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Anotace 

Předložená bakalářská práce pojednává o problematice zaměstnávání osob s mentální 

retardací. V širším rámci veřejné politiky jde o jeden z aktuálních problémů politiky 

zaměstnanosti a politiky boje se sociálním vyloučením. Lidé s mentálním postižením 

jako jedna ze sociálně znevýhodněných skupin mají v důsledku svého handicapu 

snížené šance na získání a následné udržení vhodného zaměstnání, jež je jednou 

z podmínek úspěšnosti jejich integrace do společnosti. Jejich postavení na trhu práce 

tedy vyžaduje zvýšenou míru ochrany, kterou zajišťuje stát prostřednictvím 

legislativních opatření. Vedle státních intervencí je důležité zmínit také činnost 

neziskových organizací. Aktivity těchto aktérů, postoj veřejnosti i schopnosti a 

dovednosti občanů s mentální retardací podmiňují možnosti pracovního uplatnění těchto 

lidí, jejichž charakteristika uzavírá teoretickou část práce. 

V praktické části věnující se dané problematice na Benešovsku poskytuje práce náhled 

do implementace politiky zaměstnanosti zaměřené na osoby s mentální retardací na 

regionální úrovni. Ta je ještě doplněna dvěma příklady z praxe - postoji a zkušenostmi 

dvou zaměstnaných osob s mentálním postižením. 

 

Annotation 

This bachelor thesis deals with the problem of employing people with mental 

disabilities. In the wider frame of public policy it is an up-to-date problem of labour 

policy and policy of the contention with social exclusion. As a socially handicapped 

group, people with mental disabilities have little chance to gain and keep suitable 

employment, which is a condition for their successful social integration. Their position 

on the labour market calls for higher protection, this is provided by state by means of 

legislation. Besides the intervention of state, it is also important to mention the activity 

of non-profit organizations. This activity, public attitude, and abilities and skills of 
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citizens with mental disabilities implicate labour possibilities of these people, which are 

described at the end of the theoretical part of this thesis. 

In its practical part, this thesis provides a view to the implementation of labour policy 

oriented to people with mental disabilites in Benešov region. It is also added by two 

practical examples – attitudes and experiences of two employees with mental 

disabilities. 
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PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
Eva Vyhnalová 

 
 
Předpokládaný název práce 
 
Zaměstnávání osob s mentální retardací 

 

 

Námět práce, formulace a vstupní diskuse problému 
 

„Mít práci“ v dnešní době neznamená pouze možnost materiálně zajistit sebe, 

popřípadě své blízké, ale především možnost být aktivním členem společnosti. Práce má 

pro člověka a celou společnost několik významů: vytvářením produktů zajišťuje potřeby 

společnosti; formuje osobnost prostřednictvím vlivu norem, pracovní disciplíny a 

interakce s prostředím; uspokojuje individuální potřeby, neboť podporuje seberealizaci 

člověka a v neposlední řadě zajišťuje specializaci a celkově společenskou diferenciaci. 

Zaměstnání nám rozšiřuje sociální sítě, poskytuje prostředky pro normální život a dává 

pocit užitečnosti, který je však některým lidem z různých důvodů odepřen. Na tomto 

místě mluvíme o tzv. sociálně znevýhodněných osobách, jejichž znevýhodnění bývá 

zapříčiněno zdravotním postižením, návratem z výkonu trestu odnětí svobody a 

záznamem v trestním rejstříku, bezdomovectvím, závislostí na drogách, alkoholu či 

jiných návykových látkách, apod. Mluvíme tedy o lidech se sníženou schopností získat 

a poté si i udržet vhodné zaměstnání. Jsou tak vystaveni vyloučení ze společnosti, proti 

němuž je třeba bojovat, neboť i oni jsou členy naší společnosti a mají právo na 

plnohodnotný život.  

Ve své práci se proto zaměřím na problematiku zaměstnávání jedné z těchto 

skupin osob, konkrétně na lidi s mentální retardací. Jejich situaci a postavení na trhu 

práce, oproti ostatním handicapovaným, navíc komplikuje časté postižení řeči, v jehož 

důsledku jsou jejich možnosti a schopnosti prosazování a dožadování se vlastních práv 

omezeny. Vedle toho stále přetrvává značná bariéra mezi občany s mentálním 

postižením a intaktní společností, která se projevuje v mnoha oblastech jejich života – 

ve vzdělávání, zaměstnávání, přístupu k informacím i rodinném životě. To je hlavní 

příčinou problematické integrace těchto lidí do majoritní populace, o kterou už řadu let 

usilujeme.   
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Předpokládané metody zpracování a předběžná struktura práce 
 

Práce bude rozborem sociálně politického problému zaměstnávání osob 

s mentální retardací. Pokusím se tedy na základě dostupných tištěných i elektronických 

zdrojů zhodnotit současnou situaci v České republice. Dále na základě konzultací 

s odborníky zmapuji a zhodnotím implementaci politiky zaměstnanosti zaměřené na 

osoby s mentálním postižením na Benešovsku. Práci doplním dvěma příklady z praxe, 

kdy uskutečním rozhovory s několika zaměstnanými občany z cílové skupiny. 

 

Předběžná struktura práce: 

1) Úvod do problému a jeho vymezení – postavení osob s mentální retardací ve  

společnosti a na českém trhu práce. 

2) Právní rámec zaměstnávání občanů s mentálním postižením. 

3) Organizace intervenující do oblasti zaměstnávání osob s mentální retardací a jejich 

činnost – stát, neziskové organizace. 

4) Možnosti pracovního uplatnění občanů s mentálním postižením. 

5) Implementace politiky zaměstnanosti v oblasti zaměstnávání osob s mentální 

retardací na regionální úrovni – Benešovsko. 

6) Závěr. 

Literatura. 

Přílohy. 
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Úvod 
 

Zaměstnávání osob s mentální retardací je v širším rámci veřejné politiky jedním 

z aktuálních problémů politiky zaměstnanosti a politiky boje se sociálním vyloučením. 

Sociálním vyloučením jsou ohroženy různé skupiny lidí – např. chudí, bezdomovci, 

osoby navracející se z výkonu trestu, alkoholici, toxikomani či zdravotně postižení. 

Jedná se o tzv. sociálně znevýhodněné skupiny osob, jejichž znevýhodnění ovlivňuje i 

jejich postavení na trhu práce. Disponují tak sníženou schopností získat a následně si 

udržet vhodné zaměstnání. Ve své práci se budu zabývat problematikou zaměstnávání 

jedné z těchto skupin, konkrétně osob s mentálním postižením. Provedu rozbor tohoto 

problému, pokusím se zhodnotit současnou situaci a případně navrhnout možná řešení. 

Jsem si vědoma toho, že výše popsaný problém lze vedle politiky zaměstnanosti pojímat 

i z jiných neméně významných hledisek, jako je právě politika boje se sociálním 

vyloučením či zdravotní politika. Přesto se ve své práci zaměřím především na politiku 

zaměstnanosti, neboť se domnívám, že má práce tak poskytne hlubší náhled do 

problematiky zaměstnávání osob s mentální retardací. 

Je zřejmé, že součástí komplexní péče o mentálně postižené je i jejich výchova a 

vzdělání. Funkcí vzdělání není jen příprava na budoucí povolání, ale i osvojení zdánlivě 

samozřejmých návyků, jako je např. dodržování základních kulturních a společenských 

norem. Přestože se u nás stále více prosazuje trend tzv. celoživotního učení, není cílem 

této práce věnovat se vzdělávání občanů s mentálním postižením, nýbrž především 

jejich zaměstnávání. 

Ve své práci se zaměřuji na cílovou skupinu osob s mentálním postižením 

(mentální retardací), která tvoří jednu z podskupin osob se zdravotním postižením. 

Zdravotně postižené je obecně problematické definovat, protože někteří své postižení 

nevnímají jako handicap. Obtíže nastávají také v případě, chceme-li zjistit, jaké je jejich 

zastoupení v současné populaci. To je důležité především proto, aby prostředky 

investované do politiky zaměstnanosti této skupiny osob byly dostačující a opatření 

s tím související byla co nejúčinnější. V České republice ale neexistuje úplná evidence 

lidí se zdravotním handicapem. Důvodů je několik. Podle zákona č. 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů, který řadí informaci o zdravotním stavu mezi tzv. citlivé údaje, 

se u nás uplatňuje ochrana osobních údajů. Problémem jsou také nedostatky v lékařské 

evidenci či fakt, že mnoho lidí se potýká s kombinovaným postižením. Nicméně se 
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uvádí, že cca 10 % obyvatel republiky tvoří osoby se zdravotním postižením, mezi 

nimiž je 30 % osob s mentální retardací. [Renotiérová, Ludíková a kol. 2005: 34 - 35] 

Další podstatnou otázkou je definice a průvodní znaky mentální retardace. 

Světová zdravotnická organizace definuje mentální retardaci jako „stav zastaveného či 

neúplného vývoje, který je zvláště charakterizován narušením dovedností projevujících 

se během vývojového období, přispívajících k povšechné úrovni inteligence, tj. 

poznávacích, řečových, pohybových a sociálních schopností“ [c.d.: 162]. Tento vývoj 

bývá zpravidla zapříčiněn infekcemi a intoxikacemi, úrazy, poruchami výměny látek, 

růstu, výživy, nemocemi a stavy způsobenými jinými a nespecifickými prenatálními 

vlivy, anomáliemi chromozomů či vážnými duševními poruchami a psychosociálními 

deprivacemi [c.d.: 163]. V důsledku neúplného vývoje se osoby s mentální retardací 

potýkají s různými zvláštnostmi psychických procesů, mezi něž můžeme zařadit 

zpomalené vnímání, nestálou pozornost, pomalé osvojování nových poznatků, nestálost 

jejich uchování a nepřesnost vybavování, málo produktivní myšlení a řeč postiženou na 

obsahové i formální úrovni nebo také citovou a volní labilitu [Kvapilík, Černá 1990: 8 - 

9]. Právě postižení řeči a z toho vyplývající problematická komunikace činí situaci osob 

s mentální retardací oproti jiným handicapovaným osobám ještě složitější. V důsledku 

toho jsou totiž jejich možnosti a schopnosti prosazování a dožadování se vlastních práv 

omezeny. Také proto se domnívám, že je nutné věnovat jejich situaci a postavení nejen 

na trhu práce, ale ve společnosti obecně, zvýšenou pozornost. Vedle toho je můj zájem 

o tuto problematiku také podmíněn praktickými zkušenostmi, které jsem získala 

v Integrovaném centru sociálních služeb Odlochovice. Práce v tomto ústavním zařízení 

pro osoby s mentálním postižením mi umožnila nahlédnout do každodenního života lidí 

s mentální retardací. Ten, i přes jejich zdánlivou bezstarostnost, není zrovna 

jednoduchý.  

Pro téma práce je bezesporu klíčový postoj společnosti k postiženým, který je 

ovlivněn řadou faktorů, např. úrovní dané společnosti a její ekonomickou výkonností, 

stupněm organizace společnosti, formami správy a systému sociálního zabezpečení 

nebo představami a soudy (stereotypy) společnosti o postižených [Renotiérová, 

Ludíková a kol. 2005: 31]. Přestože osoby se zdravotním handicapem mají bezesporu 

stejná práva jako ostatní, potýkáme se stále s problémem jejich integrace do majoritní 

společnosti. V minulosti se totiž na občany se zdravotním postižením, zejména pak na 

osoby s mentální retardací, pohlíželo jako na stigmatizovaná individua. Byla tu snaha o 



 14

jejich izolaci a segregaci v ústavních zařízeních, daleko od „normálních“ lidí. Až do 

dnešní doby, ovlivněné trendem plné sociální integrace, tak přetrvává velká bariéra, 

která je příčinou jejich znevýhodnění projevujícího se zejména v oblasti vzdělání, 

zaměstnání, přístupu k informacím, služeb a rodinného života. V důsledku toho byl 

z iniciativy Rady EU rok 2003 vyhlášen Evropským rokem osob se zdravotním 

postižením, což mělo být impulsem pro zlepšení informovanosti veřejnosti o 

problematice zdravotně postižených. 

 

 

1 Cíle a výzkumné otázky 
 

Hlavním cílem práce je na základě analýzy problému zaměstnávání osob 

s mentální retardací zhodnotit možnosti pracovního uplatnění těchto lidí na českém trhu 

práce. Tzn. charakterizovat postavení osob s mentální retardací na trhu práce, 

identifikovat možnosti jejich pracovního uplatnění a na základě získaných informací 

zhodnotit situaci ohledně jejich zaměstnávání v České republice, popř. navrhnout 

možnosti zlepšení současného stavu. Dále na základě konzultací s odborníky zhodnotit 

implementaci politiky zaměstnanosti zaměřené na zdravotně znevýhodněné na 

Benešovsku. V neposlední řadě na základě analýzy několika rozhovorů se 

zaměstnanými lidmi s mentální retardací uvedu jejich zkušenosti s hledáním a 

následným udržením zaměstnání a postoj k práci. 

 

Z cílů práce vyplývají následující výzkumné otázky: 
� Jaké postavení zaujímají osoby s mentální retardací na českém trhu práce? 

� Jaké možnosti pracovního uplatnění se nabízejí mentálně postiženým lidem? 

� Jakou roli hraje stát v boji proti nezaměstnanosti osob s mentální retardací? 

� Jak pomáhají neziskové organizace mentálně postiženým lidem získat a udržet si 

vhodné zaměstnání? 

� Jsou tato opatření dostačující, popř. jak vylepšit situaci v ČR? 

� Jaká je situace ohledně zaměstnávání osob s mentální retardací na Benešovsku, 

možnosti jejich pracovního uplatnění? 

� Jaké zkušenosti z doby před nástupem i po nástupu do práce mají zaměstnaní lidé 

s mentálním postižením a jaký zaujímají postoj ke své současné práci?  
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2 Teoretická východiska 
 
 

2.1 Teoretické vymezení zdravotního postižení 
 

Jednotná definice zdravotního postižení neexistuje, pro jeho výklad se užívá 

mnoha různých pojmů, jako jsou vada, znevýhodnění, postižení, handicap. Aby 

nedocházelo k nedorozuměním v důsledku různého užívání těchto termínů schválila 

Světová zdravotnická organizace v roce 1980 tzv. Mezinárodní klasifikaci vad, 

postižení a znevýhodnění (The International Classification of Impairments, 

Disabilities and Handicaps). 

„Vada, porucha (Impairment) je jakákoli ztráta nebo abnormalita psychické, 

fyziologické nebo anatomické stavby či funkce.“ Vada je označení pro vnější projev bez 

ohledu na skutečný dopad na funkční schopnosti postiženého člověka nebo jeho 

začlenění do běžného sociálního a pracovního prostředí (např. porucha intelektu, řeči, 

sluchu). [Vysokajová 2000: 23] 

„Postižení, disabilita, změněná schopnost (Disability) je jakékoli omezení nebo 

ztráta schopnosti vykonávat činnost způsobem nebo v rozsahu, který je pro člověka 

považován za normální.“ Postižení označuje profil zachovalých funkčních schopností 

postiženého člověka (např. disabilita v chování, komunikaci, pohybu). [c.d.: 24] 

„Znevýhodnění (Handicap) je omezení vyplývající pro daného jedince z jeho 

vady nebo postižení, které ztěžuje nebo znemožňuje, aby naplnil roli, která je pro něj (s 

přihlédnutím k jeho věku, pohlaví a sociálním a kulturním činitelům) normální.“ 

Handicap je označení pro nesoulad mezi stavem či výkonem člověka a očekáváním ze 

strany společnosti. Nemusí se vždy projevit, záleží na kulturních a společenských 

normách (např. handicap ve fyzické soběstačnosti, v pohyblivosti, v pracovním 

uplatnění). [tamtéž]  

 Ve své práci používám zpravidla pojmů zdravotní postižení, osoby se zdravotním 

postižením či zdravotně postižení, i když jsem si vědoma toho, že v poslední době se 

prosazuje snaha využívat pozitivněji laděné pojmy jako např. znevýhodnění. Vycházím 

totiž z terminologie vymezené zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti1, který za 

zdravotně znevýhodněné považuje jednu z podskupin osob se zdravotním postižením. 

                                                           
1 http://zakony-online.cz/?s73&q73=all [online]. [cit. 2008-02-12]. 
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Obecné užívání termínu člověk se zdravotním znevýhodněním by pak mohlo být 

zavádějící.  

 Osobami se zdravotním postižením jsou podle výše zmíněného zákona fyzické 

osoby, které jsou: 

a) orgánem sociálního zabezpečení uznány plně invalidními (osoby s těžším 

zdravotním postižením); 

b) orgánem sociálního zabezpečení uznány částečně invalidními; 

c) rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení uznány zdravotně znevýhodněnými 

(osoby zdravotně znevýhodněné). 

[§ 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti]  

 

K problematice zdravotního postižení lze přistupovat několika způsoby. Naše 

porozumění tomuto fenoménu je ovlivněno hodnotami společnosti, ve které žijeme, a 

aktéry, kteří zasahují do této oblasti a ovlivňují tak společenskou realitu.  

Teoretickým přístupům ke zdravotnímu postižení se věnuje R. F. Drake, jenž 

rozlišuje mezi modelem osobní tragédie a společenským modelem. 

 Model „osobní tragédie“ (The ‘personal tragedy‘ model) je postaven na 

individuálním přístupu ke zdravotnímu postižení. Předmětem zájmu je konkrétní 

člověk, který se svým postižením od běžné populace liší a vyžaduje tak speciální 

zacházení, jako např. specifickou péči, léčbu a rehabilitaci. Tyto zvláštní ohledy vůči 

postiženým vycházejí z náboženství, jež spolu s genetikou tvoří teoretické pozadí 

modelu „osobní tragédie“. Významnou úlohu poznatků genetiky potvrzuje fakt, že tento 

model bývá někdy nazýván modelem medicínským. [Drake 1999: 10 - 12]   

Společenský model (The social model of disability) vypovídá o postižení jako o 

nevýhodě či omezení aktivity zapříčiněné současnou společenskou organizací, která 

nebere v potaz osoby s fyzickým znevýhodněním a izoluje je tak od hlavního proudu 

sociálních aktivit. V tomto přístupu hrají významnou roli hodnoty a normy společnosti, 

způsob její organizace, zákony a instituce, tzn., že oblast zájmu se rozšiřuje 

z konkrétního jedince také na prostředí, v němž žije. [c.d.: 13] 

 

 

 

 



 17

2.2 Charakteristika mentální retardace 
 

Vzhledem k cílům práce považuji za nezbytné definovat mentální retardaci a 

alespoň okrajově se věnovat i jejím příčinám a projevům, které mají v podobě 

psychologických zvláštností výrazný vliv na pracovní uplatnění mentálně retardovaných 

lidí. 

 

2.2.1 Definice mentální retardace 

Mentální retardace je zpravidla chápána jako synonymum mentálního postižení, 

v této práci tomu nebude jinak. 

Stejně jako neexistuje jednotná definice zdravotního postižení, neexistuje ani 

jednotná definice mentální retardace. Uvádím tedy několik definic vymezených 

odborníky, kteří se zaměřují na problematiku mentální retardace, jež se ale v zásadě 

příliš neliší.  

Jak už jsem zmínila v úvodu, Světová zdravotnická organizace definuje mentální 

retardaci jako „stav zastaveného či neúplného vývoje, který je zvláště charakterizován 

narušením dovedností projevujících se během vývojového období, přispívajících k 

povšechné úrovni inteligence, tj. poznávacích, řečových, pohybových a sociálních 

schopností“ [Renotiérová, Ludíková a kol. 2005: 162]. 

S podobným vymezením, jež je interpretací definice mentální retardace uvedené v 

terminologickém slovníku UNESCO, přicházejí i autoři Kvapilík a Černá (1990). 

Konstatují, že mentální retardace ve své podstatě není nemoc, lze ji spíše definovat 

jako: „stav charakterizovaný celkovým snížením intelektových schopností, který vzniká 

v průběhu vývoje jedince a je obvykle provázen poruchami adaptace, tj. nižší schopností 

orientovat se v životním prostředí“ [Kvapilík, Černá 1990: 7]. 

Fakt, že mentální retardace není nemoc, zdůrazňuje také docentka Iva Švarcová: 

„Mentálním postižením nebo mentální retardací nazýváme (…) trvalé snížení 

rozumových schopností (…). Mentální postižení není nemoc, je to trvalý stav, způsobený 

neodstranitelnou nedostatečností nebo poškozením mozku“  [Švarcová 2000: 25]. 
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2.2.2 Příčiny mentální retardace 

[Švarcová 2000: 51- 52] 

 Existuje mnoho různorodých příčin mentální retardace, které se vzájemně 

podmiňují. Obecně se rozlišuje mezi příčinami endogenními (vnitřními) a exogenními 

(vnějšími). Vnitřní příčiny jsou genetické, tzn. že jsou zakódovány už v systémech 

pohlavních buněk, jejichž spojením vzniká nový jedinec. Oproti tomu vnější činitelé 

působí od početí do narození (prenatální), těsně před, během a těsně po porodu 

(perinatální) nebo po narození (postnatální).  

Konkrétněji lze jako nejčastější příčiny mentální retardace uvést:  

- infekce a intoxikace; 

- úrazy nebo fyzikální vlivy; 

- poruchy výměny látek, růstu, výživy; 

- makroskopické léze mozku; 

- nemoci a stavy způsobené jinými a nespecifickými prenatálními vlivy; 

- anomálie chromozomů; 

- nezralost; 

- vážné duševní poruchy; 

- psychosociální deprivace; 

- jiné a nespecifické etiologie. 

 

2.2.3 Klasifikace mentální retardace  

 Osobnosti jedinců s mentální retardací se vyznačují specifickou jedinečností 

individuálního postižení. Přesto však u některých z nich nalezneme mnoho shodných 

znaků, které přispěly k vypracování určitých klasifikačních systémů, z nichž 

nejužívanějším je klasifikace mentální retardace podle hodnoty inteligenčního 

kvocientu. Rozlišujeme tak čtyři základní stupně mentální retardace:  

• Lehká mentální retardace (IQ 50-69): Postižení v nejlepším případě uvažují na 

úrovni dětí středního školního věku, respektují některá pravidla logiky, ale nejsou 

schopni abstraktního myšlení, užívají tedy zpravidla jen konkrétních pojmů. Jsou 

schopni se učit a zvládnout tak výuku ve zvláštní či pomocné škole. 

• Středně těžká mentální retardace (IQ 35-49): Uvažování a myšlení postižených 

lze přirovnat k úrovni předškolního dítěte. Disponují malou slovní zásobou a špatně 

artikulují. Jsou schopni se učit jen mechanicky, zejména na praktické úrovni, 
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zvládají tak běžné návyky a jednoduché dovednosti, jako je sebeobsluha či snadné 

pracovní úkony.  

• Těžká mentální retardace (IQ 20-34): Většinou jde o kombinované postižení 

(motoriky, zraku, apod.). V nejlepším případě postižení chápou základní souvislosti 

a vztahy na úrovni batolete. Pokud se naučí mluvit, ovládají jen několik špatně 

artikulovaných slovních výrazů. Učení vyžaduje hodně času a i tak je značně 

omezeno. Osvojí si základní úkony sebeobsluhy a jsou schopni plnit několik 

jednoduchých úkolů. 

• Hluboká mentální retardace (IQ pod 20): Postižení se vyznačují zpravidla i 

defektem pohybovým. Poznávací schopnosti se rozvíjí minimálně, v nejlepším 

případě dokáží rozlišovat mezi známými a neznámými podněty a reagovat na ně 

libostí či nelibostí. Artikulovanou řeč vůbec nezvládají. 

[Vágnerová 1999: 148] 

Z výše uvedené charakteristiky jednotlivých stupňů mentální retardace vyplývá, 

že výkonu zaměstnání jsou většinou schopny osoby s lehkou, případně i středně těžkou 

mentální retardací. Jedná se zpravidla o nekvalifikované nebo málo kvalifikované 

manuální práce, které vyžadují spíše praktické než teoretické schopnosti. 

 

2.2.4 Psychologické zvláštnosti osob s mentálním postižením 

 Výše jsem uvedla, že na mentálně postižené nelze nahlížet jako na homogenní 

skupinu, kterou lze bez problémů jednotně charakterizovat. Právě u mentální retardace 

jako jedné z forem zdravotního znevýhodnění se silně projevuje individualita každého 

jedince podle druhu, hloubky a rozsahu  postižení. Přesto lze stanovit určité společné 

znaky mentální retardace, pro jejichž označení se užívá termínu psychologické 

zvláštnosti mentálně postižených. Patří mezi ně: 

• zpomalená chápavost, jednoduchost a konkrétnost úsudků; 

• snížená schopnost komparace a vyvozování logických vztahů; 

• snížená mechanická a především logická paměť; 

• těkavá pozornost; 

• nedostatečná slovní zásoba a neobratnost ve vyjadřování; 

• poruchy vizuomotoriky a pohybové koordinace; 

• impulzivnost, hyperaktivita či zpomalenost chování; 

• citová vzrušivost; 
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• sugestibilita a rigidita chování; 

• nedostatky v osobní identifikaci a ve vývoji „já“; 

• opožděný psychosexuální vývoj; 

• nerovnováha aspirací a výkonů; 

• zvýšená potřeba uspokojení a bezpečí; 

• poruchy v interpersonálních skupinových vztazích a v komunikaci; 

• snížená přizpůsobivost k sociálním požadavkům [Švarcová 2000: 33]. 

Právě tyto psychologické zvláštnosti mentálně retardovaných lidí, které je odlišují 

od majoritní populace, snižují, spolu s přístupem intaktní společnosti, jejich šance na 

pracovní uplatnění na otevřeném trhu práce, kde probíhá mnohdy až příliš tvrdý 

konkurenční boj mezi zájemci o zaměstnání.  

 

 

2.3 Význam práce pro člověka a riziko nezaměstnanosti 
 

Práce má pro člověka i celou společnost řadu významů: vytvářením produktů 

zajišťuje potřeby společnosti; prostřednictvím vlivu norem, pracovní disciplíny a 

interakce s prostředím formuje osobnost; uspokojuje individuální potřeby a podporuje 

tak seberealizaci člověka; zajišťuje specializaci a celkově společenskou diferenciaci a 

v neposlední řadě snižuje ekonomickou závislost a posiluje občanskou suverenitu.2  

Podstatnou úlohu hraje práce v souvislosti s již zmíněnou seberealizací člověka. 

„Seberealizací rozumíme rozvíjení a soustavné využívání nadání a schopností jedince, 

tedy uplatnění přirozených i utvářených dispozic jedince k určité činnosti, k určité práci 

či sociální aktivitě“ [Novosad 2000: 33]. Seberealizace a s ní spojené uplatnění na trhu 

práce je obtížnější právě u lidí se zdravotním postižením než u ostatních. Proto je 

podstatné podchytit a rozvíjet ty schopnosti člověka, jež nejsou jeho handicapem 

zásadně omezeny. V případě mentálně retardovaných jedinců lze využít zejména jejich 

solidní manuální zručnosti či výrazného estetického cítění [tamtéž]. V souvislosti 

s předcházejícím tvrzením není překvapivé, že se mnoho lidí s mentální retardací 

pracovně uplatní právě v chráněných dílnách zaměřených např. na výrobu keramiky 

nebo pletení proutěných výrobků.  

                                                           
2 Poznámky z přednášek kurzu Úvod do sociologie práce. 
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Rozvoj zachovalých pracovních schopností člověka s mentální retardací vyžaduje 

nejen čas a peníze, ale i trpělivost a dostatek empatie. Pokud vezmeme v úvahu ještě 

silný konkurenční boj, který se na trhu práce na straně poptávky po práci mezi pracovní 

silou odehrává, jistě nás nepřekvapí, že jsou mnozí ze skupiny zdravotně 

znevýhodněných v důsledku svého handicapu z participace na trhu práce vyloučeni. 

V souvislosti s tím mluví Mareš o problému marginalizace části pracovních sil na trhu 

práce: „Marginalizace je redukcí šancí, zatlačením pracovníků s určitými sociálními 

charakteristikami do nevýhodných či marginálních pozic na trhu práce (nejčastěji na 

sekundární trh práce) a jejich vystavení vyššímu riziku nezaměstnanosti, respektive 

jejich vytlačení do dlouhodobé nezaměstnanosti.“ [Mareš 2002: 65] 

Nezaměstnanost pak vzhledem k významu práce ve společnosti mívá značně 

negativní dopad na život člověka. V souvislosti s nedostatkem ekonomických zdrojů 

vede k poklesu životní úrovně, dále k vyloučení ze sociálních vztahů a vyloučení 

z konzumu jako důležité aktivity moderní společnosti. V důsledku toho často 

nezaměstnaní lidé trpí deprivací, která má dvojí charakter: deprivace absolutní a 

relativní. Absolutní deprivací rozumíme existenční ohrožení, jež provázelo obyvatelstvo 

především před rozvojem sociálního státu. Ten už ale dnes svým systémem podpor a 

sociální sítě většinu populace chrání. Oproti tomu relativní deprivaci chápeme jako 

psychické strádání, které jde s nezaměstnaností ruku v ruce. Vzhledem k silnému vlivu 

masových médií a reklam, prezentujících veřejnosti určitou úroveň spotřeby zboží a 

služeb jako žádoucí, narůstá relativní deprivace v současné době do stále větších 

rozměrů. Dalším průvodním jevem nezaměstnanosti jsou stresující změny ve vnímání 

času. Volný čas ztrácí svou hodnotu, neboť nezaměstnaný člověk postrádá základní 

pořádací princip a potýká se s rozšířením času, ve kterém nemá žádné povinnosti. 

Dopad nezaměstnanosti pociťují i blízké osoby postiženého člověka. Rodina upadá do 

finančních potíží, jsou narušeny denní  zvyklosti, dochází ke změnám v sociálních 

vztazích a k izolaci rodiny v nezaměstnanosti, změnám v postavení nezaměstnaného 

v systému rodiny či změnám v rozdělení domácích prací. Na druhé straně se ale 

mnohdy rodina stává pro člověka útočištěm poskytujícím podporu v nejednoduchém 

období života. V neposlední řadě je třeba mezi negativní důsledky nezaměstnanosti 

zařadit také sociální izolaci. Ztráta zaměstnání vede ke ztrátě významných sociálních 

kontaktů a zároveň tak k izolaci od majoritní – zaměstnané populace. [c.d.: 74 - 86] 
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 Z výše uvedených negativních dopadů nezaměstnanosti na život člověka, jeho 

blízkých i celou společnost je zřejmé, že je s ní třeba bojovat. Velkou hrozbou je 

zejména dlouhodobá nezaměstnanost, kterou lidé mnohdy chápou jako osobní selhání a 

často polevují ve své snaze a rezignují na hledání zaměstnání.  

 

 

2.4 Postoj společnosti k postiženým a sociální integrace 
 

Představy „normálních“ lidí o mentálně postižených bývají často spojeny 

s předsudky a neopodstatněnými obavami. Postoj majoritní společnosti k lidem 

s mentální retardací je pak rozpačitý, až nepřátelský. Bohužel ještě stále existují lidé, 

kteří by nejraději všechny postižené umístili do specializovaných zařízení a segregovali 

je tak od běžné populace. [Švarcová 2000: 11]  

V posledních letech však došlo v tomto směru k velkému pokroku a snaha 

nahradit negativní významy slov postižený či handicapovaný pozitivně laděnými pojmy 

jako lidé s funkčním postižením se stává nepsaným pravidlem. Takové označení klade 

do popředí člověka a jeho specifikum. Člověk s funkčním postižením je dán svou 

existencí, ale to, zda bude handicapován či znevýhodněn v některých oblastech svého 

života, závisí na postojích a jednání společnosti, ve které žije. Z toho vyplývá, že 

skutečný handicap se rozvíjí až v případě, že funkční postižení člověku nedovoluje plný 

výkon občanských práv a svobod, člověk nemá možnost získat adekvátní vzdělání a 

následně využít své schopnosti v zaměstnání. V pozadí toho stojí nevytvoření 

adekvátních sociálních vztahů, dysfunkce v sociální komunikaci, izolovanost a poruchy 

vyváženosti a zralosti osobnosti. Cílem prevence zaměřené na jedince s funkčním 

postižením by tak mělo být zpřístupnění určitých šancí, rovnost příležitostí. [Novosad 

1998: 34 – 35]  

V souvislosti s tím hraje v současné době významnou roli celospolečenský trend 

zvaný integrace. „Integrace je postoj společnosti k handicapovaným občanům, který je 

neodmítá, nesegreguje, ale naopak se snaží vytvářet optimální podmínky pro jejich 

začlenění do ,hlavního proudu‘ společenského života.“ [Švarcová 2000: 12] 

V konkrétnějším vymezení pak můžeme pojmem sociální integrace označit 

„proces rovnoprávného společenského začleňování specifických – minoritních– skupin 

do výchovně vzdělávacího i pracovního procesu a do života společnosti. Integrace je 

v kontextu péče o člověka a jeho všestranný rozvoj nejvyšším stupněm socializace 
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jedince, kterou definujeme jako schopnost zapojit se do společnosti, akceptovat její 

normy a pravidla, vytvářet a formovat k ní pozitivní vztahy a postoje. (…) Integrace je 

plným začleněním a splynutím postiženého se společností. Předpokládá samostatnost, 

nezávislost jedince, jenž nevyžaduje zvláštní ohledy nebo přístupy ze strany přirozeného 

prostředí. Komplexní postižení, resp. defektivita se u něho nerozvinula, případně se s ní 

plně vyrovnal a její následky dokázal adekvátně kompenzovat, je schopen plnit všechny 

funkce, vyplývající z plné socializace, a je rovnoprávným partnerem ve všech běžných 

oblastech profesní přípravy, pracovního uplatnění i společenského života.“ [Novosad 

1998: 35] 

V teorii i praxi lze vysledovat dva základní směry integrace – asimilační a 

adaptační. Asimilační směr charakterizuje integraci jako záležitost znevýhodněných lidí 

a její základní podmínkou je přijetí norem majoritní populace. Znevýhodněná minorita 

by v tomto pojetí měla splynout s intaktní společností. Oproti tomu adaptační směr 

charakterizuje integraci jako společný problém lidí postižených i intaktních. Integrace je 

založena na vztahu partnerství, na vzájemném přijetí a pochopení hodnot majority i 

minority. Vhodnějším řešením je integrace adaptačního typu, která je ale realizačně 

náročnější. [Novosad 2000: 21]  

Aby byla integrace úspěšná, je třeba omezení možností postiženého člověka 

v určité oblasti kompenzovat takovým způsobem, který respektuje jeho reálné možnosti 

i individualitu. Cílem je minimalizovat jeho sociální izolovanost, narušit zažitou 

rezignaci a pasivitu, omezit komunikační bariéry a snížit informační deficit, jenž ho 

ohrožuje. [c.d.: 31] 

V péči o postižené se prosazuje, vedle integrace, i další princip zvaný 

normalizace. Tento pojem vyjadřuje skutečnost, že lidé s mentální retardací mají žit 

v normálním životě, pokud je to možné, tak jako ostatní. To znamená život v rodině, 

která poskytuje lásku a bezpečí, vzdělávání ve škole, která umožňuje maximální možný 

rozvoj schopností, a v dospělosti odpovídající zaměstnání, které umožňuje vytvářet 

určité hodnoty pro společnost nebo alespoň pro vlastní uspokojení. [Švarcová 2000: 12] 

S integrací a normalizací souvisí a podmiňuje je humanizace. Důležitá je 

humanizace celé společnosti, která respektuje postižené jako své rovnoprávně členy 

vyžadující více pozornosti a péče, jež jim do jisté míry kompenzují jejich odlišnost. Ve 

vztahu k lidem s mentální retardací to znamená brát při rozhodování o nich v potaz 
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jejich zájmy, případně, pokud jsou toho schopni, jim umožnit, aby se na tomto 

rozhodování podíleli. [c.d.: 12 - 13] 

Možnosti pracovního uplatnění a začlenění do společnosti jsou u lidí s mentální 

retardací podmíněny tedy nejen jejich schopnostmi a dovednostmi, ale výrazně i 

postojem společnosti. Vysoká míra humanizace, normalizace a podpora integrace 

zvyšují šance postižených na „normální život“, k němuž bezesporu patří i příležitost 

získat a udržet si vhodné zaměstnání.  

 

 

 

3 Metodologie 
 

Předložená práce je rozborem sociálně politického problému zaměstnávání osob 

s mentální retardací.  

Situaci ohledně zaměstnávání osob s mentální retardací v České republice, 

možnosti jejich pracovního uplatnění hodnotím na základě získaných informací 

vztahujících se k této problematice (odborná literatura, internetové zdroje,...). Dále na 

základě konzultací s odborníky hodnotím tuto situaci na Benešovsku. Relevantní 

informace pocházejí z místního úřadu práce, Agentury pro podporované zaměstnávání 

Rytmus Benešov, o.p.s. a Integrovaného centra sociálních služeb Odlochovice, které je 

ústavním zařízením pro osoby s mentálním postižením. Práci doplňuji dvěma příklady 

z praxe, v nichž analyzuji rozhovory jednak s bývalým uživatelem podporovaného 

zaměstnávání, jenž se úspěšně uplatnil na běžném trhu práce, a jednak se 

zaměstnankyní chráněného pracoviště. Rozhovory měly podobu polostrukturovaného 

dotazování s předem definovaným účelem, určitou osnovou otázek, jež ale zároveň 

poskytly dostatečný prostor pro variabilitu odpovědí dotazovaného.  
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Rozbor problému zaměstnávání osob s mentální retardací 
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4 Právní rámec zaměstnávání osob s mentální retardací 
 

Osobám se zdravotním postižením, tzn. i osobám s mentální retardací, je na trhu 

práce poskytována zvýšená ochrana. Jejich zaměstnávání upravuje zejména zákon č. 

435/2004 Sb., o zaměstnanosti, jehož celá třetí část je věnována právě této 

problematice, a vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 518/2004 Sb., kterou 

se zmíněný zákon provádí.  

Mezi jinými je třeba zmínit také zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, podle 

něhož mohou zaměstnavatelé zaměstnávající osoby se zdravotním postižením 

uplatňovat slevu na dani, nebo zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, který 

stanovuje podmínky přiznání invalidního důchodu. Důležitým předpisem je samozřejmě 

také zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, který upravuje pracovněprávní vztahy 

mezi zaměstnanci a zaměstnavateli.  

 

 

4.1 Pracovní rehabilitace 
 

Osoby se zdravotním postižením mají podle § 69 zákona č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti právo na pracovní rehabilitaci, která je zde definována jako: „souvislá 

činnost zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním 

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

spojené“.  

Před zařazením zdravotně postiženého člověka do procesu pracovní rehabilitace je 

nutné posoudit jeho zdravotní stav, pracovní způsobilost, dosažené vzdělání a získané 

dovednosti a situaci na trhu práce. Podle toho pak příslušný úřad práce sestaví ve 

spolupráci s osobou se zdravotním postižením individuální plán této rehabilitace.  

Pracovní rehabilitace zahrnuje poradenskou činnost, přípravu na budoucí 

povolání, přípravu k práci, specializované rekvalifikační kursy, zprostředkování, 

udržení a změnu zaměstnání, vytvoření vhodných podmínek pro výkon zaměstnání či 

jiné výdělečné činnosti.  

[§ 69 - 74 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti] 

 Pracovní rehabilitace je, vedle rehabilitace léčebné, vzdělávání a sociální 

rehabilitace, jednou ze čtyř složek tzv. ucelené neboli komplexní rehabilitace. 

Dosavadní právní předpisy ČR však neupravují jednotný systém poskytování komplexní 
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rehabilitace osobám se zdravotním postižením, což v důsledku vede ke snižování 

efektivity sociální integrace těchto osob. Tento problém řeší Návrh věcného záměru 

zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých 

dalších zákonů, jehož předpokládaná účinnost je od 1. 7. 2009. Ten hodnotí současný 

stav jako nedostačující a argumentuje tím, že vedle nedostatečné součinnosti složek 

nevyhovuje právní úprava některých oblastí aktuálním požadavkům. To má za následek 

nízkou úroveň koordinace, provázanosti a efektivnosti činností jednotlivých subjektů 

působících v dané oblasti. Uvedené nedostatky pak představují riziko opoždění 

rehabilitačních postupů, což snižuje efektivitu sociálního začlenění osob se zdravotním 

postižením a přitom zvyšuje nároky na dávky a služby podmíněné nepříznivým 

zdravotním stavem. [Hrubý 2004] 

 

 

4.2 Povinnost zaměstnavatelů zaměstnávat osoby se zdravotním 
postižením 

 
Zákon o zaměstnanosti stanovuje povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním 

postižením a způsoby plnění této povinnosti.  

Zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru je povinen 

zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, a to v povinném podílu 4 % z celkového 

počtu svých zaměstnanců. Existuje několik způsobů plnění této povinnosti, které lze i 

vzájemně kombinovat. Patří mezi ně: 

a) Zaměstnávání zdravotně postižených osob v pracovním poměru. 

b) Odebírání výrobků či služeb od zaměstnavatelů s více než 50 % zdravotně 

postižených mezi svými zaměstnanci či zadávání zakázek těmto 

zaměstnavatelům. Vedle těchto zaměstnavatelů sem spadají i chráněné dílny 

provozované občanským sdružením, státem registrovanou církví, náboženskou 

společností, církevní právnickou osobou nebo obecně prospěšnou společností. Lze 

také odebírat výrobky či služby od osob se zdravotním postižením, které jsou 

samostatně výdělečně činné a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo jim zadat 

zakázky.  

c) Odvod do státního rozpočtu. Jeho výše činí za každou osobu se zdravotním 

postižením, jež by měl zaměstnavatel zaměstnat, 2,5 násobek průměrné měsíční 

mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku, ve 
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kterém povinnost vznikla. Výši průměrné mzdy vyhlašuje ministerstvo na základě 

údajů Českého statistického úřadu sdělením uveřejněným ve Sbírce zákonů. 

[§ 81, 82 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti] 

 

 

4.3 Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením 
a sleva na dani 

 
 Stát poskytuje pro zaměstnavatele zaměstnávající osoby se zdravotním postižením 

určité výhody. Mezi tyto výhody řadíme příspěvek na podporu zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením a slevu na dani plynoucí ze zaměstnávání těchto osob. Tyto 

výhody jsou jedním z nástrojů politiky zaměstnanosti, který by měl poskytovat osobám 

se zdravotním postižením na trhu práce jistou ochranu a zvyšovat motivaci 

zaměstnavatelů k přijetí těchto osob do pracovního poměru. 

 Nárok na příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

vzniká zaměstnavateli, který zaměstnává mezi svými zaměstnanci více než 50 % těchto 

osob. Příspěvek poskytuje příslušný úřad práce čtvrtletně, a to zpětně na základě žádosti 

zaměstnavatele a jeho výše činí za každou zaměstnanou osobu s těžším zdravotním 

postižením 0,66 násobku průměrné měsíční mzdy za první až třetí čtvrtletí předchozího 

kalendářního roku a za každou jinou zaměstnanou osobu se zdravotním postižením 0,33 

násobku průměrné měsíční mzdy opět za první až třetí čtvrtletí předchozího 

kalendářního roku. Výši průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí předchozího 

kalendářního roku vyhlašuje ministerstvo na základě údajů Českého statistického úřadu 

sdělením uveřejněným ve Sbírce zákonů. [§ 78 zákona č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti] 

Zaměstnavatelé zaměstnávající osoby se zdravotním postižením mohou také 

uplatňovat nárok na slevu na dani. Za každého pracovníka s těžším zdravotním 

postižením taková sleva činí 60 tisíc korun ročně a za každého jiného zaměstnance se 

zdravotním postižením 18 tisíc korun ročně. [§ 35 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z 

příjmů3
] 

 

 

 

                                                           
3 http://zakony-online.cz/?s3&q3=all [online]. [cit. 2008-03-03]. 
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5 Organizace intervenující do oblasti zaměstnávání osob 
s mentální retardací 

 
Ještě než se budu zabývat konkrétními možnostmi pracovního uplatnění lidí 

s mentální retardací, považuji za důležité věnovat se alespoň okrajově některým 

organizacím, které zasahují do oblasti zaměstnávání osob s mentálním postižením a 

ovlivňují tak výrazně společenskou realitu. 

 

 

5.1 Evropská unie 
 

Významným dokumentem vztahujícím se k dané problematice je Evropská 

sociální charta (1961), revidovaná roku 1996. Konkrétně článek 15 klade důraz na 

podporu přístupu postižených občanů k zaměstnání, motivaci zaměstnavatelů a vhodnou 

úpravu pracovních podmínek a pracovního prostředí. Cílem je nezávislost osob 

s postižením, jejich sociální integrace a účast na životě společnosti.4 

V rámci Evropské unie funguje tzv. Evropské fórum zdravotně postižených 

(European Disability Forum), které je nadnárodní organizací sdružující národní rady 

členských států EU. Fórum působí při orgánech EU a obhajuje zájmy občanů se 

zdravotním postižením. Za Českou republiku je jeho členem Národní rada zdravotně 

postižených, která se pravidelně účastní jednání odborných komisí a vrcholných orgánů 

EDF. Např. v roce 2003 se účastnila jednání v souvislosti s realizací Evropského roku 

osob se zdravotním postižením, jehož cílem bylo zlepšit informovanost veřejnosti o 

problematice těchto občanů.5 

 Velký význam je připisován také Iniciativě Společenství Equal, realizované 

v rozmezí let 2000 – 2006, která byla jedním z nástrojů pro dosažení Evropské strategie 

zaměstnanosti. Byla spolufinancovaná Evropským sociálním fondem a na celém území 

EU podporovala mezinárodní spolupráci v boji s jakoukoli diskriminací a nerovnostmi 

na trhu práce. Jejím cílem tak bylo prosadit nástroje na podporu příslušníků 

znevýhodněných skupin, mimo jiné i osob se zdravotním postižením, které se setkávají 

s diskriminací při hledání i výkonu zaměstnání.6 

                                                           
4 http://www.euroskop.cz/files/10/B9639FB5-72E4-4560-9489-DC6DDBA5A898.pdf [online]. [cit. 
2008-05-02]. 
5 http://www.nrzp.cz/evropske-forum-zp/ [online]. [cit. 2008-04-17]. 
6 http://www.equalcr.cz/clanek.php?lg=1&id=5 [online]. [cit. 2008-04-17]. 
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5.2 Vládní výbor pro zdravotně postižené občany 
 

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany je koordinačním, iniciativním a 

poradním orgánem vlády České republiky pro problematiku podpory občanů se 

zdravotním postižením. Jeho hlavním cílem je napomáhat vytváření rovnoprávných 

příležitostí pro tuto cílovou skupinu lidí ve všech oblastech života společnosti.7 

Česká republika patří mezi státy, které si uvědomují zvýšenou odpovědnost za 

odstraňování bariér, jež brání občanům se zdravotním postižením plnohodnotně se 

účastnit společenského života. Ke zlepšení jejich postavení ve společnosti měly přispět 

tři Národní plány, které byly v posledním období přijaty a na jejichž přípravě 

spolupracoval právě Vládní výbor. Jedná se o Národní plán pomoci zdravotně 

postiženým občanům z roku 1992, jehož cílem mimo jiné bylo odstranění závažných 

případů diskriminace a zahájení systémových změn v oblasti podpory občanů se 

zdravotním postižením. Tento dokument byl v roce 1993 aktualizován pod názvem 

Národní plán opatření pro snížení negativních důsledků zdravotního postižení. Dosud 

posledním materiálem tohoto druhu je Národní plán vyrovnání příležitostí pro občany 

se zdravotním postižením z roku 1998.  

V roce 2005 předložil Vládní výbor pro zdravotně postižené občany návrh nového 

Národního plánu podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 

2006 – 2009, o jehož vypracování rozhodla vláda. Tento dokument respektuje pojetí 

Standardních pravidel OSN pro vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním 

postižením a řada úkolů vychází z tzv. Střednědobé koncepce státní politiky vůči 

občanům se zdravotním postižením, přijaté v roce 2004. Tento plán vychází 

z předsvědčení, že i přes značný pokrok ještě nebylo dosaženo takového stupně 

vyrovnání příležitostí, které by odpovídaly historickým, kulturním a společenským 

tradicím a které by zaručily občanům se zdravotním postižením míru podpory 

odpovídající hospodářské výkonnosti České republiky. Cílem oblasti zaměstnanosti a 

zaměstnávání, jíž se tento plán věnuje ve své třetí kapitole, je naplnit pracovní potenciál 

desítek tisíc osob se zdravotním postižením na vyšší úrovni než dosud. Pro podporu 

zaměstnanosti osob se zdravotním postižením a dosažení rovnováhy na trhu práce mají i 

nadále směřovat opatření typu poradenství, rekvalifikace, společensky účelná pracovní 

místa, odborná praxe, chráněné dílny a pracoviště či veřejně prospěšné práce. Prioritou 

je tedy aktivní politika zaměstnanosti, která otevírá přístup na trh práce i 

                                                           
7 http://www.vlada.cz/cs/rvk/vvzpo/uvod.html [online]. [cit. 2008-04-12]. 
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znevýhodněným osobám. Cílem je vytvořit fungující systém pracovní rehabilitace. 

Hlavními nástroji zůstávají vytváření odpovídajících pracovních podmínek, systém 

jejich právní ochrany, zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání a systém hmotné 

motivace zaměstnanců a zaměstnavatelů. Dále tento plán upozorňuje také na důležitost 

vzdělávacího systému při řešení problematiky zaměstnatelnosti osob se zdravotním 

postižením.8 

 

 

5.3 Úřad práce 
 

Úřad práce vede evidenci zdravotně postižených uchazečů o zaměstnání a také 

evidenci volných pracovních míst pro handicapované občany. Evidence uchazečů se 

zdravotním postižením obsahuje identifikační údaje těchto osob, údaje o omezeních 

v možnostech pracovního uplatnění vyplývajících z jejich handicapu, údaje o právním 

důvodu, na jehož základě byli uznáni osobami se zdravotním postižením, a údaje o 

poskytování pracovní rehabilitace. [§ 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti] 

Úřad práce dále ve spolupráci s pracovně rehabilitačními středisky zajišťuje 

zmíněnou pracovní rehabilitaci nebo jejím zabezpečením pověřuje na základě písemné 

dohody jinou právnickou či fyzickou osobu. V jeho kompetenci leží také poskytování 

příspěvků na tvorbu a provoz chráněných pracovních míst a dílen či příspěvku na 

podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. [§ 69, 75 - 78 zákona č. 

435/2004 Sb., o zaměstnanosti]  

 

 

5.4 Národní rada zdravotně postižených ČR 
 

Národní rada zdravotně postižených ČR je největším reprezentativním zástupcem 

organizací osob se zdravotním postižením v České republice. V současné době je 

uznávaným iniciativním a koordinačním orgánem pro obhajobu, prosazování a 

naplňování práv a zájmů zdravotně postižených. Spolupracuje s orgány státní správy a 

samosprávy i mezinárodními organizacemi a institucemi a je hlavním poradním 

orgánem Vládního výboru pro zdravotně postižené občany.  

                                                           
8 Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006 – 2009. 
http://nrzp.cz/userfiles/file/nppi2005.doc [online]. [cit. 2008-04-12]. 
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Specifické problémy mentálně postižených řeší jedna z šesti komor organizační 

struktury, která je pro tento účel zřízena. Pro řešení společných otázek ohledně 

zaměstnávání občanů se zdravotním postižením je ustavena odborná komise pro 

zaměstnávání.9 

 

 

5.5 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s. 
 

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice je 

sdružením lidí s mentálním a kombinovaným postižením, jejich rodin a dalších 

odborníků. Hájí zájmy těchto lidí, přičemž vychází z předpokladu, že mají stejná práva 

na zařazení do společnosti a to při jakémkoli stupni postižení.10 

Svou činnost rozvíjí ve spolupráci s dalšími organizacemi s celonárodní 

působností - mimo jiné je členskou organizací Národní rady osob se zdravotním 

postižením ČR. Intenzivní spolupráci rozvíjí i na mezinárodní úrovni jako člen 

celosvětově působící organizace Inclusion International, která spolupracuje s OSN, 

nebo jako člen evropské asociace lidí s mentálním postižením a jejich rodin Inclusion 

Europe.11 

 

 

5.6 Občanské sdružení Máme otevřeno?  
 

Posláním občanského sdružení Máme otevřeno? je podpora lidí se speciálními 

potřebami, převážně s mentálním postižením a autismem. Činnost je směřována do 

oblasti obhajoby jejich práv, uplatnění na trhu práce a volnočasových aktivit.12 

Máme otevřeno? organizuje dva typy programů: integrační a dobrovolnické 

programy a pracovně tréninkové programy.  

Příkladem pracovně tréninkového programu je kavárna Vesmírna, Ve smečkách 

5, Praha 1, kde v současné době pracuje dvanáct klientů. Jejím cílem je: 

„zprostředkovat klientům pracujícím v kavárně pracovní a sociální zkušenosti a vytvořit 

                                                           
9 http://www.nrzp.cz/narodni-rada-zdravotne-postizenych-cr/ [online]. [cit. 2008-04-12]. 
10 http://www.spmpcr.cz/cs/uvod/ [online]. [cit. 2008-04-12]. 
11 http://www.spmpcr.cz/cs/o-nas/ [online]. [cit. 2008-04-12]. 
12http://www.mameotevreno.cz/html/index.php?s1=3&s2=1&s3=0&s4=0&s5=0&s6=0&lng=12&user_ur
l=&menu_id=1&m=1&typ=clanky&recid_cl=282&menu_id=1 [online]. [cit. 2008-04-15]. 
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prostor pro setkávání lidí s postižením a bez v centru Prahy“.13 Pracující klienti 

s postižením tu mají možnost trénovat pracovní schopnosti, rozvíjet komunikaci, 

sebeobsluhu a sociální dovednosti a individuálně se připravit na přechod do méně 

chráněného prostředí - do podporovaného zaměstnání či běžné práce. 

Návazným programem na kavárnu Vesmírna je tranzitní program podporované 

zaměstnávání, do něhož se mohou zapojit i klienti zvenčí. V současné době je tu 

zapojeno pět klientů, kterým pomáhá s dalším přechodem na volný pracovní trh. 

[tamtéž] 

Občanské sdružení Máme otevřeno? je také realizátorem projektu Dobromysl.cz. 

Dobromysl.cz je internetový server, který poskytuje komplexní informace o 

problematice mentálního postižení a autismu a možnostech integrace lidí s tímto 

handicapem do společnosti. Vedle toho sdružení také nedávno uvedlo do provozu nové 

webové stránky www.zkusteto.cz, které se věnují ojediněle tématu zaměstnávání lidí 

s mentálním postižením. Jsou tu rady i informace pro zaměstnavatele, personalisty i 

kolegy pracujících osob s mentální retardací. 

 

 

5.7 Česká unie pro podporované zaměstnávání 
 

Česká unie pro podporované zaměstnávání je zastřešující organizace pro 

poskytování služby podporovaného zaměstnávání, která je určena sociálně 

znevýhodněným lidem za účelem nalézt a udržet si vhodnou placenou práci na běžném 

trhu práce.  

Jejím posláním je „formulovat, šířit a podporovat myšlenku podporovaného 

zaměstnávání v České republice“.14 

Činnost unie spočívá ve sdružování poskytovatelů a obhájců služeb 

podporovaného zaměstnávání, tvorbě metodiky v souladu s požadavky Evropské unie 

pro podporované zaměstnávání (European Union of Supported Employment), dále 

podporuje vznik a rozvoj nových poskytovatelů služby, šíří vzdělanost v tomto oboru a 

jedná v jeho prospěch s úředními státními institucemi České republiky, reprezentanty 

nestátního sektoru či podnikatelské sféry. V neposlední řadě také prosazuje a obhajuje 

                                                           
13http://www.mameotevreno.cz/html/index.php?s1=3&s2=1&s3=0&s4=0&s5=0&s6=0&lng=12&user_ur
l=&menu_id=1&m=1&typ=clanky&recid_cl=336&menu_id=1 [online]. [cit. 2008-04-15]. 
14 http://www.unie-pz.cz/index.php/unie/15 [online]. [cit. 2008-04-12]. 
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podporované zaměstnávání jako soubor služeb, který je pro otevřenou společnost 

nezbytný. [tamtéž] 

 

 

5.8 Občanské sdružení Rytmus 
 

Posláním občanského sdružení Rytmus je umožnit znevýhodněným lidem aktivní 

zapojení se a seberealizaci především v oblasti vzdělávání a pracovního uplatnění 

v běžném společenském prostředí.  

V oblasti pracovního uplatnění provozuje Rytmus následující aktivity: sociální 

rehabilitaci formou podporovaného zaměstnávání a tranzitního programu, pracovní 

rehabilitaci, poradenskou činnost v oblasti zaměstnání, výzkum a publikační činnost. 

Cílem sociální rehabilitace metodou podporovaného zaměstnávání je: „získat a rozvíjet 

sociální a pracovní dovednosti, získat a udržet si zaměstnání v běžných podmínkách a 

maximálně se v něm osamostatnit, posilovat uplatňování práv a aktivní zapojení do 

občanské společnosti“.15 

V rámci EQUAL projektů SUPP a SUPR, které jsou spolufinancovány 

Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem ČR, realizuje občanské sdružení 

Rytmus soutěž Stejná šance – Zaměstnavatel 2008. Letos se koná již třetí ročník této 

soutěže zaměstnavatelů, kteří poskytují na pracovním trhu znevýhodněným lidem 

stejnou šanci jako ostatním, čímž významně přispívají k jejich začlenění do společnosti. 

Soutěž tak vyzdvihuje celospolečenský přínos jejich snahy a cílem soutěže je jim za to 

poděkovat. Výsledky budou známy v květnu 2008.16 

Tato soutěž je dle mého názoru velkým přínosem, neboť podporuje osvětovou 

činnost v oblasti zaměstnávání lidí s jakýmkoli znevýhodněním a zvyšuje motivaci 

zaměstnavatelů k zaměstnávání těchto osob. 

Dalšími významnými klíčovými aktivitami výše zmíněných projektů, jejichž 

partnerem je Česká unie pro podporované zaměstnávání, je pořádání  seminářů pro 

zaměstnavatele, audit pracovních příležitostí a organizace job klubů.17 

                                                           
15 http://www.rytmus.org/index.php?option=com_content&task=view&id=51&Itemid=92 [online]. [cit. 
2008-04-12]. 
16 http://www.rytmus.org/index.php?option=com_content&task=view&id=67&Itemid=1 [online]. [cit. 
2008-04-12]. 
17 http://www.rytmus.org/index.php?option=com_content&task=view&id=47&Itemid=67 [online]. [cit. 
2008-04-12].  
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Semináře pro zaměstnavatele zprostředkovávají informace o možnostech a 

způsobech zaměstnávání lidí se znevýhodněním a uvádějí příklady dobré praxe v daném 

regionu. 

Audity příležitostí pro podporované zaměstnávání ve firmách jsou pro- 

aktivním nástrojem vyhledávání či vytváření pracovních míst nebo činností, který 

pomůže firmám naplnit povinné kvóty zaměstnávání osob se zdravotním postižením.  

Job kluby pro klienty agentur jsou skupinovým tréninkem pracovních a 

sociálních dovedností, které jsou nezbytné k získání a udržení si pracovního místa. 

Tématy těchto job klubů bývají např. nácvik správného sepsání životopisu, zvládnutí 

pohovoru, nástupu do práce či role v novém pracovním kolektivu. 

Dalším velmi významným projektem v souvislosti se zaměstnáváním osob 

s mentální retardací je projekt JPD 3 Správná volba, který je zaměřen přímo na cílovou 

skupinu lidí s mentálním postižením. Jeho cílem je zvýšit jejich zaměstnanost a 

zkvalitnit pro ně určená pracovní místa. Vzhledem k tomu, že někteří z nich pro lepší 

uplatnění na trhu práce potřebují další vzdělávání, zaměřuje se tento projekt i na 

podporu dalšího vzdělávání. Partnery projektu jsou mimo Rytmusu ještě Sdružení pro 

pomoc mentálně postiženým a Quip – Společnost pro změnu. V rámci projektu dojde k 

rozšíření nabídky služeb občanského sdružení Rytmus ve dvou jeho agenturách pro 

podporované zaměstnávání a v organizaci Sdružení pro pomoc mentálně postiženým 

ČR, které spočívá v nabídce tzv. case managementu (celistvějšího pohledu na člověka), 

nabídce dalšího vzdělávání a rozšíření možností pracovního uplatnění. Pro každého 

zájemce o podporované zaměstnávání tak bude navržen individuální postup pro 

nalezení pracovního uplatnění. V rámci tohoto nového přístupu může klient využít 

služby doprovodu nebo vyřízení žádosti o přijetí do chráněné dílny, denního centra. 

Vedle toho mu může být zprostředkována dobrovolná práce či individuální praxe u 

zaměstnavatele. Projekt také zahrnuje přípravu tří nových kurzů pro mladé lidi 

s mentálním postižením, konkrétně práci na počítači, hospodaření s penězi a samostatné 

cestování. Vedle toho mají být pořádány i kurzy pro rodiče, které jim umožní získat 

přehled o nových přístupech a trendech v sociálních službách, jichž pak mohou lidé 

s mentální retardací za podpory právě svých rodičů využívat.18 

 

 

                                                           
18 http://www.rytmus.org/index.php?option=com_content&task=view&id=60&Itemid=68 [online]. [cit. 
2008-04-12].   
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6 Možnosti pracovního uplatnění osob s mentální retardací 
 

Pro většinu občanů se zdravotním postižením není práce jen zdrojem obživy, ale 

především prostředkem seberealizace s výrazným sociálně rehabilitačním účinkem. 

V důsledku toho, je problematice zaměstnávání těchto lidí věnována zvýšená pozornost 

nejen u nás, ale i ve světě. 

Lidé s mentální retardací, stejně jako další tzv. rizikové skupiny19, jsou na trhu 

práce oproti ostatním znevýhodněni, neboť si v důsledku svého handicapu nemohou 

osvojit takové znalosti, schopnosti a dovednosti jako běžná populace. Jejich situace tedy 

vyžaduje určitou ochranu a specifické služby, které jim zajistí co nejvyšší šance na 

integraci do majoritní společnosti.  

Člověk s mentální retardací může v závislosti na svém zdravotním stavu najít své 

pracovní uplatnění ve specializovaných organizacích, chráněných dílnách či 

pracovištích nebo v nejlepším případě na běžném trhu práce. K umístění uchazeče 

s mentálním postižením na pracoviště otevřeného trhu práce výrazně napomáhá služba 

podporovaného zaměstnávání. 

Následující přehled možností pracovního uplatnění je řazen podle míry 

samostatnosti a potřeby asistence. Běžné zaměstnání, které je nejvyšší možnou 

dosažitelnou metou, vyžaduje maximální míru samostatnosti člověka a minimální 

potřebu asistence. 

 

 

6.1 Terapeutická pracoviště a dílny 
 

Terapeutická pracoviště a dílny vznikají zpravidla při ústavních zařízeních pro 

osoby s mentálním postižením. Jejich cílem je vedle pracovních a sociálních dovedností 

rozvíjet i základní schopnosti sebeobsluhy, orientace či pozornosti klienta. Terapeutická 

pracoviště mívají zpravidla charakter textilní či keramické dílny, zahrady, apod. 

Pracující klienti si tu procvičují a zdokonalují svou hrubou a jemnou motoriku. Pod 

odborným dohledem si osvojují základní pracovní návyky a dovednosti, které někteří 

z nich (zejména jedinci s lehkou mentální retardací) posléze zúročí na běžném trhu 

práce.  

                                                           
19 Rizikové skupiny na trhu práce jsou takové skupiny lidí, které disponují určitou formou znevýhodnění, 
v jehož důsledku nemají rovné šance na úspěch v konkurenčním boji. Řadíme sem např. 
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6.2 Chráněná pracoviště a dílny 
 

Někteří zaměstnavatelé poskytují lidem se zdravotním postižením vhodné placené 

zaměstnání, vytvářejí pro ně specifické pracovní podmínky i pracovní prostředí 

z vlastního rozhodnutí a vlastní vůle. Jde o chráněná pracoviště a chráněné dílny.  

Odborník na pracovní právo Ladislav Jouza definuje chráněnou práci jako: 

„pracovní činnost na vhodně zvoleném nebo upraveném výrobním programu, 

vykonávanou zpravidla zaměstnancem s těžším zdravotním postižením za zcela 

mimořádných pracovních podmínek, upravených podle jeho fyzických a psychických 

schopností“.20  

 Významnou roli v souvislosti se zřízením chráněného pracoviště či dílny hrají 

technické úpravy a příprava zaměstnavatele. [tamtéž] 

 Technické úpravy se zaměřují na celé zařízení včetně umístění pracoviště a 

přístupu k němu či prostorového uspořádání vzhledem k používání osobních pomůcek. 

Dále se individuálně upravují i jednotlivá pracovní stanoviště, tzn. stoly, manipulační 

desky, sedačky, ovládače a prostředky strojního zařízení, apod. Chráněná práce také 

vyžaduje individuální přístup k zaměstnancům při nácviku činností a odborný dohled 

zdravotně rehabilitačních odborníků při překonávání psychických bariér, které provázejí 

adaptaci na nové pracovní místo a společenské podmínky.  

 K tomu, aby chráněná pracoviště a dílny plnily svá poslání co nejefektivněji, je 

třeba provést řádnou přípravu. Úvahy o jejich zřízení by se měly odvíjet od 

všeobecných podmínek, výrobních a technických možností s přihlédnutím k možnému 

budoucímu rozvoji organizace. Je důležité zvážit všechny ekonomické náklady a 

způsoby získání zaměstnanců.  

Chráněné pracovní místo vytváří zaměstnavatel pro osobu se zdravotním 

postižením na základě písemné dohody s úřadem práce. Musí být provozováno alespoň 

dva roky a na jeho vytvoření poskytuje úřad práce zaměstnavateli příspěvek. Výše 

tohoto příspěvku na vytvoření chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním 

postižením může činit až osminásobek a pro osobu s těžším zdravotním postižením až 

dvanáctinásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí 

předchozího kalendářního roku. Úřad práce poskytuje příspěvek i na částečnou úhradu 

                                                                                                                                                                          
nekvalifikovanou pracovní sílu, ženy ve specifickém postavení, absolventy škol, Rómy či zdravotně 
postižené.  
20http://www.spmp.cz/public/kapitola.phtml?menu=&user=24&session=58348551&kniha=105&kapitola
=127546&preference= [online]. [cit. 2008-04-12]. 
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provozních nákladů, jehož roční výše nabývá maximálně hodnoty trojnásobku průměrné 

mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku. 

Dohoda o vytvoření chráněného pracovního místa může být uzavřena i s osobou se 

zdravotním postižením, která má v úmyslu vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. 

[§ 75 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti] 

Chráněná pracovní dílna je pracoviště s více než 60 % zdravotně postižených 

mezi zaměstnanci, které vzniká opět na základě dohody mezi zaměstnavatelem a 

úřadem práce, a musí být provozováno opět minimálně dva roky. Na vytvoření 

chráněné dílny a částečnou úhradu provozních nákladů poskytuje úřad práce také 

příspěvek. Výše těchto příspěvků může dosáhnout maximálně ke stejné hodnotě jako u 

chráněného pracovního místa za stejných podmínek. [§ 76 zákona č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti] 

 

 

6.3 Pracovně tréninkový program 
 

Příkladem pracovně tréninkového programu je kavárna Vesmírna, která je 

přirozeným integračním prostředím v centru Prahy, kde se denně setkávají lidé 

s postižením a intaktní společnost. Lidé s mentální retardací tu během dvou let získávají 

placenou pracovní zkušenost a připravují se tak na přechod do zaměstnání na volném 

trhu práce. Rozvíjejí si tu své pracovní a sociální dovednosti, které potřebují 

k plnohodnotnému životu ve společnosti.21 

Klienti si v kavárně osvojují konkrétní pracovní činnosti, jako je obsluha hostů, 

příprava nápojů, mytí nádobí či úklid. Učí se vykonávat svou práci samostatně a 

zodpovědně, seznamují se s pravidly a požadavky pracovního prostředí a rozvíjejí své 

komunikační schopnosti. Cílem programu také je, aby byli klienti následně schopni 

adekvátně zhodnotit svůj pracovní výkon, ověřit si svůj vztah k práci, a uvědomili si, že 

výše finanční odměny souvisí s kvalitou i kvantitou jimi odvedené práce.22 

 

 

                                                           
21 
http://www.mameotevreno.cz/html/index.php?s1=1&s2=8&s3=0&s4=0&s5=0&s6=0&lng=12&user_url
=&menu_id=1&m=1&typ=clanky&recid_cl=314&menu_id=1 [online]. [cit. 2008-04-19]. 
22 
http://www.mameotevreno.cz/html/index.php?s1=1&s2=8&s3=0&s4=0&s5=0&s6=0&lng=12&user_url
=&menu_id=1&m=1&typ=clanky&recid_cl=503&menu_id=1 [online]. [cit. 2008-04-19]. 
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6.4 Veřejně prospěšné práce a společensky účelná pracovní místa 
 

Osoby s mentální retardací, jako jedna z ohrožených skupin na trhu práce, 

nacházejí své pracovní uplatnění také na společensky účelných pracovních místech 

nebo ve formě veřejně prospěšných prací. Jsou to dva z nástrojů využívaných k realizaci 

aktivní politiky zaměstnanosti.  

 Veřejně prospěšné práce jsou pracovními příležitostmi, které vytváří 

zaměstnavatel nejdéle na dobu jednoho roku, ale i opakovaně, k pracovnímu umístění 

uchazečů o zaměstnání. Jde zpravidla o údržbu veřejných prostranství, úklid a údržbu 

veřejných budov a komunikací nebo jiné podobné činnosti ve prospěch obcí či státních 

a dalších obecně prospěšných institucí. Jsou vytvářeny na základě dohody mezi 

zaměstnavatelem a úřadem práce, který na ně poskytuje příspěvek. Tento příspěvek 

může dosáhnout až do výše vyplacení mzdových nákladů na zaměstnance, včetně 

pojistného. [§ 112 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti]   

 Společensky účelná pracovní místa jsou pracovní místa pro takové uchazeče o 

zaměstnání, kteří se jiným způsobem pracovně neuplatní. Zřizuje je zaměstnavatel nebo 

přímo konkrétní uchazeč za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti na základě 

dohody s úřadem práce. Úřad práce na takové místo poskytuje příspěvek, a to ve výši až 

čtyřnásobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí 

předchozího kalendářního roku v případě, že míra nezaměstnanosti v daném okrese 

nedosahuje průměrné míry nezaměstnanosti v České republice. Pokud je míra 

nezaměstnanosti v daném okrese stejná nebo vyšší než v celé republice, pak výše tohoto 

příspěvku může činit až šestinásobek průměrné mzdy. Výši průměrné mzdy za první až 

třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku vyhlašuje ministerstvo sdělením 

uveřejněným ve Sbírce zákonů na základě údajů Českého statistického úřadu. [§ 113 

zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti] 

 

 

6.5 Podporované zaměstnávání 
 

Lidem s mentální retardací k jejich pracovnímu uplatnění, tentokrát už na volném 

trhu práce, napomáhá služba podporovaného zaměstnávání. Tu u nás zaštiťuje Česká 

unie pro podporované zaměstnávání, která je aktivním členem European Union of 

Supported Employment. 
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Podporované zaměstnávání je: „časově omezená služba určená lidem, kteří 

hledají placené zaměstnání v běžném pracovním prostředí. Jejich schopnosti získat a 

zachovat si zaměstnání jsou přitom z různých důvodů omezeny do té míry, že potřebují 

individuální dlouhodobou a průběžně poskytovanou podporu poskytovanou před i po 

nástupu do práce“.23  

Smyslem podporovaného zaměstnávání je vyrovnání příležitostí pro pracovní 

uplatnění lidí, kteří mají v souvislosti s působením znevýhodňujících faktorů, např. 

mentální retardace, ztížený přístup na otevřený trh práce a v důsledku toho bývají 

omezeni ve svém společenském uplatnění.  

Hlavním cílem podporovaného zaměstnávání je umožnit znevýhodněným 

lidem získat a udržet si vhodné zaměstnání na otevřeném trhu práce. Cílem je také 

dosažení vyšší míry samostatnosti uživatelů podporovaného zaměstnávání. To znamená, 

že je důležité, aby si tito lidé osvojili dovednosti potřebné k získání a zachování práce, 

posílili své pracovní návyky a motivaci k dalšímu profesnímu rozvoji.  

Služba podporovaného zaměstnávání je časově omezená – na 2 roky, lze ji ale 

využít opakovaně. 

Na práci získanou prostřednictvím podporovaného zaměstnávání jsou kladeny 

následující nároky: 

- pracovní místo by mělo být na otevřeném trhu práce; 

- práce by měla mít stabilní charakter; 

- velikost pracovního úvazku by měla zohledňovat specifické potřeby zaměstnance; 

- druh práce by měl odpovídat potřebám, dovednostem a možnostem zaměstnance a 

umožňovat mu profesní rozvoj; 

- zaměstnanec by měl pracovat za rovných pracovních podmínek, jež odpovídají jeho 

potřebám i nárokům na výkon práce; 

- práce by měla být hodnotná a smysluplná; 

- zaměstnanec by měl mít na pracovišti příležitost nejen k pracovnímu, ale i 

sociálnímu uplatnění. 

V rámci podporovaného zaměstnávání je poskytována podpora oběma 

zúčastněným stranám, tzn. nejen uživatelům této služby, ale i zaměstnavatelům. 

[tamtéž] 

                                                           
23 http://www.unie-pz.cz/index.php/pz/14 [online]. [cit. 2008-03-25]. 
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Podpora uživatelům služby podporovaného zaměstnávání se přizpůsobuje 

individuálním potřebám zaměstnance a má kontinuální charakter, tzn. že vedle 

samotného získání práce sleduje i její zachování. Podpora bývá zpravidla poskytována 

přímo na pracovišti ve formě osobní pomoci, jež zahrnuje např. poradenství, 

doprovázení, zastupování či pracovní asistenci. Její součástí je i příprava k práci. 

V případě potřeby může tato podpora zahrnovat také koordinaci pomoci ze strany 

rodiny a další návazné služby, jež ovlivňují získání a udržení vhodného zaměstnání. 

Bývá poskytována takovým způsobem, aby byla pro konkrétního uživatele co 

nejpřirozenější a poskytovala mu nezbytnou míru podpůrných aktivit k dosažení 

stanoveného cíle. Podpora umožňuje uživateli služby aktivní účast při hledání práce, při 

sjednávání pracovních podmínek či při stanovení jejího rozsahu. Dává mu také 

příležitost rozhodnout o svém pracovním uplatnění, tj. o druhu práce a místu jejího 

vykonávání, velikosti pracovního úvazku, apod. Podporu poskytuje vyškolený pracovní 

tým.  

Podpora zaměstnavatelům zahrnuje pomoc s administrativou související 

s přijetím uživatele podporovaného zaměstnávání do pracovního poměru, pomoc 

s úpravou pracovního místa a pracovní náplně. Napomáhá také k vytvoření podmínek 

pro přijetí pracovníka do pracovního kolektivu a posiluje motivaci zaměstnavatele i jeho 

dalších zaměstnanců.  

V rámci podpory existuje systém, který sleduje nejen spokojenost samotných 

uživatelů podporovaného zaměstnávání, ale i dalších zájmových skupin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 42

7 Implementace politiky zaměstnanosti zaměřené na osoby 
s mentální retardací na Benešovsku 

 
 

7.1 Role aktérů zasahujících do dané problematiky 
 

Mezi hlavní aktéry implementace politiky zaměstnanosti zaměřené na občany 

s mentálním postižením na Benešovsku patří místní úřad práce, Agentura pro 

podporované zaměstnávání Rytmus Benešov, o.p.s. a Integrované centrum sociálních 

služeb Odlochovice. 

Následující poznatky jsem získala z rozhovorů s pracovníky těchto organizací.  

 

7.1.1 Úřad práce Benešov 

Úřad práce Benešov neeviduje mentálně postižené uchazeče o zaměstnání, nýbrž 

uchazeče se zdravotním postižením obecně a volná pracovní místa pro ně určená. 

Spolupráce s uchazečem o zaměstnání probíhá na základě toho, co o sobě uvede 

a jak se staví k práci. Vzhledem k tomu, že zaměstnavatelé jsou v rámci zaměstnávání 

osob se zdravotním postižením ochotni podnikat jisté ústupky, záleží zejména na 

konkrétním člověku, zda chce skutečně pracovat a snaží se.  

Úřad práce uděluje statut chráněného pracovního místa či chráněné pracovní 

dílny a poskytuje příspěvky na jejich zřízení a provoz. V tomto směru úřad práce sám 

zaměstnavatele nevyhledává, protože není jejich zákonnou povinností taková místa 

zřizovat a provozovat, tzn. že případní zájemci mezi zaměstnavateli se na úřad práce 

obracejí sami ze své vůle. Na okrese Benešov tak fungují tři chráněné pracovní dílny, 

ale žádné chráněné pracovní místo. Zmíněnými třemi chráněnými dílnami jsou: firma 

Benevita s.r.o. s cca 20 zaměstnanými osobami se zdravotním postižením, která provádí 

drobné montážní práce, šije batohy, apod., dále firma KOMA Benešov M. Kotrbové 

s cca 15 zaměstnanci se zdravotním postižením, kde se vyrábí ochranné pracovní 

pomůcky a provádí strojní vyšívání, a účetní firma R. Votruby, kde je zaměstnána 

pouze jedna osoba se zdravotním postižením na pomocné práce. 

Problémy na straně zaměstnanců se příliš často nevyskytují, dosavadní zkušenosti 

vypovídají o tom, že si osoby se zdravotním postižením zpravidla své místo v chráněné 

dílně udrží. Problém ale někdy vzniká na straně zaměstnavatele. Důvodem mohou být 

dosud přetrvávající bariéry mezi zdravotně handicapovanými a běžnou populací, které 
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implikují špatný přístup zaměstnavatele ke zdravotně postiženým. Pracovníci úřadu 

práce však nejsou kompetentní tento přístup posuzovat.  

K zaměstnávání osob se zdravotním postižením motivuje úřad práce 

zaměstnavatele zejména finančními výhodami, mezi něž patří slevy na dani z příjmu 

fyzických osob, příspěvky na zřízení či provoz chráněných pracovišť a dílen, příspěvek 

na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 

Jednou za rok jsou zaměstnavatelé povinni podávat úřadu práce hlášení o plnění 

povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Úřad práce pak kontroluje, 

zda údaje souhlasí, a během roku provádí namátkové kontroly. Ve 157 firmách na 

okrese Benešov je zaměstnáno 607 osob se zdravotním postižením z celkového počtu 

15 873 zaměstnanců a naprostá většina zákonnou povinnost splňuje.  

V kompetenci úřadu práce je také zprostředkování pracovní rehabilitace. O tuto 

službu ovšem občané dosud nežádali. Důvodů je několik. Části pracovní rehabilitace, o 

které mají lidé zájem, jako např. rekvalifikace či poradenství, může úřad práce 

zajišťovat v rámci stávající legislativy bez nutnosti realizovat pracovní rehabilitaci 

s velmi náročnou stávající administrativní agendou. I když je možnost aplikace těchto 

nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti poněkud omezena, je úřad práce schopen svým 

klientům se zdravotním postižením pomoci především s využitím projektů Evropského 

sociálního fondu. Vzhledem k tomu, že je na Benešovsku jedna z nejnižších 

nezaměstnaností v České republice (březen 2008 – 2.9 %), jsou finanční prostředky od 

MPSV určené na aktivní politiku zaměstnanosti značně omezené. Kdyby tedy nějaký 

občan o pracovní rehabilitaci zažádal, je mu úřad práce schopen zajistit jen takové 

služby, které mu umožňuje uhradit daný finanční rozpočet. Vedoucí oddělení 

poradenství a rekvalifikace v souvislosti s tím konstatoval, že většina klientů se 

zdravotním handicapem je spokojena se službami, jež jsou jim s cílem nalézt pracovní 

uplatnění poskytovány.  

Stávající právní úprava pracovní rehabilitace zatím údajně plně nekoresponduje 

s možnostmi Informačního systému služeb zaměstnanosti OK-práce, do něhož se 

zaznamenávají veškeré kroky v pracovní rehabilitaci. Na druhou stranu lze očekávat, že 

se bude postupně aplikace OK-práce zdokonalovat v souladu se stávající legislativou. 

Nicméně pracnost tohoto modulu spolu s nedostatkem financí v současné době 

znemožňuje na většině úřadů práce tuto aktivitu jako účinný a efektivní nástroj řešící 

problematiku nezaměstnanosti realizovat. V praxi to znamená, že o jednoho klienta 

v programu pracovní rehabilitace pečuje více zaměstnanců, což nástroje aktivní politiky 
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zaměstnanosti a poradenské služby standardní cestou nevyžadují, díky čemuž je možné 

věnovat odbornou a kvalitní péči více klientům. Optimálním řešením do budoucna by 

mohl být podle vedoucího oddělení poradenství a rekvalifikace účelný výběr některého 

z programů Evropského sociálního fondu určený lidem se zdravotním postižením, 

ovšem za podmínky, že o to budou mít klienti zájem a že bude konkrétně zaměřen na 

jejich integraci do oblasti trhu práce. 

Úřad práce preferuje individuální přístup ke zdravotně postiženým uchazečům o 

zaměstnání a snaží se využít stávající nástroje aktivní i pasivní politiky zaměstnanosti 

k řešení nevýhod vyplývajících z jejich handicapu. V souvislosti s tím poskytuje 

poradenství nejen při individuálních konzultacích, ale i skupinově formou tzv. job-

clubů. Koncepce job-clubu vychází z předpokladu, že ztráta zaměstnání narušuje 

sociální komunikaci. V případě dlouhodobé nezaměstnanosti pak často dochází 

k poklesu sebevědomí, depresím, narušení hodnotového žebříčku a rezignaci na aktivní 

řešení problému nezaměstnanosti. Proto je dlouhodobě nezaměstnaným a obzvlášť 

ohroženým skupinám na trhu práce, kam patří i osoby se zdravotním postižením, 

věnována zvýšená péče. Hlavním smyslem job-clubu je vrátit nezaměstnané do 

pracovních a komunikativních vztahů. V případě, že není možné uchazeči 

bezprostředně poskytnout pracovní příležitost, zajišťuje job-club informační služby 

zaměřené na možné zdroje vyhledávání zaměstnání, výchovné a vzdělávací působení na 

osobnost nezaměstnaného, kam spadá např. pohovor se zaměstnavatelem či 

interpersonální komunikace, a v neposlední řadě také služby technické a servisní, které 

nezaměstnaným nabízejí pomoc např. při vytvoření osobní dokumentace. 

 Finanční prostředky na aktivní politiku zaměstnanosti získává úřad práce od 

MPSV vždy na začátku roku. V souvislosti s tím vydává ministerstvo směrnici, kolik 

peněz by na který nástroj mělo být použito. Tato směrnice má však jen doporučující 

charakter, proto jednou ročně úřad práce zpracovává zprávu, kde zdůvodňuje, v čem 

směrnici nedodrželi a proč.  

 

7.1.2 Agentura pro podporované zaměstnávání Rytmus Benešov, o.p.s. 

Agentura pro podporované zaměstnávání v Benešově je jednou z agentur 

občanského sdružení Rytmus. Na okrese Benešov působí od roku 2003 a v současné 

době tu pracuje jeden vedoucí, čtyři konzultanti a dvě asistentky. Během školního roku 

se tu vystřídá i několik dobrovolníků a praktikantů. 
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Lidem s mentálním postižením, kteří tvoří dvě třetiny klientů (zbývající třetinu 

tvoří lidé s duševním onemocněním), poskytuje službu podporovaného zaměstnávání. 

Mentálně postižení občané jsou pro ně prioritou zejména z toho důvodu, že jedinci 

s jiným postižením, např. smyslovým, jsou schopni sami zvládat úkony, které právě 

klienti s mentální retardací zvládnou jen s pomocí asistence. Zájemci přicházejí z úřadů 

práce, ústavů sociální péče, i z vlastních domovů. Hlavním kritériem zařazení uchazeče 

na čekatelskou listinu je, aby skutečně spadal do cílové skupiny – tzn. že musí jít o 

člověka s mentálním postižením v produktivním věku, minimálně dva roky před 

vznikem nároku na starobní důchod. Žádný speciální lékařský posudek se nevyžaduje, 

pouze informace (např. ohledně epilepsie, záchvatů agrese, apod.) kvůli bezpečí klienta 

i konzultanta. 

Není výjimkou, že zájemci přicházejí do agentury s nesplnitelnými požadavky. 

Přidělený konzultant proto pomáhá klientovi uvědomit si, zda má předpoklady k práci, 

kterou má zájem vykonávat. Sami klienti pak jsou nuceni často ze svých přehnaných 

nároků slevit. Poté je s klientem sepsána dohoda o poskytování služby 

podporovaného zaměstnávání na dva roky, ve výjimečných případech může být i o 

rok prodloužena. Tato dohoda obsahuje cíl služby, průběh, povinnosti konzultanta i 

uživatele, informace o možnostech ukončení služby a způsobech případných stížností a 

samozřejmě také souhlas se zpracováním osobních údajů. Tato dohoda mimo text 

obsahuje i názorné obrázky, což je velice přínosné pro lidi, kteří neumějí číst.  

S každým klientem je v souladu s jeho možnostmi, schopnostmi a dovednostmi 

vypracován individuální plán činnosti, který se postupem času naplňuje. Přidělený 

konzultant uživatele služby zastává většinou i roli jeho pracovního asistenta. Pokud 

tomu tak ale není, je kladen velký důraz na vzájemný přenos informací. Schůzky klienta 

s konzultantem se zpočátku konají zpravidla jednou týdně, po nástupu do práce se 

přizpůsobují jeho pracovní době.  

Klient se v rámci podporovaného zaměstnávání učí základní věci, které jsou 

k jeho úspěšnému pracovnímu uplatnění nezbytné – např. ranní vstávání podle budíka 

nebo dojíždění hromadnou dopravou. Kromě těchto běžných denních činností se 

samozřejmě rozvíjejí jeho dosavadní pracovní dovednosti, které už si osvojil např. na 

terapeutickém pracovišti v rámci ústavu. Míra podpory se postupně snižuje, opět záleží 

na potřebách konkrétního uživatele. Významnou úlohu tu hrají také již výše zmíněné 

job- kluby, jejichž výhodou jsou modelové scénky, při nichž si mohou klienti vše 

prakticky nacvičit.  
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K ukončení programu dochází z jedné třetiny úspěšným nalezením zaměstnání a 

osamostatněním uživatele. Druhá třetina klientů zaměstnání sice nenajde, ale zvýší si 

míru samostatnosti a potřebných dovedností, takže má velkou šanci uplatnit se např. 

v chráněné dílně. Poslední třetina uživatelů služby doslova odpadne - často z důvodu 

vlastního nezájmu, nedokážou se totiž sami rozhodnout, co vlastně chtějí. To se týká ale 

zpravidla lidí s duševním onemocněním, kteří nejsou schopni dodržovat běžný denní 

režim. Naopak osoby s mentální retardací si na tu pravidelnost navyknou a vyžadují ji. 

Navíc jim i jednoduchá manuální práce přináší radost. 

Na konci služby se s klientem sepíše dohoda o ukončení služby a závěrečný 

plán, kde je shrnutý celý proces podporovaného zaměstnávání, tzn. co se uživatel 

naučil, čeho dosáhl, ale i čeho nedosáhl, apod. Klient je také upozorněn na možnost 

případného dalšího kontaktu agentury, např. za účelem poradenství. 

Lidé s mentálním postižením se uplatní zpravidla při úklidu různých zařízení, 

výkonu pomocných prací v kuchyni a zahradě, jako pomocní dělníci v továrnách či 

potravinovém průmyslu, při úklidu města nebo výkonu pomocných administrativních 

prací.  

Agentura v Benešově poskytuje podporované zaměstnávání také krátkodobě – na 

tři měsíce v případě, že se klient ocitne v krizové situaci, kterou nezvládá a která musí 

být bezpodmínečně řešena, aby nepřišel o práci. 

Spolupráce s úřadem práce probíhá především v oblasti rekvalifikací, do níž 

proudí většina peněz určených na aktivní politiku zaměstnanosti. Pokud se konzultant 

s klientem domluví, že by pro něj nějaká rekvalifikace byla vhodná, navštíví úřad práce 

a hledají vhodný kurs. Úřad práce také poskytuje příspěvky pro zaměstnavatele, kteří se 

rozhodnou uživatele podporovaného zaměstnávání zaměstnat.   

Agentura úzce spolupracuje s ústavními zařízeními pro lidi s mentálním 

postižením – na okrese Benešov je to konkrétně Integrované centrum sociálních služeb 

Odlochovice a Diagnostický ústav sociální péče Tloskov.  

Spolupráce s ICSS Odlochovice probíhá velmi dobře. Agentura pomohla 

úspěšně umístit na pracoviště běžného trhu práce již dva klienty centra. V současné 

době má další dva na čekatelských listinách a s jedním právě zahájila spolupráci.  

Vyhledávání zaměstnavatelů probíhá běžnými způsoby – přes telefonní seznam, 

internet, přes známé či prostřednictvím úřadu práce. Proces motivace zaměstnavatelů 

k zaměstnávání občanů s mentální retardací spočívá v apelování na plnění zákonné 

povinnosti a získání dobrého obrazu na veřejnosti, zmiňování finančních výhod je až 
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poslední variantou, když už byly všechny přesvědčovací techniky vyčerpány. Důležité 

je také zmínit, že klient skutečně chce pracovat, má praxi, má asistenci a zaměstnavatel 

získává nárok i na podporu pro svou firmu.  

Z dosavadních zkušeností pracovnic agentury vyplývá, že se začíná prosazovat 

tzv. prosociální pohled, i když je zatím opravdu jen v počátcích svého vývoje. Došlo 

totiž ke značnému posunu od doby, kdy nebylo výjimečné, že zaměstnavatel rezolutně 

odmítl nabídku zaměstnat člověka s mentálním postižením. Přesto mnozí 

zaměstnavatelé stále zaujímají negativní postoj k přijetí osob s mentální retardací do 

pracovního poměru. Hlavním důvodem podle pracovnic agentury je, že s tím mají příliš 

mnoho práce.  

Významným problémem podporovaného zaměstnávání je jeho financování. 

Vzhledem k tomu, že služba podporovaného zaměstnávání není v žádném zákoně 

právně ukotvena, je její financování nejisté, protože není povinností MPSV ji dotovat. 

V souvislosti s tím není ani jistota jejího dalšího fungování. Podporované zaměstnávání 

ale naštěstí nestojí pouze na státních dotacích, určité finanční prostředky přicházejí také 

na projekty z Evropského sociálního fondu. Jistou roli hraje podporované zaměstnávání 

také v rámci komunitního plánování sociálních služeb na okresní i krajské úrovni, kde 

připravené plány mají platnost až do roku 2010, což určitým způsobem mimo jiné 

zaručuje i další fungování agentury Rytmus v Benešově alespoň do této doby.  

Obecným problémem je tedy absence právní úpravy služby. Podporované 

zaměstnávání je tak pouze metodou sociální rehabilitace, kterou upravuje zákon č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách. V důsledku toho dochází neustále ke střetům, zda 

spadá do služeb sociálních či pracovních. 

 

7.1.3 ICSS Odlochovice 

Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice je příspěvková organizace 

Magistrátu hlavního města Prahy, která podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách poskytuje lidem s mentálním postižením domov a chráněné bydlení. Vedle 

pobytu zajišťuje svým klientům stravu a fakultativní služby typu tělesné rehabilitace, 

pedikúry, dopravy osobním autem v případě potřeby, apod. Rozvíjí také jejich 

zájmovou činnost v divadelním souboru či kapele Poprask.  

Pracovnímu uplatnění svých klientů se centrum věnuje ve velké míře. S každým 

z nich je sestaven individuální plán, který obsahuje, co všechno daný člověk zvládá, co 
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umí a co je třeba dále procvičovat. Jednou za tři měsíce se plány obměňují podle toho, 

co se daří a co naopak nedaří plnit, a jednou za rok se provádí celkové zhodnocení, 

stanovuje nový cíl, popř. se hledají metody a postupy, jak dosáhnout stávajícího cíle. Při 

hledání pracovního uplatnění konkrétního člověka se vychází právě z jeho 

individuálního plánu, přání a osobního zájmu. Práceschopní klienti se uplatňují a 

seberealizují na terapeutických pracovištích v rámci centra, ale i mimo něj na běžném 

trhu práce.  

Terapeutickými pracovišti, která rozvíjí nejen pracovní a sociální dovednosti 

klientů, ale i jejich hrubou a jemnou motoriku, jsou textilní, keramická a dřevařská 

dílna, výtvarný ateliér, zahrada a farma. Klienti dále vykonávají pomocné práce 

v kuchyni, prádelně nebo přímé péči o imobilní klienty. Každý člověk má šanci se ke 

své práci kdykoli a jakkoli vyjádřit. Na základě konzultací s vedoucími terapeutických 

pracovišť a klienty nastává možnost reagovat na jejich potřeby a dochází tak 

k přesunům, zpravidla z důvodu trvajícího nezájmu o danou činnost či zhoršení 

zdravotního stavu. Na těchto pracovních místech se uplatňují zejména lidé s lehkou a 

středně těžkou mentální retardací.  

Mimo centrum, ale stále s vysokou mírou poskytované ochrany, nacházejí klienti 

své pracovní uplatnění v čajovně Modrá pentle ve Vlašimi, která je dislokovaným 

chráněným pracovištěm. Jde o interní projekt centra, není tedy oficiální chráněnou 

dílnou registrovanou na úřadu práce. Běží už dva a půl roku, i když je spíše prodělečná. 

Ekonomický zisk však není jejím primárním cílem, tím je rozvoj sociálních a 

pracovních dovedností klientů, jejich integrace do společnosti. Otevřeno je každé 

odpoledne kromě pondělí a na směně pracuje vždy jeden klient a jeden pracovník centra 

jako dohled. Dohlížející pracovník klienta úkoluje, má na starosti jeho sociálně 

rehabilitační rozvoj a řeší případně problémy. V současné době tu pracuje sedm klientů 

centra, kteří se nepravidelně, podle vlastních možností střídají, většina z nich totiž 

pracuje i na terapeutických pracovištích v rámci centra. Výběr do pracovního poměru 

nebyl složitý ani nijak diskriminující, nabídka směřovala ke všem klientům a zájemci 

měli šanci si to vyzkoušet. Původně jich bylo dvanáct a postupem času se počet upravil 

na současných sedm. Důvodem snížení počtu byl zejména fakt, že každý na práci 

nestačil. Práce v čajovně totiž vyžaduje jistou míru samostatnosti, konkrétně v dojíždění 

a přespávání mimo centrum, neboť směna končí v deset hodin večer, kdy už není 

možnost dopravit se domů. 
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Svou pozitivní roli sehrává čajovna jako místo setkávání mentálně postižených 

lidí s intaktní veřejností. Například jeden podnikatel na základě informací, které zde 

získal, nabídl práci na dohodu jednomu z klientů centra. I když jde pouze o nárazové 

práce v oblasti sklenářských a malířských služeb, nelze popřít jejich velký význam pro 

toho konkrétního pracovníka. Umožňují mu totiž poznávat nové lidi, rozvíjet pracovní a 

sociální dovednosti a zvyšovat míru integrace do majoritní zaměstnané populace.  

V rámci centra má dohodu o pracovní činnosti s roční platností uzavřeno 49 

klientů z celkového počtu 155 klientů. Tato dohoda se po roce vždy prodlužuje a podle 

potřeb obměňuje. K úpravám dochází i během roku – např. z důvodu náhlého zhoršení 

zdravotního stavu. Dohoda je samozřejmě upravena podle doporučení praktického 

lékaře a psychologa, kteří stanovují maximální možný počet odpracovaných hodin. 

Spolupráce s úřadem práce není příliš rozsáhlá. Všichni klienti ICSS 

Odlochovice jsou totiž pobírateli invalidního důchodu, což znamená, že alespoň nějaký 

příjem mají. Zájemci o práci z jejich řad jsou tedy sice na úřadu práce evidováni jako 

uchazeči o zaměstnání, nicméně nejsou prioritou, protože hlavní cílovou skupinou pro 

úřad práce jsou lidé bez jakéhokoli příjmu, kteří mají zájem pracovat.  

O pracovní rehabilitaci na úřadu práce klienti vůbec nežádali. V centru mají 

totiž veškerý servis a v důsledku toho jim chybí dostatečný smysl pro povinnost a 

zodpovědnost, který bezesporu nejen služba pracovní rehabilitace předpokládá. Klienti 

často postrádají základní návyky týkající se běžně vyžadovaných aktivit, jako je např. 

dodržování pracovní doby. V tomto směru často pracovníci centra bojují s nezájmem 

klientů. Může to být jeden z pozůstatků bývalého režimu, ve kterém vyrostli a v němž 

nebyli k žádné práci vedeni. V období dospělosti je už velmi obtížné je těmto návykům 

naučit.  

Se spoluprací s agenturou pro podporované zaměstnávání Rytmus je centrum 

naprosto spokojeno. Oceňují zejména jejich propracovaný systém, job- kluby, přípravu 

na krizové situace a ucelený plán v souvislosti se spoluprací klienta a jeho osobní 

asistentky.  

Agentura v minulosti napomohla k umístění dvou klientů centra na běžný trh 

práce. Pan V. už tak třetím rokem úspěšně provádí úklidové práce v jedné nemocnici a 

pan P. druhým rokem pomocné práce na úklidu a v kuchyni jedné restaurace. 

S případnými problémy se mohou zaměstnanci i zaměstnavatelé obracet buď na 

agenturu Rytmusu, nebo přímo na centrum. Rytmus a centrum proto zůstávají ve 

spojení a případné problémy konzultují a hledají jejich řešení. 
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Mimo centrum se na běžném trhu práce uplatnil také pan Z., kterému byla 

nabídnuta spolupráce na základě dobré zkušenosti s panem V. Již třetím rokem je tedy 

pan Z. pracovníkem údržby téže nemocnice jako pan V.  

Všichni tři pracovníci jsou se svou prací spokojeni. Kladně je hodnocen zejména 

fakt, že mají šanci setkávat se s novými lidmi, opustit zdi centra a více proniknout do 

společnosti.  

Pracovní smlouvy s těmito zaměstnanci mimo centrum jsou však podepisovány 

pouze na jeden rok, což může fungovat, alespoň podle mého názoru, jako otevřená 

zadní vrátka pro zaměstnavatele. Samo centrum v tom ale problém nevidí. 

Zaměstnavatelé jsou spokojeni a smlouvy bez problémů dále prodlužují. 

Vzhledem k tomu, že je centrum příspěvkovou organizací Magistrátu hlavního 

města Prahy, získává finanční prostředky na provoz právě od něj, ale na jiné dotace 

nemá nárok. Finanční prostředky putují také přímo od klientů ve formě plateb za stravu, 

pobyt a fakultativní služby či formou příspěvků na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách. Na nedostatek financí si centrum nestěžuje. Nedoplatky, které 

klientům někdy vznikají, jsou strhávány z jejich výdělků v rámci centra, popř. je 

doplácejí zákonní zástupci (zpravidla rodiče) či stát.  

Pracovníci centra celkově hodnotí možnosti pracovního uplatnění svých klientů 

jako značně omezené. Velkým problémem je nedostatek dopravních spojů, který situaci 

ještě více komplikuje. Konstatují také, že i přes značný pokrok, k němuž v posledních 

několika letech došlo ve vztahu k problematice zaměstnávání osob s mentální retardací, 

naše společnost stále ještě není zcela připravena přijmout tyto občany mezi sebe. Stále 

se někde ztrácí lidské hledisko a v souvislosti s tím i uznání užitečnosti lidí s mentální 

retardací pro naši společnost. Mentálně postižení sice alespoň zpočátku potřebují dohled 

a asistenci, pracovním návykům se učí dlouho, ale posléze se stávají velmi spolehlivými 

zaměstnanci. Škoda jen, že ještě dnes panuje velká nedůvěra a rozpaky nad tím, jak se 

k takto handicapovaným lidem chovat.   

 

 

7.2 Zkušenosti a postoje zaměstnaných občanů s mentální retardací 
 

Zkušenosti a postoje zaměstnaných občanů s mentální retardací zde uvedené 

vyplývají z analýzy rozhovorů, které jsem s nimi uskutečnila.  
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V první řadě je třeba konstatovat, že oba dotazovaní uvádí shodnou motivaci 

k práci. Začali pracovat, protože chtěli poznat něco nového a dostat se více mezi lidi. 

Primárním cílem pro ně tedy není peněžní odměna, ale možnost sociálního a pracovního 

rozvoje, vyšší míra integrace do majoritní společnosti. Je třeba ale konstatovat, že oba 

jsou klienty ICSS Odlochovice, což znamená, že mají zajištěny primární potřeby, jako 

je strava a pobyt, a nemusí tak řešit základní problémy samostatného života v dnešní 

společnosti. 

Pan V. provádí úklidové práce v nemocnici a paní S. pomáhá v zahradě ICSS 

Odlochovice a také obsluhuje hosty v čajovně Modrá pentle ve Vlašimi, která je 

chráněným pracovištěm centra. Odvětví jejich pracovního uplatnění se tedy shoduje 

s výše uvedenými činnostmi, jež zpravidla lidé s mentální retardací vykonávají. Oba 

disponují nějakou předchozí pracovní zkušeností, což hodnotí kladně v tom směru, že 

nešli do ničeho zcela nového a neznámého.  

 

Pan V. svou práci vykonává na běžném trhu práce, k čemuž mu napomohla 

Agentura pro podporované zaměstnávání Rytmus Benešov, o.p.s. Služeb agentury mohl 

využít díky podpoře centra. Učil se základním dovednostem, jako např. cestování 

hromadnou dopravou, pravidelně navštěvoval job kluby a aktivně spolupracoval se svou 

asistentkou, která mu hledala potenciální zaměstnavatele a domlouvala zkušební 

programy, při nichž si mohl práci nezávazně vyzkoušet. Spolupráci s Rytmusem 

hodnotí jako velmi užitečnou, obzvlášť kladně pak přístup asistentky, její ochotu. Žádné 

problémy při hledání práce, ani před samotným nástupem do ní tak nemusel řešit. 

Vzhledem k tomu, že služba podporovaného zaměstnávání je koncipována na principu 

zapracování uživatele přímo na pracovišti, jediná příprava, která před nástupem pana V. 

do práce proběhla, měla formu konzultací o tom, co vlastně bude dělat.  

Žádné problémy údajně nenastaly ani po samotném nástupu do zaměstnání. Při 

zapracování se a osvojování si základních pracovních úkonů pomáhala panu V. 

kolegyně, nebylo tedy třeba využívat asistence z Rytmusu. Spolupráci s touto kolegyní 

hodnotí pan V. také velmi kladně, zejména její přirozený přístup a ochotu. Problémy 

nenastaly ani na straně ostatních zaměstnanců v souvislosti s přijetím pana V. do 

pracovního kolektivu.  

Panu V. se v zaměstnání líbí, prý mu dává pocit užitečnosti (to se projevilo 

obzvlášť při zaučování někoho dalšího). S ostatními zaměstnanci si také rozumí, proto 

ani neuvažuje do budoucna o nějaké změně.  
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Paní S. pomohli najít pracovní uplatnění pracovníci centra. Práci v zahradě i 

čajovně jí nabídli a následně ji na těchto místech zaučili. Spolupráci se zaměstnanci 

centra hodnotí paní S. jako užitečnou, zejména jejich lidský přístup. Na práci v zahradě 

se nijak zvlášť nepřipravovala, úkoluje ji tu vedoucí pracovník tohoto terapeutického 

pracoviště. Práci v čajovně sice vykonává také pod vedením pracovníka centra, nicméně 

jistou přípravu absolvovala. Paní S. se musela naučit orientovat po cizím městě (čajovna 

je umístěna ve Vlašimi – jde o pracoviště oddělené od centra), cestovat hromadnou 

dopravou a ovládat mobilní telefon. Jako problém paní S. označila právě orientaci po 

cizím městě a nácvik cesty, jež pro ni byly zpočátku velmi obtížné, nicméně v současné 

době už vše probíhá bez dalších potíží.  

Po nástupu do práce jí pomáhali pracovníci terapeutických pracovišť, kteří jí 

názorně ukázali, co a jak má dělat. Spolupráce s nimi pro ni tedy byla užitečná, kladně 

hodnotí zejména jejich přístup, trpělivost a ochotu. Ostatní zaměstnanci ji přijali dobře, 

což není překvapivé vzhledem k tomu, že jde buď o pracovníky centra nebo o lidi 

s mentálním postižením.  

Po svém nástupu do čajovny se paní S. setkala s odmítavým přístupem ze strany 

jednoho hosta. Trochu ji to rozrušilo a bylo zřejmé, že i teď je pro ni nepříjemné o tom 

hovořit. Tento problém řešila tak, že se obrátila na kolegyni, která ji v čajovně vede, a ta 

situaci vyřešila za ni. 

Paní S. se v čajovně líbí, obsluha hostů ji baví a chce zde pracovat i nadále. 

V zahradě ji to ale příliš nebaví, je tam hodně práce, někdy značně náročné, a proto by 

v tomto směru uvítala nějakou změnu. Konkrétně by chtěla pomáhat někde v kuchyni, 

protože tuto práci už dělala a bavilo ji to. Praxi v kuchyni získala v předchozím zařízení 

pro osoby s mentální retardací, odkud se přestěhovala do Odlochovic, kde pro ni 

bohužel v kuchyni místo nebylo.  

 V současné době je paní S. čekatelkou mezi uchazeči o službu podporovaného 

zaměstnávání, protože chce poznat nové lidi, zkusit něco nového, uplatnit se mimo 

centrum a proniknout tak více do společnosti.  
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Závěr 
 

Lidé s mentální retardací nezaujímají na českém trhu práce výhodné postavení. 

Vzhledem ke svým psychickým i fyzickým odlišnostem od běžné populace, 

přetrvávajícím předsudkům a stereotypům jsou mnohdy od intaktní společnosti 

izolováni. Jejich situace je na rozdíl od jiných handicapovaných komplikovanější v tom, 

že disponují nedostatečnou vyjadřovací schopností a značnou psychickou i volní 

labilitou, v jejichž důsledku se jim okolí často uzavírá. I přes značný pokrok ve snaze 

integrovat tuto minoritu do majoritní populace, k němuž v posledních letech bezesporu 

došlo, se stále potýkáme s přetrvávajícími bariérami mezi obyvatelstvem a občany 

s mentálním postižením. V důsledku toho jsou možnosti pracovního uplatnění těchto 

osob, zejména na otevřeném trhu práce, značně omezeny. 

Vzhledem k tomu, že si lidé s mentální retardací nemohou kvůli svému handicapu 

osvojit takové znalosti, schopnosti a dovednosti jako ostatní, vyžaduje jejich situace na 

trhu práce určitou ochranu a specifické služby. Od toho se pak odvíjejí i možnosti jejich 

pracovního uplatnění, mezi které patří terapeutická pracoviště a dílny, chráněná 

pracoviště a dílny, pracovně tréninkový program, veřejně prospěšné práce a 

společensky účelná pracovní místa, podporované zaměstnávání či běžné zaměstnání. 

Práceschopní lidé s mentálním postižením si zpravidla své pracovní a sociální návyky 

osvojují na terapeutických a chráněných pracovištích, která jim nabízejí vysokou míru 

asistence a podpory při práci. Takto získané dovednosti mohou dále rozvíjet jako 

uživatelé služby podporovaného zaměstnávání, jež jim garantuje dva roky podpory při 

hledání zaměstnání na otevřeném trhu práce a následném zaučení přímo na pracovišti. 

To je spolu s individuálním přístupem ke každému klientovi největším přínosem 

podporovaného zaměstnávání. Vyšší míru samostatnosti pak vyžaduje už jen 

zaměstnání na běžném trhu práce, které je ideálním případem pracovního uplatnění 

člověka s mentálním postižením.  

Odvětví ekonomické činnosti, v němž naleznou pracovní uplatnění lidé s lehkou 

či středně těžkou mentální retardací, vyžadují zpravidla nízkou či žádnou kvalifikaci. 

Obvykle jde o jednoduché práce v údržbě, úklidu, v kuchyni, zahradě, textilních, 

dřevařských či výtvarných dílnách, továrnách a potravinovém průmyslu či pomocné 

administrativní práce.   

Mezi hlavní aktéry intervenující do oblasti zaměstnávání osob s mentální retardací 

patří bezesporu stát a organizace neziskového sektoru. 
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V kompetenci státu je zejména právní úprava, která se bohužel v některých 

ohledech jeví jako neúplná. I přes významná opatření typu zákonné povinnosti 

zaměstnávání občanů se zdravotním postižením nalezneme v naší legislativě určité 

nedostatky. Takovým nedostatkem je absence právní úpravy služby podporovaného 

zaměstnávání, jejímž důsledkem jsou problémy s financováním a neutichající spory, zda 

patří mezi služby sociální či pracovní. Velkou příležitostí by mohla být i služba 

pracovní rehabilitace, která spadá do kompetencí úřadů práce, překážkou je však 

náročnost administrativní agendy a omezený finanční rozpočet. Na druhou stranu úřady 

práce úspěšně zajišťují standardní služby jako rekvalifikaci či poradenství v rámci 

stávající legislativy. Zlepšit situaci do budoucna by pak mohl některý z programů 

Evropského sociálního fondu určený lidem se zdravotním postižením, o který bude 

zájem a který bude konkrétně zaměřen na jejich integraci do oblasti trhu práce. 

 V souvislosti s pracovní rehabilitací je třeba také upozornit na absenci právní 

úpravy ucelené rehabilitace (tj. léčebné, vzdělávací, pracovní a sociální) v ČR. Ta má za 

následek nízkou úroveň koordinace činností jednotlivých subjektů působících v dané 

oblasti, což dále představuje riziko opoždění rehabilitačních postupů a snížení efektivity 

integrace handicapovaných osob do společnosti, spolu s větším finančním zatížením 

státu. 

Vedle státu významně zasahují do problematiky zaměstnávání osob s mentální 

retardací organizace občanského sektoru, které působí jako iniciátor na naši politiku. 

Obhajují zájmy příslušníků této minority, zejména v oblasti integrace do většinové 

společnosti právě prostřednictvím zaměstnávání. Mezi přínosné aktivity těchto 

organizací patří služba podporovaného zaměstnávání poskytovaná např. občanským 

sdružením Rytmus či pracovně tréninkový program kavárna Vesmírna občanského 

sdružení Máme otevřeno?. Rytmus výrazně podporuje nejen handicapované zájemce o 

zaměstnání, ale i samotné zaměstnavatele a firmy, pro něž pořádá semináře a audity 

příležitostí pro podporované zaměstnávání. Neziskové organizace vykonávají 

nepostradatelné aktivity v  oblasti zaměstnávání osob s mentální retardací. 

Mezi hlavní aktéry implementace politiky zaměstnanosti zaměřené na osoby 

s mentální retardací na Benešovsku patří místní úřad práce, Agentura pro podporované 

zaměstnávání Rytmus Benešov, o.p.s. a Integrované centrum sociálních služeb 

Odlochovice. Všechny tři organizace kladou důraz na individuální přístup ke svým 

klientům, což je bezesporu velmi pozitivní. Na Benešovsku fungují tři chráněné 

pracovní dílny, v nichž si zpravidla zaměstnanci s mentálním postižením své místo 
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udrží. Problémy vznikají spíše na straně zaměstnavatelů, z nichž někteří zaujímají vůči 

lidem s mentální retardací negativní postoj, který je většinou důsledkem přetrvávajících 

bariér mezi lidmi s mentální retardací a intaktní společností. Důležitou roli tu tedy hrají 

nástroje využívané k motivaci zaměstnavatelů. Úřad práce klade v tomto směru důraz 

na finanční výhody a plnění zákonné povinnosti, oproti tomu Rytmus staví do popředí 

lidské hledisko a dobrý obraz zaměstnavatele na veřejnosti. 

V kompetenci úřadu práce je také poskytování služby pracovní rehabilitace, o 

kterou dosud občané se zdravotním postižením na Benešovsku nežádali. Části pracovní 

rehabilitace, o něž je největší zájem – např. rekvalifikace a poradenství, lze totiž 

poskytovat samostatně, bez složité administrativní agendy a většina klientů se 

zdravotním handicapem je údajně s těmito službami úřadu práce spokojena. Navíc 

klienti ICSS Odlochovice mají v centru veškerý servis a v důsledku toho postrádají 

dostatečný smysl pro povinnost a zodpovědnost. V tomto směru se také projevuje 

nezájem samotných klientů, což může být  pozůstatek bývalého režimu, v němž nebyli 

k žádné práci a povinnostem vedeni.  

Vzhledem k tomu, že klienti ICSS Odlochovice jsou pobírateli invalidního 

důchodu, nejsou hlavní cílovou skupinou pro úřad práce, jenž orientuje své služby 

především na lidi bez jakéhokoli příjmu. Spolupráce mezi úřadem práce a centrem tak 

není příliš rozsáhlá. Vedle toho spolupráce úřadu práce a Rytmusu je těsnější, zejména v 

oblasti rekvalifikací, kam směřuje většina finančních prostředků na aktivní politiku 

zaměstnanosti, které jsou ale vzhledem k nízké míře nezaměstnanosti na Benešovsku 

omezené. Financování je však větším problémem pro podporované zaměstnávání. Ke 

zlepšení současné situace by zajisté přispěla právní úprava této služby, kterou v České 

republice bohužel stále postrádáme.  

Možnosti pracovního uplatnění osob s mentálním postižením na Benešovsku 

hodnotí pracovnice agentury Rytmusu poměrně pozitivně. Podle jejich názoru se začíná, 

i když velmi pomalu, prosazovat prosociální pohled společnosti na tuto problematiku. 

Oproti tomu pracovnice centra nejsou tolik optimistické. Možnosti pracovního uplatnění 

svých klientů vidí jako značně omezené, protože naše společnost ještě stále není 

připravena přijmout tyto občany mezi sebe. Nicméně, i když potřebují mentálně 

postižení více času, dohled a asistenci, aby si osvojili základní pracovní návyky a 

dovednosti, stávají se posléze dobrými a spolehlivými zaměstnanci, jimž i jednoduchá 

manuální práce přináší radost. Toto tvrzení dokládají i zkušenosti a postoje dvou 

zaměstnaných klientů ICSS Odlochovice. Ti začali pracovat, protože chtěli poznat něco 



 56

nového a dostat se více mezi lidi. Oba hodnotí spolupráci s lidmi, kteří jim pomáhali 

najít zaměstnání a osvojit si základní pracovní dovednosti, velmi pozitivně. Jediným 

větším problémem bylo setkání s negativním postojem okolí vůči jejich handicapu. 

Takovým nepříjemným situacím byli, jsou a budou vystavováni lidé s mentální 

retardací v případě, že dovolíme, aby i nadále přetrvávali bariéry mezi nimi a námi, a 

pokud se necháme ovládat předsudky a stereotypy. Nevidím však důvod, proč by tomu 

tak mělo být. Jsou to lidé jako my, ne horší nebo lepší, jen poněkud odlišní. 
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Resumé 
Postavení občanů s mentální retardací na trhu práce lze charakterizovat jako nevýhodné. 

V důsledku přetrvávajících předsudků a stereotypů ze strany intaktní společnosti a 

znevýhodnění vyplývajících z jejich handicapu jsou od majoritní populace často 

izolováni. To znamená, že možnosti jejich pracovního uplatnění jsou značně omezené. 

Patří mezi ně terapeutická a chráněná pracoviště a dílny, pracovně tréninkový program, 

veřejně prospěšné práce a společensky účelná pracovní místa, podporované 

zaměstnávání či běžné zaměstnání. Běžné zaměstnání, jako ideální případ pracovního 

uplatnění, vyžaduje maximální samostatnost a minimální asistenci.  

Zvýšenou míru ochrany na trhu práce poskytuje lidem s mentální retardací stát a 

organizace neziskového sektoru. V kompetenci státu je kontrola plnění zákonné 

povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, poskytování příspěvků na 

podporu jejich zaměstnávání či příspěvků na zřízení a provoz chráněných dílen a 

pracovišť. Stát prostřednictvím úřadů práce také nabízí postiženým uchazečům o 

zaměstnání službu pracovní rehabilitace, která má však příliš složitou administrativní 

agendu. Problémem jsou také nedostatky v legislativě, jako např. absence právní úpravy 

služby podporovaného zaměstnávání, jež výrazně komplikuje její financování. Služba 

podporovaného zaměstnávání je jedna ze specifických služeb poskytovaných občanům 

s mentální retardací neziskovými organizacemi. Největším přínosem je individuální 

přístup ke každému klientovi, podpora poskytovaná zaměstnavatelům a zapracování 

uchazečů přímo na pracovišti.  

Hlavními aktéry implementace politiky zaměstnanosti zaměřené na osoby s mentální 

retardací na Benešovsku jsou místní úřad práce, Agentura pro podporované 

zaměstnávání Rytmus Benešov, o.p.s. a Integrované centrum sociálních služeb 

Odlochovice. Všechny tři organizace vzájemně spolupracují a kladou důraz na 

individuální přístup ke svým klientům. Nejlépe hodnocená spolupráce probíhá mezi 

centrem v Odlochovicích a agenturou Rytmusu, která svou službou podporovaného 

zaměstnávání umožnila už dvěma klientům centra získat pracovní místo na otevřeném 

trhu práce.  

Pozitivní přínos zaměstnání pro integraci osob s mentální retardací do většinové 

společnosti nelze opomenout. To potvrzují i zkušenosti a postoje dvou zaměstnaných 

občanů s mentální retardací, kteří se tímto způsobem seberealizovali . 
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Summary 
The position of citizens with mental disabilities on the labour market is inevitably 

described as disadvantaged. In consequence of persisting prejudices and stereotypes of 

intact society and their disadvantage, people with mental disabilities are often 

segregated from majority population. It means that their labour possibilites are greatly 

limited. These labour possibilities are the following: therapeutical and sheltered 

workplaces and workrooms, labour training programs, public useful work and socially 

purposal working stations, supported employment or normal employment. Normal 

employment, as the ideal work example, calls for maximum independence and 

minimum assistance. 

State and non-profit organizations provide higher protection for people with mental 

disabilities on the labour market. State takes control of performing of legal obligation to 

employing people with health handicaps, provides benefits to support their employment 

or benefits to found and operate of the sheltered employment. State also provides by 

means of employment bureaus vocational rehabilitation to handicapped job applicants, 

but it has very complicated administrative agenda. Problems are also insufficiencies in 

legislation, for example absence of legal regulations to service the supported 

employment, that complicated its financing dramatically. The service of supported 

employment is one of the unique services provided by non-profit organizations to 

citizens with mental disabilities. The highest contributions are as follows, individual 

approach to each client, support provided to employers, and training the job applicants 

right on the workplace.  

The main actors of the implementation of labour policy oriented to people with mental 

disabilities in Benešov region are local employment bureaus, Agency For Supported 

Employment Rytmus Benešov and Integrated Centrum Of Social Services Odlochovice. 

All three organizations cooperate and emphasize individual approach to their clients. 

The best cooperation is between centrum in Odlochovice and agency Rytmus, the later 

already provided workplace on the opened labour market to two clients of centrum. 

On the whole, the employment has positive contribution to social integration of people 

with mental disabilities. Experiences and attitudes of two employees with mental 

disabilities confirm it too. 
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Přílohy 
 
Příloha č. 1: Právní rámec zaměstnávání osob se zdravotním postižením (schéma) 
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Příloha č. 2: Poznámky z rozhovoru s panem V.  

 

• Pracovní odvětví  

1. Kde pracujete?  

- V nemocnici.  

2. Co je náplní Vaší práce?  

- Úklid – vysávání, vytírání a podobné činnosti. 

3. Jak dlouho tu pracujete?  

- 3 roky.  

4. Pracoval(a) jste už i někde jinde? 

- Ano. 

Pokud ano: 4a) Kde a co jste dělal(a)? 

                        - Pomocné práce v zahradě centra.   

                   4b) Bylo to podle Vás lepší, nebo horší? (případně proč?) 

                        - V nemocnici je to lepší - možnost poznat nové lidi, mimo centrum.  

 

• Motivace k práci 

5. Z jakého důvodu jste začal(a) pracovat? 

- Poznat něco nového, něco nového zkusit.  

 

• Hledání práce 

6. Kdo Vám pomáhal při hledání práce a jakým způsobem? 

- Rytmus – nácvik cesty autobusem, job kluby, asistentka vyhledávala zaměstnavatele a 

domlouvala zkušební programy. 

7. Bylo to pro Vás užitečné? 

- Ano. 

8. Co se Vám na spolupráci líbilo a co nelíbilo? 

- Líbila se ochota asistentky a její skvělý přístup. Není nic, co by se nelíbilo. 

9. Měl(a) jste více pracovních nabídek? 

 - Ano. 

Pokud ano: 9a) Z čeho jste vybíral(a)? 

                          - Úklid v jedné firmě a pomocné práce v pekárnách. 

                   9b) Proč jste zvolil(a) právě to, co děláte? 

                         - Šlo jen o zkušební programy, dále už se neozvali. 
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10. Měl(a) jste nějaké problémy při hledání práce? 

-Ne, žádné. 

Pokud ano: 10a) Jaké? 

 

                   10b) Jak jste je řešil(a)? 

 

 

• Období před nástupem do práce 

11. Jak jste se na nástup do práce připravoval(a)? 

- Povídání o tom, co dělat. 

12. S kým jste spolupracoval(a) a jakým způsobem? 

- S asistentkou Rytmusu – konzultace. 

13. Bylo to pro Vás užitečné? 

- Ano. 

14. Co se Vám na spolupráci líbilo a co nelíbilo? 

- Líbila se ochota asistentky a její dobrý přístup. Není nic, co by se nelíbilo. 

15. Měl(a) jste před nástupem do práce nějaké problémy? 

- Ne. 

Pokud ano: 15a) Jaké? 

                                     

                   15b) Jak jste je řešil(a)? 

 

 

• Období po nástupu do práce 

16. Kdo a jakým způsobem Vám pomáhal po nástupu do práce? (při zapracování, apod.) 

- Kolegyně – ukázala co a jak dělat, provedla po pracovišti. 

17. Bylo to pro Vás užitečné? 

- Ano. 

18. Co se Vám na spolupráci líbilo a co nelíbilo? 

- Líbila se ochota kolegyně a její fajn přístup. Nic, co by se nelíbilo. 

19. Jak Vás přijali ostatní zaměstnanci? 

- Normálně. Bez problémů. 

20. Měl(a) jste nějaké problémy po nástupu do práce? 

- Ne.  
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Pokud ano: 20a) Jaké? 

 

                   20b) Jak jste je řešil(a)? 

 

 

• Postoj k práci 

21. Jak se Vám  v zaměstnání líbí? 

- Dobře. 

22. Rozumíte si  s ostatními zaměstnanci? 

- Ano. 

23. Co se Vám na Vaší práci líbí? 

- Nelze si stěžovat. Stačí udělat si svou práci a pak už je klid. Pocit užitečnosti – 

obzvlášť při zaučování někoho dalšího. 

24. Co se Vám na Vaší práci nelíbí?  

- Nic. 

25. Chtěl(a) byste změnit zaměstnání? 

- Ne, zvykl si. 

Pokud ano: 25a) Proč? 

 

 

• Identifikační údaje:  

Pohlaví:                            

- Muž. 

Věk:                            

- 40. 

Typ mentální retardace: 

- Lehká. 
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Příloha č. 3: Poznámky z rozhovoru s paní S. 

 

• Pracovní odvětví  

1. Kde pracujete?  

- V zahradě centra, v čajovně Modrá pentle ve Vlašimi. 

2. Co je náplní Vaší práce?  

- V zahradě vysazování květin, apod., v čajovně obsluha hostů, vaření čaje, apod. 

3. Jak dlouho tu pracujete?  

- 3 roky v zahradě, 2,5 roku v čajovně. 

4. Pracoval(a) jste už i někde jinde? 

 - Ano. 

Pokud ano: 4a) Kde a co jste dělal(a)? 

                         - Pomocné práce v kuchyni v ústavu, kde bydlela dříve. 

                   4b) Bylo to podle Vás lepší, nebo horší? (případně proč?) 

                 - Čajovna baví, ale zahrada ne (občas moc náročné)  – raději by do kuchyně. 

 

• Motivace k práci 

5. Z jakého důvodu jste začal(a) pracovat? 

- Dostat se mezi lidi, zkusit něco nového. 

 

• Hledání práce 

6. Kdo Vám pomáhal při hledání práce a jakým způsobem? 

- Pracovníci centra – nabídli práci a zaučili. 

7. Bylo to pro Vás užitečné? 

- Ano. 

8. Co se Vám na spolupráci líbilo a co nelíbilo? 

- Líbila se ochota a přístup ze strany pracovníků. Nic, co by se nelíbilo. 

9. Měl(a) jste více pracovních nabídek? 

- Ne. Jinde v rámci centra nebylo místo. 

Pokud ano: 9a) Z čeho jste vybíral(a)? 

 

                   9b) Proč jste zvolil(a) právě to, co děláte? 
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10. Měl(a) jste nějaké problémy při hledání práce? 

- Ne. Pracovníci centra všechno zařídili. 

Pokud ano: 10a) Jaké? 

 

                   10b) Jak jste je řešil(a)? 

 

 

• Období před nástupem do práce 

11. Jak jste se na nástup do práce připravoval(a)? 

- Do zahrady nijak, do čajovny – nácvik cesty, orientace po městě, ovládání mobilu. 

12. S kým jste spolupracoval(a) a jakým způsobem? 

- Se zaměstnanci centra. 

13. Bylo to pro Vás užitečné? 

- Ano. 

14. Co se Vám na spolupráci líbilo a co nelíbilo? 

- Líbil se přístup zaměstnanců centra. Nic, co by se nelíbilo. 

15. Měl(a) jste před nástupem do práce nějaké problémy? 

- Ano, částečně. 

Pokud ano: 15a) Jaké? 

                           - Obtížné naučit se orientaci po městě a nácvik cesty, teď už ale dobré. 

                   15b) Jak jste je řešil(a)? 

                           - Prostě se to naučila, trpělivost. 

 

• Období po nástupu do práce 

16. Kdo a jakým způsobem Vám pomáhal po nástupu do práce? (při zapracování, apod.) 

- Pracovníci na terapeutických pracovištích – úkolují a ukazují, co a jak dělat. 

17. Bylo to pro Vás užitečné? 

- Ano. 

18. Co se Vám na spolupráci líbilo a co nelíbilo? 

- Líbil se přístup pracovníků centra, trpělivost, ochota. Nic, co by se nelíbilo. 

19. Jak Vás přijali ostatní zaměstnanci? 

- Dobře, jsou to zaměstnanci centra nebo také lidé s mentálním postižením. 

20. Měl(a) jste nějaké problémy po nástupu do práce? 

- Ano. 
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Pokud ano: 20a) Jaké? 

                          - Nepříjemný host v čajovně. (Trochu ji to rozrušilo.) 

                   20b) Jak jste je řešil(a)? 

                           - S kolegyní, co tam má dohlížet – vyřešila to za ni. 

 

• Postoj k práci 

21. Jak se Vám  v zaměstnání líbí? 

- V zahradě moc ne – nebaví, v čajovně ano. 

22. Rozumíte si  s ostatními zaměstnanci? 

- Ano. 

23. Co se Vám na Vaší práci líbí? 

- V čajovně baví ta činnost. 

24. Co se Vám na Vaší práci nelíbí?  

- V zahradě – hodně práce, která je náročná. 

25. Chtěl(a) byste změnit zaměstnání? 

- Čajovnu ne, zahradu ano. 

Pokud ano: 25a) Proč? 

- V zahradě nebaví ta činnost, radši by do kuchyně.  

- V současné době čekatelka na službu podporovaného zaměstnávání 

– poznat nové lidi, dostat se ven z centra, poznat něco jiného. 

 

• Identifikační údaje:  

Pohlaví:                            

- Žena. 

Věk:                            

- 29. 

Typ mentální retardace: 

- Lehká. 

 

 

 

 

 

 


