejich očekávání od života a obnovování či 

udržování fyzické a psychické rovnováhy. Podpora v sociálním fungování je potřebná hned 

z několika důvodů. Jedinci se během různých životních situací dostávají do kontrastu 

s událostmi, ve kterých si nejsou jisti s řešením a často se tak dostávají do slepých uliček. 

Důvodem neschopnosti poradit si s problémem můžou být nejen nedostačující dovednosti 

klienta, ale také neadekvátní požadavky ze strany prostředí (Matoušek, 2013).  

 

 

1. 5 Sociální ochrana osob s mentálním postižením 
 

Úmluva o právech osob se zdravotním postižením ve článku 28 pojednává o přiměřené 

životní úrovni a sociální ochraně. Sociální ochrana má těmto osobám zabezpečit a podpořit 

rovný přístup při zajišťování důstojných podmínek v jednotlivých oblastech života. Sociální 

ochrana je zajišťována díky systému sociálního zabezpečení (Úmluva o právech OZP, 2009). 

 

1. 5. 1 Sociální služby 

 

„Systém sociálních služeb je charakterizován množstvím vztahů založených na objektivních 

skutečnostech, které mají významný vliv na kvalitu života jedinců i společnosti“ (Valenta, 2012, 

s. 494). Na základě této charakteristiky Valenta popisuje významovost zákonné opory, resp. 

ochrany osob lidí s mentálním postižením, kteří jsou oslabení prosazovat své oprávněné zájmy.  

Zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách představuje základní rozvětvení k zajištění 

potřebné míry podpory a pomoci, které mají zajišťovat adekvátní a bezpečné podmínky 

v nepříznivých situací života jedince s postižením. Tuto podporu a pomoc Valenta definuje 

„takové spektrum činností, které jsou nezbytné pro sociální začlenění osob a důstojné podmínky 

života odpovídající úrovni rozvoje společnosti“ (Valenta, 2012, s. 495). 
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Sociální služby jsou členěny z hlediska druhu jako služby poskytující sociální poradenství, 

služby sociální péče a služby sociální prevence. 

 

Služby sociální poradenství 

Sociální poradenství se dělí na dvě oblasti. Jedná se o základní sociální poradenství a 

odborné sociální poradenství. Základního sociální poradenství zajišťují všichni poskytovatelé 

sociálních služeb, ve kterém jsou zahrnuty informace, které lidem pomáhají řešit jejich 

nepříznivou životní situaci. Odborné sociální poradenství se zaměřuje na konkrétní poskytování 

potřeb. Tato služba zajišťuje kontakt se sociálním a společenským prostředím. (Zákon č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách). 

 

Služby sociální péče 

Služby sociální péče zahrnují „péči osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou 

soběstačnost, s cílem podpořit život v jejich přirozeném sociálním prostředí a umožnit jim 

v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje 

jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. Každý má právo na poskytování služeb 

sociální péče v nejméně omezujícím prostředí“ (Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

§ 38).  

 

Služby sociální prevence 

Tyto služby napomáhají předcházet sociálnímu vyloučení u osob, kteří jsou ohroženi 

krizovou sociální situací a způsobu života směřující ke konfliktu se společností. Cílem služeb 

sociální prevence je napomáhat těmto jedincům při překonávání obtížných překážek z důvodu 

nepříznivé sociální situace a tím zároveň chránit společnost před nepříznivými společenskými 

jevy (Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách). 

Sociální služby se rovněž dělí z hlediska formy poskytování na služby terénní, 

ambulantní a pobytové. Terénní sociální služby poskytují službu či péči osobám v jejich 

přirozeném sociálním prostředí. Při ambulantní formě sociální služby jedinec dochází osobně 

do zařízení sociálních služeb, které pravidelně navštěvuje. Pobytové sociální služby nabízejí 

během poskytování péče ubytování svým klientům pro delší časové období (Valenta, 2012).  
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Matoušek (2011) uvádí několik sociálních služeb pro osoby s postižením. První z nich je 

chráněné bydlení. Jedná se o pobytovou službu, jejímž cílem je pomoc a podpora klientům 

v jejich každodenních činnostech včetně zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím. Další poskytovanou službu můžeme uvést stacionáře denního či týdenního typu. 

Účel stacionářů může být dvojí. Nabízejí pečujícím lidem jednak prostor pro odpočinek či pro 

plnění dalších aktivit, a zároveň lidem s postižením nabízejí různorodé činnosti aktivizačního 

nebo vzdělávacího charakteru během poskytování služby (Matoušek, 2011).  

Dalším typem služby, kterou jedinci s postižením mohou využívat, je podpora 

samostatného bydlení. Tato služba je poskytována lidem, kteří žijí v samostatné domácnosti či 

v domácnosti s rodinou. Podobná služba, která jedincům s postižením pomáhá v jejich 

přirozeném prostředí, je pečovatelská služba. Náplň práce této služby je pomoc klientům 

v oblasti potřeb hygienické péče, nákupů a stravování, údržby domácnosti nebo provádění 

základních ošetřovatelských úkonů. Dalším typem služeb pro osoby s postižením je respitní 

péče. Tato služba má jednak za cíl zajistit pracovníka, který bude o jedince s postižením pečovat 

na dobu určitou, ale také eliminovat pečovatelskou zátěž členů rodiny. Posledními typy služeb 

pro osoby s postižením jsou průvodcovské a předčitatelské služby, osobní asistence, sociálně 

terapeutické dílny a služby sociálně aktivizační (Matoušek, 2011).  

Průvodcovské a předčitatelské služby využívají osoby s postižením, které nedisponují 

přijatelnou úrovní komunikačních schopností. Osobní asistence jsou dalším využívaným typem 

služeb osobami s postižením. Jak již vyplývá z názvu, princip této služby je asistovat klientovi 

při zvládání jeho úkonů. Konkrétně u jedinců s mentálním postižením je při poskytování této 

služby zapotřebí, aby asistent byl ve spolupráci s klientem více angažován. A posledním typem 

služeb jsou sociálně terapeutické dílny a sociálně aktivizační služby. Sociálně terapeutické 

dílny mají podpůrný charakter při nácviku a rozvoji pracovních dovedností. Sociálně 

aktivizační služby zprostředkovávají programy, které zabraňují riziku výskytu jedince 

s postižením v sociální izolaci. (Matoušek, 2011).  
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1. 5. 2 Sociální dávky  

 

Osobám s postižením jsou poskytovány peněžité dávky, které jsou určené ke zmírnění 

sociálních důsledků jejich zdravotního postižení a k podpoře v sociálního začlenění. Jedná se o 

tyto dávky:  

➢ příspěvek na péči; 

➢ příspěvek na mobilitu; 

➢ příspěvek na zvláštní pomůcku.  

 

Příspěvek na péči 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách vymezuje příspěvek na péči, který „se 

poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby. Tímto příspěvkem se stát podílí na 

zajištění sociálních služeb nebo jiných forem pomoci podle tohoto zákona při zvládání 

základních životních potřeb osob“ (Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 7 odst. 1).  

Nárok na tento příspěvek má nárok osoba z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního 

stavu, který je odkázán na pomoc druhé osoby v rozsahu stanoveném stupně závislosti. Stupeň 

závislosti se hodnotí na základě schopnosti zvládat životní potřeby jako je mobilita, orientace, 

komunikace, stravování, ošacení a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče 

o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost (Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, §7 

odst. 2 a §9 odst. 1). 

 

Příspěvek na mobilitu 

Nárok na příspěvek na mobilitu má osoba se zdravotním postižením starší jednoho roku 

života s podmínkou přiznaného průkazu ZTP nebo ZTP/P, „který byl přiznán podle 

předpisů činných od 1. 1. 2014, opakovaně se v kalendářním měsíci za úhradu dopravuje 

nebo je dopravována a nejsou jí poskytovány pobytové sociální služby podle zákon o 

sociálních službách“ (Zákon č. 329/2011 Sb., § 6, odst. 1). 
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Příspěvek na zvláštní pomůcku 

Nárok příspěvku na zvláštní pomůcku uplatňuje osoba, která trpí buďto: 

➢ těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí nebo 

➢ těžkým sluchovým nebo zrakovým postižením v dlouhodobém zdravotně 

nepříznivém stavu (Zákon č. 329/2011 Sb., § 9, odst. 2). 

Tento příspěvek má charakter jednorázové dávky, a aby by tyto osoby mohly tento příspěvek 

využívat, musí především splnit podmínky stanovené zákonem pro poskytnutí příspěvku na 

zvláštní pomůcku, který uvádí, že osoba (příjemce dávky) je starší: 

a) tří let, pokud tento příspěvek je uplatňován na pořízení motorového vozidla a jiných 

pomůcek stanovené zákonem,  

b) patnácti let, pokud tento příspěvek je uplatňován na pořízení vodícího psa, 

c) jednoho roku, pokud tento příspěvek je uplatňován na základě podpory sebeobsluhy či 

k realizaci budoucího povolání a jiných úkonů stanové zákonem (Zákon č. 329/2011 

Sb., § 9, odst. 5 a-c). 
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1. 6 Specifika práce s mentálně postiženými 
 

Specifika práce s lidmi s mentálním postižením popsala curyšská psycholožka Pörtner. 

Ve své knize zdůrazňuje, co znamená pracovat se zaměřením na osobu. Významem pro tuto 

práci je „nevycházet z představ o tom, jací by lidé měli být, nýbrž z toho, jací jsou, a z toho, 

jaké jsou jejich možnosti. Pracovat se zaměřením na osobu znamená brát lidi vážně v jejich 

osobité jedinečnosti, snažit se porozumět jejich způsobu vyjadřování a podporovat je v tom, aby 

nalézali své cesty k přiměřenému zacházení s realitou, samozřejmě v rámci omezených 

možností“ (Pörtner, 2009, s. 15). Při práci s touto cílovou skupinou by měl být tedy kladen na 

klientovu svébytnost, řešit problémy a podporovat je při rozhodování. Důraz je kladen 

především smysluplnému využívání vnitřních zdrojů organismu, tzn. využívat vlastní hodnoty 

ve prospěch druhého.  

Významným přístupem, který osobně zastávám během práce s osobami, nejen s mentálním 

postižením, je přístup zaměřený na člověka. Tento přístup ve své práci konstruoval Carl 

Ransom Rogers, který během své praxe při práci s lidmi a s mezilidskými vztahy přinesl do 

oblasti sociální práce radikální změnu. Rogers zastával názor, že každý člověk v sobě buduje 

zdravý základ, který se během jeho života za určitých podmínek rozvíjí. Tento přístup definoval 

Carl Rogers následovně: „Na klienta zaměřený přístup je stále se rozvíjející forma mezilidského 

vztahu, která podporuje růst a změnu. Vychází z následující základní hypotézy: Každému 

člověku je vlastní potenciál růstu, který může být aktivován ve vztahu k jedné osobě (např. 

terapeutovi). Předpokladem je, že tato osoba zažívá a zároveň sděluje (klientovi) své vlastní 

reálné bytí, svoji vlastní emocionální náklonnost a nanejvýš senzibilní, nehodnotící 

porozumění.“ (Rogers, 1985a In. Nykl, 2012, s. 44.)  

Principem práce s jedinci s mentálním postižením dle Matouška (2005) tkví v nastavení 

efektivního řízení sociálního systému. Popisuje zde ideál žití jedinců s mentálním postižením 

v souladu s možnostmi a dostupností sociálních služeb, které tak lidem s postižením zajistí 

rovnocennost s většinovou společností. Stěžejním bodem tohoto přístupu je především 

v pracovním nasazení sociálních pracovníků, kteří se nemají chopit moci řídit jejich životy, ale 

pouze je vést, potažmo navigovat je správným směrem (Matoušek, 2005).  

Na ideálu života jedince s mentálním postižením se podílí mnoho oblastí, na kterých je 

potřeba soustavně pracovat. K tomuto cíli je nutné vytvářet jednotlivé příležitosti v jejich 

životech a zároveň směřovat k postupnému snižování míry podpory, resp. být schopen vlastním 

přičiněním utužovat přijatelným způsobem svůj zájem ke kvalitě života (Matoušek, 2005).  
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2 Sociální rehabilitace jako sociální služba 

 

 

2. 1 Možná pojetí sociální rehabilitace  
 

Dle zákona č. 108/ 2006 Sb., o sociálních službách se sociální rehabilitací rozumí „soubor 

specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti 

osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a 

nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním 

způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. Sociální 

rehabilitace se poskytuje formou terénních a ambulantních služeb, nebo formou 

pobytových služeb poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních služeb.“ (§ 70 

(1), MPSV, 2012).  

Zákon o sociálních službách tak nabízí jedincům s  mentálním postižením několik 

možností svobodného výběru služeb, které jsou členěny na služby terénní, ambulantní 

a pobytové, a které odpovídají jejich potřebám (Opatová In. Máhrová a kol., 2011).   

Opatová službu sociální rehabilitace vymezuje jako službu, která má reagovat na 

uchovávání sociálních schopností jedince s  mentálním postižením a nadále veškeré 

schopnosti a dovednosti rozvíjet v  celé její šíři. (Opatová In. Máhrová a kol., 2011).  

Sociální rehabilitaci také definuje Švestková a kol. jako „proces, ve kterém osoba 

s dlouhodobou či trvalou disabilitou absolvuje nácvik potřebných dovedností 

směřujících k dosažení samostatnosti a soběstačnosti v  maximální možné míře, a to za 

účelem co nejvyššího stupně sociálního začlenění“ (Švestková a kol., 2017, s. 54).  

Jakubová sociální rehabilitaci vnímá jako soubor specifických služeb aktivních 

nástrojů, uplatňující metody reedukace, kompenzace a akceptace (viz níže) v důsledku   

snižování stupně závislosti a s cílem dosažení integrace do společnosti. (Jakubová, 

2007.)  

Jedná se o sociální službu, která ve větší míře ovlivňuje život jedince a jeho 

možnosti. Jankovský (2011) uvádí, že „sociální rehabilitace je nejen pevnou složkou 

části profesionálních institucí a charitativních organizací, neziskových organizací, ale 

i součástí působení rodiny, pracovního a sociálního zázemí zdravotně postiženého“  

(Jankovský, 2011 In. Jakubová, 2007, s. 39).  
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2. 2 Cíle sociální rehabilitace  
 

Jak již je nám známo, služba sociální rehabilitace je službou sociální prevence a službou 

poskytovanou registrovanými uživateli sociálních služeb, která je realizována dle zákona č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona o sociálních službách.  

Nejdůležitějšími pojmy v sociální rehabilitaci je pomoc a podpora. Tato služba nabízí lidem 

s postižením a jiným omezením spektrum širokých možností pro podporu samostatného a 

nezávislého života. Mezi dílčí cíle sociální rehabilitace bychom řadili: 

a) „2získávání a rozvíjení sociálních a pracovních dovedností; 

b) udržení si zaměstnání v běžných podmínkách; 

c) začlenění do společenského dění prostřednictvím různých aktivit a činností; 

d) posilování schopností autonomie a občanských práv; 

e) snižování nezávislosti na sociálním systému; 

f) podporu právního uplatnění osob se ZP; 

g) snižování negativních vlivů postižení na život klienta; 

h) maximální osamostatnění se i v dalších oblastech běžného života“ (Vyhláška č. 

505/2006 Sb.) 

Primárním cílem u služby sociální rehabilitace není považován „proces zdokonalování“ 

v návycích a dovednostech, které bezprostředně souvisí se schopností člověka uplatnit se ve 

společenském a pracovním dění. Sociální rehabilitace spíše představuje určitý předstupeň 

k sociálně pracovní terapii v sociálně terapeutických dílnách (MPSV, 2012).  

 
2 Vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách [online]. [cit. 

10. 2. 2021]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-505#cast2 
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2. 3 Podpora poskytnutá službou sociální rehabilitace  
 

Podpora poskytnutá službou sociální rehabilitace reaguje různé nepříznivé situace. Na tito 

situace je služba schopna reagovat a klienta v případě potřeby dokonce i připravit. Jedná se o 

například o praktické nácviky pro obnovení, zachování neboj rozvíjení činností a dovedností, 

které jsou nutné pro sociální začlenění klienta. V první kapitole jsme se věnovali konceptu 

kvality života a sociálnímu fungování v souvislosti s přidruženým postižením. Každý jedinec 

se musí naučit se svým postižením žít a svému tělu naslouchat. To však není vždy považováno 

za samozřejmost. Vnímanou podporou ze strany sociální rehabilitace jsou jednotlivé sociální 

prostředky rehabilitace, které napomáhají řešit problémy spojené s postižením jedince 

(Jankovský, 2005). 

 

Sociální prostředky rehabilitace 

Sociální prostředky rehabilitace (Jankovský, 2005) uplatňují několik metod, které 

pomáhají jedincům se zdravotním postižením řešit nejen jejich tíživou situaci, ale také jiné 

specificky problémové okruhy z důvodu typu a stupně postižení. Jsou zde uplatňovány 

následující metody:  

a) Metoda reedukace  

Jde o metodu, při které dochází k postupným změnám stávajícího stavu, resp. rozvíjení 

narušených nebo nevyvinutých schopností a funkcí. 

b) Metoda kompenzace  

U této metody dochází k procesu nahrazení poškozené funkce jinou nepoškozenou funkcí, 

díky které je jedinec schopen zlepšovat svoji výkonnost.   

c) Metoda akceptace  

V rámci procesu sociální rehabilitace má tato metoda za cíl naučit jedince svůj život 

s postižením přijmout a vnímat ho s aktuálními pocity tak, jaký je.  
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2. 3. 1 Podporované oblasti 

 

Služba sociální rehabilitace poskytuje několik oblastí podpory. Tyto oblasti podpory jsou 

zahrnuty ve Vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 

sociálních službách. Jedná se o tyto základní činnosti dle 3formy poskytované služby: 

V případě terénních a ambulantních sociálních služeb služba sociální rehabilitace 

poskytuje několik řadu úkonů, mezi které řadíme například praktický nácvik v oblasti péče o 

vlastní osobu, nácvik různých situacích, se kterými se uživatelé mohou setkat během svého 

života, dále bychom zde mohli řadit zprostředkování kontaktu se společenským děním (např. 

vytváření mezilidských vztahů). Mezi činnosti služby sociální rehabilitace řadíme též činnosti 

výchovné, vzdělávací a aktivizační (např. zvládání různých situací, organizace volného času 

apod.), a nezbytností je také podpora při uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatelů 

služby. 

V případě pobytové služby sociální rehabilitace zajišťuje svým klientům možnosti též 

obdobné činnosti, mimo jiné pobytové služby, jak již vyplývá z názvu zajišťují ubytování ve 

službě a samozřejmostí je též zajištění stravy a pomoc a vytváření podmínek při péči o své tělo. 

  

 
3 MPSV. Zákon č. 108/ 2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a Vyhláška č. 505/2006 

Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách [online]. [cit. 10. 2. 2021]. Dostupné z: 

https://www.mpsv.cz/socialni-rehabilitace-70-a-socialne-terapeuticke-dilny-67- 
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2. 3. 2 Průběh rehabilitačního procesu 

 

Zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách definuje podmínky pro poskytování služby 

tím způsobem, že „rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté prostřednictvím sociálních 

služeb musí zachovávat lidskou důstojnost osob. Pomoc musí vycházet z individuálních 

určených potřeb osob, musí působit na osoby aktivně, podporovat rozvoj jejich samostatnosti, 

motivovat je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání 

nebo  prohlubování nepříznivé sociální situace, a posilovat jejich sociální začleňování. Sociální 

služby musí být poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy 

důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob“ (Zákon 108/2006 Sb., 

o sociálních službách, §2 odst. 2)  

 

Průběh jednání se zájemcem o službu 

Průběh poskytované služby je tvořen systematickým procesem, který se zakládá na 

spolupráci mezi poskytovatelem služby a klientem. Tento proces je členěn do několika fází, 

jejichž cílem je uspokojování potřeb a řešení nepříznivé životní situace.  

 

První fáze – navázání kontaktu 

První fáze zahrnuje prvotní kontakt se zájemcem o službu neboli potenciálním klientem 

sociální služby. Jedná se o schůzku mezi poskytovatelem služby a zájemcem o službu. Cílem 

této schůzky je především představit zájemci koncept dané služby. Účastníci schůzky by se 

měli vzájemně představit a popsat vzájemná očekávání o průběhu poskytování služby. Na 

základě vzájemného představení pracovník služby vyhodnocuje danou zakázku zájemce, dle 

které zjišťuje, zda patří do cílové skupiny. V případě, kdy pracovník zjistí, že zájemce nepatří 

do cílové skupiny, odkáže ho na jiné sociální služby, které se specializují na danou 

problematiku. V opačném případě, pracovník klientovi poskytne jednotlivé informace o 

organizaci (co je jejím posláním, jaká je jejich cílová skupina), o středisku (kde služba sídlí a 

jaké je složení týmu), o službách (zásady a cíle služby a forma poskytování služby), o 

procedurálních postupech (zpracovávání osobních údajů a smluv v případě spolupráce), dále 

představí příklad dobré praxe (zájemci poskytne představu o přínosech při spolupráci s danou 

službou) a v neposlední řadě pracovní předá kontakt na službu zájemci. Do první fáze jsou také 

zařazeny hodnotící kritéria, která opravňují zájemce stát se klientem sociální služby. Tyto 

kritéria spočívají ve zhodnocení tzv. potřebnosti. Tyto kritéria se zvažují ve vztahu 
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k vymezeným cílům, cílové skupině a požadovaným výsledkům služby (Metodika služby SR, 

2011).  

 

Druhá fáze – mapování potřeb 

V této fázi má pracovník služby za cíl shromáždit co nejvíce důležitých a podstatných 

informací o potřebách, které bude aktivně sdílet s klientem. V rámci procesu mapování je také 

potřeba stále ověřovat rizika s nimiž spojená. Stěžejní prioritou je zajištění především 

základních životních potřeb klienta. Pracovník se během mapování soustřeďuje na několik 

oblastí. Jednou z oblastí je okruh potřeb a požadavků klienta. Tuto oblast určuje přímo klient 

služby a pracovník zde pouze posuzuje a mapuje situaci. Pracovník s klientem společně ověřují, 

co je skutečně potřebné, co klientovi pomáhá a co je pro něj přínosné. Pracovník během 

mapování zjišťuje, jak klient hodnotí své možnosti a situace, čemu přikládá větší smysl. Další 

důležitou složkou při mapování klientovy situace jsou také zdroje podpory. Pracovník v této 

oblasti mapuje jednotlivé oblasti zdroje podpory (finanční, emoční, sociální apod.). Pracovník 

pracuje se zdroji podpory s cílem posílit klientovo fungování v jeho přirozeném prostředí a 

snažit se tak definovat možné problematické okruhy či ohrožení a najít jejich příčinnou 

souvislost (Metodika služby SR, 2011). 

 

Třetí fáze – stanovení cílů  

Stanovení cílů je hlavním klíčem k úspěchu. Cíle můžeme dělit z hlediska časové 

působnosti, na krátkodobé a dlouhodobé cíle. Je důležité, aby pracovník přistupoval 

individuálně ke každému uživateli. Stěžejní cíl se vždy týká oblasti kvality života a vždy je 

rozhodující subjektivní náhled klienta. Je zapotřebí, aby jednotlivé cíle byly formulovány co 

nejvíce srozumitelně, jasně a jednoduše. Jak pracovník, tak klient musejí chápat podstatu a 

smysl naplňování daného cíle. Během konstruování cílů je též na místě, aby klient 

s pracovníkem definovali jednotlivé překážky, které brání k jeho dosažení, respektive pokusil 

se zmapovat situaci, tedy který faktor bránil a brání k naplňování daného cíle, a jak s těmito 

překážkami jsme schopni pracovat k jejich odstranění.  Zjišťování cíle provádíme na základě 

klientových potřeb, přání a možností, ať už se jedná o cíl krátkodobý či dlouhodobý. Klient 

s klíčovým pracovníkem vyhledávají takové cíle, které jsou reálně dosažitelné, a které naplňují 

princip SMART. Musí to být takový cíl, jehož znakem je specifičnost, měřitelnost, 

akceptovatelnost, dále musí být reálný a termínovaný (Hauke, 2012).  



- 28 - 

 

Čtvrtá fáze – individuální plánování  

Individuální plán (IP) je jedním z nejdůležitějších instrumentů pro poskytování a 

zajišťování kvalitní péče. Charakteristický znakem individuálních plánů je hledání 

nejvhodnější „cesty“ z nepříznivé sociální situace, v níž se klient nachází. Poskytovaná podpora 

je plánována takovým způsobem a s ohledem na možnosti a schopnosti klienta, aby byl jedinec 

v co největší míře schopen samostatného a nezávislého jednání. Během individuálního 

plánování velkou roli hraje klíčový pracovník, který koordinuje poskytovanou péči a podporu 

konkrétnímu klientovi služby. Posláním každého klíčového pracovníka je doprovázet klienta a 

podpořit ho na jeho cestě ke kvalitnějšímu životu a pomoci mu. Je velmi důležité, aby IP byl 

pro klienta ideální, aby byl v souladu s klientovými požadavky a naplňoval jeho potřeby a cíle. 

U skupiny jedinců s mentálním postižením se často na tvorbě IP podílí tým pracovníků příp. 

blízké osoby klienta v rámci vyhodnocování případných rizik spojených se samostatným 

rozhodováním klienta. Lidé s mentálním postižením, kteří mohou být omezeni na svéprávnosti, 

mají v těchto případech svého opatrovníka. Opatrovník úzce spolupracuje s klíčovým 

pracovníkem, který se podílí na naplňování oprávněných potřeb klienta. Nesmíme zapomínat, 

že byť je klient omezen na svéprávnosti, stále má svá práva a je potřeba citlivě a důkladně 

zvažovat veškeré možnosti týkající se způsobu klientova života (Hauke, 2012). 

 

Fáze pět – proces naplňování cíle a hodnocení  

V této fázi probíhá realizace stanovených cílů dle předchozí fáze. Během společné cesty 

klíčový pracovník kontroluje směr, kterým se klient udává, tzn. všímá si, co se děje, zdali se 

něco změnilo apod. V případě nutnosti, klíčový pracovník intervenčně zasahuje do situace, 

hledá příčiny, klienta udržuje v dobré kondici, podporuje ho (zde bychom mohli hovořit také 

otázkách motivace) a společně hledají klíč k nápravě. Je zcela přirozené, že se věci a proměňují, 

a proto je vhodné být na tyto události připraven. Pozornost by klíčový pracovník měl 

soustřeďovat také na možnost souběhu či nárazu dvou a více změn v životě klienta. Každý 

klient má svůj práh zranitelnosti položen jinde a každá větší či menší změna může narušit 

klientovu psychickou stabilitu. Klíčový pracovník by měl mít takříkajíc „oči na stopkách“, tedy 

sledovat vývoj situace a průběžně ji vyhodnocovat. Po naplnění klientovy zakázky následuje 

závěrečné zhodnocení celého procesu. Klient s pracovníkem tento proces zhodnocují na 

základě jednotlivých faktorů, které se během naplňování cílů objevily. Společně hodnotí 
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veškeré momenty, kdy se klientovi dařilo, a kdy ne, či v jakých případech došlo ke změnám a 

co k tomu vedlo. Klíčový pracovník společně s klientem hodnotí též úroveň vztahu mezi sebou, 

respektive do jaké míry působila podpora klientovi ze strany pracovníka, a jakým způsobem 

probíhala komunikace mezi nimi. Všechny tyto faktory se podílejí na konečném naplnění cíle. 

Může se stát, že k naplnění zakázky z nějakého důvodu nedojde. V takových případech je 

vhodné též setrvat na stejném způsob hodnocení a reflektovat celý děj (Metodika služby SR, 

2011). 

 

 

2. 3. 3 Techniky sociální rehabilitace  

 

Kořínková (2015) ve své bakalářské práci uvádí několik technik sociální rehabilitace podle 

Jesenského (1995). Jedná se o soubor jedenácti využívaných technik v sociální oblasti.  

 

Technika mluveného projevu 

Technika mluveného projevu se využívá pro zlepšení mezilidské komunikace. Často se 

tato technika aplikuje během vysvětlování a objasňování situací. Pomocí této techniky jsou 

uživatelé služby schopni trénovat v rámci praktických cvičení každodenní situace (Kořínková, 

2015). 

 

Techniky meditace  

Tato technika je založena na našich smyslech, konkrétně na našem vnímání a 

představivosti. Je to jedna z podpůrných technik, díky které jsou jedinci schopni vnímat své 

osobní hodnoty, životní postoje a smysl vlastního života. Klientům sociální rehabilitace tato 

technika napomáhá přijmout nebo alespoň akceptovat své znevýhodnění a aktivně pečovat o 

osobní psychohygienu (Kořínková, 2015). 
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Technika rehabilitačního působení umění 

Náplní této techniky při správném postupu je uvolňování napětí a traumatu a cíleně 

pracovat na zvýšení svého sebevědomí a důvěře vlastní snaze a vůli. Dalším pozitivem této 

techniky je, prožívání jedince, poněvadž díky svým zážitkům jsou jedinci kreativnější 

(Kořínková, 2015). 

 

Techniky pohybového rozvoje a orientace 

Technika pohybového rozvoje a orientace je založena na rozvoji funkčních možností 

organismu a zdokonalování pohybových technik. Tato technika je využívána na základě 

aktuální životní situace klienta (Kořínková, 2015).  

 

Techniky rehabilitačního působení pracovními činnostmi 

Zde se jedná o rozsáhle činnosti, které jsou zaměřené na praktické pracovní dovednosti a 

jednotlivé pracovní úkony. Do těchto dovedností bychom řadili například domácí práce nebo 

sebeobslužné či zájmové činnosti. Tyto činnosti jedince stimulují k aktivitě a účasti na 

společenském dění (Kořínková, 205). 

 

Techniky relaxace 

Jak je již v samotném názvu zmíněno, tato technika je uplatňována za účelem 

odbourávání negativních vlivů působící na náš organismus. Při používání relaxačních technik 

k hluboké regeneraci a posílení imunitního systému (Kořínková, 2015). 

 

Technika rekreace a rekondice 

V této oblasti jedinec tráví svůj čas odpočinkovými činnostmi, během kterých regenerují 

a stabilizují své psychické a fyzické síly. Jedná se o činnosti, které rozvíjejí koordinaci a 

flexibilitu těla jedince. Do této skupiny aktivit můžeme řadit například procházky nebo stolní 

hry (Kořínková, 2015). 
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Techniky situační hry a aplikace humoru 

Každý člověk se někdy dostává do situací, které mohou pro něj být dost stresově 

náročné. Tyto techniky jsou založené na praktických nácvicích v podobě her, jak zvládat 

konfliktní situace. Uživatelé služby během hry jsou tak méně pod tlakem a dokážou se v situaci 

dobře orientovat. Do reálných situací můžeme přenášet různé herní prvky, které mívají 

zábavnou formu a průběh celé situace není tolik tenzní (Kořínková, 2015).  

 

Techniky povzbuzování 

Účelem této techniky je předcházet nepříznivým podnětům, které vyvolají v klientech řadu 

negativních emocí. Během této techniky si uživatelé zaznamenávají své dosavadní úspěchy, 

pozitivní změny a další potřeby k překonávání svých problémů. Mezi způsoby hodnocení této 

techniky bychom řadili například slovní či písemné vyjádření (pochvaly) nebo ocenění formou 

gesta či získání uznání (Kořínková, 2015). 

 

Techniky soutěživosti 

Technika soutěživosti ze své podstaty vyvolávají v jedinci vášeň a podporuje vnitřní 

motivaci. Důležitým prvkem je působit motivačně, popřípadě hladinu motivace udržovat a 

posilovat (Kořínková, 2015). 

 

Techniky represe 

Tato technika se využívá za účelem potlačování nežádoucích či škodlivých jevů a 

traumatizujících zážitků. V praktickém slova smyslu se jedná o popření různých situací, 

s kterými si člověk neví rady, jak s nimi vhodně pracovat a raději si vytváří vlastní obraz reality. 

V těchto případech jsou jedinci s danými situacemi konfrontováni a následně potrestáni 

takovou formou, která neohrožuje jejich zdraví (Kořínková, 2015). 
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3 Rytmus Střední Čechy, o. p. s.  

 

3. 1 Poslání, cíle služby a její filozofie  
 

Organizace Rytmus Střední Čechy, o. p. s. sídlící ve Středočeském kraji je 

poskytovatelem služby sociální rehabilitace. Posláním této organizace je „4podporovat lidi se 

zdravotním postižením v aktivním zapojení do společnosti a seberealizaci, zejména při 

pracovním uplatnění, bydlení a vzdělávání v běžném životě“. Tímto směrem služba přispívá 

k normálnímu životu lidí se zdravotním postižením, a především je podporuje v oblasti přístupu 

k běžným institucím, tj. k úřadům, obchodům, uplatnění na trhu práce apod.  

Cílovou skupinou pro tuto organizaci jsou především lidé s mentálním postižením, ale 

také lidé s kombinovaným postižením, s chronickým duševním onemocněním a osoby se 

zdravotním postižením, přičemž věková kategorie klientů je od 16 až 80 let. Služba sociální 

rehabilitace v Rytmus Střední Čechy, o. p. s. je pro klienty, kteří potřebují podpořit ve zlepšení 

různých sociálních dovednostech, nicméně tato služba je časově ohraničena. Během realizace 

služeb se tým pracovníků soustřeďuje na posílení zdravých návyků, schopností a dovedností 

pro samostatný a kvalitnější život uživatele služby. Služba pracuje s klientovými již osvojenými 

návyky, s vybraným způsobem a stylem klientova života, a také se podílí na rozvoji jejich 

potenciálu s cílem dosažení co největší míry soběstačnosti. V rámci návaznosti sociální 

rehabilitace na další zdroje, služba též spolupracuje s různými institucemi a odborníky 

v důsledku naplnění osobních cílů uživatele služby (Vnitřní předpis č. SR_B_01/04, 2014).  

Cílem služby v Rytmus Střední Čechy, o. p. s. je podporovat lidi ve společenském dění, 

služba usiluje o podporu klientů ve využití jejich osobnostního růstu, potenciálu a kompetencí, 

které mohou ve svém přirozeném prostředí a v oblastech kulturního a společenského života 

uplatňovat. Kapacitní rozmezí této služby je dáno dle formy poskytování této služby. Tato 

služba poskytuje službu formou ambulantní a terénní péče, přičemž během ambulantní služby 

je služba poskytována maximálně 85 a terénně 65 klientům (Vnitřní předpis č. SR_B_01/04, 

2014). 

  

 
4 Rytmus Střední Čechy, o. p. s. [online]. [cit. 26. 3. 2021]. Dostupné z: http://www.rytmusstrednicechy.cz/ 
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3. 2 Programy sociální rehabilitace 
 

Rytmus Střední Čechy, o. p. s. poskytuje čtyři jednotlivé programy v rámci služby 

sociální rehabilitace. Tým pracovníků se řídí pravidlem šít službu na míru potřebám svých 

klientů. Služba se přizpůsobuje lidem, nikoliv naopak a každému klientovi nabízí individuální 

podporu při řešení jejich problémů a obtížných životních situací. Organizace nabízí tyto 

jednotlivými programy, které budou v další části této práce podrobněji rozebírány:  

➢ podporované zaměstnávání; 

➢ tranzitní program; 

➢ podpora při uplatňování práv; 

➢ kurzy. 

 

 

3. 2. 1 Podporované zaměstnávání  

 

Podporované zaměstnávání je vnímáno jako jedna z forem či možností zaměstnávání 

osob se zdravotním znevýhodněním, které napomáhá těmto lidem hledat pracovní nabídky a 

uplatnit se na trhu práce. Tato služba se v životech lidí se zdravotním znevýhodněním často 

stává důležitým a významným okamžikem. V programu podporovaného zaměstnávání (dále 

jen „PZ“) klient s podporou pracovníka vyhledávají vhodné pracovní nabídky s ohledem na 

klientova přání, možnosti a schopnosti. Rozsah této podpory vždy plyne z individuálních potřeb 

daného klienta. Během PZ pracovník společně s klientem sestavují tzv. individuální plán 

v podporovaném zaměstnávání. Tyto individuální plány vytvářejí cestu k naplnění cílů 

uživatele služby a v konečném důsledku získání a udržení si zaměstnání (Krejčířová a kol., 

2005). 

Po sestavení individuálního plánu, pracovník s klientem služby spolupracují na analýze 

jednotlivých pracovišť a plánu podpory v případě získání pracovního místa (např. pracovní 

asistence). Hledání vhodného pracovního místa se odvíjí nejen od přání klienta, ale také od 

klientových dovedností. Uživatelé služby často přichází s vlastní představou o zaměstnání, se 

kterou pracovník služby pracuje. Společně vyhledávají podobná pracoviště a taková, aby byla 

klientovy dostupná.  Cílem PZ je také podporovat klienta v nezbytné míře k udržení si 

pracovního místa a motivovat ho při zdolávání dalších pracovních úspěchů. Proto je důležité, 
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aby klient služby byl schopen potřebné dovednosti k zaměstnání ovládat (Krejčířová a kol., 

2005). 

Stěžejní cíle PZ v organizaci Rytmus Střední Čechy, o. p. s. jsou následující: 

a) „5vytvořit si konkrétní představu o vhodném pracovním uplatnění;  

b) rozvinout si dovednosti potřebné k nalezení a získání práce;  

c) získat vhodné pracovní uplatnění v běžném prostředí; 

d) udržet si vhodné pracovní uplatnění v běžném prostředí;  

e) získat pracovní zkušenosti a posílit si pracovní návyky.“ 

 

 

3. 2. 2 Tranzitní program 

 

Dalším nabízeným programem této organizace je tranzitní program (dále jen „TP“). 

Tranzitní program představuje proces, během kterého dochází k přechodu z jedné životní etapy 

do druhé. Přesněji řečeno, tranzitní programy jsou poskytovány mladým lidem, kterým je nutné 

poskytnout potřebnou míru pomoci a podpory při přechodu ze školy do života dospělého 

člověka. Rytmus tuto podporu poskytuje svým uživatelům se zdravotním znevýhodněním a 

pomáhá jim tak v tomto procesu se nejen dobře orientovat, ale i cítit. Během TP uživatelé služby 

získávají představu o možnostech jejich budoucnosti a zaměstnání, vykonávají praxe na 

otevřeném trhu práce, během kterých si procvičují a zdokonalují své pracovní dovednosti, 

rozvíjí sebedůvěru a pozitivní sebepojetí. Dalšími aktivity spojenými s TP je tvorba 

individuálních plánů, uživateli služby je též poskytováno poradenství v oblasti například 

zaměstnání, bydlení nebo komunikace s úřady (Valentová a kol., 2014). 

Tranzitní program též využívá i skupinové práce s uživateli služby. Skupinová setkání 

jsou specifická především pro svoji dynamiku, která má vliv na dění ve skupině. Je zde prostor 

pro nácvik různých modelových situací, příjímání zpětné vazby, brainstormingu nebo diskusi. 

Mezi další skupinovou aktivitu řadíme též návštěvy jednotlivých pracovišť, které v budoucnu 

mohou být jejich zaměstnáním. Druhou aktivitou jsou tzv. job cluby, které s sebou přináší řadu 

benefitů. Organizace pořádá pravidelné job cluby pro své uživatele, na kterých jsou probírána 

témata spojená s profesním životem (Valentová a kol., 2014). 

Účelem TP je poskytnutí takové podpory uživateli služby, která v konečném důsledku 

vede k osamostatnění uživatele v maximální možné míře. Samozřejmostí je také zapojení 

 
5 Rytmus Střední Čechy, o. p. s. [online]. [cit. 26. 3. 2021]. Dostupné z: http://www.rytmusstrednicechy.cz/ 
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dalších osob a institucí, jako je rodina uživatele služby, kontakt se školou a spolupráce s dalšími 

institucemi.  

 

 

3. 2. 3 Podpora při uplatňování práv 

 

Dalším využívaným programem sociální rehabilitace v této organizaci je program 

Podpora při uplatňování práv. Tento program podporuje uživatele služby v oblasti naplňování 

svých práv, oprávněných zájmů a vyřizování jiných osobních záležitostí. Obsahem této služby 

je například podpora při vyřizování sociálních dávek. Tato podpora je poskytována za účelem 

porozumění a orientace v legislativních rámcích, uživatelům služby jsou vysvětlovány veškeré 

informace ohledně využití odvolacích prostředků, pokud by právo uživatele nebylo prosazeno 

dle zákona. Rozsah podpory v oblasti vyřizování sociálních dávek je vždy u každého uživatele 

služby individuální. Tento program se také zabývá podporou při jednáních, při kterých jsou 

zmiňována lidská práva uživatele služby. Jedná se například o soudní procesy o přidělení 

opatrovníka uživateli, o omezení či navrácení svéprávnosti. Nedílnou součástí tohoto programu 

je i pomoc uživateli služby při vstupu na trh práce, kde s uživatelem pracovník vyřizuje 

administrativní úkony spojené se zaměstnáním, jako je například sestavení CV nebo přípravu 

na osobní pohovor. Program Podpora při uplatňování práv uživatelům nabízí systematickou 

podporu, která je vždy dána dle individuálních potřeb. Cílem systematické podpory je rozvíjet 

schopnosti uživatele potřebné pro uplatnění svých práv. Na rozdíl od programu PZ je tento 

program zaměřen vždy na jednu ze zmiňovaných oblastí podpory v krátkodobém rozsahu. 

(Vnitřní předpis č. SR_B 02, 2015). 

Pro tyto uživatele též zajišťuje služba v rámci tohoto programu skupinové aktivity. Jedná 

se o podpůrnou skupinu pracujících a diskusní klub. Podpůrná skupina pracujících je 

skupinovou aktivitou pro uživatele, kteří již nalezli zaměstnání na otevřeném trhu práce. 

V podpůrné skupině pracujících lidé řeší běžné a problémové situace, se kterými se potýkají 

v jejich práci a navzájem si předávají nápady, jak situace a problémy řešit. Diskusní klub je 

spíše rekreační neformální aktivitou pro uživatele programu podpora při uplatňování práv. 

Diskusní klub je založen na setkávání uživatelů, kteří mají zájem a chtějí diskutovat o tématech 

a informacích z médií a ze společnosti (Vnitřní předpis č. SR_B 02, 2015).  
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3. 2. 4 Kurzy 

 

Posledním programem sociální rehabilitace v organizaci jsou kurzy. Rytmus nabízí 

širokou škálu nabízených kurzů, které napomáhají rozšiřovat a upevňovat sociální dovednosti 

uživatelů služby. Služba nabízí tyto jednotlivé 6kurzy:  

➢ vaření; 

➢ samostatné cestování; 

➢ hospodaření s penězi; 

➢ práce na PC; 

➢ bezpečnost na internetu;  

➢ sebeobsluha; 

➢ trávení volného času;  

➢ společenské chování;  

➢ rekvalifikační kurz „Obsluha osobního počítače“ (akreditace MŠMT). 

  

 
6 Rytmus Střední Čechy, o. p. s. Pracovní postupy v programu KURZY. Vnitřní předpis č. SR_B 02, 2015. 
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Vaření 

Cílem tohoto kurzu je schopnost osvojit si vlastní obživu a umět si uvařit jednoduchá 

jídla. Během tohoto kurzu se uživatelé služby za podpory pracovníka zaměřují na orientaci 

v surovinách (co považujeme za potraviny, zásady zdravého stravování, skladování potravin, 

minimální trvanlivost apod.), obsluha kuchyňského nábytku a bezpečnost, orientace 

v obchodech a v neposlední řadě samotný proces vaření.  

 

Samostatné cestování 

Během tohoto kurzu se uživatelé služby společně s pracovníkem probírají základní 

tematické okruhy, které se týkají základních pravidel bezpečného jednání a pohybu, jaký 

význam mají jednotlivé dopravní značky a označení, plánování a nácvik cest dopravním 

prostředkem. Uživatelé služby během cestování používají své doklady (průkazy pro OZP) a 

kompenzační pomůcky.  

 

Hospodaření s penězi 

Kurz hospodaření s penězi učí uživatele nejen tomu, jak zacházet a nakládat s finančními 

zdroji, ale také vážit si hodnotu peněz. Uživatel společně s pracovníkem prochází jednotlivé 

tematické okruhy ať už od existence české měny, přes možnosti získávání peněz až po nácvik 

manipulace s penězi v terénu. Uživatelé po absolvování tohoto kurzu by měli být schopni sami 

hospodařit a nakládat s finančním obnosem. 

 

Práce na PC a bezpečnost na internetu  

Tyto dva kurzy jsou si tematicky velmi podobné, jelikož oba se navzájem prolínají. Cílem 

těchto kurzů je naučit uživatele užívat počítač pro své vlastní potřeby a předcházet možným 

rizikům, která jsou s užíváním internetu spojená. V kurzu práce na PC se uživatel učí ovládat 

základní úkony pro práci s PC (zapnutí, vypnutí PC) a užívání počítačových programů 

(malování, word, email, apod). Kurz bezpečnost na internetu je, jak již vyplývá z názvu, 

zaměřen na bezpečné chování na internetu, informace o nakládání se svými osobními údaji na 

internetu, o bezpečném „surfování“ na internetových prohlížečích a sociálních sítích. 
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Sebeobsluha 

Kurz sebeobsluhy je zaměřen na zvládání každodenních činností v oblasti péče o vlastní 

osobu. S uživatelem během tohoto kurzu probíhají pravidelné nácviky, které jsou zaměřené na 

oblékání, hygienu, udržování pořádku ve svém prostředí nebo na pravidla správného stolování. 

 

Trávení volného času  

V rámci tohoto kurzu pracovník probírá s uživatelem podstatu volného času, k čemu 

volný čas slouží a jak ho co nejlépe využívat. Služba nabízí uživateli naplňovat jeho volný čas 

v podobě kulturních, vzdělávacích a volnočasových aktivit.  

 

Společenské chování  

Kurz společenského chování přináší uživatelům úhly pohledů, jak se správně zachovat 

při různých situací. Jedná se o témata věnované společenskému chování, komunikaci a 

osobnímu rozvoji každého jedince. 

 

Rekvalifikační kurz „Obsluha osobního počítače“ 

Posledním nabízeným kurzem v této organizaci je rekvalifikační kurz „Obsluha osobního 

počítače.“ Tento kurz je od klasického kurzu na PC odlišný tím, že je akreditován MŠMT. Kurz 

je konstruován systematicky, v návaznosti na jednotlivé tematické okruhy Vstupním 

předpokladem do tohoto kurzu je minimálně ukončené základní vzdělání. Během 

rekvalifikačního kurzu se uživatel učí orientovat se a rozšiřovat své dovednosti s jednotlivými 

počítačovými programy dle instrukcí pracovníka (lektora kurzu). Časová dotace tohoto kurzu 

je 85 hodin, přičemž intenzita kurzu záleží dle možností klienta. Úspěšní absolventi tohoto 

kurzu získávají osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu.  

  

  



- 39 - 

Praktická část  

4 Popis praktické části 

 

4. 1 Cíle výzkumu 
 

Cíle výzkumu  

Cílem mé bakalářské práce je přiblížit význam služby sociální rehabilitace pro zvyšování 

kvality života cílové skupiny, jakým způsobem služba ovlivní životy svých klientů, a následně 

posoudit, zda poskytování služby naplňuje své cíle. Praktická část obsahuje výsledky rozhovorů 

s jednotlivými pracovníky služby sociální rehabilitace. Pro přiblížení uživatelovy životní 

situace jsem zvolila doplnit praktickou část kazuistikami uživatelů služby. Výzkum byl 

realizován v nestátní neziskové organizaci Rytmus Střední Čechy, o. p. s.  

 

 

4. 2 Charakteristika výzkumného souboru 
 

Cílovou skupinu osob s mentálním postižením považuji za specificky významnou. Jedná 

se o skupinu lidí, kteří mají do jisté míry omezení v přístupu k různým oblastem společenského 

života. Cílem je do této problematiky více nahlédnout a porozumět ji. Výzkumný soubor se 

skládá z pracovníků služby „sociální rehabilitace“ v Rytmus Střední Čechy, o. p. s. Informanti 

byli seznámeni s cílem této bakalářské práce a byli dále obeznámeni o anonymním charakteru 

šetření. Výzkumný soubor se skládal celkem z pěti informantů ženského pohlaví. 

 

Informant č. 1 

Informant působí v organizaci od začátku roku 2020 jako klíčový pracovník ve službě 

sociální rehabilitace. Konkrétně se specializuje na program podporovaného zaměstnávání. 

Náplní práce informanta je podpora této cílové skupiny při hledání zaměstnání na otevřeném 

trhu práce. Jedná se o přípravu na pracovní pohovory, o znalosti práv a povinností klienta a 

potenciálního zaměstnavatele v pracovně-právním vztahu. Mimo jiné se informant podílí též na 

vedení jednotlivých kurzů, během kterých s klienty rozvíjí potřebné dovednosti. 
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Informant má roční praxi s touto cílovou skupinou z předchozího zaměstnání, a to 

konkrétně z pobytové služby pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením. 

 

Informant č. 2 

Informant působí v organizaci již pět let. Je na pracovní pozici vedoucího služby sociální 

rehabilitace necelé dva roky. Věnuje se jak přímé, tak nepřímé práci s klienty. V přímé práci 

má informant na starosti především program podporu při uplatňování práv. Nejčastěji řeší 

záležitosti ohledně invalidních důchodů, sociálních dávek a téma spojené s opatrovnictvím. 

Dále působí také v programu podporovaného zaměstnávání či kurzech. Informant zodpovídá 

za klientské složky a veškeré dokumentace. Má na starosti rozpisy asistencí a porady služby.  

V nepřímé práci s klienty řeší veškeré záležitosti týkající se managementu služby. 

Účastní se manažerských porad, komunikuje s partnerskými organizacemi nebo 

s potencionálními partnery. Zodpovídá taktéž za realizaci projektu a za statistické vykazování 

průběhu poskytovaných sociálních služeb pro město, kraj i pro donátory. Má na starosti také 

zpracovávání docházek všech pracovníků služby sociální rehabilitace a další personálie jako 

například rozvoj pracovníků či školení. Zkušenosti s touto cílovou skupinou informant získal 

během studia a praxí při škole, ale hlavně z osobního života, informant má sourozence 

s mentálním postižením. 

 

Informant č. 3 

Informant v Rytmusu pracuje již více jak tři roky. V organizaci pracuje na pozici 

pracovního konzultanta ve službě sociální rehabilitace. Informant podporuje klienty v hledání 

zaměstnání a jejím udržení. Zároveň vede kurzy, které služba nabízí, jako je kurz cestování, 

vaření, kurz počítačů nebo kurz hospodaření s penězi. Informant se podílí taktéž na vedené 

skupinových aktivit jako je například Job klub, skupina pracujících nebo skupinový kurz 

společenského chování. 

Během svého profesního působení, informant má již z předešlých let zkušenosti s touto 

cílovou skupinou. Dříve pracoval několik let v pobytové službě pro lidi s mentálním a 

kombinovaným postižením. 
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Informant č. 4 

Informant je v této organizaci od září 2020. Pracuje na pozici sociálního pracovníka ve 

službě sociální rehabilitace. Mimo administrativní činnosti působí také jako klíčový pracovník, 

který realizuje programy podporované zaměstnávání, podpora při uplatňování práv, a kurzy 

jako je kurz cestování, kurz vaření nebo kurz počítačů. V těchto zmíněných program informant 

má na starosti vedení klientských dokumentací. Mimo to informant také vykonává terénní 

činnost jako jsou například pracovní asistence a jiné. 

Zkušenosti s touto cílovou skupinou má informant nejvíce z předchozího zaměstnání. 

Dříve od roku 2003 do roku 2020 pracoval v pražské organizaci, jejíž cílovou skupinou byly 

právě osoby s mentálním či kombinovaným postižením. Zde pracoval na pozici osobního 

asistenta a později jako konzultant sociální rehabilitace. 

 

Informant č. 5 

Informant v organizaci působí necelé dva roky. Během prvního roku pracoval na pozici 

asistent v obou službách organizace, tedy v sociální rehabilitaci a v podpoře samostatného 

bydlení. Později informant nastoupil pouze do služby sociální rehabilitace na pozici pracovního 

konzultanta v podporovaném zaměstnávání.  

Náplní práce informanta jsou povinnosti jako u předchozích informantů, tedy vede 

konzultace s klienty, uzavírá smlouvy o poskytování služby, společně s klientem sestavuje 

individuální a rizikové plány. Taktéž se podílí na realizaci kurzů a rozvoji potřebných sociálních 

dovedností. Jedná se první profesní zkušenosti informanta s touto cílovou skupinou. 
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4. 3 Hlavní výzkumná otázka, specifické výzkumné otázky 
 

Hlavní výzkumná otázka: 

Jak je služba „sociální rehabilitace“ schopna podpořit samostatný život osob s mentálním 

postižením? 

 

Specifickými výzkumnými otázkami, kterými se konkrétně zabývá praktická část, jsou tyto: 

VO1: Jak pracovníci využívají předem stanovené podoby služby při jejím poskytování?  

VO2: Jaké účinky má služba v jednotlivých oblastech života klientů?  

VO3: Jak jsou vyhodnocovány účinky služby v životě klientů? 

 

 

4. 4 Užitá metoda a technika 
 

Zvolenou metodou této bakalářské práce je metoda kvalitativního výzkumu. Pro sběr dat 

byly využity polostrukturované rozhovory. Tato technika byla vybrána s ohledem na povahu 

výběrového souboru. Rozhovory byly realizovány za striktnějších podmínek, vzhledem ke 

covidové pandemii, která v době výzkumu byla velmi náročná a obtížná. Informanti s otázkami 

do rozhovoru byli seznámeni dříve, než proběhnul samotný rozhovor, a to na základě své 

žádosti. Praktická část této bakalářské práce je též doplněna kazuistikami, které slouží 

k podrobnějšímu zachycení životní situace klientů.  

Scénář rozhovorů byl tvořen osmi otevřenými otázkami, aby informanti mohli volně 

vyjádřit své zkušenosti, pocity a názory. Důvod pro výběr polo-strukturovaného rozhovoru byl 

záměrný, pro případ potřeby doptat se na další otázky související s tématem práce. Pozornost 

během rozhovoru jsem věnovala vždy k danému informantovi a jeho působení ve službě, a 

v neposlední řadě k hodnocení a k naplňování cílů organizace Rytmus Střední Čechy, o. p s. 

Rozhovor byl zaznamenáván hlasovou nahrávkou pro výzkumné účely této bakalářské práce. 

Všichni informanti se výzkumného rozhovoru bez problému zúčastnili, celkem bylo provedeno 

pět rozhovorů, přičemž kritériem pro absolvování rozhovoru byla dobrovolná účast informanta.  
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5 Rozhovory  

 

 

Výzkumný rozhovor na téma této bakalářské práce probíhal na začátku dubna za 

striktnějších podmínek vzhledem k pandemii Covid-19 a zcela anonymně. Rozhovory měly 

různé délky trvání. Nejkratší trval zhruba osm minut a nejdelší 30 minut. V průměru trvaly 

přibližně 20 minut. Pro analýzu a vyhodnocení rozhovorů jsem zvolila metodu otevřeného 

kódování. Na základě přepisu rozhovoru, jsem veškerý výzkumný materiál řadila pod 

jednotlivé kódy, ze kterých byly vytvořeny kategorie, díky kterým jsem výzkumná šetření 

úspěšně vyhodnotila. 

 

 

5. 1 Výsledky rozhovorů 
 

VO1: Jak pracovníci využívají předem stanovené podoby služby při jejím poskytování? 

 

Na základě této výzkumné otázky byli informanti dotazováni na způsob a metody práce 

ve službě, na další možnosti, jak může být služba rozvíjena a v neposlední řadě na silné a slabé 

stránky služby.  

 

Způsob a metody práce ve službě 

Dle rozhovorů s informanty se tato služba snaží přistupovat ke každému uživateli 

individuálně a spolupráce během naplňování cílů vychází z konkrétně stanovených potřeb. Na 

otázku, jaké metody práce jsou ve službě využívány, informant č. 2 odpověděl následovně: 

„Máme v rámci sociální rehabilitace víc programů. Jedním je například tranzitní program, 

který je zaměřený na co nejlepší zvládnutí přesunu studentů z toho studentskýho života do 

dospěláckého. Pak máme kurzy, které jsou zaměřené na zvyšování dovedností, dále podporu 

při uplatňování práv, kde pomáháme vlastně klientům rozvíjet všechny dovednosti, který nějak 

souvisí s uplatňováním svých práv, ale i povinností, a podporované zaměstnávání v rámci 

kterého podporujeme klienty s najitím práce na otevřeném trhu. A všechny tyhle programy jsou 

vlastně už na začátku zaměřený na to, aby byly přenositelný do běžnýho života, abychom 

nevytvářeli nějaký skleník, kdy se klienti naučí dovednosti, který potom nevyužijou.“ 
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Naopak informant č. 5 odpověděl, že klíčem k úspěchu mohou být již nabité zkušenosti 

klienta s řešením jiné či podobné situace. Pracovník i klient mají jedinečnou možnost těchto 

zkušeností využít pro nácvik podobných zátěžových situací. Klient může přemýšlet o způsobu 

řešení situace, která ho může ovlivnit v dalších oblastech života.  

Jako cíl služby informanti zmiňovali snahu své klienty co nejvíce osamostatnit 

v každodenních situacích a začlenit tak osoby s mentálním postižením do společnosti. 

Informant č. 1 odpověděl následovně: „Tak především bych řekla, že je to hodně o 

osamostatňování těch klientů. Asi i takové objevování jejich možností a schopností. anebo 

alespoň částečně najít nové možnosti, čeho jsou schopni a co vše dokážou.“ 

Významnou roli zde také hraje individuální přístup ke každému klientovi a potřebná míra 

podpory. Tento přístup charakterizoval informant č. 3 na konkrétní situaci v programu 

Podporovaného zaměstnávání, který každého klienta „vlastně podporuje, respektive pomáhá 

klientovi projít celou to cestou hledání a udržení zaměstnání, podporuje ho v procesu oslovení 

zaměstnavatele, během jednání se zaměstnavatelem, tak i potom při následné asistenci na 

pracovišti. Všechno se to váže na potřeby toho klienta.“ 
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Další možnosti rozvoje služby 

Všichni informanti se shodli, že možnosti, jak službu dále rozvíjet, jsou vždycky. Jedním 

z poznatků bylo zmiňováno dosažení profesních zkušeností a otevřené sdílení nejen mezi 

pracovníky, ale i se širším okolím vědního oboru sociální práce. V rámci dotazování například 

informant č. 5 odpověděl, že „spolupráce s externisty si myslím, že by rozvíjela tuto službu, 

např. s psychiatry, s úřady práce, které nabízejí různé Job cluby apod. Dále také spolupráci se 

zaměstnavatelem, s různými médii, a získávat tak nová partnerství.“ 

Stejný názor taktéž zastává informant č. 1, který se nebrání sdílení zkušeností s širším 

okolím vědního oboru sociální práce a čerpat tak nové poznatky z příkladů dobré, ale i špatné 

praxe. Informanti vnímají taktéž možnosti rozvoje v oblasti manažerské strategie celé 

organizace. Informant č. 4 odpověděl, že „určitě by to chtělo více „PR“ a zlepšit fundraising, 

což je spíše ve vztahu k organizaci, protože kdyby bylo více zdrojů, tak by to vedlo ke zkvalitnění 

pro-klientské práce.“  

Kritérium, jak rozvíjet dobrou sociální službu a pracovat na jejím potenciálu, informanti 

shledávají v dosavadních možnostech, které v rámci zákona oni sami mají. Informant č. 2 

popsal vztah mezi rozvíjením služby a legislativními rámci následovně: „Svazují nás věci, které 

jsou daný zákonem, jak je to třeba délka poskytování nebo hodně to, co lze a nelze v rámci 

sociální rehabilitace. Úzce pak hraničíme s osobní asistencí, kterou nemáme registrovanou, 

takže ji nemůžeme dělat. U těch lidí s těžším mentálním postižením, to často klouže právě do 

užití osobní asistence. Určitě je co rozvíjet, jsou ty možnosti a cesty, kterými se snažíme je 

využívat, ale je to hodně pak o tom, co nám dovolí na kraji, a co jde z ministerstva.“ 
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Silné a slabé stránky služby 

Nad silnými a slabými stránkami služby informanti uvažovali v některých případech 

odlišně. Našly se ale i takové odpovědi, které jsou totožné. Jednalo se především o 

charakteristiku silných znaků služby. Do této oblasti informanti řadili především dlouholeté 

týmové zkušenosti, individuální přístup ve vztahu ke klientovi a jeho potřebám a letité působení 

služby ve svém regionu. Podstatnou silnou stránku služby zmiňoval informant č. 2, která též 

hraje roli v poskytování služby sociální rehabilitace, a to je bezplatné užívání.  Informant č. 2 

popisoval spojitost bezplatnosti služby s účinností služby, díky které by si ji spoustu uživatelů 

služby nemohlo z finančních důvodů dovolit. 

Naopak slabou stránku služby informanti hodnotili různorodě, přičemž mě to samotnou 

velmi překvapilo. Úsudky všech informantů vycházely především ze subjektivního pocitu a 

vnímání způsobu nastavení služby, a proto posuzovací škála je velmi rozsáhlá a pestrá.  

 U tématu slabých stránek služby bylo zjištěno, že služba věnuje méně času systémovému 

(viz. „PR“) a organizačnímu zabezpečení. Informant č. 4 o slabých stránkách služby vypověděl, 

že: „Když to jakoby srovnám se svým bývalým zaměstnavatelem, tak si myslím, že se moc 

nesnažíme o nějaké systémové změny, když jsou třeba, že spíš to řešíme opravdu jednotlivě 

s klienty a nebojujeme prostě až tolik za to, aby se něco změnilo jakoby v rámci takové té 

radikální sociální práce, tak to si myslím, že moc neděláme, že se zaměřujeme jenom na klienta, 

a ne i na ty vnější okolnosti, které by se taky daly změnit.“ 

Podobný pohled vnímá i informant č. 1, situaci popsal následovně: „U těch slabých 

stránek to jsou možná pouze prostory této organizace, že se někdy hledají prostory "kde", aby 

bylo opravdu to soukromí při schůzce s klientem zachováno.“ 

Dalšími slabou stránkou je dostupnost a maximální délka služby, kdy využívání služby 

je možno využívat pouze po dobu dvou let. Taktéž negativní roli hrají kapacitní možnosti 

služby. Informant č. 3 potvrdil, že „tou slabou stránkou služby možná může být i kapacita 

služby, která je samozřejmě omezená a někdy ta čekací lhůta může být delší, než by klient v tu 

chvíli potřeboval.“ 
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VO2: Jaké účinky má služba v jednotlivých oblastech života klientů? 

Na základě této výzkumné otázky byly informantům položeny v rozhovoru otázky 

týkající se jednotlivých faktorů na straně klienta a pracovníka, které hrají roli v účinnosti 

služby, dále jaké oblasti života se dají službou dobře rozvíjet, a naopak, co je těžší mít „pod 

kontrolou“ a proč. 

 

Faktory, které hrají roli v účinnosti služby 

a) na straně klienta 

Na otázku faktorů ze strany klienta, které ovlivňují účinnost služby, všichni informanti 

se shodli na dvou stěžejních faktorech. Prvním faktorem je motivace klienta. Informanti 

shledávali podstatu a důležitost této složky především ve spolupráci s klientem a s „hladkým“ 

průběhem poskytování potřebné podpory.  

Motivace klienta je také podmíněna několika faktory, a to jsou klientovy možnosti, 

schopnosti, ale také již nabité dovednosti. Mezi tyto faktory jsou řazeny například dovednosti 

jako umět si říci o pomoc, schopnost vyjádřit svůj názor a pocity, nebo uvědomění podstaty 

vlastních cílů. (Informant č. 5).  

Zazněly odpovědi, že „určitě, jak na straně klienta, tak na straně pracovníka je důležitá 

motivace, a i určitá cílevědomost. Velmi důležitý je celkový přístup klienta, zda ke službě 

přistupuje aktivně či pasivně“ (Informant č. 3), také že „pokud je ta motivace opravdu z jeho 

vlastní vůle, tak je vidět, že ta spolupráce funguje perfektně“ (Informant č. 1). 

Ostatní informanti odpovídali velmi podobně v souvislosti s otázkou motivace. Pro 

pracovníky služby je evidentně důležité, aby klient nejen při příchodu do služby, ale během 

celé spolupráce, byl motivovaný. Motivace klienta se často odráží nejen tedy na celkovém 

přístupu ke službě, ale i na plnění větších i dílčích cílů, které jsou vytvořené. 

Druhým stěžejním faktorem je rodina či jiné zázemí, ze kterého klient pochází. Zde 

informanti popisovali situace, se kterými se setkali a setkávají po dobu své praxe v oboru. 

Okolím služby bylo nejčastěji zmiňována rodina klienta či někteří členové a příbuzní. Odpovědi 

informantů na okolí uživatele byly poměrně velkého rozsahu. Souvislost s účinností služby 

shledávají v tom, že například „Když je nefungující rodina nebo naopak fungující, prostě to 

přirozený prostředí toho klienta je také důležitý faktor, protože když ta rodina funguje, tak se 

ty cesty ve všech ohledech hledají mnohem snáz, podporují ho, podporují tu službu, případně i 



- 48 - 

tu práci, i ty kurzy, zatímco, když ta rodina nebo to okolí na to nastavený není, tak jednak moc 

neumožňují třeba tomu klientovi možnost sem dojíždět a všechno vidí černě, a hází tak trochu 

jako klacky pod nohy“ (Informant č. 2). 

 

b) na straně pracovníka služby 

Během rozhovoru zazněly podobné odpovědi, na které byli informanti dotazováni, a to 

jsou faktory na straně pracovníka, které ovlivňují účinnost služby. Z rozhovorů vyplynuly tři 

oblasti, které jsou podstatné nejen pro efektivní práci s klientem, ale také pro dosažení cíle 

spolupráce. Jedná se o tyto oblasti7: 

➢ motivace; 

➢ vzdělání a profesní zkušenosti; 

➢ osobnostní rysy. 

Informanti zmiňovali složku motivace, která je nutností při práci s klientem, bez které by 

spolupráce neměla smysl. Informant č. 5 zmiňoval, že „na straně pracovníka je to určitě taky 

motivace a jistá spolupráce se sociálním okolím.“ Podobně odpověděl informant č. 3, který 

důležitost motivace shledává u obou stran, jak u klienta, tak ale i u pracovníka.  

S otázkou motivace byla spojována také kreativita pracovníků během pracovního 

nasazení, která spolupráci a řešení klientova situace velmi posiluje. Tuto myšlenku spojuje ve 

své odpovědi například informant č. 4, který odpověděl následovně: „Tak já si myslím, aby 

pracovník měl odvahu a nebál se zkoušet nové věci, to je jako fajn, když to tam je, protože když 

je pracovník zajetý ve své činnosti dlouhodobě, tak on potom vlastně přestává vidět nějaké další 

možnosti a hledat, takže tím faktorem je asi to, aby pracovník myslel na to, aby nedělal věci 

stejným způsobem, ale hledal nové cesty.“ 

Druhou nejčastěji zmiňovanou oblastí jsou vzdělání a profesní zkušenosti. Informanti 

považují vzdělání a profesní zkušenosti v tomto oboru za velmi důležitý spojovací článek při 

práci s touto cílovou skupinou. Důvodem tohoto faktoru je jednak tedy odbornost, ale také 

potřeba orientace pro samotnou efektivnost, a to obzvlášť v sociální rehabilitaci, která je 

nejčastěji doprovázena orientací v zákonech, v metodikách, ale i v sociálních dávkách.  

Třetí oblastí jsou osobnostní rysy pracovníka služby. Zde zaznívaly odpovědi takového 

rozměru, aby postoj pracovníka byl ke každému klientovi vždy individuální a tzv. klienty 

 
7 Oblasti jsou řazeny sestupně. 
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„neházel do jednoho pytle“. Pracovník by měl být zaměřený na konkrétní potřeby klienta, 

přístup by měl být především individuální a nezaujatý. V těchto ohledech pracovníci služby 

hodnotili tyto faktory i na konkrétních situacích, například informant č. 1 uvedl, že „Je třeba 

vnímat jeho požadavky, nebo přání, nebo nějaké změny právě v situaci, v jaké se nachází a na 

to reagovat. Zaleží na osobnosti a charakteru. Přirozená empatie, komunikativnost a přístup ke 

klientovi. Tak jako hraje velkou roli. Přizpůsobit se tomu klientovi, být na jedné vlně, 

přizpůsobit takový přístup, který potřebuje, vlastně snažit se i udržet jeho tempo, aby měl klient 

pocit, že je to smyslem a v rámci spolupráce.“ 

Podobně situaci charakterizoval informant č. 3, který odpověděl, „že je velmi důležitá 

empatie a individuální přístup“. Je vhodné, když pracovník bývá přirozený, autentický a utváří 

si mezi sebou důvěrné pouto. Všechny tyto zmiňované složky napomáhají nejen k lepší 

spolupráci, ale i k vzájemnému porozumění. Tuto myšlenku ve své odpovědi formuloval též i 

informant č. 2, který tomuto postoji přiklání značný význam, protože „osobní vlastnosti, 

hodnoty a nějaké osobní nastavení člověka bývá někdy mnohem víc.“ 

 

Oblasti života, které se dají dobře službou rozvíjet 

Během zpracovávání dat z rozhovorů vyvstaly celkem tři oblasti, které služba dobře 

ovládá a klientům přináší úspěch. Jedná se o tyto oblasti8: 

➢ pracovní příležitosti; 

➢ péče o svoji osobu a osvojení sociálních dovedností; 

➢ kontakt s okolím. 

Nejčastější oblastí, kterou služba dobře rozvíjí jsou pracovní příležitosti klientů 

Spolupráce se službou a aktivní zapojení klienta do procesu přináší často pozitivní reakce. Ve 

většině případů se klientům vyskytne možnost pracovního uplatnění, a to podstatné je, že na 

otevřeném trhu práce. Za tímto krokem dle informantů bývá někdy i dlouhá a náročná cesta, 

proto je zapotřebí, jak informanti zmiňovali, motivace klienta, jeho aktivita a chuť. Důležitým 

poznatek u této oblasti je samotná radost a spokojenost klientů z dosažení, pro ně často, velkého 

cíle, poněvadž „u lidí s mentálním postižením to není zcela o budování kariéry, ale spíš 

v samotném faktu mít tu práci, být zaměstnán je úspěch pro tyhle lidi“ (Informant č. 5).  

 
8 Oblasti jsou řazeny sestupně. 
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Uživatelé služby sociální rehabilitace dle výsledků přicházejí nejčastěji s žádostí o pomoc 

s nalezením vhodného pracovního místa, a v souvislosti s dlouholetou praxí a tradicí služby se 

podpora při hledání práce klientům dostává za každé situace. Program podporovaného 

zaměstnávání tak nabízí širokou škálu možností, které klienti mohou uplatnit ve svém životě. 

Tuto skutečnost popsal informant č. 1 následovně: „Co se týká podporovaného zaměstnávání, 

tak tam se otvírá spousta lidem dveře do zaměstnání, a je tam ta složka osamostatnění, dovedou 

si vydělat peníze, navíc jsou mezi lidmi, mají pravidelný režim. Jde vidět, že jsou za to velice 

rádi. Ten pocit z toho, že jsou taky důležitý a něco dokážou, je značný.“ 

Druhá oblast, kterou služba podporuje a rozvíjí své klienty v jejich životě, je péče o svoji 

osobu a osvojení sociálních dovedností. Informanti popisovali situace, během kterých se 

s klienty zaměřovali buďto na získávání nebo posílení sociálních dovedností a uvedli několik 

příkladů, třeba že „co se týče těch dovedností a oblastí, které jsou potřeba k běžnému života, 

tak máme například kurz vaření, což je podle mě skvělý a využitelný do života, stejně tak kurz 

cestování, kde se lidé učí orientaci po okolí.“ 

Pozornost během rozhovoru informanti věnovali individualitě každého klienta, kde 

každodenní potřeby a oblasti dovedností jsou různorodé. Informant č. 2 zmiňoval, že „je to 

hodně individuální. Je to péče o sebe, péče o domácnost, i to vaření, nácvik sebeobsluhy a určitě 

i sociální interakce.“ 

Poslední zmapovanou oblastí, kterou mimo jiné informanti v rozhovorech oceňovali, je 

aktivní navázání vztahu klienta s širším okolím. Informanti tuto oblast považují za velmi 

cennou, jelikož ne vždy jsou tyto změny na první pohled viditelné. Informanti v rozhovorech 

popisovali proaktivitu klientů v rámci pozitivních změn v chování a přístupu klienta. Konkrétně 

informant č. 1 popsal tuto situaci následovně: „Pokud již takovou službu dříve nenavštěvovali, 

tak si myslím, že u většiny, která přijde dobrovolně, je opravdu velká změna v osobním životě, 

kdy dovedou udělat věci, u kterých třeba potřebovali nějakého asistenta. Vůbec i okolí, které si 

nedokázalo představit, že něco takového jsou vůbec schopni.“ 
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Oblasti, které jsou službou hůře kontrolovatelné 

Z výsledků z rozhovorů vyšlo, že nejčastější oblastí, kterou je těžší mít „pod kontrolou“, 

je využívání sociálních dovedností klienta v jeho soukromém životě. Někteří tuto skutečnost 

popisovali na základě toho, že s klientem netráví 24 hodin denně, a není tak v jejich silách tyto 

dovednosti utužovat po celou dobu jejich života. V souvislosti s tím informanti také popisovali, 

že i v některých případech má značný vliv rodina, které se buďto nelíbí, že klient využívá 

sociální službu a v důsledku toho vznikají nežádoucí události, nebo klientovi v závěru 

neumožňují takový život, jaký by si sám přál. Nicméně, informanti v závěru vnímají rodinu 

klienta jako potřebnou složku spolupráce, protože často tento okruh osob bývá tím nejčastějším 

zdrojem informací, které o klientovi mohou získat. 

Odpovědi informantů byly různého rozměru. Například informant č. 1 uvedl, že „asi pod 

kontrolou je těžší to, když se tady klient něco nového naučí, a potom ty dovednosti má využívat 

v prakticky mimo službu a samozřejmě zase na to může mít vliv i okolí, ve kterém žije, nebo 

ústavy, rodina, která má na to samozřejmě velký vliv, takže ta spolupráce, která funguje, tak 

může být potom samozřejmě v soukromí klienta jinak využitá nebo schopnosti nejsou využity 

vůbec.“ 

Podobně reagoval i informant č. 2: „Asi někdy tu přenositelnost získaných dovedností do 

přirozeného prostředí, protože jsme zase zpátky u spolupráce s rodinou, kdy někdo prostě nemá 

možnosti tohoto, co se naučil, si vlastně přenést do běžnýho života, protože ho k tomu třeba ta 

rodina někdy i nepustí. Někdy ta rodina nechce nebo to dělají naschvál. Někdy je to třeba 

způsobené i úzkostlivostí matky, kdy prostě si potřebuje uvařit ona, protože přece Pepíček 

nebude vařit sám.“ 

Další hůře kontrolovatelnou oblastí, která se v rozhovorech objevila, avšak ne s takovou 

intenzitou, je práce s riziky a tendence klientů inklinovat k využívání chráněných dílen. Během 

navázání kontaktu s klientem se často objevují situace, kdy klient má zkreslenou představu o 

službě a vnímá ji jako prostředek k získání sice pracovního místa, ale v chráněných dílnách. 

Tyto představy se často dostávají do kontrastu s filozofií a vizemi služby sociální rehabilitace 

a spolupráce mívá tak jiný rozměr. Jsou to situace, které se někdy i během jedné spolupráce 

víckrát opakují, kdy například klienti ve snaze najít si práci reagují na pracovní nabídky právě 

z této oblasti (Informant č. 5). 
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VO3: Jak jsou vyhodnocovány účinky služby v životě klientů? 

Na základě této výzkumné otázky byly informantům položeny dvě následující otázky, 

které se zaměřují na vyhodnocování účinku, jak ze strany klientů, tak ze strany pracovníků 

služby.  

 

Hodnocení účinku služby ze strany klientů 

Informanti zdůrazňovali, že s klientem jsou v úzkém kontaktu, během kterého často 

využívají čas pro názor klienta a formulování jejich potřeby. Informanti též uvedli, že k tomu, 

aby klienti mohli vyhodnotit účinek, jim slouží individuální plány, během kterých jsou schopni 

s klientem hovořit na téma naplňování svých cílů a reflektovat tím i, jakým způsobem jsou cíle 

dosahovány a zda jsou takto spokojení či nikoliv.  

V případě, pokud se jedná o kurzy, např. kurz vaření či kurz cestování, s klientem jsou 

hodnoceny dovednosti, na kterých se společně pracovalo. Klienti často z důvodu stupně 

mentálního postižení, nejsou schopni sami vytvořit zpětnou vazbu v podobě většího počtu slov, 

užívají se spíše odpovědi kratšího charakteru nebo jsou používány tzv. piktogramy. 

Zároveň někteří informanti zmiňovali i takové situace, kdy jsou klienti se službou 

spokojení a rádi na pracovníky vzpomínají. Informant č. 3 situaci popisuje následovně: „Řekla 

bych, že jsem se nikdy nesetkala vysloveně s negativní zpětnou vazbou od klienta. Řekla bych, 

že ty reakce jsou vesměs pozitivní, někteří klienti dokonce i přijdou na konci služby a opravdu 

poděkují a reflektují ty konkrétní věci, se kterými jsme jim pomohli, ať už je to nalezení té práce, 

říkají, že bez té naší prvotní podpory by to určitě nezvládli, nebo by dokonce neměli ani 

možnost.“ 

Naopak informant č. 5 reflektuje v rozhovoru i zkušenosti s klienty, kteří se ve službě 

necítili dobře. Informant uvedl, že „samozřejmě se najdou i ti klienti, kteří jsou nespokojení a 

snažíme se s nimi potom určitě řešit ty situace, které byly pro ně nepohodlné a nějakým 

způsobem se jim to nelíbilo, a snažíme se potom do budoucna tyto situace eliminovat.“ 

Na základě odpovědí od všech informantů, kteří vnímají ve většině případů pozitivní 

reakce. Je samozřejmé, že někdy účinků služby není dosaženo, ale i přes to se lidé ve službě 

cítí dobře. Klientům je během spolupráce poskytován prostor pro zpětnou vazbu a možnosti 

nápravných řešení. 
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Hodnocení účinku služby ze strany pracovníků 

U tohoto tématu informanti reflektovali jednotlivé možnosti, které se jim nabízejí pro 

hodnocení účinku služby. Jednak je to neustálý kontakt a komunikace s klientem v průběhu 

služby či společně strávený čas během individuálních plánů a vracení se k nim při ukončování 

spolupráce s klientem. Mimo individuální plány, využívají další nástroje k posouzení účinku 

služby na klientech. Informanti zmiňovali například pravidelné klientské porady, během 

kterých navzájem reflektují aktuální situaci klienta. Dále využívají klientské dokumentace, 

jejich přínosem je nejen zaznamenávání životní situace klienta, pracovníci mají tak možnost na 

základě podkladů situaci zhodnotit.  

Informanti též zmiňovali i tzv. závěrečné hodnocení, které zaznamenává celkový průběh 

a mapování klientovy životní situace a to, co se mu během spolupráce dařilo či nedařilo. 

Informanti v rozhovoru způsoby hodnocení reflektovali především na základě subjektivního 

vnímání, tudíž hodnocení může vždy nabírat různých podob. V souvislosti s tímto tvrzením se 

jedná o odpovědi typu: „Já si myslím, že taky vesměs pozitivně, a dokonce řekla bych, že velkou 

roli v tom hodnocení hraje postavení klienta. Je to velmi individuální a opravdu záleží na 

nastavení daného klienta“ (Informant č. 3). Nebo o odpovědi tohoto typu: Je to zase 

individuální, ale myslím si, že to není o tom, jestli se toho člověka podaří zaměstnat nebo ne, 

ale je to spíše o té celkové změně klientova pohledu na svět. Takže to je i pro nás vlastně jedna 

možnost vyhodnocování účinku a možnost zpětné vazby.“ (Informant č. 1). 

Další odpovědi na možnosti vyhodnocování účinku zazněly u informanta č. 2, který se 

zaměřil více na hodnocení v týmu pomocí několika nástrojů. Uvedl, že „jednou za půl roku 

máme vždycky metodický workshopy a jednou za rok velký metodický workshop, který je 

zaměřený vyloženě jako na naplňování cílů, kde pracovníci za celý uplynulý rok „tahají“, když 

to tak řeknu, všechny ty cíle, co měli ve všech těch plánech. Ať to byly kurzy, hledání práce a 

vlastně hodnotí sami, jak se je dařilo naplňovat. Pak se udělá nějaká statistika, kdy organizace 

víme, jaký cíl se daří, jaký se nedaří, a pak se právě na workshopu snažíme dobírat k tomu, 

proč se nedaří.“ 

Informanti se v odpovědích zaměřili na způsoby, kterými mohou vyhodnocovat účinek 

služby na svých klientech. V závěru z těchto výsledků vyplývá, že pracovníci služby využívají 

dostatek nástrojů k tomu, aby byli schopni určité reflexe. 

  



- 54 - 

5. 2 Zhodnocení rozhovorů 
 

Rozhovory s dotazovanými byly úspěšné a byl pro ně vytvořen dostatečný časový 

prostor. Dotazovaní byli ochotní a vstřícní. Rozhovory se konaly na půdě organizace. Každý 

z dotazovaných zodpověděl veškeré otázky připravené k rozhovoru, přičemž všichni informanti 

na jejich žádost měli možnost nahlédnout do otázek připravené k rozhovoru. Výzkum ve službě 

sociální rehabilitace v Rytmus Střední Čechy, o. p. s. přinesl několik zajímavých informací.  

První část rozhovoru byla věnována celkovému designu služby a jeho využívání. Většina 

z dotazovaných vytvořený design detailně popsala. Strategický plán služby se zaměřuje na tři 

následující složky a to na: 

➢ metodu – je kladen důraz na individuální přístup pracovníka; 

➢ způsob – kreativně přispět k řešení klientových problémů a naplňovat cíle; 

➢ výsledek – snaha o soběstačnost klienta a o aktivní zapojení do společnosti. 

Dotazovaní též zmiňovali, že způsob využívání designu služby je stanoven na základě 

propracovaných metodik služby. Na základě výpovědí od dotazovaných je zřejmé, že v praxi 

je design využíván v takové míře, jak klientova životní situace vyžaduje. Jeden z dotazovaných 

zmínil prostorové zabezpečení služby, které neumožňuje stoprocentně zachovat soukromí 

klienta.  

Dotazování mají podobné názory, které se týkají účinků služby na klientech. Odpověděli, 

že během spolupráce jsou u některých klientů viditelné změny. V poslední době dotazovaní 

zaznamenávají životní pokroky svých klientů ve způsobu zvládání své životní situace. Nejhůře 

kontrolovatelnou oblastí dotazovaní zmiňovali využívání osvojených sociálních dovedností 

v soukromém životě klienta. V této souvislosti dotazovaní zmiňovali také vliv klientovy rodiny. 

Dotazovaní zmiňovali rodinu jako důležitou složku, která je nezbytnou součástí a též zdrojem 

informací o klientovi, která službě může v některých okamžicích a při naplňování cílů 

významně pomoci.  

 

Posledním okruhem rozhovoru jsou způsoby měření účinku služby a jejího 

vyhodnocování. Dotazovaní v rozhovorech odpověděli, že nástrojem pro zpětnou vazbu od 

klientů je především neustálá komunikace v průběhu poskytování podpory. U této cílové 

skupiny je tento způsob vyhodnocování účinku vhodný. Dotazovaní odpověděli, že během 

procesu spolupráce je klientům vytvářen prostor vyjádřit svoje názory, představy, ale i pocity a 
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dojmy. Dalšími využívanými nástroji ve službě jsou také individuální plány a pro zachycení 

úrovně sociálních dovedností hodnotící listy.  

Nástroje, kterými pracovníci hodnotí účinek služby, využívají dvojím způsobem. Jednak 

individuálně, tedy s jednotlivými klienty, ale současně také pracovníci mezi sebou vyhodnocují 

účinek služby. Spolupráci v týmu využívají jako prostředek k tomu, jak efektivně identifikovat 

a zhodnotit způsoby, kterými cíle byly naplňovány.  

Celkový průběh rozhovorů pro zpracování bakalářské práce hodnotím velmi dobře. 

Prostor, který byl vytvořen pro realizaci rozhovoru byl adekvátní. Dotazovaní během rozhovorů 

působily autenticky, přátelsky a u některých byla zaznamenána nervozita. Tento stav mohl 

způsobit zvukový záznam, ale také možné rušivé elementy.  
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DISKUZE 
 

Hlavní cílem bakalářské práce bylo zjistit, jak je služba „sociální rehabilitace“ schopna 

podpořit samostatný život osob s mentálním postižením. Na základě třech dílčích výzkumných 

otázek bylo sestaveno celkem osm otevřených otázek, díky kterým se podařilo zjistit, zdali 

služba sociální rehabilitace Rytmus Střední Čechy, o. p. s. naplňuje své cíle. Výzkumného 

šetření se zúčastnilo pět zaměstnanců služby sociální rehabilitace, kteří odpovídali 

v rozhovorech na otázky, které jsou součástí příloh této práce.  

Ve svém výzkumu jsem hledala odpověď na hlavní výzkumnou otázku, která se zaměřuje 

na potenciál služby sociální rehabilitace. Ze všech rozhovorů vyplývá, že se služba zaměřuje 

na několik oblastí života jedince. Dle výzkumného šetření je nejvíce naplňovaným cílem ve 

službě oblast pracovních příležitostí. Služba vytváří konkrétní představu o vhodném pracovní 

uplatnění a rozvíjí potřebné dovednosti k nalezení a získání práce. Součástí plnění tohoto cíle 

je také vzbudit u klientů zájem udržet si vhodné pracovní uplatnění, které přispívá k získání 

pracovních zkušeností, posílení pracovních návyků a ke společenské solidaritě. Tato služba 

prosazuje práva, ale i povinnosti a zájmy těchto lidí, kteří se z důvodu vlastní tíživé situace 

ocitají v nepohodlí. Na základě tohoto přesvědčení, je těmto lidem umožněno fungovat 

v přirozeném prostředí, a díky systematičnosti a koordinované personální práce odbourávají u 

lidí závislost na rodině, na blízkém okruhu přátel či službě. 

Výzkumné šetření prokázalo, že služba dbá na potřeby svých klientů a je významným 

činitelem pro aktivizaci klienta. Služba nabízí svým praktické nácviky (viz. výsledky výzkumu) 

pro osvojování potřeb a uspokojivý život. Mojžíšová reflektuje své poznatky z výzkumných 

statistik ve své publikaci a uvádí, že jedinci se zdravotním postižením často „usilují o nalezení 

pracovního i společenského uplatnění, a o dosažení osobního uspokojení jako ostatní lidé“ 

(Mojžíšová, 2008, s. 123). Služba sociální rehabilitace vytváří jakými „obraz naděje a šancí“ 

na kvalitní a perspektivní život. Ve své publikaci Jankovský (2001) popisuje role nestátních 

institucí v životech lidí se znevýhodněním. Zmiňuje, že působení těchto sektorů je bezesporu 

přínosem a jejich přítomnost přispívá k minimalizaci různých fyzických, ekonomických či 

sociálních bariér.  

Z provedeného výzkumu je patrné, že služba při dosahování cílů využívá také jednotlivé 

sociální prostředky rehabilitace, které utvářejí společenské postavení a role jedince se 

znevýhodněním ve společnosti. Služba je svým klientům nápomocna v různých činnostech, 

které jsou zaměřené na využívání a rozvíjení potenciálu jedince. Z rozhovorů vyplynuly i 
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takové odpovědi, které reflektovaly význam této služby v životech jedinců s mentálním 

postižením. Jankovský (2005) uvádí, že „sociální prostředky rehabilitace řeší problémy, které 

platí jednak obecně pro všechny skupiny lidí se zdravotním postižením, ale také specifické 

problémy podle druhu a stupně postižení (Jankovský, 2005, s. 46).  

Stěžejní cíl, který se prokázal během výzkumného šetření je integrační proces, resp. 

začlenění jedince do běžného společenského života. Podle Vágnerové (2004) není jedinec se 

zdravotním postižením schopen přizpůsobit se svému okolí a společnosti. Nicméně, z 

rozhovorů je patrné, že informanti si uvědomují závažnost této problematiky. Služby v životech 

lidí s mentálním postižením zaznamenává poměrně velké změny tykající se právě socializace. 

Ukazuje se, že se lidem s využitím služby sociální rehabilitace mnohem více daří v soukromém 

životě. Služba má dlouholetou praxi při prosazování práv, ale i povinností klientů se zdravotním 

znevýhodněním. Cílem služby je s jedincem pracovat komplexně, porozumět veškerým 

aspektům jeho života, poněvadž integrace je procesem oboustranným. Jedná se o proces 

vnímání individuality a soužití minoritní a majoritní společnosti (Tomická, Švingalová, 2002 

In. Kursová, 2009). 

Výsledky výzkumu zobrazily také průběh poskytování služby, který je provázen 

intenzitou prožívání a dynamičností. Podobné výsledky zmiňuje Mišutová (2010) ve své 

bakalářské práci, která se zabývala měřením efektivnosti sociální rehabilitace v konkrétní 

sociální službě na bázi rozboru kazuistik a následného vyhodnocování. Výzkum vyhodnotil 

podstatu dvou stěžejních faktorů k plnění cílů služby. Jedním z faktorů je postoj pracovníka 

služby, a druhý je založen na nabídce aktivizačních služeb. 

Výsledky výzkumu poukázaly na fakt, že podpůrné činnosti vedou k naplňování cílů 

služby a ke snižování rizika sociálního vyloučení Personál služby je dostatečně kvalifikovaný 

a ohleduplně využívá profesní kompetence potřebné k dosahování žádoucích výsledků. 
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ZÁVĚR 

 

Tato bakalářská práce se zabývá potenciálem služby sociální rehabilitace osob 

s mentálním postižením, a to konkrétně v organizaci Rytmus Střední Čechy, o. p. s. Mým 

záměrem bylo přiblížit a zmapovat možnosti služby, jak podpořit samostatný život osob 

s mentálním postižením a následně posoudit, zda služba naplňuje své cíle. 

Teoretická část je rozdělena do tří kapitol. První kapitola se zabývá systémem péče o 

osoby s mentálním postižením, jejich potřebám, kvalitou života v procesu sociálního 

fungování, sociální ochranou a v neposlední řadě specifiky sociální práce s touto cílovou 

skupinou. Druhá kapitola pracuje s pojmem sociální rehabilitace jako sociální službou a jejími 

charakteristikami. Poslední kapitola teoretické části je věnována organizaci Rytmus Střední 

Čechy., která předchází praktické části. 

Praktická část je realizována pomocí kvalitativního výzkumu, metodou rozhovoru. Cílem 

praktické části bylo vyhodnotit jednak potenciál služby sociální rehabilitace, ale také život lidí 

s mentálním postižením po absolvování této služby. K tomuto účelu byly vytvořeny tři 

specifické výzkumné otázky, které tvořily tematické okruhy rozhovoru.  

Díky těmto okruhům bylo stanoveno celkem osm otevřených otázek, podle kterých jsem 

zjišťovala skutečnosti. S ohledem k tématu bakalářské práce byla zvolena forma 

polostrukturovaného rozhovoru. Tato výzkumná metoda byla přijatelná a vyhovující z důvodu 

počtu dotazovaných, přesnějších informací a porozumění tématu.  

Každá odpověď od dotazovaných je dle mého názoru zajímavá a originální. Odpovědi 

mezi informanty se nijak ve významu extrémně nelišily. Práce zjistila, že služba působí 

celospolečensky s cílem zlepšit kvalitu života osob s mentálním postižením, rozvíjí své klienty 

a učí je takovým návykům, aby mohli zůstávat ve svém přirozeném prostředí. 
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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. 
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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 



- 66 - 

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 
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– 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 byla informována a podpořena pracovníkem při podání žádosti. 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. 
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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. 
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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? 
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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 

 


