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Úvod 

Pro diplomovou práci jsem si vybrala téma: „Pracovní uplatnění sluchově postižených", 

protože je nezaměstnanost zdravotně znevýhodněných často diskutovaným a 

problematickým tématem. 

Cílem mé práce bylo zmapovat uplatnění sluchově postižených na trhu práce ve 

středočeském kraji. Východiskem k praktickému výzkumu mi bylo sto největších firem ve 

středočeském kraji podle počtu zaměstnanců. Dále pak najít firmy, které by byly ochotny 

zaměstnat osoby se sluchovým postižením, a pokusit se zprostředkovat tak zaměstnání 

lidem se sluchovým postižením především ze středočeského kraje. 

K dosažení těchto cílů bylo zapotřebí dotazníkového šetření u sta největších firem ze 

středočeského kraje podle počtu zaměstnanců. Seznam těchto firem poskytl Český 

statistický úřad. 

Práce s problematikou sluchového postižení předpokládá znalost odborné terminologie, 

proto se na začátku práce věnuji této problematice. Velkou úlohu při začleňování sluchově 

postižených do oblasti pracovního uplatnění představuje příprava na povolání ve 

vzdělávacích institucích, proto se zde touto problematikou také zabývám. Pomoci uplatnit 

se na trhu práce pomáhají sluchově postiženým různé organizace. Vzhledem k tomu se má 

práce zaměřuje i na jednotlivé organizace sluchově postižených. Závěrem se zabývám 

samotným pracovním uplatněním sluchově postižených. 
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1. Základní terminologie 

Osobou se speciálními vzdělávacími potřebami rozumíme člověka se zdravotním 

postižením či znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. Tento termín vychází 

z faktu, že vzdělávání by mělo probíhat v podmínkách odpovídajících jeho potřebám, a to 

s využitím speciálních vzdělávacích a kompenzačních pomůcek. Osoba se speciálními 

vzdělávacími potřebami je vsak velmi široký pojem, proto v surdopedii využíváme také 

pojmu osoba se sluchovým postižením. A to z toho důvodu, že v současnosti speciální 

pedagogika zdůrazňuje antropologické pojetí. Je důležité uvědomit si, že prioritou je vždy 

ona osoba a případné postižení danou osobu pouze blíže specifikuje. Vzhledem k tomu, že 

v legislativě i mezi veřejností, laickou a mnohdy i odbornou, je zažitý termín sluchově 

postižený a případné bližší určující termíny, jako např. nedoslýchavý a neslyšící, budu 

v této práci především tyto termíny. 

Jak říká Horáková (2006) označení sluchově postižení se týká velmi nehomogenní skupiny 

osob, která je diverzifikována především stupněm a druhem sluchového postižení. Termín 

zahrnuje tyto základní kategorie: Neslyšící, nedoslýchaví, ohluchlí. Každá z těchto 

kategorií představuje různorodou kvalitu. Každou limitují další faktory, nejčastěji kvalita a 

kvantita sluchového postižení, věk, kdy k postižení došlo, mentální propozice jedince a 

péče, která mu byla věnována a další přidružené postižení. (Horáková, 2006) 

1. 1 Historie 

Hrubý (2005) uvádí, že neslyšící se až do dvacátého století nazývali jednotným názvem 

„hluchoněmí". Průlomem byl vznik moderních sluchadel v polovině dvacátého století, díky 

kterým se z některých neslyšících stali nedoslýchaví. První „hluchoněmý", jehož jméno 

známe, byl Říman, Quintus Pedius. Žil v 1. století př. n. 1. a byl římských konzulem. 

Nemožnost vzdělání prolomil v 15. století holandský učenec Roelof Huysman, řečený 

Rodolphos Agricola, který napsal: „Viděl jsem člověka, který od kolébky neslyšel a byl 

tudíž také němý, který se naučil rozumět všemu, co bylo napsáno jinými osobami, a který 

vyjadřoval písemně všechny své myšlenky, jakoby mohl používat slova." (Agricola, De 

Inventione Dialectica, in Hrubý, 2005) Prvním skutečným učitelem neslyšících byl 

španělský šlechtic a benediktinský kněz Pedro Ponce de Leon, který v 16. století založil 
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školu pro neslyšící v klášteře sv. Salvátora. V roce 1770 založil Charles Michel de ľEpée 

školu, která byla později přejmenována na Národní institut pro hluchoněmé. De 1'Epée byl 

přesvědčen, že mateřským jazykem hluchoněmých jsou znaky, které si samy utvářejí. 

Opačný názor zastával Samuel Heinicke (1727-1790). Ten v německém Lipsku založil 

školu pro hluchoněmé, kde se žáci vzdělávali orální metodou. 

Počátkem 19. století vzniká velké množství škol a ústavů pro sluchově postižené po celé 

Evropě. Orální metoda je ve výchově a vzdělávání sluchově postižených preferována nad 

znaky. Znakový jazyk se stává oficiálním vzdělávacím komunikačním prostředkem v ČR 

až v roce 1998, kdy je v zákoně 155/1998 Sb„ o znakové řeči a o změně dalších zákonů, 

uznán jako dorozumívací prostředek neslyšících. (Hrubý, 1997) 

1.2 Kulturně antropologické hledisko 

Sluchově postižení uživatelé znakového jazyka chtějí být označováni za Neslyšící (s 

velkým písmenem), protože se považují za jazykovou a kulturní menšinu. Tu z nich dělá 

existence znakového jazyka, podobné osudy, problémy a historie. (Hrubý, 1997) Vývoj 

této teorie začal v šedesátých letech dvacátého století, kdy americký vědec W. Stokoe 

objevil a dokázal, že znakový jazyk je přirozený a srovnatelný s jazyky mluvenými, má 

vlastní historii a vývoj, také gramatiku a znakovou zásobu a je mateřským jazykem 

zejména prelingválně neslyšících. Uznáním znakového jazyka za plnohodnotný se také 

začíná měnit přístup k lidem, kteří jím komunikují. V západních zemích se během 

sedmdesátých let ve školách postupně prosazuje používání znakového jazyka. Tím se 

zvyšuje úroveň vzdělání sluchově postižených. Neslyšící získávají možnost studovat na 

vysokých školách. Lidé se sluchovým postižením začínají rozhodovat sami o sobě, 

nahrávají se pohádky a filmy ve znakovém jazyce. V USA vzniká Gallaudetova 

Univerzita, která je nyní světovým lídrem v liberálním vzdělávání a v pracovním rozvoji 

neslyšících a sluchově postižených vysokoškolských studentů. Univerzita se těší 

mezinárodní reputaci pro výjimečné absolventské programy, které poskytuje neslyšícím, 

sluchově postiženým a slyšícím studentům, jakož i pro kvalitu výzkumu, který se zaměřuje 

na historii, jazyk, kulturu, a jiná témata související s neslyšícími lidmi. 

(http://www.'4allaudet.cdu/x266.xml) 
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2. Klasifikace sluchových vad 

Základním rozlišením sluchových vad podle doby vzniku je rozlišení na vrozené a získané 

vady sluchu. K vrozeným vadám dochází v důsledku dědičnosti nebo v době zrání plodu a 

dítě se s takovou vadou sluchu narodí. Získané vady vznikají až po narození a zde je 

z hlediska možností rozvoje mluvené řeči kritická doba vzniku, která rozhoduje o tom, zda 

je získaná vada prelingvální, nebo postlingvální. 

2. 1 Vrozené vady 

Vrozené vady jsou z velké části způsobeny infekcí matky v těhotenství. Především je to 

infekce cytomegalovirem, zarděnky a toxoplazmóza. Dalším z faktorů, které mohou 

ovlivnit sluch dítěte, je nekompatibilita RH faktoru nebo přidušení při porodu. 

2. 2 Získané vady 

Příčinami získaných vad sluchu jsou nejčastěji meningitida, úrazy hlavy, nebo odumíráním 

vláskových buněk, kdy dochází ke stařecké nedoslýchavosti. Získané vady dělíme na 

prelingvální, tj. vady, které vznikly před rozvojem řeči, a na získané vady postlingvální, 

tedy vady, které vzniklé po alespoň částečném rozvoji řeči. 

2. 3 Prelingválně neslyšící 

Jsou ti, kteří se narodili hluší nebo ohluchli ještě před tím, než u nich došlo k rozvoji řeči. 

Dobře rozvinout řeč u takového dítěte je velmi složité. Dítě prožije nejvnímavější období 

do šesti let v „informačním hladomoru". (Hrubý, 1998) V tomto období jejich slyšící a 

nedoslýchaví vrstevníci získávají tisíce informací formou tzv. bezděčného učení. 

Hlavním problémem prelingválně neslyšících je tedy překonávání informační bariéry a 

dosažení vzdělání v nejširším slova smyslu. Na základě své artikulace bývají často 

považováni za mentálně postižené. 
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Sdružují sc vc svých společenstvích, ve kterých řeší všechny své problémy, kde nejsou 

komunikačně nijak znevýhodněni a kde nacházejí tak potřebnou relaxaci po stresu 

z celodenního pobytu ve „světě slyšících". (Hrubý, 1998) 

Oproti ohluchlým nemají žádné psychické problémy ze stálého ticha, protože zvuk a jeho 

hodnotu nikdy nepoznali. 

Tito lidé ani s nej lepšími sluchadly nemohou rozumět mluvené řeči. Jejich sluchové ztráty, 

vyjádřené v audiometrické kvalifikaci, jsou větší než 90 dB. 

2. 4 Nedoslýchaví 

Nedoslýchavý člověk je schopný využít sluchadel, s jejichž pomocí dochází k zesílení 

zvuku. Pokud mu jsou předělena včas a pokud je okamžitě zahájen speciální pedagogický 

program, obvykle se u něj dobře rozvine mluvená řeč a jeho vzdělávání může probíhat 

normálně. 

Hrubý (1998) doplňuje, že problémem nedoslýchavých je to, že nejsou „ani ryba, ani rak". 

Slyšící je většinou považují za neslyšící a tak se k nim i chovají. Prelingválně neslyšící je 

mezi sebe nepřijmou, protože je považují za slyšící a protože neovládají znakový jazyk. 

Hlavním problémem u této skupiny je tedy integrace do prostředí, ve kterém se cítili zcela 

rovnoprávně. 

Podstatnou část nedoslýchavých tvoří staří lidé, protože zvýšení sluchového prahu je 

přirozeným důsledkem stárnutí. 

2. 5 Ohluchlí 

Hrubý (1998) říká, že ohluchlý člověk ztratil sluch až po alespoň částečném rozvoji 

mluvené řeči, což může být již vc 2 až 4 letech života. Tyto lidé mají menší problémy při 

komunikaci se slyšícími, nemívají problémy s českým jazykem. 

Mnoho z nich ohluchlo až po ukončení vzdělání, proto mají většinou plně rozvinutou řeč a 

umějí číst a psát. Jejich řeč zůstává pro slyšící srozumitelná a nevyvolává představu 

mentálního postižení. 
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Psychicky však mají největší problém právě v tom, že znají cenu sluchu. Většinou musí 

změnit zaměstnání a mnohdy nevydrží takovou zkoušku ani partnerský vztah. Ohluchlí se 

jen ve výjimečných případech dokážou naučit znakový jazyk a najít nové přátele mezi 

neslyšícími. 

2. 6 Ušní šelesty 

V souvislosti s problematikou sluchových poruch je potřeba se zmínit i o ušním šelestu, 

kterým trpí 15 - 17 % veškeré populace. V ČR je uváděno, že se týká především skupiny 

osob ve věku 60 - 65 let, kdy jím trpí každý druhý člověk 

(http://www.gong.cz/komcntar.php?c=35&p= 1). Tinnitus, neboli ušní šelest, je příznak 

onemocnění, nikoliv onemocnění samotné. Dle klinického obrazu rozlišujeme objektivní 

ušní šelesty, které vznikají ve sluchovém orgánu v důsledku špatného cévního zásobení 

ucha a jeho okolí. Subjektivní ušní šelesty jsou všechny subjektivně vnímané šelesty, které 

nejsou způsobeny zevními zvuky. Pacienti slyší nepříjemné pískání, hučení a šumění, a to 

buď trvale, nebo záchvatově. Tinnitus může být doprovázen zhoršením sluchu, ale není 

tomu tak vždy. (Hrubá, 1998) 

3. Kategorizace podle WHO 

Ztráta sluchu podle Světové zdravotnické organizace a Mezinárodní úřad pro audiologii. 

Základem hodnocení je průměrná ztráta sluchu v lepším uchu na kmitočtech 500Hz, 

1000Hz, a 2000Hz. WHO považuje za neslyšící pouze ty, kteří ani s nejsilnějším zesílením 

nevnímají žádný zvuk (pouze případné vibrace). Do tabulky připojuji i klasifikaci, kterou 

se řídí vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 284/1995 Sb. 
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Tabulka č. 1 

Velikost ztráty 

sluchu podle WHO 

Název kategorie ztráty 

sluchu 

Název kategorie podle 

vyhlášky MPSV 

č. 284/1995 Sb. 

0 - 25 dB Normální sluch 

26 - 40 dB Lehká nedoslýchavost 
Lehká nedoslýchavost (již od 

20dB) 

41 - 55 dB Střední nedoslýchavost Středně těžká nedoslýchavost 

56 - 70 dB Středně těžké poškození sluchu Těžká nedoslýchavost 

71 - 9 0 dB Těžké postižení sluchu Praktická hluchota 

Více než 90 dB, ale 

body v audiogramu i 

nad 1kHz 

Velmi závažné postižení 

sluchu 

Úplná hluchota 
V audiogramu 

Úplná hluchota 

nejsou žádné body neslyšící 

na 1 kHz 

(Horáková, 2006) 

4. Stupně sluchových vad 

Uvádím rozlišení podle WHO z roku 1980: 

4. 1 Lehká nedoslýchavost 

Při tomto stupni nedoslýchavosti nedochází při komunikaci ke zjevným potížím. Lehce 

nedoslýchavý nerozumí řeči z větší vzdálenosti a neslyší za znevýhodněných podmínek. 

Rozumí řeči ze vzdálenosti 6 - 4 metry. 
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4. 2 Střední nedoslýchavost 

Osoba se střední nedoslýchavostí má potíže při konverzaci na větší vzdálenosti. Rozumí 

řeči ze 4 - 2 metrů. 

4. 3 Středně těžké poškození sluchu 

Středně těžké poškození sluchu označujeme u ztráty sluchu 56-70dB. Postižený nerozumí 

často hlasité řeči za vzdálenosti větší než 1 metr, 

4. 4 Těžké postižení sluchu 

Při těžké ztrátě sluchu se projevují problémy s dorozumíváním, ani při zesílené řeči zblízka 

člověk s takovou ztrátou sluchu všemu nerozumí. 

4. 5 Velmi těžká ztráta sluchu 

Je to ztráta sluchu nad 91 dB. Dříve se označovala jako zbytky sluchu nebo úplná hluchota. 

Neslyšící jsou osoby, které nejsou schopné slyšet žádný zvuk ani při použití nejsilnějších 

zesilovačů. 

- 1 5 -



5. Určení velikosti ztráty sluchu 

5. 1 Audiometr 

V roce 1879 tak Hughes pojmenoval svůj přístroj, ale ten vyráběl jeden kmitočet. Teprve 

v roce 1921 zkonstruoval Guttman elektronkový audiometr s rozsahem 50Hz až 20kHz. 

(Hrubý, 1998) 

Dále Hrubý (1998) uvádí, že audiometr je elektrický generátor čistých tónů, kde lze 

nastavit kmitočet a akustický tlak, jaký tento tón vyvolává ve sluchátku nebo kostním 

vibrátoru. Vyšetřující má možnost přepínat signál mezi pravým a levým uchem. 

Grafické znázornění závislosti velikosti ztráty sluchu na kmitočtu se nazývá tónový 

audiogram. Na horizontální ose jsou uváděny kmitočty obvykle v rozsahu 250Hz až 8kHz. 

Na vertikální ose je uváděna ztráta v decibelech. 

Ztráta sluchu je definována takto: 

Ztráta dB-Akusticky tlak, který na daném kmitočtu právě zaslechne sluchově postiženy 

Akustický tlak, který na daném kmitočtu právě zaslechne normálně slyšící 

Čím hlouběji leží křivka audiometru, tím hůře slyší měřená osoba. 

5. 2 Audiometrie z elektrické odezvy (ERA, BERA, CERA) 

Při měření audiometrem se však u malých dětí nelze spoléhat na jejich spolupráci. V těchto 

případech se uplatní tzv. objektivní audiologické metody, mezi kterými význačnou roli 

hraje především audiometrie z elektrické odezvy - Electric Responce Audiometry - ERA. 

Výsledky nejsou však jednoznačné a proto jsou velmi subjektivní. Na stejném principu, 

tedy měření změn elektrické aktivity nervové soustavy při působení zvukového podnětu, 

pracuje i BERA, tj. audiometrie z elektrické odezvy v mozkovém kmeni i CERA, která 

měří odezvy kortexu. 

ERA umožňuje odhalit a do jisté míry změřit velikost vady sluchu i u malých dětí. Je však 

třeba mít na paměti, že v průběhu prvních tří let věku dítěte se v důsledku vyzrávání 

sluchové dráhy velice mění jak doby latencí jednotlivých evokovaných potenciálů, tak i 

jejich tvar. (Hrubý 1998) 
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5. 3 Tympanometrie 

Základem tympanometrie je měřit místo akustické energie prošlé až k vnitřnímu uchu 

akustickou energii odraženou zpátky do zvukovodu. Jejím hlavní význam spočívá v tom, 

že převodní vady1 umožňuje diagnostikovat mnohem přesněji než audiometrie tónová. 

Převodní poruchy j sou ty, j e j i chž příčina j e v zevním nebo s t ředním uchu; převodní se j im říká proto, že j e 

při nich poškozen nebo zcela znemožněn převod zvuků clo vnitřního ucha. 
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6. Příprava na povolání 

Jak uvádí Keblová (2001) v současných ekonomických podmínkách jsou absolventi 

středních škol jednou ze skupin naší populace nejvíce ohrožených nezaměstnaností. 

Problematikou přípravy mládeže pro výkon povolání se zabývají resorty školství a práce a 

sociálních věcí, ale mimořádná pozornost je věnována také politice státu. 

Po ukončení povinné školní docházky se mohou žáci se speciálními vzdělávacími 

potřebami připravovat na své budoucí povolání, popř. na studium na vysoké škole, buď na 

základních školách, základních školách pro žáky se zdravotním postižením, na základních 

školách speciálních a dále na středních školách. Cílem těchto škol je dosažení co možná 

nej většího stupně socializace žáků, která jim umožní seberealizovat se v pracovním 

začlenění podle jejich možností, schopností a zájmů. Získají pocit jistoty a vnitřního 

uspokojení, zvýší se jejich sebevědomí a tím i šance pro jejich společenskou integraci. 

(Keblová, 2001) 

6. 1 Mateřské školy pro sluchově postižené 

Mateřské školy jsou zřizovány při některých základních školách pro sluchově postižené a 

musí plnit kromě obecných cílů a běžných funkcí i další specifické úkoly. Školu většinou 

navštěvují děti od tří do šesti let s různým stupněm sluchové vady. „Proto plní mateřská 

škola diagnostické úkoly, které upřesní možnosti dítěte a individuálně na tyto schopnosti 

navazuje. K tomu napomáhá úzká spolupráce se speciálně pedagogickými centry a rodinou 

dítěte. " (Horáková, 2006, s. 137) 

6. 2 Základní školy pro sluchově postižené 

V základní škole pro sluchově postižené je volba vzdělávacího programu plně 

v kompetenci ředitele školy, který zohlední při vypracování školního vzdělávacího 

programu. Přístup ke vzdělání mohou zvolit školy orální, bilingvální nebo uplatňovat 

zásady totální komunikace.1 (Horáková, 2006) Povinná školní docházka je devítiletá, ale 

některé školy umožňují docházku lOletou. 
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6. 3 Střední školy pro sluchově postižené 

V současné době nabízejí střední školy pro sluchově postižené poměrně širokou škálu 

možností pro profesní zaměření. Studenti mají možnost získat výuční list nebo maturitu 

v rozmanitých oborech a na gymnáziu. 

6. 4 Studium lidí se sluchovým postižením na vysokých školách 

V posledních deseti letech se problematika terciárního vzdělávání dostává stále více do 

popředí a v budoucnu můžeme počítat s tím, že stále více mladých lidí se sluchovým 

postižením bude chtít absolvovat vysokoškolské vzdělání. (Horáková, 2006) Pro mnohé 

studenty se sluchovým postižením je terciární vzdělávání první společné studium s intaktní 

populací. 

V současné době existují v Praze a ve středočeském kraji tyto školy pro sluchově 

postižené: 

> Dětský domov a Mateřská škola speciální - Beroun 

> Bilingvální mateřská škola pro sluchově postižené - Pipan, Holečkova Praha 5 

> Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené -

Holečkova, Praha 5 

> Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené - Praha 5, 

Radlice 

> Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené - Ječná, 

Praha 

> Základní škola speciální a Základní škola praktická - Praha 10, Strašnice 

> Speciální školy při Fakultní nemocnici Motol, Praha 5 

> Odborné učiliště pro žáky s více vadami - Praha 2 

r Střední odborné učiliště pro sluchově postižené, o. p. s. - Praha 5, Radlice 
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6. 5 Mateřské, základní a střední školy pro sluchově postižené ve středočeském kraji 

Dětsky domov a Mateřská škola speciální - Beroun 

Mládeže 1102, 266 01 Beroun 3 

Mateřská škola speciální poskytuje výchovnou a vzdělávací péči dětem s vadou sluchu, 

s vadou sluchu a zraku (hluchoslepota) a s vadou sluchu v kombinaci s dalším postižením, 

kdy je zásadně narušen komunikační proces a s ním i vývoj dítěte. Poskytuje celoroční 

pobyt dětem s nařízenou ústavní výchovou. Nabízí možnost diagnostických pobytů a 

adaptačních pobytů pro děti s rodiči. Jako komunikační metody jsou zde využívány 

znakový jazyk, mluvená řeč a augmentativní a alternativní komunikace. 

Byla zřízena Krajským úřadem středočeského kraje a je příspěvkovou organizací. 

Mateřská škola speciální je internátního typu s celoročním provozem. Kapacita zařízení je 

30 míst. 

V v / 

6. 6 Školy pro sluchově postizene v Praze 

Bilingvální mateřská škola pro sluchově postižené - Pipan. Holečkova Praha 5 

Holečkova 4, 150 00 Praha 5 - Smíchov 

Zřizovatelem je Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o. s.. BMŠ Pipan mohou 

navštěvovat děti neslyšící, nedoslýchavé i děti s kochleárním implantátem. Jsou zde 

přijímány také slyšící děti, které z nej různějších důvodu potřebují menší kolektiv a 

individuální přístup, nebo také slyšící sourozenci či kamarádi. Školu navštěvují děti ve 

věku od dvou do sedmi let. Děti pracují v malých skupinkách pod vedením slyšících a 

neslyšících pedagogů, pravidelnou součástí programu je individuální a skupinová 

logopedická péče. 

BMŠ Pipan je škola rodinného typu, dětem i rodičům nabízí individuální přístup a program 

uzpůsobený konkrétním potřebám a přáním. 
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Střední' škola, /.úkladní škola a mateřská škola pro sluchově postižené - Holečkova, Praha 5 

Holečkova 4, 150 00 Pralia 5, Smíchov 

Zřizovatel těchto škol je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Sdružují se zde 

mateřská škola pro sluchově postižené (31etá), Základní škola pro sluchově postižené 

(K)letá), Základní škola praktická (K)letá) a Střední škola pro sluchově postižené. Na 

střední škole mohou studenti studovat odborné učiliště (31eté), střední odborné učiliště 

(41eté) nebo střední odbornou školu. 

Obory nabízené na středních školách: 

• OU: klempířské práce, cukrářské práce, čalounické práce, kuchařské práce, 

malířské práce, šití oděvů. 

• SOU: zámečník, cukrář, krejčí, pekař, čalouník, malíř, kuchař. 

• SOŠ: Nástavba - kuchař, pekař, cukrář 

Hotelová škola 

Vzdělání poskytují i dětem s kombinací dalšího postižení. 

Ve škole pracuje mnoho zájmových kroužků, pořádají školy v přírodě, kurzy lyžování a 

tuzemské i zahraniční exkurze a zájezdy. Pro žáky a učně je zajištěna také možnost 

stravování, pro mimopražské žáky a učně rovněž ubytování v internátech. 

Střední škola. Základní škola a Materská škola pro sluchově postižené - Praha 5, Radlice 

Výmolová 169, 150 00 Praha 5 

Zřizovatelem je Hlavní město Praha. Speciální školy pro sluchově postižené sdružují 

mateřskou školu, základní školu, střední odborné učiliště a střední odbornou školu. Tudíž 

je zařízení ucelený komplex škol pro sluchově postižené. Pod jednou střechou se setkávají 

sluchově postižení od předškolního věku až po dospělost, jejich slyšící i neslyšící 

pedagogové a ostatní pracovníci školy. Na vytváření pocitu pohody a bezpečí je založeno 

soužití všech těchto věkových kategorií. Základem je vnitřní klima rodinného typu se 

zaměřením na správnou volbu komunikačního systému za vzájemného působení 

neslyšících a slyšících pedagogů. 
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Filozofií školy je vytváření podmínek pro rozvoj osobnosti sluchově postižených na 

základě vhodné volby komunikace a jejich zapojení do společnosti. 

Střední škola pro sluchově postižené je střední odborná škola, která nabízí všem sluchově 

postiženým absolventům základních škol aj. zájemcům studijní obor Asistent zubního 

technika. Jedná se o 41eté denní studium zakončené maturitní zkouškou se zákonnou 

možností prodloužení studia na 5 let. 

Součástí komplexu je i Jazykové centrum ULITA, jehož cílem je poskytnout všem 

neslyšícím a nedoslýchavým lidem v České republice možnost celoživotního vzdělávání 

v oblasti jazykové gramotnosti s ohledem na jejich specifické vzdělávací potřeby a 

podpořit hodnotovou orientaci sluchově postižených směrem ke vzdělání, pozitivně 

motivovat tuto skupinu klientů k získávání nových poznatků a informací; prohlubovat 

jejich orientaci ve svčtč slyšících a zlepšit jejich šance natrhli práce. Dalším důležitým 

cílem je rozvíjet a šířit moderní metody výuky jazyků na školách pro sluchově postižené; 

podporovat kompetence slyšících pedagogů v českém znakovém jazyce - budovat 

vzájemné porozumění a respekt dvou jazykových skupin na školách pro sluchově 

postižené. 

Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchové postižené - Ječná, Praha 

Ječná 27, 120 00 Praha 2 

Zřizovatelem je Hlavní město Praha. Sloučena je zde Mateřská škola, devítiletá Základní 

škola s možným přípravným stupněm a Gymnázium. Čtyřleté všeobecně zaměřené 

gymnázium ukončují studenti maturitní zkouškou. 

Na všech typech těchto škol se pracuje s žáky se sluchovým postižením převážně orální 

metodou, na děti zde mluví a mluvenou řeč od nich vyžadují. Stupeň sluchové vady není 

při přijímání dětí hlavním kriteriem. Jsou přijímány i děti s velmi těžkou sluchovou vadou, 

u nichž je předpoklad rozvoje mluvené řeči a tímto způsobem komunikace jsou schopné se 

vzdělávat podle běžných osnov. Také zde pracují a v poslední době stále častěji i se 

sluchově postiženými dětmi, které mají vývojové poruchy učení a řeči. Jedna třída je 

speciálně zaměřená na práci s dětmi, které mají výrazné dysfatické potíže. 
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Tato škola je školou logopedického typu, kdy každá vyučovací hodina je v podstatě 

hodinou logopedické výchovy. Navíc jsou součástí učebních plánů 2 hodiny individuální 

logopedické péče týdně. Cílem školy je umožnit sluchově postiženým dětem, které mají 

předpoklady pracovat těmito metodami a jejichž rodiny si to přejí, dosáhnout vzdělání 

srovnatelného se slyšícími dětmi. 

Základní škola speciální a Základní škola praktická - Praha 10, Strašnice 

Starostrašnická 45, 100 00 Praha 10 

Zřizovatelem je Hlavní město Praha. Škola slučuje Přípravný stupeň základní školy 

speciální (l-3roky), Základní školu speciální (lOletá), Základní školu praktickou (91etá), 

Speciálně pedagogické centrum, Školní družinu a školní klub. 

Základní škola speciální a Základní škola praktická vychovává a vzdělává žáky mentálně 

postižené s kombinací smyslového, tělesného postižení a vadami řeči, (žáky postižené 

dvěma nebo více na sobě kauzálně nezávislými druhy postižení). Tito žáci se vzdělávají 

v rámci výchovně vzdělávacího programu pomocné školy, zvláštní školy nebo 

individuálního plánu. 

Speciální školy při Fakultní nemocnici Motol, Praha 5 

V Úvalu 84, 150 00 Praha 5 

Speciální školy FN Motol se zabývají výukou dětí na jednotlivých klinikách (onkologie, 

stomatologie, neurologie, neurochirurgie, I. dětské klinice, II. dětské klinice, dětské 

ortopedické a kardiochirurgické klinice. Dětské psychiatrické klinice). Škola pracuje 

s dětmi chronicky nemocnými, s chorobami interními, s vývojovými vadami, s dětmi 

mentálně postiženými, s dětmi s tělesným, sluchovým nebo zrakovým postižením. Proto je 

možné školu označit jako integrovanou, poskytující komplexní výchovně vzdělávací péči 

všem těmto skupinám. 
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Odborné učiliště pro žáky s více vadami - Praha 2 

Belgická 27, 120 00 Praha 2 

Zřizovatelem je Olga Kočová, která je zároveň ředitelkou učiliště. Tříleté obory jsou 

ukončené závěrečnou zkouškou a výučním listem. Učiliště nevybírá školné, nabízí 

možnost výuky znakového jazyka, hippoterapie, logopedie a řadu mimoškolních aktivit. 

Obory: 

• Keramická práce, tkalcovské práce, obuvnické práce, květinářské, zelinářské a 

ovocnářské práce a zahradnické práce. 

Střední odborné učiliště pro sluchové postižené, o. p. s. - Praha 5, Radlice 

Výmolová 169, 150 00 Praha 5 - Radlice 

Zřizovatel je občanské sdružení Federace rodičů a přátel sluchově postižených. Škola je 

soukromá a roční školné činí 5.000,- Kč. 

Škola poskytuje střední vzdělání s výučním listem sluchově postiženým absolventům 

s ukončeným základním vzděláním, ale také dalším zájemcům s ukončeným základním 

vzděláním, kterým vyhovuje menší kolektiv a individuální přístup. 

Obor: 

• Operátor skladování (logistik) - (v roce 2007/2008 nebyl otevřen 1.ročník) 
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6. 7 Vysoké školy: 

Janáčkova akademie múzických umění Brno, obor Výchovná dramatika 

Výchovná dramatika Neslyšících je tříleté bakalářské studium. Během těchto tří let je 

posluchačům věnována péče především v oblasti rozšíření jejich pohybové zdatnosti a 

znalosti - k tomu přispívají předměty jako základní pohybová průprava, akrobacie, 

moderní a klasický tanec, step, žonglování, práce s náčiním. Důležitou složkou studia je 

předmět „pohybové divadlo". Zde posluchači studují pantomimu, snaží se proniknout do 

tajů divadla, které využívá prvků tzv. totální komunikace. Je kladen důraz na pohybovou a 

výtvarnou kreativitu posluchače (+ výtvarné techniky, práce s maskou a loutkou atd.). 

Výsledky jsou uplatňovány především v pedagogické praxi při konkrétní práci s dětmi a 

také v divadelní praxi formou představení pro veřejnost. 

Na pomezí praxe a teorie se pohybuje psychologie sebepoznání, relaxační techniky a 

logopedie. Ke studiu patří i zdokonalování znakového jazyka, studium cizích jazyků a 

práce na počítači, fotografování a práce s videem. Teoretické přednášky jsou z oblasti 

historie umění a divadla, především však se zaměřením pedagogickým (zdravověda, 

základy školní hygieny, speciální pedagogika, surdopedie, pedagogická a vývojová 

psychologie). Teoretické i praktické předměty jsou přednášeny orálně se simultánním 

překladem do znakové řeči. Posluchači mají k dispozici i písemný záznam teoretických 

přednášek. Tlumočník do znakové řeči je přítomen i na všech akcích, které škola pořádá. 

Univerzita Karlova Praha, Filosofická fakulta, obor Čeština v komunikaci Neslyšících 

Čeština v komunikaci neslyšících (CNES) je tříletý (bakalářský) a dvouletý (navazující 

magisterský) studijní obor, jehož cílem je připravit postojově orientované, profesně 

vybavené specialisty s dokonalou znalostí českého znakového jazyka, kteří budou -

v opoře o širší kontext poznatků o kultuře českých neslyšících a o specifičnosti jejich 

komunikace - působit v hraničních profesích mezi slyšící většinou a neslyšící menšinou a 

budou tak přispívat k rozvíjení interkulturní komunikace, k budování a utvrzování 

interkulturního porozumění. 
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Masarykova Univerzita Brno 

Člověk se sluchovým postižením může na Masarykově Univerzitě studovat libovolný obor. 

Nejčastěji jím je speciální pedagogika. Studenti mohou využít služby střediska Teiresiás, 

střediska pro pomoc studentům se specifickými nároky. 

Univerzita Hradec Králové 

Tato Univerzita v současné době nemá obor speciálně určený pro neslyšící nebo 

nedoslýchavé, všichni jsou integrováni do běžných studijních programů, které jsou 

v prezenční formě upraveny pro studenty a vadami sluchu. Studenti se mohou obrátit na 

středisko Augustin, středisko pro podporu studentů se speciálními potřebami. 

Univerzita Palackého Olomouc, Pedagogická fakulta, speciální pedagogika 

Studenti se specifickými potřebami jsou integrováni do běžných studijních programů, 

bakalářských i magisterských. Díky činnosti Centra pomoci handicapovaným se univerzitě 

daří poskytovat stále širší služby lidem se zdravotním postižením, nejčastěji s postižením 

zraku či sluchu. K široké škále nabízených poradenských služeb nově přibyla možnost 

konzultovat problémy přes internetový portál - poradna.upol.cz. 

Univerzita Karlova Praha, Pedagogická fakulta, speciální pedagogika 

Na katedře speciální pedagogiky je v současné době možnost studovat bakalářský nebo 

navazující magisterský obor. Studenti se mohou obrátit na Poradenské a informační 

centrum pro sluchově postižené studenty Univerzity Karlovy. 

Ostravská Univerzita, Fakulta přírodovědecká, obor Aplikovaná informatika 

Obor Aplikovaná informatika je tříletý (bakalářský) s maximální délkou studia 5 let. 

Komunikace probíhá převážně přes internet, c-mail, speciální e-learningové kurzy, atd. 

Studenti mají možnost využít Centra podpory studentům se speciálními potřebami 

Pyramida. 
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Soukromá vyšší odborná škola filmová s. r. o. v Písku 

Tato škola nabízí studentům se zbytky sluchu dvouletý obor Výtvarné zpracování 

animovaného filmu, který je ukončen absolutoriem s titulem DiS. Výuka probíhá v malých 

skupinkách. Škola nemá k dispozici tlumočníka do znakové řeči. 

Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku o.p.s. 

Tato soukromá filmová akademie nabízí studentům se zbytky sluchu tříletý bakalářský 

obor Animovaný tvorba. Škola nemá k dispozici tlumočníka do znakového jazyka, výuka 

probíhá v malých skupinkách. 

Západočeská Univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická 

Nabízí možnost integrace do zvoleného bakalářského nebo magisterského oboru 

s možností zajištění tlumočení. 1 na této Univerzitě je Centrum podpory znevýhodněných 

studentů, na které se mohou studenti obrátit. 

České vysoké učení technické v Praze 

ČVUT nabízí možnost bakalářského studia a navazujícího magisterského studia. 

Komunikační metoda je orální, ve všech větších přednáškových sálech jsou nainstalovány 

indukční smyčky. Pro neslyšící studenty nabízí možnost zprostředkování tlumočníka a 

možnost vytvoření individuálního studijního programu. Pro studenty se speciálními 

potřebami slouží Handicap poradna Centra informačních a poradenských služeb ČVUT. 

Vysoká škola Jana Ámose Komenského 

Vysoká škola Jana Amose Komenského nabízí tlumočení do znakového jazyka dle 

individuálních potřeb studentů. Otevřeny jsou tříleté bakalářské, navazující dvouleté 

magisterské a doktorské studijní obory. 
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Technická univerzita v Liberci 

Studentům se speciálními potřebami je zde k dispozici Akademická poradna a poradna pro 

zpřístupňování studia lidem se zdravotním postižením při Technické univerzitě v Liberci. 

Uchazečům o studium na Technické univerzitě se doporučuje, aby se před podáním 

přihlášky spojili s Akademickou poradnou, která zprostředkuje kontakt s děkanem, event, 

s prorektorem pro pedagogickou činnost, ke sjednání eventuální dohody o možné formě a 

typu studia. 
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7. Identita Neslyšících 

Důležité pro každého člověka je, jak vnímá sama sebe. U Neslyšících není důležitý stupeň, 

rozsah ani doba vzniku vady. Důležité je, zda se člověk se ztrátou sluchu považuje za 

postiženého, nebo za člena komunity Neslyšících. 

Je důležité, aby většinová společnost změnila svůj přístup a začala neslyšící a 

nedoslýchavé lidi považovat za rovnocenné partnery. Neslyšící a nedoslýchaví jednající 

pod vlivem svého komplexu méněcennosti a negativních zkušeností potřebují podporu ve 

formě rovnocenného partnerského jednání. 

Člověk, který nemá přístup k plnohodnotné komunikaci, jež by mu umožnila srozumitelně 

chápat okolní svět a rozvíjet svůj potenciál, dosáhnout dobrého vzdělání a žít samostatný 

život, má sklon být v dospělosti závislý na svých rodičích, nemá důvěru ani v sebe sama 

ani v okolní svět, stahuje se do ústraní a dochází k nezdravé izolovanosti. (Procházková, 

Vysuček, 2007) 

Identita člověka se vytváří od dětství a má na ni vliv několik faktorů. Rozvoj identity 

Neslyšícího člověka brzdí trvalé zapojení neslyšících do slyšícího prostředí, nedostatečný 

kontakt s komunitou Neslyšících, nedostatečné informace o historii komunity Neslyšících 

a jejich jazyce, nedostatek kontaktu s neslyšícími vrstevníky, nedostatek pozitivních vzorů 

z komunity Neslyšících. 
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8. Trh práce 

K tomu, abychom se mohli zabývat pracovním uplatněním sluchově postižených, je třeba 

objasnit některé věci z tržní ekonomiky. 

8. 1 Zaměstnanost 

Jakákoli lidská bytost má kromě základních potřeb jako jsou fyziologické potřeby (jídlo, 

spánek), potřebu bezpečí (rodina, zázemí) a potřeby sociální. Mezi sociální potřeby 

můžeme zařadit potřebu styku s druhými lidmi, potřebu přátelského vztahu, potřebu 

sociálního připoutání (matka-dítě), potřebu vzájemnosti, potřebu sociální komunikace, 

porovnávání sebe s druhými, potřebu spolupráce, potřeba kladného ohodnocení společností 

- pochvala, úcta, uznání, potřebu sociálního bezpečí, potřeba zařadit se a začlenit do 

společnosti. Tyto všechny potřeby nám pomáhá splnit zaměstnání. 

Za zaměstnané jsou ekonomy považovány všechny osoby nad 151et, které v průběhu týdne 

pracují alespoň jednu hodinu za mzdu, plat nebo jinou odměnu. Za zaměstnané 

považujeme i osoby, které studují a tedy se soustavně připravují na budoucí povolání, nebo 

osoby v důchodu. Dále do skupiny zaměstnaných patří všichni osoby samostatně 

výdělečně činné, příslušníky armády a osoby na mateřské dovolené. 

8. 2 Nezaměstnanost 

Nezaměstnanost je přirozený ekonomický jev. Ale je to nepříjemná událost pro člověka, 

který pracovat chce. (Lexová, 2006) 

Dopady nezaměstnanosti na člověka jsou různé. 'A nezaměstnaných pociťuje stav bezmoci, 

tísně a nejistoty, 14 ztrácí zájem o práci a 'A spolupracuje a přijímá podněty, poradenskou 

činnost a podporu. 

Nezaměstnanost s sebou přináší nepříjemné stránky, kterými jsou především: náhlý pokles 

příjmů, konec jednoho životního období - ztráta role, dlouhodobá nezaměstnanost, 

bezmocnost, deprese či hněv. 
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Řešeni nezaměstnanosti mohou být tři (Lexová, 2006): 

1) Aktivní postoj hledání práce, hledání v zahraničí, pokus o soukromé podnikání 

(20% nezaměstnaných) 

2) Přizpůsobení se, ochota změnit profesi, ochota dojíždět za prací, ochota se 

přestěhovat, ochota slevit ze svých požadavků (50% nezaměstnaných) 

3) Pasivní postoj, převládá bezradnost, možnost uplatnění své původní profese 

neexistuje, většinou se jedná o bezradné a pasivní ženy (20% nezaměstnaných) 

8. 3 Rizikové skupiny nezaměstnaných 

Riziková skupina nezaměstnaných je skupina lidí, která je nejčastěji dlouhodobě 

nezaměstnaná. Ekonomové se shodují, že sem patří absolventi škol, osoby starší 501et, 

osoby se zdravotním postižením, etnické menšiny a cizinci, lidé bez kvalifikace a ženy po 

mateřské dovolené. 

8. 4 Lidé s postižením a trh práce 

Rozhodující pro řešení zaměstnanosti osob se zdravotním postižením je změnit postoje 

zaměstnavatelů. Ti se logicky v tržní ekonomice chovají tržně, nelze od nich spravedlivě 

očekávat prioritu sociálních hledisek v podnikání. Je oprávněné kompenzovat vícenáklady 

a motivovat je k zaměstnání těchto osob. 

Riziko nezaměstnanosti i její délky zvyšuje zejména absence kvalifikace, která je jedním 

ze základních handicapů občanů se změněnou pracovní schopností. (Červenková, 

Kotlíková, 2001) 

Ustanovení § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti definuje osoby se zdravotním 

postižením, kterým je poskytována zvýšená ochrana na trhu práce. 

Osobami se zdravotním postižením jsou podle tohoto zákona fyzické osoby, které jsou 

a. orgánem sociálního zabezpečení uznány plně invalidními (dále jen „osoby s těžším 

zdravotním postižením"), 

b. orgánem sociálního zabezpečení uznány částečně invalidními, 

- 3 1 -



c. rozhodnutím úřadu práce uznány zdravotne znevýhodnenými (dále jen „osoby 

zdravotne znevýhodněné"). 

Za zdravotne znevýhodnenou osobu se považuje fyzická osoba, která má takovou 

funkční poruchu zdravotního stavu, při které má zachovánu schopnost vykonávat 

soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, ale její schopnosti být nebo zůstat 

pracovně začleněna, vykonávat dosavadní povolání nebo využít dosavadní kvalifikaci nebo 

kvalifikaci získat jsou podstatně omezeny z důvodu jejího dlouhodobě nepříznivého 

zdravotního stavu. 

Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se pro účely tohoto zákona považuje 

nepříznivý stav, který podle poznatků lékařské vědy má trvat déle než jeden rok 

a podstatně omezuje psychické, fyzické nebo smyslové schopnosti a tím i možnost 

pracovního uplatnění. 

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat 

osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu 

zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 % . (§ 148 odst. 9 zákona č. 435/2004 

Sb„ o zaměstnanosti) 

Povinnost zaměstnavatelé plní třemi možnostmi. Buď 1) zaměstnáváním v pracovním 

poměru, 2) odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 

50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek 

těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků chráněných dílen provozovaných 

občanským sdružením, státem registrovanou církví nebo náboženskou společností nebo 

církevní právnickou osobou nebo obecně prospěšnou společností, nebo zadáváním zakázek 

těmto subjektům. Odebírat výrobky nebo služby je možné i od osob se zdravotním 

postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné 

zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám, nebo 3) odvodem do státního 

rozpočtu, nebo vzájemnou kombinací způsobů uvedených v písmenech a) až c). 

Zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, vymezuje v § 21 pro pracovní trh občana se 

změněnou pracovní schopností jako člověka, který má pro dlouhodobě nepříznivý 

zdravotní stav podstatně omezenou možnost pracovního uplatnění, popřípadě přípravy 

k pracovnímu uplatnění; poživatelé důchodů podmíněných dlouhodobě nepříznivým 
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zdravotním stavem, pokud jim zachovaná pracovní schopnost dovoluje pracovní uplatnění 

nebo přípravu pro toto uplatnění. 

Občanem se změněnou pracovní schopností je podle výše zmíněného zákona vždy občan, 

který je pro dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav schopen vykonávat soustavné 

zaměstnání jen zcela nepřiměřené jeho dřívějším schopnostem a společenskému významu 

dosavadního zaměstnání, je poživatelem částečného invalidního důchodu, nebo byl uznán 

částečně invalidním, i když mu nevznikl nárok na částečný invalidní důchod. 

8. 5 Lidé se sluchovým postižením a trh práce 

Možností pracovního uplatnění osob s postižením je několik: 

Podporované zaměstnání 

Podporované zaměstnávání je časově omezená služba určená lidem, kteří hledají placené 

zaměstnání v běžném pracovním prostředí, (http://www.unie-pz.cz/) Jejich schopnosti 

získat a udržet 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. Podpora se zaměřuje na zvládnutí pracovních a se zaměstnáním 

spojených dovedností, pracovní podmínky, vztahy a na využívání služeb zaměstnanosti. 

Smyslem je vyrovnávání příležitostí pro pracovní uplatnění lidí, kteří v důsledku 

zdravotního postižení nebo jiných znevýhodňujících faktorů mají ztížený přístup na 

otevřený trh práce a v důsledku toho mohou být nebojsou omezeni ve svém společenském 

uplatnění. V rámci podporovaného zaměstnávání je poskytována podpora rovněž 

zaměstnavatelům uživatelů služby. 

Pracovní místo by mělo odpovídat zájmům, schopnostem, nadání i osobním možnostem 

budoucího zaměstnance a současně umožnit jeho profesní rozvoj. 

Poskytovaná podpora je individuální, zaměřená na potřeby konkrétního člověka a 

zaměstnavatele. Rozvoj samostatnosti uživatele i účinnost poskytované služby je sledována 

poskytováním tzv. nej menší možné efektivní podpory (právě takové míry podpůrných 

aktivit, která je aktuálně nezbytná k dosažení stanoveného cíle). Podpora je průběžně 

snižována v závislosti na vývoji dovedností uživatele podporovaného zaměstnání. 
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V současné době je tato služba poskytována pouze nevládními organizacemi. 

Chráněné pracovní místo 

Chráněné pracovní místo je pracovní místo vytvořené zaměstnavatelem pro osobu se 

zdravotním postižením na základě písemné dohody s úřadem práce. Chráněné pracovní 

místo musí být provozováno po dobu nejméně 2 let ode dne sjednaného v dohodě. Úřad 

práce může na toto místo poskytnout příspěvek. 

Chráněná pracovní dílna a chráněné pracoviště 

Chráněná pracovní dílna je pracoviště zaměstnavatele vymezené na základě dohody 

s úřadem práce a přizpůsobené pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením, kde je 

v průměrném přepočteném počtu zaměstnáno více než 60% těchto zaměstnanců. Chráněná 

pracovní dílna musí být provozována po dobu nejméně 2 let ode dne sjednaného v dohodě. 

Úřad práce může na vytvoření chráněné dílny poskytnout příspěvek. Pracovní činnost 

v chráněné dílně nemá primárně charakter výdělečné činnosti, nevzniká pracovně právní 

vztah. Chráněné pracoviště je pracoviště zřízené v domácnosti občana se změněnou 

pracovní schopností. Tuto oblast upravuje vyhláška MPSV ČR č. 115/1992 Sb. 

Proč je důležité pracovat? Na tuto otázku odpovídá Svaz neslyšících a nedoslýchavých 

takto: Budete-li pracovat, máte nárok na starobní důchod, plný invalidní důchod a 

nemocenské dávky. Nemáte-li zaměstnání, ale jste evidováni na úřadu práce, pak se vám 

tato doba se započítává do starobního důchodu. 

Naopak, člověk, který nemá zaměstnání, ani není evidován na úřadu práce, nemá nárok na 

nemocenské dávky. Plný invalidní důchod se mu vypočítává pouze z částečného 

invalidního důchodu, stejně tak sirotčí a vdovský důchod. Taková osoba nemá nárok na 

starobní důchod. 

Možností, kde hledat práci pro sluchově postižené je několik. Především na úřadech práce, 

v inzerátech, na vývěskách, u personálních agentur, na internetu, nebo i v neposlední řadě 

přes své známě a kamarády. 

- 34 -



Překážky při hledání zaměstnání 

• Slyšící se obávají komunikace 

• Výmluvy na neschopnost komunikace přes telefon, vysílačky apod., (často však 

nesouvisí s náplní práce) 

• Neznalost komunikace prostřednictvím tlumočníka 

• Často i kvůli nedostatečnému vzdělání musí neslyšící vzít méně placenou a 

nekvalifikovanou práci 
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9. Organizace pomáhající najít práci lidem se sluchovým postižením 

ASNEP (Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel) 

http: //www. asnep. cz/ 

ASNEP je zastřešující servisní asociací subjektů pracujících ve prospěch sluchově 

postižených nebo jejich rodičů. Organizace mají možnost navrhovat nebo připomínkovat 

právní předpisy týkající se sluchově postižených. Členské organizace ASNEP: Česká 

komora tlumočníku znakového jazyka. Česká společnost tlumočníku znakového jazyka, 

Česká unie neslyšících. Český klub nedoslýchavých - HELP, Českomoravská jednota 

neslyšících. Český svaz. neslyšících sportovci/. Evropské centrum pantomimy neslyšících. 

Federace rodičů a přátel sluchově postižených, PEVNOST - České centrum znakového 

jazyka, LORM - Společnost pro hluchoslepé a Svaz. neslyšících a nedoslýchavých. 

APPN (Agentura Profesního Poradenství pro Neslyšící) 

http://gppn. nesl vsici. cz/ 

U zrodu projektu stáli: Tomáš Wirth, předseda Neslyšící CZ, František Tichý, 

místopředseda Neslyšící CZ, Marie Horáková a Miloš Zachař, kteří v dubnu 2005 využili 

možnosti získat grant a získali finanční podporu ESF s podílem Magistrátu hl. m. Prahy. 

Hlavním cílem této agentury je aktivně působit na vytváření a rozvoji zdravého a 

stabilního trhu práce pro Neslyšící, jejich integrace do světa slyšících zvýšením 

dostupnosti a kvality sociálních služeb. Soustředí se zvláště 11a poskytnutí podpory při 

získávání a udržení pracovního uplatnění a zvýšení vzájemného respektu a informovanosti 

o této minoritní skupině. 

Další činností této agentury je pořádání přednášek, workshopu, multimediálních 

konferencí. Zajišťuje zdarma přístup k internetu, možnosti kurzů počítačových i 

jazykových, kulturní akce a v neposlední řadě nabízí i možnost hlídání dětí. 

V současné době má agentura cca 300 zaregistrovaných klientů, od června 2006 pomohli 

najít práci už 86 neslyšícím klientům. Bohužel jsou však soustředěni pouze na Prahu. 
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Federace rodičů a přátel sluchovč postižených 

http://www.frpsp.cz/ 

Federace rodičů a přátel sluchově postižených je občanské sdružení rodičů, přátel a 

profesionálů, které vyjadřuje a hájí zájmy sluchově postižených dětí a jejich rodičů. Usiluje 

o vytváření předpokladů pro co nejdokonalejší integraci dětí se sluchovým postižením. 

Vznikla v roce 1990 a zaměřuje se na poskytování komplexních služeb rodinám dětí se 

sluchovým postižením. Např. Informační centrum o hluchotě, sociální a psychologická 

poradna, služby rané péče, aktivizačně socializační centrum, publikační a osvětová činnost 

a další služby. 

FRPSP nabízí vzdělávací systém pro lékaře a zdravotnický personál, jehož smyslem je 

zlepšení komunikace s pacienty se sluchovým postižením. 

Česká unie neslyšících 

http://www.cun.cz/ 

Česká unie neslyšících je nestátní a nezisková organizace, která sdružuje Neslyšící 

z celého Česka a poskytuje socializační aktivizační služby pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením. 

Jazykové centrum ULITA 

http://www.jaz.yko ve-centrum-ulita. c •z/ 

Informace o jazykovém centru ULITA viz Vzdělávání str. 21. 

Kontakt - Odborné pracoviště Centra sociálních služeb Praha 

http://csspraha. cz/kontakt. html 

Kontakt poskytuje služby zaměřené na předávání informací v oblasti sociálních služeb a na 

poradenství ze sociální, sociálně-zdravotní a sociálně právní oblasti především pro 

obyvatele Prahy a okolí. 

- 3 7 -

http://www.frpsp.cz/
http://www.cun.cz/
http://www.jaz.yko
http://csspraha


Česká unie pro podporované zaměstnávání 

http: //www. unie-pz. cz/ 

Posláním Unie je formulovat, šířit a podporovat myšlenku podporovaného zaměstnávání 

v České republice. Sdružuje poskytovatele a obhájce služeb podporovaného zaměstnávání. 

Vytváří metodiku podporovaného zaměstnávání v souladu s požadavky European Union of 

Supported Employment (Evropská unie pro podporované zaměstnávání) a tuto metodiku 

průběžně aktualizuje na základě nových poznatků a zkušeností. Dále podporuje vznik a 

rozvoj nových poskytovatelů podporovaného zaměstnávání, prosazuje a obhajuje 

podporované zaměstnávání jako soubor služeb, bez kterých se otevřená společnost 

neobejde. Neméně důležitým cílem Unie je šířit vzdělanost v oboru podporovaného 

zaměstnávání a jednat ve prospěch podporovaného zaměstnávání s ústředními státními 

institucemi ČR, s reprezentanty nestátního sektoru, podnikatelské sféry atd. 

Formika. o. s. 

http://u 'ww.formika. org/ 

Poskytuje lidem znevýhodněným na trhu práce v důsledku mentálního, fyzického, 

smyslového a kombinovaného postižení, duševního onemocnění nebo sociální izolace 

takovou podporu, aby mohli pracovat za stejných podmínek jako ostatní lidé a společně 

s nimi. 

Rytmus, o. s. 

http://u >ww.rytmus.org/ 

Posláním občanského sdružení Rytmus je umožnit lidem se znevýhodněním aktivní 

zapojení a seberealizaci zejména při vzdělávání a pracovním uplatnění v běžném prostředí. 

V oblasti pracovního uplatnění nabízí sociální a pracovní rehabilitaci, poradenskou činnost 

v oblasti zaměstnání a dále také výzkum a publikační činnost. 
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Cílem sociální rehabilitace je získat a rozvíjet sociální a pracovní dovednosti, získat a 

udržet si zaměstnání v běžných podmínkách a maximálně se v něm osamostatnit a 

posilovat uplatňování práv a aktivní zapojení do občanské společnosti. 

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR 

http: //www. nrzp. cz/ 

Rada vznikla v roce 2000 s cílem zefektivnit spolupráci organizací zdravotně postižených 

v rámci ČR. Je iniciativním a koordinačním orgánem pro obhajobu, prosazování a 

naplňování práv a zájmů zdravotně postižených. 

Sdružení zdravotně postižených 

http://www. volny.cz/spsr-op/ (internetové stránky jsou v přípravě) 

Sdružení zdravotně postižených v ČR je dobrovolnické občanské sdružení, sdružující tyto 

organizace: Svaz tělesně postižených v CR, Svaz postižených civilizačními chorobami 

v ČR, svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR. 

- 3 9 -

http://www


10. Výzkumné šetření 
r 

10. 1 Uvod do průzkumného šetření 

Průzkumné šetření vychází z poznatků z předcházející části práce. Bylo prováděno 

prostřednictvím dotazníků. Snahou tohoto šetření je zmapovat situaci ve firmách ze 

středočeského kraje, které zaměstnávají nebo chtějí zaměstnávat osoby s postižením, 

především se sluchovým. Dále od úřadů práce zjistit počet nezaměstnaných se sluchový 

postižením a pokusit se tak zprostředkovat lidem se sluchovým postižením ve 

středočeském kraji práci. Nedílnou součástí výzkumu je zlepšení informovanosti o 

problematice osob se sluchovým postižením. 

10. 2 Cílem průzkumného šetření 

Cílem průzkumného šetření bylo zmapovat situaci na trhu práce lidí se sluchovým 

postižením na území středočeského kraje a zjistit možnosti jejich uplatnění. Termín 

„sluchově postižený či osoby se sluchovým postižením" zahrnuje všechny osoby s vadou 

sluchu - tedy nedoslýchavé i neslyšící i ohluchlé. 

10. 3 Probandi průzkumného šetření 

Pro šetření byly osloveny pouze firmy a pro doplnění informací i úřady práce. Samotné 

osoby se sluchovým postižením do průzkumu nebylo nutné kontaktovat. Vzorkem pro 

šetření bylo sto největších firem ve středočeském kraji podle počtu zaměstnanců. Tento 

vzorek poskytl Český statistický úřad. Kompletní seznam firem uvádím v příloze. Při 

zpracování šetření uvádím pouze informace o společnostech, které aktivně spolupracovaly, 

tedy o 36 firmách. 

Středočeský kraj jsem do šetření vybrala proto, že v Praze v současné době pracuje 

Agentura profesního poradenství pro Neslyšící (APPN), o které více informuji v teoretické 

části. Proto jsem se rozhodla rozšířit šetření na středočeský kraj, který tato agentura 

nepokrývá, a přesto jí údaje zjištěné v šetření mohou být pro její další práci užitečné. 
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10. 4 Popis průzkumné sondy 

Otázky do dotazníkového šetření bylo nutné vybrat tak, aby měly určitou výpovědní 

hodnotu, a zároveň bylo potřeba počítat s tím, že ne každá firma zaměstnává osoby 

s postižením, natož s postižením sluchu. Bylo důležité zjistit co nejvíce informací o 

fungování a spokojenosti firem se zaměstnáváním lidí se sluchovým postižením. A 

v neposlední řadě se pokusit zjistit proč některé firmy nechtějí osoby se sluchovým 

postižením zaměstnat. 

Proto při vytváření dotazníku jsem spolupracovala nejen s vedoucím práce, PhDr. 

Kateřinou Hádkovou, PhD., ale také s Agenturou profesního poradenství pro Neslyšící. 

Pro doplnění informací jsem zkontaktovala i úřady práce ve středočeském kraji s dotazem 

na počet uchazečů o zaměstnání se sluchovým postižením v jejich působnosti. 

V dotazníku byly použity otázky uzavřené i polootevřené. Otázek bylo pouze 20 s ohledem 

na vysokou zaměstnanost personálních pracovníků, kteří zpravidla na dotazník odpovídali. 
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10. 5 Dotazník - dopis pro sto největších firem ve středočeském kraji 

Dobrý den, 

jsem studentka pátého ročníku Univerzity Karlovy, Pedagogické fakulty, oboru speciální 

pedagogika. Pracuji na diplomové práci, ve které se zabývám pracovním uplatněním 

sluchově postižených ve Středočeském kraji. Konkrétně pracuji se vzorkem 100 největších 

firem ve středočeském kraji podle počtu zaměstnanců. 

Vaše firma patří mezi tento vzorek, a proto Vás chci požádat o vyplnění krátkého 

dotazníku ohledně zaměstnávání sluchově postižených. 

Všechny Vámi předané informace budou zpracovány pouze pro účely diplomové práce, 

v případě zájmu Vám mohu předat kontakt na agenturu, která se pracovním uplatněním 

sluchově postižených zabývá. Nebo naopak dát kontakt na Vás. 

Dotazník vám posílám emailem, kdybyste preferovali osobní kontakt, můžeme se domluvit 

na schůzce a přijedu za Vámi do firmy. V případě jakýchkoliv dotazů jsem k dispozici na 

mailu svohoal@post.cz, nebo na telefonu 606756744. Zároveň Vás prosím, zda je možné 

do emailové odpovědi uvést počet zaměstnanců vaší firmy a roční obrat. 

Předem mockrát děkuji za čas a ochotu spolupracovat. 

S pozdravem a přáním krásného dne 

Svobodová Alena 
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f 
11. Údaje o firmách 

Seznam firem poskytnutý ČSÚ seřazený dle počtu zaměstnanců sestupně 

Tučným písmem označuji firmy, které odpověděly na dotazník. Podtržené jsou jinny, které 

reagovaly, ale údaje neposkytly. Ostatní firmy se nevyjádřily. 

ŠKODA AUTO a.s. 

Siemens VDO Automotive s.r.o. 

Penny Market s.r.o. 

Toyota Peugeot Citroen Automobile Czech, s.r.o. 

BILLA, spol. s r. o. 

DEL V ITA a.s. 

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje 

PLUS - DISCOUNT spol. s r.o. 

HEROJA s.r.o. 

Maurice Ward & Co., s.r.o. 

KOSTAL CR, spol. s r.o. 

AAA AUTO a.s. 

AGP PLUS SERVICE s.r.o. 

TRW-Carr s.r.o. 

SKLÁRNY KAVALIER, a.s. 

Carrier Refrigeration Operation Czech Republic s.r.o. 

AERO Vodochody a.s. 

Mountfield a.s. 

LACH s.r.o. 
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Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje 

Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje 

Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje 

FÉNIX INTERNATIONAL, spol. s r.o. 

Sellier & Bellot a.s. 

Oblastní nemocnice Příbram, a.s. 

ČKD Kutná Hora, a.s. 

VITANA, a.s. 

Ústav jaderného výzkumu Rež a.s. 

VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s. 

Philip Morris ČR a.s. 

SPOLANA a.s. 

XAVERgen, a.s. 

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje 

Beh r Czech s.r.o. 

SYNTHOS Kralupy a.s. 

Řízení letového provozu České republiky, statní podnik (ŘLP ČR, s.p.) 

EX. MEILLER Slaný s.r.o. 

ESA s.r.o. 

VALEO VÝMĚNÍKY TEPLA k.s. 

SIPADAN a.s. 

Faurecia Exhaust Systems s.r.o. 

NOWACO Czech Republic s.r.o. 
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VD WORK AGENCY s.r.o. 

GZ Digital Media, a.s. 

Faurccia Interior Systems Bohemia s.r.o. 

Energie - stavební a báňská a.s. 

RAAB KARCHER STAVIVA, a.s. 

BUZULUK a.s. 

Erwin Junker Grinding Technology a.s. 

Sklárny BOHEMIA a.s. 

Ingersoll-Rand Equipment Manufacturing Czech Republic s.r.o. 

KENVELO Czech Republic, spol. s r.o. 

M.Preymesser logistika, spol. s r.o. 

Středočeská obchodní společnost Group, a.s. 

BONTAZ CENTRE CZ, s.r.o. 

SCHENKER spol.s r.o. 

TRW Autoelektronika, s.r.o. 

Kika Nábytek s.r.o. 

STROJÍRNY POLDI, a.s. 

RABBIT Trhový Štěpánov a.s. 

ARIETE - MB s.r.o. 

RAVAK a.s. 

NYK Logistics ( Czech Republic) s.r.o. 

Mubea, spol. s r.o. 

KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. 
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Procter & Gamble - Rakona, s.r.o. 

Smurfit Kappa Czech s.r.o. 

Saint-Gobain Sekurit ČR spol. s r.o. 

VEKRA. spol. s r.o. 

JANA s.r.o. 

Psychiatrická léčebna Kosmonosy 

Mars ČR, kom. spol. 

K-PROTOS, a.s. 

BOSAL ČR, spol. s r.o. 

SAPE CZ s.r.o. 

Cembrit CZ, a.s. 

LINDE + WIEMANN CZ, s.r.o. 

ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ 

SAS Autosystemtechnik s.r.o. 

LESS & TIMBER s.r.o. 

Obchodní tiskárny, akciová společnost 

Dýhovaný nábytek Říčany a.s. 

VF Czech Services, s.r.o. 

Družstvo JEDNOTA KLADNO 

LESS & FOREST s.r.o. 

JEDNOTA, spotřební družstvo v Nymburce 

Nemocnice Slaný 

Cukrovary a lihovary TTD, a.s. 

- 4 6 -



U N I K O M , a.s. 

Povltavské mlékárny, a. s. 

L I N E T spol. s r.o. 

MASNA Příbram, spoi. s r.o. 

Statutární město Kladno 

Parker-Hannifin s.r.o. 

TOS, a.s. 

MADETA Logistic a. s. 

Středočeské vodárny, a.s. 

WAGON AUTOMOTIVE spol. s r.o. 

Muramoto Manufacturing Europe s.r.o. 

DANZER BOHEMIA-DÝHÁRNA s.r.o. 
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12. Grafické zpracování odpovědí 

1. Setkal jste se někdy s člověkem se sluchovým postižením? 

• Ano B Ne • Nezodpovězeno 

2. Znáte některé organizace pomáhající najít práci lidem s postižením? Uveďte které? 

• Ano B N e 

J m en o van é organ izace: 

• Kostal CR, Agentura Pancéř, Karko, Obzor, CODA, Ticho.cz, Česká unie 

neslyšících, Svaz invalidů (Pozn.: už neexistuje), McDonald's, Úřady práce, Hotel 

Mövenpick, Mayra Poděbrady, Peguform Nymburk 
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3. Vytváříte pracovní pozice pro lidi s postižením? 

• Ano, vytváříme pozice zvlášť určené pro tuto skupinu 

• Ano, vytváříme pozice, které jsou otevřeny všem 

• Ne, vytváříme pozice pouze pro lidi bez postižení 

• Ano D N e 

4. Pracuje ve vaší firmě člověk s postižením? 
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5. Kolik jich má sluchové postižení? 

Počet osob 

• žádný • jeden • dva • tři • čtyři 

• pět • šest • sedm • osm 

• Osoby se sluchovým postižením jsou zaměstnány v sedmi firmách, jejich počet je 

šestnáct. 

Na otázky 6-14 odpovídali pouze probandi, ktrí zaměstnávají alespoň jednoho 

zaměstnance se sluchovým postižením 

6. Jakým způsobem byl zaměstnanec přijímán? Sám nebo s tlumočníkem? 

• Sám • S tlumočníkem • Bez odpovědi 
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7. Na jakc pozici pracuje(í)? 

• Dělnická profese • Administrativa 
• Pracovník IT • Vedoucí pracovník 
• Jiné 

• Vedoucí pracovník 

8. Plánujete rozšíření těchto pozic? 

• Ano H Ne • Jiné - nebráníme se tomu 
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9. Pořádáte další vzdělávání pracovníků? 

• Ano • Ne 

9 a. Jestliže ano, mají o vzdělávání zájem i zaměstnanci se sluchovým postižením? 

• Ano • Ne • Bez odpovědi 
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10. Máte problém komunikovat s člověkem se sluchovým postižením? 

• Ano • Ne • Bez odpovědi • Jiné - nesetkali jsme se 

11. Jakým způsobem spolu komunikujete? 

• Znakový jazyk • Písemnou formou • Jak to jde 

• Odezíráním • Jiný způsob 

- 5 3 -



12. Školíte slyšící zaměstnance v komunikaci se sluchově postiženými 

13. Je pro vás úleva na daních od státu motivující? 

• Ano • Ne • Bez odpovědi 
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14. Máte zájem o další zaměstnance se sluchovým postižením? 

• Ano • Ne • Bez odpovědi • Jiné - nebráníme se tomu 

Další část je pro respondenty, kteří nezaměstnávají sluchově postižené. 

Otázky č. 15 a 16 nelze statisticky zpracovat, jsou to otázky s otevřenou odpovědí. 

17. Jste ochotni zaměstnávat lidi s postižením? 

• Ano B Ne • Bez odpovědi 
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18. Myslíte si, že v oblasti, ve které podnikáte, je možnost pracovné uplatnit lidi se 

sluchovým postižením? 

• Ano • Ne • Bez odpovědi • Možná 

19. Otevřená odpověd' 

20. Měla by Vaše firma zájem o přednášku o sluchově postižných? 

• Ano • Ne • Bez odpovědi 
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11. Kvantitativní vyhodnocení dat 

Pro přehlednost uvádím u analyzovaných otázek tabulky se zjištěnými údaji, a to jak 

s numerickými, tak zároveň s procentuálními údaji. 

Otázka č. 1.: Setkal jste se někdy s člověkem se sluchovým postižením? 

Tabulka č. 2 

Otázka č. 1 Počet odpovědí Procento odpovědí 

Ano 32 89% 

Ne 3 8% 

Bez odpovědi 1 3% 

Ukázalo se, že 89% dotazovaných se už někdy setkalo se s člověkem se sluchovým 

postižením. Pouze 8%, tedy tři dotazovaní, se s ním nikdy nesetkali. Otázce jsem 

předpokládala osobní setkání. Nikoliv náhodné a neosobní setkání na ulici. 

Otázka č. 2: Znáte některé organizace pomáhající najít práci lidem s postižením? Uveďte 

které? 

Tabulka č. 3 

Otázka č. 2 Počet odpovědí Procento odpovědí 

Ano 8 22% 

Ne 28 78% 

J m en o van é organ iz.ace: 
Kostal CR, Agentura Pancéř, Karko, Obzor, CODA, Ticho.cz, Česká unie neslyšících, Svaz 
invalidu (Pozn.: už. neexistuje), McDonald's, Úřady práce. Hotel Mövenpick, Mayra 
Poděbrady, Peguform Nymburk 

Organizace, které pomáhají najít lidem práci s postižením, zná jen malé množství 

respondentů. Procentuálně pouhých 22%, přičemž některé organizace z výše jmenovaných 

už neexistují, nebo se pracovním uplatněním nezabývají. 
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Otázka č. 3: Vytváříte pracovní pozice pro lidi s postižením? 

Tabu lka č. 4 

Otázka č. 3 Počet odpovědí Procento odpovědí 

Ano, zvlášť pro tuto skupinu 1 3% 

Ano, otevřené všem 23 62% 

Ne, pouze pro lidi bez postižení 13 35% 

Nejvyšší počet odpovědí jsem zaznamenala u odpovědi: „Ano, vytváříme pozice, které 

jsou otevřeny všem" a to u 62% odpovědí. Bohužel druhá nejčastější odpověď byla: „Ne, 

vytváříme pozice pouze pro lidi bez postižení.". Takto odpovídala více než třetina 

probandi! V dalším šetření bude blíže specifikováno, proč dotazované firmy nevytváří 

pozice i pro lidi s postižením. 

Otázka č. 4: Pracuje ve vaší firmě člověk s postižením? 

Tabulka i . 5 

Otázka č. 4 Počet odpovědí Procento odpovědí 

Ano 25 69% 

Ne 11 31% 

Zajímavé je, že oproti minulé otázce se objevil jeden respondent, který přestože nevytváří 

pozici pro lidi s postižením, tak alespoň jednoho zaměstnává. 69% z dotazovaných firem 

zaměstnává alespoň jednu osobu s postižením, což je velmi dobré. 

Otázka č. 5: Kolik jich má sluchové postižení? 

Tabu lka č. 6 

Otázka č. 5 Počet odpovědí Procento odpovědí 

Žádný 17 71% 

Jeden 4 17% 

Dva 2 8% 

Osm I 4% 
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Nejvíce jsem zaznamenala odpověď „žádný". Poměr je bohužel velmi vysoký a to celých 

71% respondentů oproti 29% respondentům, kteří zaměstnávají alespoň jednoho 

pracovníka se sluchovým postižením. 

Na otázky č. 6 - 14 odpovídali pouze probandi, kteří zaměstnávají alespoň jednoho 

zaměstnance se sluchovým postižením. 

Otázka ě. 6: Jakým způsobem byl zaměstnanec přijímán? Sám nebo s tlumočníkem? 

Tabulka č. 7 

Otázka č. 6 Počet odpovědí Procento odpovědí 

Sám 4 57% 

S tlumočníkem 2 29% 

Bez odpovědi 1 14% 

Převážná většina zaměstnanců se sluchovým postižením dotazovaných firem byla 

přijímána bez tlumočníka. V jednom případě byl tlumočníkem otec uchazeče o zaměstnání. 

Otázka č. 7: Na jaké pozici pracuje(í) 

Tabu lka č. 8 

Otázka č. 7 Počet odpovědí Procento odpovědí 

Dělnická profese 12 75% 

Administrativa 3 19% 

Pracovník IT 0 0% 

Vedoucí pracovník 0 0% 

Jiné 1 6% 

Jako jiné byla označená odpověď „řidič motorového vozíku". Jako dělnická profese, ve 

které pracuje 75% pracovníků se sluchovým postižením dotazovaných firem, byla u 

jednoho respondenta uvedena pozice skladníka. Bohužel se u respondentů neobjevila jiná 

než dělnická nebo administrativní pozice. 
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Otázka č. 8: Plánujete rozšíření těchto pozic? 

Tabulka č. 9 

Otázka ě. 8 Počet odpovědí Procento odpovědí 

Ano 5 72% 

Ne 1 14% 

Jiné 1 14% 

V odpovědi „jiné" bylo uvedeno, že se daná společnost nebrání rozšíření pracovních pozic 

pro osoby se sluchovým postižením. Myslím, že nám procento 72% u odpovědi „Ano" 

pravděpodobně ukazuje na spokojenost s pracovníky se sluchovým postižením. 

Otázka č. 9: Pořádáte další vzdělávání pracovníků? 

Tabulka č. 10 

Otázka č. 9 Počet odpovědí Procento odpovědí 

Ano 3 43% 

Ne 4 57% 

Jak ukazuje tabulka, počet odpovědí je téměř vyrovnaný. 

Otázka č. 9a: Jestliže ano, mají o vzdělání zájem i zaměstnanci se sluchovým postižením? 

Tabulka č. I I 

Otázka č. 9a Počet odpovědí Procento odpovědí 

Ano 2 67% 

Ne 0 0% 

Bez odpovědi 1 33% 

Na tuto otázku odpovídali pouze respondenti, kteří odpověděli kladně na otázku č. 9. Tedy 

3 probandi. 
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Otázka č. 10: Máte problém komunikovat s člověkem se sluchovým postižením? 

Tabulka č. 12 

Otázka č. 10 Počet odpovědí Procento odpovědí 

Ano 2 29% 

Ne 3 43% 

Jiné 1 14% 

Bez odpovědi 1 14% 

Nejvíce odpovědí jsem zaznamenala u odpovědi „Ne" a to celých 43%, tedy téměř 

polovinu odpovědí. U odpovědi jiné, uvedl proband „Nevím, zda bych měla. Se sluchově 

postiženým člověkem jsem se, za 15 let co tu pracuji, ještě nesetkala". Bohužel 29% 

respondentů má problém komunikovat s člověkem se sluchovým postižením. 

Otázka ě. 11: Jakým způsobem spolu komunikujete? 

Tabulka č. 13 

Otázka č. 11 Počet odpovědí Procento odpovědí 

Znakový jazyk 1 9% 

Odezíráním 3 27% 

Písemnou formou 2 18% 

Jak to jde 4 37% 

Jiný způsob 1 9% 

U této otázky někteří probandi označili více odpovědí. Podle mých očekávání byla 

nejčastěji označena odpověď „jak to jde". Jako kladné bych hodnotila, že u jedné 

z dotazovaných společností komunikují s pracovníkem se sluchovým postižením 

znakovým jazykem. Proband, který označil „jiný způsob" k odpovědi dodal: „má částečně 

zachován sluch, naslouchátko". 
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Otázka č. 12: Školíte slyšící zaměstnance v komunikaci se sluchově postiženými? 

Tabulka č. 14 

Otázka ě. 12 Počet odpovědí Procento odpovědí 

Ano 1 14% 

Ne 5 72% 

Bez odpovědi 1 14% 

Z tabulky vyplývá, že 72% dotázaných, kteří zaměstnávají minimálně jednu osobu se 

sluchovým postižením, neškolí slyšící zaměstnance v komunikaci se sluchově postiženými. 

Otázka ě. 13: Je pro vás úleva na daních od státu motivující? 

Tabulka č. 15 

Otázka č. 13 Počet odpovědí Procento odpovědí 

Ano 1 14% 

Ne 5 72% 

Bez odpovědi 1 14% 

Z tabulky je zřejmé, že pro většinu respondentů, kteří zaměstnávají minimálně jednu osobu 

se sluchovým postižením, není daňová úleva státu motivující. 

Otázka ě. 14: Máte zájem o další zaměstnance se sluchovým postižením? 

Tabulka Č. 16 

Otázka č. 14 Počet odpovědí Procento odpovědí 

Ano 1 14% 

Ne 4 58% 

Jiné 1 14% 

Bez odpovědi 1 14% 
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Přestože v otázce č. 8 uvedlo pět respondentů, že plánuje rozšíření pracovních pozic pro 

sluchově postižené. V této otázce uvádějí opak, tedy 58% z nich nemá zájem o další 

zaměstnance se sluchovým postižením. 

Na otázky č. 15 - 20 odpovídali respondenti, kteří nezaměstnávají žádného člověka se 

sluchovým postižením. 

Otázka č. 15: Proč nezaměstnáváte osoby s postižením? 

V této otázce došlo k nedorozumění. Myslela jsem osoby se sluchovým postižením, ale 

v otázce jsem tuto skutečnost neupřesnila. Došlo tedy k tomu, že se objevily odpovědi 

dvojího základního rozlišení. Od firem, které odpovídaly na otázku, proč nezaměstnávají 

sluchově postižené a od firem, které odpovídaly na otázku, proč nezaměstnávají osoby 

s postižením. Dva respondenti na otázku neodpověděli vůbec. 

Na otázku, proč nezaměstnávají osoby s postižením, mi devět firem odpovědělo, že takové 

osoby zaměstnává, ale ne se sluchovým postižením. Důvod již blíže v této otázce 

nespecifikovali. 

Co se týká důvodu nezaměstnávání sluchově postižených, odpovědi se odvolávají na profil 

společnosti. Osm odpovědí blíže nespecifikuje, proč v jejich firmě není možné 

zaměstnávat osoby se sluchovým postižením. A dalších osm se odvolává konkrétně, šest 

z nich na zdravotní riziko a dva na komunikaci se zákazníkem. 

Další dva odpověděli, že osoby se sluchovým postižením neprojevili zájem o zaměstnání 

v jejich společnosti. 

Kvantitativní zhodnocení: 

1) Zaměstnáváme osoby se ZPS, ale ne se sluchovým postižením 31 % 

2) Nezaměstnáváme osoby se sluchovým postižením, protože to neumožňuje: 

a) profil společnosti bez bližší specifikace 27,6% 

b) zdravotní riziko 20,7% 

c) komunikace se zákazníkem 6,9% 

d) sluchově postižení neprojevili zájem o práci v naší společnosti 6,9% 

3) Bez odpovědi 6,9% 
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Otázka č. 16: Zaměstnávali jste je někdy v minulosti? Jestliže ano, proč nvní ne? Jestliže 

ne, proč? 

Vzhledem k nepřesné otázce č. 15, jsou i zde odpovědi atypické, nepřesně zodpovídající 

danou otázku. 

9 respondentů se odkázalo na odpověd' v otázce ě. 15, jedná se vždy o to, že 

nezaměstnávají osoby se sluchovým postižením z důvodů profilu společnosti. 6 

respondentů zaměstnávalo a zaměstnává osoby se ZPS. 2 firmy v minulosti zaměstnávaly 

osobu s blíže nespecifikovanou změněnou pracovní schopností, ale nyní už 

nezaměstnávají. Jeden uvedl jako důvod odchod pracovníka do důchodu, druhá firma 

uvedla, že pracovník sám podal výpověď. 9 respondentů na otázku neodpovědělo. 

3 odpovědi byly zcela specifické. „Nedostatek pozic, kde by bylo možno uvedené osoby 

alokovat", „Ještě jsem se nesetkala s úplně hluchým člověkem, který by u nás žádal o 

práci", „Osobně si nepamatuji" 

Kvan titativn í zhodil o c en í: 

1) V minulosti jsme zaměstnávali, nyní nezaměstnáváme 

a) Odchod do důchodu 3,5% 

b) Výpověď za strany pracovníka 3,5% 

2) Zaměstnávali jsme a stále zaměstnáváme osoby se ZPS 20,7% 

3) Odpověď viz otázka č. 15 31 % 

4) Specifické odpovědi 10,3% 

5) Bez odpovědi 31% 

Otázka č. 17: Jste ochotni zaměstnávat lidi s postižením? 

Tabu lka č. 17 

Otázka ě. 17 Počet odpovědí Procento odpovědí 

Ano 19 66% 

Ne 7 24% 

Bez odpovědi 3 10% 
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66% probandů uvedlo, že je ochotno zaměstnávat osoby s postižením. Bohužel téměř 

čtvrtina, tedy 24%, není ochotno osoby s postižením zaměstnávat. 

Otázka č. 18: Myslíte si, ž.e ľ oblasti, ve které podnikáte, je možnost pracovně uplatnit lidi 

se sluchovým postižením ? 

Tabulka č. 18 

Otázka č. 18 Počet odpovědí Procento odpovědí 

Ano 4 14% 

Ne 22 76% 

Možná 1 3% 

Bez odpovědi 2 7% 

76% probandů uvedlo názor, že v oblasti, ve které podniká, není možnost pracovně uplatnit 

sluchově postižené. Připomínám, že zde odpovídali pouze ti, kteří v současné době 

nezaměstnávají žádného člověka se sluchovým postižením. Proto si myslím, že 14% 

kladných odpovědí je vysoké procento, které dává možnost lidem se sluchovým postižením 

ucházet se o pracovní místa ve firmách, které takto odpověděly. 

Otázka č 19: Jestliže ne, proč? 

Na tuto otázku odpovídaly pouze firmy, které na předchozí otázku odpověděli záporně, 

tedy, že v oblasti, ve které firma podniká, nelze uplatnit člověka se sluchovým postižením. 

Odpovídalo tedy 24 firem. Firmy, které neodpověděly na otázku č. 18, neodpověděly ani 

na otázku č. 19 a jsou zařazeny do statistiky. 

4 firmy neodpověděly, přestože na minulou otázku odpověděly, že ne. 8 respondentů se 

odkazuje na profil společnosti, 8 na rizikovost provozu a tedy na bezpečnostní a zdravotní 

riziko a 4 na problematickou komunikaci. 
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Kvantitativní zhodnocení: 

33,3% 

33,3% 

16,7% 

16,7% 

Otázka č. 20: Měla by Vaše firma zájem o přednášku o sluchově postižených? 

Tabu lka č. 19 

1) Profil společnosti bez bližší specifikace 

2) Bezpečnostní riziko 

3) Problematická komunikace 

4) Bez odpovědi 

Otázka č. 20 Počet odpovědí Procento odpovědí 

Ano 1 3% 

Ne 27 94% 

Bez odpovědi 1 3% 

U otázky, zda by firma měla zájem o přednášku o sluchově postižených, byla většina 

(94%) odpovědí záporných. Bohužel je to číslo velmi vysoké a svědčí o nezájmu o 

problematiku o sluchově postižených. 
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Informace o společnostech, které opětovaly kontakt 

Skoda auto, a. s. 

Skoda auto odpověděla na můj email, ale odmítla vyplnit dotazník s odůvodněním, že 

firma poskytuje informace pouze studentům, vykonávajícím praxi přímo ve výrobním 

závodě nebo píšícím diplomovou práci na jimi zadané téma. Ovšem odkázali mě na 

výroční zprávu, ze které jsem se dozvěděla, že tato společnost provozuje vlastní chráněnou 

dílnu, ve které zaměstnává osoby se změněnou pracovní schopností. 

Penny Market s. r. o. 

Společnost Penny Market odpověděla na dotazník. Její obrat je více než 500 mil EUR a 

zaměstnává více než 3000-4000 zaměstnanců. Konkrétní údaje mi firma neposkytla. 

Z dotazníku vyplývá, že zaměstnává osoby se změněnou pracovní schopností, ale žádnou 

osobu se sluchovým postižením a myslí si, že v jejich společnosti, která vyžaduje 

komunikaci se zákazníkem, nemůže pracovat člověk se sluchovým postižením. 

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav a.s., nemocnice Středočeského kraje 

Tato oblastní nemocnice mi také odpověděla na dotazník, nepodala mi však informace o 

ročním obratu ani o počtu zaměstnanců. Tato nemocnice si nepřála zveřejňovat údaje, které 

mi poskytla v dotazníku. 

Plus - discount spol. s r. o. 

Společnost s ručením omezením neuvedla konkrétní údaje o společnosti. Z veřejně 

přístupných dat jsem zjistila, že společnost zaměstnává více než 2000-2500 zaměstnanců a 

její obrat v roce 2006 byl od 100 do 500 mil EUR. V dotazníku uvádí, že zde nepracuje 

žádný člověk s postižením. U sluchově postižených konkretizují důvod, kterým je nutnost 

obsluhy zákazníků. 
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Maurice Ward & Co., a. s. 

Tato společnost neudala konkrétní údaje o společnosti. Z údajů statistického úřadu 

vyplývá, že zaměstnává 2000-2500 zaměstnanců. V dotazníku uvádí, že v této společnosti 

pracuje člověk se sluchovým postižením, ale nemají zájem o dalšího zaměstnance se 

sluchovým postižením. 

Kostal CR 

Kostal CR neudala údaje o společnosti, zaměřuje se na výrobu a montáž elektronických 

komponentů pro autopříslušenství a další průmyslové aplikace. Zaměstnává 1500-1999 

zaměstnanců. V dotazníku uvádí, že v jejich firmě pracují lidé se změněnou pracovní 

schopností. Z toho osm osob se sluchovým postižením a nebrání se dalším takovým 

zaměstnancům. 

AAA Auto 

AAA auto zaměstnává 1500-1999 zaměstnanců, z nichž 2 jsou sluchově postižení. Tyto 

pozice chtějí rozšířit, tudíž mají zájem o další zaměstnance se sluchovým postižením. 

Oblastní nemocnice Kladno a. s., nemocnice Středočeského kraje 

V oblastní nemocnici Kladno pracuje 1500-1999 zaměstnanců. Pracuje zde alespoň jeden 

člověk s postižením, ale ne se sluchovým. K dalším otázkám se většinou nevyjádřili. 

Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje 

Pracuje zde 1000-1500 zaměstnanců. Odpovědi v dotazníku jsou shrnuty v mailu, který zde 

ocituji: „Vážená paní Svobodová, omlouvám se za pozdější odpověď, ale musíme se vždy 

nejprve věnovat záležitostem provozu záchranné služby. Ohledně Vašich dotazu - vzhledem 

k charakteru práce na záchranné službě není možné osoby se sluchovým postižením 

zaměstnávat, jednak máme dispeěerky na operačních střediscích, které přijímají a 

vyhodnocují tísňové výzvy a pak komunikují s posádkami a zdravotnickými zařízeními a 
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sluch je pro ně samozřejmě bytostně důležitý. Stejně tak v posádkách (lékaři, sestry a řidiči 

- záchranáři) v terénu není možné najít uplatnění pro osoby s postižením, nejen sluchovým. 

Není to pochopitelně otázka nezájmu, ale charakteru práce a v neposlední řadě 

bezpečnosti zaměstnanců, práce na ZZS je vysoce riziková v mnoha ohledech a 

prokazatelně i psychicky a fyzicky náročná. Dotazník přikládám. Myslím, že záchranná 

služba není vhodnou organizací pro zaměstnávání osob s handicapem, na druhé straně je 

spíše naši zaměstnanci ošetřují. S pozdravy MUDr. Jana Šeblová, Ph.D. " 

Oblastní nemocnice Kolín 

Tato nemocnice zaměstnává 1000-1499 zaměstnanců, ale žádného se sluchovým 

postižením. Na dotazník neodpověděli. Opět budu citovat email: „Dobrý den, rádi bychom 

Vám vyhověli, ale bohužel sluchově postižení nejsou v našem zařízení zaměstnáni. 

Zaměstnance s jiným postižením u nás zaměstnány máme, ale nikoli se sluchovým 

postižením. Děkujeme za pochopení. S pozdravem Gabriela Uriková, asistentka ředitele" 

Fenix international, spol. s r. o. 

Tato společnost zaměstnává cca 1500 zaměstnanců, někteří z nich mají postižení, ale žádní 

z nich nemají sluchové postižení. V dotazníku uvedly, že v jejich společnosti není možné 

uplatnit osoby se sluchovým postižením, protože nabízí služby především jako ostraha 

objektů. 

Scllicr & Bellor, a. s. 

Pracuje zde 1000-1499 zaměstnanců. V dotazníku společnost uvedla, že nezaměstnává 

žádného člověka s postižením, ani žádného sluchově postižené v budoucnu zaměstnávat 

nechtějí, protože to nedovoluje charakter výrobního programu. Pro informaci dodávám, že 

tato firma se zabývá výzkumem, vývojem, výrobou a distribucí střeliva, pyrotechnických 

výrobků, speciálních zařízení, nástrojů a měřidel, a také výrobou balicích, plnicích a jiných 

speciálních strojů. 
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Valeo autoklimati/ace 

Valeo autoklimatizace má obrat 8,2 miliardy a pracuje zde 1300 zaměstnanců. 

Nezaměstnávají žádnou osobu s postižením, v dotazníku uvádí, že zde nelze uplatnit 

sluchově postižené osoby z důvodu vysokého nebezpečí pracovního úrazu. 

Spolana 

Obrat této společnosti činí 5,5 miliard korun, počet zaměstnanců je 960. Člověka 

s postižením zde zaměstnávají, ale nikoliv se sluchovým postižením, protože „pníce 

v chemickém podniku vyžaduje užívání sluchu.''' 

XAVERgcn 

Společnost XAVERgen zaměstnává celkem 948 zaměstnanců, z čehož dva jsou sluchově 

postižení, ale nemají zájem o další zaměstnance se sluchovým postižením. Nemají už 

možnost, kde je uplatnit. 

Behr Czech 

Tato společnost má obrat 290 milionů EUR a počet zaměstnanců 984, z čehož 3 mají 

zdravotní postižení. Ale žádný nemá sluchové postižení. V dotazníku společnost uvádí, že 

charakter výroby neumožňuje zaměstnávat člověka se sluchovým postižením. Společnost 

vyrábí chladící techniky pro automobilový průmysl. 

Synthos Kralupy, a. s. 

Z celkového počtu 900 zaměstnanců není žádný se sluchovým postižením, ale osobu se 

změněnou pracovní schopností tato společnost zaměstnává. V dotazníku je uvedeno, že 

v provozu společnosti není možné osoby se sluchovými postižením zaměstnávat z důvodu 

bezpečnosti. A v administrativě je, podle údajů v dotazníku, „nutné mít v kancelářích 

zaměstnance se schopností efektivně telefonicky komunikovat" 
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Řízení letového provozu ČR, s. p. 

Pracuje zde 500-999 zaměstnanců, žádný nemá sluchové postižení, ale přesto zde 

zaměstnávají osoby se změněnou pracovní schopností. Do budoucna nemají zájem o 

pracovníky se sluchovým postižením z důvodu: ,.činnost řídících letového provozu je 

závislá na dobrém zraku a sluchu a řídící letového provozu chodí pravidelné na lékařské 

prohlídky." 

F. X. MEILLER Slaný, s. r. o. 

Tato firma zaměstnává mezi 500-999 zaměstnanci. Člověka s postižením zde zaměstnávají, 

ale nikoliv se sluchovým postižením. V dotazníku uvádějí, že je nelze zaměstnat z důvodu 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Společnost se zabývá výrobou sklápěcí nástavby a 

přívěsy, hydrauliky a výtahy. 

ESA, s. r. o. 

Společnost ESA zaměstnává 500-999 zaměstnanců. V dotazníku společnost uvedla, že 

zaměstnává osobu s postižením, má vlastní chráněnou dílnu, ale žádný se zaměstnanců 

nemá sluchové postižení. Dále uvedla, že vzhledem k charakteru činností je práce zde pro 

sluchově postižené nevhodná a na určitých provozech i nebezpečná. 

GZ Digital Media 

Je zde zaměstnáno 500-999 zaměstnanců. Na dotazník mi společnost neodpověděla. Cituji 

zde email, který mi zaslali: „Zdravím, děkuji Vám za Váš zájem o naší firmu. Naše 

společnost ale nezaměstnává sluchově postižené osoby. Proto dotazník vyplňovat nebudu. 

S pozdravem Zdeněk Vořechovský „ 

Buzuluk a. s. 

Společnost Buzuluk zaměstnává také 500-999 zaměstnanců. V dotazníku firma uvádí, že 

zaměstnává osoby s postižením, ale žádný z nich nemá sluchové postižení. Dále uvádí, že 
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v teto oblasti lze pracovně uplatnit osoby se sluchovým postižením, ale žádný ještě 

neprojevil zájem zde pracovat. 

M. Preymesser logistika, s. r. o. 

Mezi 500-999 zaměstnanci nepracuje žádný člověk s postižením. V dotazníku společnost 

uvádí, že není možné v provozu uplatnit člověka se sluchovým postižením, protože hrozí 

nebezpečí úrazu. 

Strojírny Poldi, a. s. 

V této společnosti pracuje 620 zaměstnanců, ale žádný nemá postižení. V dotazníku i 

v emailu společnost uvádí, že není možné takové osoby uplatnit z důvodu nevyhovujícího 

prostředí. „Jedná se o práci a rotačních obráběcích strojích ve výrobních halách, což je 

naprosto nevyhovující prostředí pro postižené " 

Mubea, s. r. o. 

Mubea zaměstnává 500-999 zaměstnanců. V dotazníku uvádí, že nezaměstnávají žádného 

člověka s postižením. Sluchově postiženého nezaměstnávají vzhledem k povaze výroby. 

Tato společnost se zabývá výrobou napínacích elementů a svařovaných a lisovaných dílů 

do osobních automobilů. 

Kovohutě Holding DT, a. s. 

V této společnosti pracuje 500-999 zaměstnanců. Jsou zde zaměstnány osoby se sníženou 

pracovní schopností, ale žádný nemá sluchové postižení. V dotazníku společnost uvádí, že 

sluchově postižené v jejich společnosti uplatnit nelze kvůli možnosti úrazu. 
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Procter & Gamble - Rakona, s. r. o. 

V této společnosti pracuje 500-999 zaměstnanců. Uvádím zde email, kterým mi 

odpověděli.: „Vážená slečno Svobodová, dostala jsem k vyplnění Váš dotazník. Já zde 

pracuji již 15 let v pozici závodní zdravotní sestry. Za tu dobu jsem se nesetkala 

s člověkem s větší sluchovou poruchou, který by se ucházel o práci v P&G Rakoně. Naše 

provozy jsou hlučnějšího charakteru, tudíž lidi, kteří nastupují k nám, prochází i 

audiologickým vyšetřením. Pokud nastupují jako operátoři linek nebo do výroby, tak by 

jejich sluchový handicap byl na překážku. Zde se přísně dbá na bezpečnost pracovníků a 

cílem společnosti P&G je mít 0 úrazů. To by práce v provoze, kde linky běží přes počítače 

a v případě, že je nějaká porucha, tak to signalizuje zvukový hlásič, nebyl ten člověk nic 

platný. Administrativní pracovníci komunikují často telefonem a to by byl též asi dost 

velký problém." Přesto v dotazníku je uvedeno, že zde pracuje človčk se sluchovým 

postižením, konkrétně „s hluchotou najedno ucho, na druhé ucho slyší normálně.". O další 

zaměstnance se sluchovým postižením nemá společnost zájem. 

Saint - Gobain Sekurit ČR, s. r. o. 

Tato společnost uvedla obrat 1,6 mld Kč a počet zaměstnanců 530. V dotazníku poskytuje 

informaci, že zaměstnává 2 osoby s postižením. Jednu osobu se zrakovým a jednu osobu se 

sluchovým postižením. Dále však nechce zaměstnávat další osoby se sluchovým 

postižením, protože, jak uvádí, tomu neodpovídá charakter výroby. Společnost se zabývá 

výrobou automobilových skel. 

Vekra, s. r. o. 

Společnost Vekra, s. r. o. reagovala tímto sdělením: „Dobrý den. Ohledně Vašeho 

dotazníku Vám sděluji, že bez svolení vedení společnosti nejsem oprávněna podávat 

žádné informace týkající se firmy VEKRA. S přáním hezkého dne I. Bláhová 

personalistka" Kontaktovala jsem tedy vedení společnosti, ale nedostalo se mi žádné 

odpovědi. 
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Jana, s. r. o 

Společnost Jana zaměstnává 500-999 zaměstnanců. Ve firmě pracuje člověk s postižením, 

ale se sluchovým postižením žádný. Společnost si myslí, že není možné zde uplatnit 

sluchově postiženého z tohoto důvodu: „špatné komunikace zaměstnance s nadřízeným, 

případně se zákazníkem. Byl by nutný doprovod na pracovišti a to nelze vždy zajistit. " 

Psychiatrická léčebna Kosmonosy 

Léčebna mi nepředala žádné informace, ani po tom, co jsem se obrátila na ředitelku 

léčebny. „Vážená studentko, doporučuji Vám, abyste se obrátila na ředitelku léčebny, Ing. 

Danu Kolářovou, která je oprávněna dát souhlas k poskytnutí Vámi uvedených dotazů. 

Blanka Hendrychová, personalistka PL Kosmonosy" 

Cembrit CZ, a. s. 

Akciová společnost Cembrit zaměstnává 500-999 zaměstnanců, ale žádného postiženého. 

K pracovnímu uplatnění sluchově postižených se staví negativně z důvodu rizikových 

prací a zvýšení hladině hluku. Společnost vyrábí střední a fasádní systémy a krytiny. 

Lindc+Wiemann CZ, s. r. o. 

Tato společnost s ručením omezených zaměstnává 500-999. Z dotazníku vyplývá, že 

zaměstnávají osoby se zhoršeným sluchem, ale ne neslyšící. Takové osoby neuvádí jako 

osoby se sluchovým postižením. Dále uvádí, že pokud by lékař schválil žadateli o práci se 

sluchovým postižením riziko hluku, nebrání se tomu takového člověka zaměstnat. Ještě se 

ale nesetkali s žadatelem o práci se sluchovým postižením. 

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů 

Ústav pro hospodářskou úpravu lesu zaměstnává 250-499 zaměstnanců. Mezi pracovníky 

jsou i osoby s postižením, ale žádný se sluchovým postižením. Mají zájem o pracovníky 
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s postižením sluchu a jako jediná společnost mají zájem o přednášku o sluchově 

postižených. 

Obchodní tiskárny, a. s. 

Pracuje zde 250-499 zaměstnanců. V dotazníku uvádí, že zaměstnávají osoby s postižením, 

ale žádný nemá sluchové postižení. Mají však zájem o takové osoby. Shledávají možnost 

osoby se sluchovým postižením v jejich oboru pracovně uplatnit. 

VF Czech Services, s. r. o. 

Mezi 250-499 zaměstnanci nepracuje žádný člověk s postižením. Společnost nevytváří 

pozice pro osoby s postižením z důvodu rizikovosti provozu. Opět přikládám email: 

„Dobrý den, na základě Vašeho emailu přikládáme vyplněný dotazníček. Bohužel zprávy 

Z naší .společnosti nevyznívají nijak příznivě. Přemýšleli jsme ohledně zaměstnání sluchově 

postiženého chlapce v naší outletové prodejně, ale nakonec spolupráce nebyla realizována. 

V případě dalších dotazu mě neváhejte kontaktovat. S pozdravem Petra Komárkova, VF 

Czech services s.r.o." 

Jednota, spotřební družstvo v Nymburce 

Jednota Nymburk zaměstnává 250-499 zaměstnanců, z nichž žádný nemá změněnou 

pracovní schopnost. Sluchově postižené nezaměstnávají, protože jejich činnost je zaměřená 

na komunikaci se zákazníky. 

Povltavské mlékárny 

Povltavské mlékárny mají obrat 1325 milionů korun a počet zaměstnanců je 465 osob. 

V současné době nemají pracovníka s postižením. V minulosti jednoho člověka 

s postižením zaměstnávali, ale odešel do důchodu. Myslí si, že v jejich společnosti je 

možné uplatnit člověka se sluchovým postižením. Jsou ochotni ho ve své společnosti 

zaměstnat, jen se zatím žádný sluchově postižený o zaměstnání v jejich firmě neucházel. 
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LINET, s. r. o. 

Z 250-499 zaměstnanců této společnosti pracuje jeden se sluchovým postižením. Bohužel 

nemají zájem o dalšího zaměstnance se sluchovým postižením, ale v dotazníku není 

uveden důvod. 

Masna Příbram, s. r. o. 

„Dobrý den, paní Svobodová. Bohužel Vám musím sdělit, že osoby se sluchovým 

postižením u nás nezaměstnáváme a ani jsem se nesetkala s případem, že by se u nás 

člověk s tímto postižením o práci ucházel. S veškerou úctou. Hana Pušecová" 

Statutární město Kladno 

Statutární město Kladno zaměstnává 250-499 pracovníků. Mezi nimi jsou i osoby se 

změněnou pracovní schopností, ale žádný se sluchovým postižením. Takové spolupráci se 

nebrání, ale dle jejich odpovědi by záleželo na konkrétní situaci, stupni postižení a 

pracovní pozici. Připouští možnost uplatnění v oborech se sociálním zaměřením. 

Wagon automotive, s. r. o. 

Počet pracovníků je 250-499. Osoby s postižením v této společnosti pracují, ale žádný se 

sluchovým postižením. A to z tohoto důvodu: „Naše výrobní pracoviště jsou klasifikována 

jako místa s rizikem hluku, Udě s postižením sluchu zde se zdravotních důvodu vůbec 

nesmějí pracovat. Uchazeče na pozice mimo výrobní prostory vybíráme dle kvalifikačních 

požadavku konkrétní pozice." 
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12. Informace z úřadu práce: 

Dobrý den, 

obracím se na Vás s žádostí o poskytnutí níže uvedených informací, které budou využity 

ke zpracování pouze pro mou diplomovou práci. 

Studuji posledním rokem Univerzitu Karlovu, Pedagogickou fakultu, obor Speciální 

pedagogika - učitelství na speciálních školách. V diplomové práci se zabývám pracovním 

uplatněním sluchově postižených, s konkrétním zaměřením na středočeský kraj. 

Obracím se tedy na Váš úřad práce s žádostí o poskytnutí informace z Vaší evidence. 

Potřebovala bych vědět počet osob, které se řadí ke skupině sluchově postižených osoba a 

jsou v evidenci Vašeho úřadu práce. 

Žádám Vás pouze o údaje statistické, které nebudou mít charakter osobních údajů a 

nepodléhají tak zákonu č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých 

zákonů. 

Pevně věřím, že mé žádosti vyhovíte. Předem Vám velmi děkuji za pochopení, čas a 

ochotu spolupracovat. 

S pozdravem 

Alena Svobodová 

Studentka 5. ročníku magisterského studia 

UK, Pedf, Speciální pedagogika 

V případě jakýchkoliv dotazů se na mě můžete kdykoliv obrátit na tel.: 606756744 nebo na 

emailové adrese svohoal@post.cz. 
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Osloveny byly v rámci doplnění šetření osloveny všechny úřady práce ve středočeském 

kraji. 

Tabu lka č. 20 

Počet uchazečů o zaměstnání se sluchovým 

postižením 
Úřad práce Praha - východ 5 

Úřad práce Praha - západ 3 

Úřad práce Beroun 2 

Úřad práce Benešov Nevedou podrobnou statistiku osob se ZPS 

Úřad práce Kutná Hora 6 

Úřad práce Kladno 13 

Úřad práce Kolín 0 

Úřad práce Mladá Boleslav 3 

Úřad práce Mělník 7 

Úřad práce Nymburk Bez odpovědi 

Úřad práce Příbram 9 

Úřad práce Rakovník Nevedou podrobnou statistiku osob se ZPS 

Úřad práce v Nymburce mi jako jediný neodpověděl. Úřad práce v Rakovníku a 

v Benešově nevede podrobnou statistiku o typu postižení uchazečů o zaměstnání. 
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Srovnáme-li počet uchazečů o zaměstnání s možností dotazovaných firem 

zaměstnávat sluchově postižené, dostáváme se k těmto údajům: 

Tabulku č. 21 

Počet uchazečů o Počet firem, které 

zaměstnání se udávají možnost 

sluchovým postižením zaměstnat osoby se SP 

Úřad práce Praha - východ 5 1 

Úřad práce Praha - západ 3 1 

Úřad práce Beroun 2 2 

Úřad práce Benešov 7 0 

Úřad práce Kutná Hora 6 0 

Úřad práce Kladno 13 1 

Úřad práce Kolín 0 1 

Úřad práce Mladá Boleslav 3 1 

Úřad práce Mělník 7 0 

Úřad práce Nymburk 1 

Úřad práce Příbram 9 1 

Úřad práce Rakovník 7 0 

Z tabulky vyplývá, že některé okresy mají možnost zaměstnat některého z uchazečů o 

zaměstnání v dotazovaných firmách. Samozřejmě je nutné brát v úvahu povahu pracovního 

místa a schopnosti a možnosti uchazeče, které neznáme. 

Cíl, který jsem chtěla v rámci diplomové práce uskutečnit, tedy najít možnost 

pracovního uplatnění osobám se sluchovým postižením, se podařil zrealizovat. Dále 

budu kontaktovat firmy, které souhlasí s možností uplatnění sluchově postižených 

osob v jejich společnosti a úřady práce a bude-li to možné, pokusím se pomoci 

zrealizovat nástup těchto osob do zaměstnání. 

Dále předám zjištěné informace Agentuře pro profesní poradenství pro Neslyšící a 

budu s ní konzultovat možné uplatnění mé práce. 
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Diskuse 

Problematika uplatnění osob se sluchovým postižením dosud nebyla v naší literatuře 

detailně popsána. V roce 2001 vydal Výzkumný ústav práce výzkum, který byl zaměřený 

na pracovní uplatnění zdravotně postižených osob, především na uplatnění absolventů se 

zdravotním postižením. 

Základním problém pracovního uplatnění sluchově postižených je podle mého 

nedostatečná kvalifikace těchto osob. Je pravdou, že úroveň a především rozsah vzdělání 

na školách pro sluchově postižené je stále lepší. Především možnosti studia na vysokých 

školách se stále rozšiřují. Bohužel však maturitních oborů je velmi málo. Vystudování 

gymnázia nabízí v Praze a středočeském kraji pouze Gymnázium v Ječné ulici. Vzdělání 

osob se sluchovým postižením tedy téměř vždy neodpovídá potřebám trhu práce. Většina 

absolventů středních škol má výuční list, čímž se jim omezuje možnost pracovního 

uplatnění. 

Nelze zapomenout na problematickou komunikace slyšící většiny s Neslyšícími. Slyšící 

většina netuší ani základní problematiku, kterou Neslyšícím přináší gramatická složitost 

českého jazyka. Neslyšící jsou tak často majoritou považováni za mentálně postižené. 

Dalším problémem, který se ukázal v průzkumném šetření, je nedostatečná informovanost 

o problematice sluchově postižených. Pouze 22% firem, které odpověděli na dotazník, zná 

nějakou organizaci, která pomáhá osobám se změněnou pracovní schopností najít uplatnění 

na trhu práce. A z výše uvedených je minimální počet organizací, které se zabývají 

pracovním uplatněním konkrétně osobami se sluchovým postižením. Zároveň, což se také 

v šetření potvrdilo, má slyšící člověk mylné představy o nemožnosti uplatnění sluchově 

postižených v různých oborech. Často se objevily odpovědi typu, že při práci 

v administrativě je nutné telefonovat. Což nemusí být pravidlem. Dokonce téměř pětina 

sluchově postižených, kteří pracují v dotazovaných firmách, které zaměstnávají osoby se 

sluchovým postižením, pracuje v administrativě. 

Problémy s komunikací se sluchově postiženými jsou lehce řešitelné dostatečnou 

vzdělaností slyšící většiny. A to například v rámci občanské výchovy, která probíhá na 

základních školách. 
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Většina firem odpovídala, že osoby se sluchovým postižením nemůže zaměstnávat 

z důvodu profilu společnosti. Někteří blíže specifikovali, že práce v provozu dané 

společnosti je nebezpečná z důvodu nebezpečí úrazu, nebo z důvodu zvýšeného hluku na 

pracovišti. 

Doporučení: 

- Rozšíření povědomosti o problematice sluchově postižených u intaktní 

populace, nejlépe zařazením do vyučovacích předmětů na ZŠ, které jsou 

zahrnuty v rámcovém vzdělávacím plánu jako „Člověk a svět" 

Přizpůsobit nabídku studijních oborů aktuálním potřebám trhu práce 

- Zvýšit informovanost o pracovních agenturách, které se zabývají pracovním 

uplatněním osob se změněnou pracovní schopností 

- Zvýšit informovanost o pracovních možnostech osob se sluchovým postižením 

- Ve všech sférách společnosti odstraňovat komunikační bariéry 

- Zlepšit státem řízenou motivaci firem k zaměstnávání osob se změněnou 

pracovní schopností, např. zvýšením daňových úlev 
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r w ŕ v 
Zaver 

Nezaměstnanost je negativní fenomén, který nutně provází tržní ekonomiku. Existenciálně 

je však pro každého člověka velmi zatěžují. Pro osoby s postižením jsou často dlouhodobě 

nezaměstnané, tudíž je zátěž ještě o to větší. 

V šetření se ukázala malá informovanost majoritní slyšící populace o problematice osob se 

sluchovým postižením, kterou je potřeba zvýšit. Nejen, že je nutné stále aktualizovat 

školské obory, a zvyšovat tím kvalifikaci osob se sluchovým postižením, ale také je 

potřeba umožnit jim integrovaný postup do pracovního procesu. 

Cíl, který jsem chtěla v rámci diplomové práce uskutečnit, tedy najít možnost pracovního 

uplatnění osobám se sluchovým postižením, se podařilo částečně splnit. Dále budu 

kontaktovat firmy, které souhlasí s možností uplatnění sluchově postižených osob v jejich 

společnosti a úřady práce a bude-li to možné, pokusím se pomoci zrealizovat nástup těchto 

osob do zaměstnání. Také předám zjištěné informace Agentuře pro profesní poradenství 

pro Neslyšící a budu s ní konzultovat možné uplatnění mé práce. 
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1. Se tka l / a j s te se někdy s č l o v ě k e m se s l u c h o v ý m po s t i ž en ím? 

A n o Ne 

2. Zná t e n ě k t e r é o rgan i za ce pomáha j í c í naj í t prác i l i d em s po s t i ž en ím? Jaké? 

3. V y t vá ř í t e p ra covn í poz i ce p ro l idi s p o s t i ž en ím? 

A n o v y t v á ř íme poz i ce zvlášť u r č ené p r o t u t o s kup i nu 

Ano , v y t v á ř íme poz ice , k te ré j sou o t e v ř e n y v š e m 

Ne, v y t v á ř íme poz i ce p ou z e p r o l idi bez pos t i žen í 

4. P racu je ve vaší f i rmě č lověk s p o s t i ž e n ím? 

A n o N e 

5. Kol ik j i ch m á s l u chové pos t i ž en í ? 

Je-li odpovědna otázku č.5 čisto větší než jedna, pokračujte otázkou č. 6, je-li Vaše odpověď „žádný", 
pokračujte prosím otázkou č. 15. 

6. J a k ým z p ů s o b e m byl z a m ě s t n a n e c p ř i j ímán? Sám n e b o s t l u m o č n í k e m ? 

7. Na j aké poz i c i pracuje( í ) 

Dě ln i cká poz i ce P racovn í k IT 

Adm in i s t r a t i v n í p r a covn í k V e d o u c í p r a covn í k 

J iné 

8. P l ánu j e t e rozš í řen í t ě c h t o poz i c ? 

A n o Ne 

9. P o ř ádá t e dalš í v zdě l á ván í p r a c o vn í k ů ? 

A n o Ne 

9a. Jes t l i že ano , maj í o v zdě l án í z á j em i z aměs t nan c i se s l u c h o v ý m po s t i ž e n ím? 

A n o Ne 

10. M á t e p r o b l é m k o m u n i k o v a t s č l o v ě k e m se s l u c h o v ý m po s t i ž e n ím? 

A n o Ne 

11. J a k ým z p ů s o b e m spo l u k o m u n i k u j e t e ? 

Znakový jazyk Jak t o j de (gesty, m l u v en ím , p san ím) 

P í s e m n o u f o r m o u O d e z í r á n í m 

J iný z p ů s o b 
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12. Š k o l í t e s lyš í c í z a m ě s t n a n c e v k o m u n i k a c i se s l u c h o v ě p o s t i ž e n ý m i ? 

A n o N e 

13. Je p r o vá s ú l e va na d a n í c h o d s t á t u m o t i v u j í c í ? 

A n o N e 

1 4 . M á t e z á j e m o da l š í z a m ě s t n a n c e se s l u c h o v ý m p o s t i ž e n í m ? 

A n o N e 

Děkuji za Vaše odpovědi 

15. P r o č n e z a m ě s t n á v á t e o s o b y s p o s t i ž e n í m ? 

16. Z a m ě s t n á v a l i j s t e j e n ě k d y v m i n u l o s t i ? 

Je s t l i ž e ano , p r o č nyn í n e ? 

Jes t l i ž e ne, p r o č ? 

17. J s te o c h o t n i z a m ě s t n á v a t l id i s p o s t i ž e n í m ? 

A n o N e 

18. M y s l í t e si, že v ob l a s t i , v e k t e r é p o d n i k á t e , j e m o ž n o s t p r a c o v n ě up l a t n i t l id i se 

s l u c h o v ý m p o s t i ž e n í m ? 

A n o N e 

19. J e s t l i ž e ne , p r o č ? 

20 . M ě l a by V a š e f i r m a z á j e m o p ř e d n á š k u o s l u c h o v ě p o s t i ž e n ý c h ? 

A n o N e 

Děkuji za Váš čas a vyplnění dotazníku. 

Svobodová Alena, UK, Pedf, Speciální pedagogika, 5.ročník 
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Penny Market, s. r. o. 

1. Setkal/a jste se někdy s č lověkem se sluchovým postižením? 

Ne 

2. Znáte některé organizace pomáhající najít práci l idem s postižením? Jaké? 

Pouze Úřady práce 

3. Vytváříte pracovní pozice pro lidi s postižením? 

Ano, vytvář íme pozice, které jsou otevřeny všem 

4. Pracuje ve vaší f irmě člověk s postižením? 

Ano 

5. Kolik jich má sluchové postižení? 

žádný 

Je-li odpovědna otázku č.5 číslo větší než jedna, pokračujte otázkou č. 6, je-li Vaše odpověď 

„žádný", pokračujte prosím otázkou č. 15. 

6. Jakým způsobem byl zaměstnanec přij ímán? Sám nebo s t lumočníkem? 

7. Na jaké pozici pracuje(í) 

Dělnická pozice Pracovník IT 

Administrativní pracovník Vedoucí pracovník 

Jiné 

8. Plánujete rozšíření těchto pozic? 

Ano Ne 

9. Pořádáte další vzdělávání pracovníků? 

Ano Ne 

9a. Jestliže ano, mají o vzdělání zájem i zaměstnanci se sluchovým postižením? 

Ano Ne 

10. Máte problém komunikovat s člověkem se sluchovým postižením? 

Ano 

11. Jakým způsobem spolu komunikujete? 

Znakový jazyk 

Písemnou formou 

Jiný způsob 

Ne 

Jak to jde (gesty, mluvením, psaním) 

Odezíráním 
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12. Škol í te slyšící zaměstnance v komunikac i se s luchově post i ženými? 

Ano Ne 

13. Je pro vás úleva na daních od státu mot ivuj íc í? 

Ano Ne 

14 .Má te zá jem o další zaměstnance se s luchovým post i žen ím? 

Ano Ne 

Děkuji za Vaše odpovědi 

15. Proč nezaměstnáváte osoby s post i žen ím? 

S luchově post ižení n emohou komun ikovat se zákazníky, ostatní OZP zaměs tnáváme pouze, pokud 

j im lékař nab í zenou práci doporuč í a jsou schopn i tu to č innost vykonávat . 

16. Zaměstnáva l i jste je někdy v minu lost i? 

Jestl iže ano, proč nyní ne? 

Ano, i nyní j ich někol ik zaměs tnáváme. 

Jestl iže ne, proč? 

17. Jste ochotn i zaměstnávat lidi s post i žen ím? 

Ano 

18. Mys l í t e si, že v oblast i , ve které podnikáte, je možnos t pracovně uplatni t l idi se s luchovým 

post i žen ím? 

Ne 

19. Jestl iže ne, proč? 

Práce v obchodě vyžaduje komun ikac i se zákazn íkem. 

20. Mě l a by Vaše f i rma zájem o přednášku o s luchově post i žených? 

Ne 

Děkuji za Váš čas a vyplnění dotazníku. 

Svobodová Alena, UK, Pedf, Speciální pedagogika, 5.ročník 
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Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a. s., nemocnice Středočeského kraje 

Nemocnice v Mladé Boleslavi považuje informace, které v dotazníku poskytla za 

soukromě a anonymní. Proto informace nezveřejním. 
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Plus - Discount, s. r. o. 

1. Setkal/a jste se někdy s č lověkem se sluchovým postižením? 

Ano Ne 

2. Znáte některé organizace pomáhající najít práci l idem s postižením? Jaké? 

3. Vytváříte pracovní pozice pro lidi s postižením? 

Ano vytváříme pozice zvlášť určené pro tuto skupinu 

Ano, vytváříme pozice, které jsou otevřeny všem 

Ne, vytvář íme pozice pouze pro lidi bez postižení 

4. Pracuje ve vaší f irmě člověk s postižením? 

Ano Ne 

5. Kolik jich má sluchové postižení? 

Nikdo 

Je-li odpovědna otázku č.5 číslo větší než jedna, pokračujte otázkou č. 6, je-li Vaše odpověď „žádný", 

pokračujte prosím otázkou č. 15. 

6. Jakým způsobem byl zaměstnanec přijímán? Sám nebo s t lumočníkem? 

7. Na jaké pozici pracuje(í) 

Dělnická pozice Pracovník IT 

Administrativní pracovník Vedoucí pracovník 

Jiné 

8. Plánujete rozšíření těchto pozic? 

Ano Ne 

9. Pořádáte další vzdělávání pracovníků? 

Ano Ne 

9a. Jestliže ano, mají o vzdělání zájem i zaměstnanci se sluchovým postižením? 

Ano Ne 

10. Máte problém komunikovat s člověkem se sluchovým postižením? 

Ano 

11. Jakým způsobem spolu komunikujete? 

Znakový jazyk 

Písemnou formou 

Ne 

Jak to jde (gesty, mluvením, psaním) 

Odezíráním 
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Jiný způsob 

12. Školíte slyšící zaměstnance v komunikaci se sluchově postiženými? 

Ano Ne 

13. Je pro vás úleva na daních od státu motivující? 

Ano Ne 

14.Máte zájem o další zaměstnance se s luchovým post ižením? 

Ano Ne 

Děkuji za Vaše odpovědi 

15. Proč nezaměstnáváte osoby s post ižením? 

V tomto oboru není možnost jak je využít. 

16. Zaměstnával i jste je někdy v minulost i? 

Jestliže ano, proč nyní ne? 

Jestliže ne, proč? 

Ne, viz otázka 15 

17. Jste ochotn i zaměstnávat lidi s post ižením? 

Ano Ne 

18. Mys l í te si, že v oblasti, ve které podnikáte, je možnost pracovně uplatnit lidi se s luchovým 

post ižením? 

Ano Ne 

19. Jestliže ne, proč? 

Nutnost obsluhy zákazníků 

20. Mě la by Vaše f irma zájem o přednášku o s luchově post ižených? 

Ano Ne 

Dčkuji za Váš řas a vyplnění dotazníku. 

Svobodová Alena, UK, Pedf, Speciální pedagogika, 5.ročník 
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Maurice Ward & Co., s. r. o. 

1. Setkal/a jste se někdy s člověkem se sluchovým postižením? 

Ano 

2. Znáte některé organizace pomáhající najít práci l idem s postižením? Jaké? 

3. Vytváříte pracovní pozice pro lidi s postižením? 

Nevytváříme 

4. Pracuje ve vaší f irmě člověk s postižením? 

Ano 

5. Kolik jich má sluchové postižení? 

1 

Je-li odpovědna otázku č.5 číslo větší než jedna, pokračujte otázkou č. 6, je-li Vaše odpověď 

„žádný", pokračujte prosím otázkou č. 15. 

6. Jakým způsobem byl zaměstnanec přij ímán? Sám nebo s t lumočníkem? 

sám 

7. Na jaké pozici pracuje(í) 

Dělnická pozice 

Jiné skladník - pracoval 

8. Plánujete rozšíření těchto pozic? 

Ne 

9. Pořádáte další vzdělávání pracovníků? 

Ne 

9a. Jestliže ano, mají o vzdělání zájem i zaměstnanci se sluchovým postižením? 

10. Máte problém komunikovat s člověkem se sluchovým postižením? 

Ano 

11. Jakým způsobem spolu komunikujete? 

Odezíráním 

Jiný způsob. . .částečně postižený 

- 9 7 -



12. Školíte slyšící zaměstnance v komunikaci se sluchově post iženými? 

Ne 

13. Je pro vás úleva na daních od státu motivující? 

Ne 

14.Máte zájem o další zaměstnance se s luchovým post ižením? 

Ne 

Děkuji za Vaše odpovědi 

15. Proč nezaměstnáváte osoby s post ižením? 

pro dané pozice to není možné 

16. Zaměstnával i jste je někdy v minulost i? 

Jestliže ano, proč nyní ne? 

Jestliže ne, proč? 

17. Jste ochotn i zaměstnávat lidi s post ižením? 

Ano 

18. Mys l í te si, že v oblasti, ve které podnikáte, je možnost pracovně uplatnit lidi se s luchovým 

post ižením? 

Ne 

19. Jestliže ne, proč? 

neustálý kontakt se zákazníky, řešení problému, stálá komunikace 

20. Mě l a by Vaše f i rma zájem o přednášku o s luchově post ižených? 

Ne 

Děkuji za Váš čas a vyplnění dotazníku. 

Svobodová Alena, UK, Pedf, Speciální pedagogika, 5.ročník 

- 9 8 -



KOSTAL CR, s. r. o. 

1. Setkal/a jste se někdy s č lověkem se sluchovým postižením? 

Ano Ne 

2. Znáte některé organizace pomáhající najít práci l idem s postižením? Jaké? 

Kostal CR 

3. Vytváříte pracovní pozice pro lidi s postižením? 

Ano vytváříme pozice zvlášť určené pro tuto skupinu 

Ano, vytváříme pozice, které jsou otevřeny všem 

Ne, vytváříme pozice pouze pro lidi bez postižení 

4. Pracuje ve vaší f irmě člověk s postižením? 

Ano Ne 

5. Kolik jich má sluchové postižení? 

8 

Je-li odpovědna otázku č.5 číslo větší než jedna, pokračujte otázkou č. 6, je-li Vaše odpověď 

„žádný", pokračujte prosím otázkou č. 15. 

6. Jakým způsobem byl zaměstnanec přijímán? Sám nebo s t lumočníkem? 

7. Na jaké pozici pracuje(í) 

Dělnická pozice Pracovník IT 

Administrativní pracovník Vedoucí pracovník 

Jiné 

8. Plánujete rozšíření těchto pozic? Podle zájmu sluchově postižených, nebráníme se tomu. 

Ano 

9. Pořádáte další vzdělávání pracovníků? 

Ano 

Ne 

Ne 

9a. Jestliže ano, mají o vzdělání zájem i zaměstnanci se sluchovým postižením? 

Ano Ne 

10. Máte problém komunikovat s člověkem se sluchovým postižením? 

Ano Ne 

11. Jakým způsobem spolu komunikujete? 

Znakový jazyk Písemnou formou 

- 9 9 -



Jak to jde (gesty, mluvením, psaním) Odezíráním 

Jiný způsob 

12. Školíte slyšící zaměstnance v komunikaci se sluchově post iženými? Má te ria mysl i znakovou 

řeč? Pak neškol íme. Jinak se snažíme vždy domluvi t a to jakkoli. 

Ano Ne 

13. Je pro vás úleva na daních od státu motivující? 

Ano Ne 

14.Máte zájem o další zaměstnance se s luchovým post ižením? Viz. Otázka č. 8 

Ano Ne 

Děkuji za Vaše odpovědi 

15. Proč nezaměstnáváte osoby s post ižením? 

16. Zaměstnával i jste je někdy v minulost i? 

Jestliže ano, proč nyní ne? 

Jestliže ne, proč? 

17. Jste ochotn i zaměstnávat lidi s post ižením? 

Ano Ne 

18. Mys l í te si, že v oblasti, ve které podnikáte, je možnost pracovně uplatnit lidi se s luchovým 

post ižením? 

Ano Ne 

19. Jestliže ne, proč? 

20. Mě la by Vaše f irma zájem o přednášku o sluchově post ižených? 

Ano Ne 

Děkuj i za Váš čas a vyp lněn í dotazn íku. 

Svobodová A lena, UK, Pedf, Speciální pedagogika, 5.ročník 
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AAA Auto 

1. Setkal/a jste se někdy s člověkem se sluchovým postižením? 

Ne 

2. Znáte některé organizace pomáhající najít práci l idem s postižením? Jaké? 

3. Vytváříte pracovní pozice pro lidi s postižením? 

Ano vytváříme pozice zvlášť určené pro tuto skupinu 

Ne, vytváříme pozice pouze pro lidi bez postižení 

4. Pracuje ve vaší f irmě člověk s postižením? 

Ne 

5. Kolik jich má sluchové postižení? 

Je-li odpovědna otázku č.5 číslo větší než jedna, pokračujte otázkou č. 6, je-li Vaše odpověď 

„žádný", pokračujte prosím otázkou č. 15. 

6. Jakým způsobem byl zaměstnanec přijímán? Sám nebo s t lumočníkem? 

7. Na jaké pozici pracuje(í) 

Dělnická pozice Pracovník IT 

Vedoucí pracovník 

Jiné 

8. Plánujete rozšíření těchto pozic? 

Ne 

9. Pořádáte další vzdělávání pracovníků? 

Ano 

9a. Jestliže ano, mají o vzdělání zájem i zaměstnanci se sluchovým postižením? 

Ano Ne 

10. Máte problém komunikovat s člověkem se sluchovým postižením? 

Ano 

11. Jakým způsobem spolu komunikujete? 

Znakový jazyk Písemnou formou 

- 1 0 1 -



Odezíráním 

Jiný způsob 

12. Školíte slyšící zaměstnance v komunikaci se sluchově post iženými? 

Ano 

13. Je pro vás úleva na daních od státu motivuj íc í? 

Ano 

14.Máte zájem o další zaměstnance se s luchovým post ižením? 

Ne 

Děkuji za Vaše odpovědi 

15. Proč nezaměstnáváte osoby s post ižením? 

16. Zaměstnával i jste je někdy v minulost i? 

Jestliže ano, proč nyní ne? 

Jestliže ne, proč? 

17. Jste ochotn i zaměstnávat lidi s post ižením? 

Ano Ne 

18. Mys l í te si, že v oblasti, ve které podnikáte, je možnost pracovně uplatnit lidi se s luchovým 

post ižením? 

Ano Ne 

19. Jestliže ne, proč? 

20. Mě la by Vaše f irma zájem o přednášku o sluchově post ižených? 

Ano Ne 

Děkuj i za Váš čas a vyp lněn í dotazn íku. 

Svobodová A lena, UK, Pedf, Speciální pedagogika, 5.ročník 
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Oblastní nemocnice Kladno, a. s., nemocnice Středočeského kraje 

1. Setkal/a jste se někdy s člověkem se sluchovým postižením? 

Ne 

2. Znáte některé organizace pomáhající najít práci l idem s postižením? Jaké? 

ne 

3. Vytváříte pracovní pozice pro lidi s postižením? 

4. Pracuje ve vaší f irmě člověk s postižením? 

Ano 

5. Kolik jich má sluchové postižení? 

žádny 

Je-li odpovědna otázku č.5 číslo větší než jedna, pokračujte otázkou č. 6, je-li Vaše odpověď 

„žádný", pokračujte prosím otázkou č. 15. 

6. Jakým způsobem byl zaměstnanec přij ímán? Sám nebo s t lumočníkem? 

7. Na jaké pozici pracuje(í) 

Dělnická pozice Pracovník IT 

Administrativní pracovník Vedoucí pracovník 

Jiné 

8. Plánujete rozšíření těchto pozic? 

9a. Jestliže ano, mají o vzdělání zájem i zaměstnanci se sluchovým postižením? 

NE vytváříme pozice zvlášť určené pro tuto skupinu 

Ano, vytváříme pozice, ktere jsou otevřeny všem 

Ne, vytváříme pozice pouze pro lidi bez postižení 

Ano 

9. Pořádáte další vzdělávání pracovníků? 

Ano Ne 

Ne 

Ano Ne 

10. Máte problém komunikovat s člověkem se sluchovým postižením? 

Ano Ne 

11. Jakým způsobem spolu komunikujete? 

Znakový jazyk Písemnou formou 
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Jak to jde (gesty, mluvením, psaním) Odezíráním 

Jiný způsob 

12. Školíte slyšící zaměstnance v komunikaci se sluchově post iženými? 

Ano Ne 

13. Je pro vás úleva na daních od státu motivující? 

Ano Ne 

14.Máte zájem o další zaměstnance se s luchovým post ižením? 

Ano Ne 

Děkuji za Vaše odpovědi 

15. Proč nezaměstnáváte osoby s post ižením? 

postižené zaměstnáváme 

16. Zaměstnával i jste je někdy v minulost i? 

Jestliže ano, proč nyní ne? 

Jestliže ne, proč? 

17. Jste ochotn i zaměstnávat lidi s post ižením? 

Ano Ne 

18. Mys l í te si, že v oblasti, ve které podnikáte, je možnost pracovně uplatnit lidi se s luchovým 

post ižením? 

Ano Ne 

19. Jestliže ne, proč? 

20. Mě la by Vaše f irma zájem o přednášku o sluchově post ižených? 

Ne 

Na dotazník se nedá rozumě odpovídat. 

Děkuji za Váš čas a vyplnění dotazníku. 

Svobodová Alena, UK, Pedf, Speciální pedagogika, 5.ročník 
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Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje 

1. Setkal/a jste se někdy s člověkem se sluchovým postižením? 

Ano - s pacienty 

2. Znáte některé organizace pomáhající najít práci l idem s postižením? Jaké? 

konkrétní organizace neznám 

3. Vytváříte pracovní pozice pro lidi s postižením? 

Ne, vytváříme pozice pouze pro lidi bez postižení 

4. Pracuje ve vaší f irmě člověk s postižením? 

Ne 

5. Kolik jich má sluchové postižení? 

Je-li odpověď na otázku č.5 číslo větší než jedna, pokračujte otázkou č. 6, je-li Vaše odpověď 

„žádný", pokračujte prosím otázkou č. 15. 

6. Jakým způsobem byl zaměstnanec přij ímán? Sám nebo s t lumočníkem? 

7. Na jaké pozici pracuje(í) 

Dělnická pozice Pracovník IT 

Administrativní pracovník Vedoucí pracovník 

Jiné 

8. Plánujete rozšíření těchto pozic? 

Ano 

9. Pořádáte další vzdělávání pracovníků? 

Ano Ne 

Ne 

9a. Jestliže ano, mají o vzdělání zájem i zaměstnanci se sluchovým postižením? 

Ano Ne 

10. Máte problém komunikovat s č lověkem se sluchovým postižením? 

Ano Ne 

11. Jakým způsobem spolu komunikujete? 

Znakový jazyk 

Písemnou formou 

Jak to jde (gesty, mluvením, psaním) 

Odezíráním 
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Jiný způsob 

12. Školíte slyšící zaměstnance v komunikaci se sluchově post iženými? 

Ano Ne 

13. Je pro vás úleva na daních od státu motivující? 

Ano Ne 

14.Máte zájem o další zaměstnance se s luchovým post ižením? 

Ano Ne 

Děkuji za Vaše odpovědi 

15. Proč nezaměstnáváte osoby s post ižením? 

Vzh ledem k charakteru práce - operátorky na t ísňové lince , lékaři a sestry a řidiči záchranáři 

v posádkách v terénu - fyzická a psychická náročnost práce (včetně kategorizace z hlediska 

bezpečnost i práce). 

16. Zaměstnával i jste je někdy v minulost i? 

18. Mys l í te si, že v oblasti, ve které podnikáte, je možnost pracovně uplatnit lidi se s luchovým 

post ižením? 

Jestliže ne, proč? - viz výše 

17. Jste ochotn i zaměstnávat lidi s post ižením? 

Ano - v oblasti pomocných prací 

Děkuji za Váš čas a vyplnění dotazníku. 

Svobodová Alena, UK, Pedf, Speciální pedagogika, 5.ročník 
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Fcnix International, s. r. o. 

1. Setkal/a jste se někdy s č lověkem se sluchovým postižením? 

Ano Ne 

2. Znáte některé organizace pomáhající najít práci l idem s postižením? Jaké? 

Ne. 

3. Vytváříte pracovní pozice pro lidi s postižením? 

Ano vytváříme pozice zvlášť určené pro tuto skupinu 

Ano, vytváříme pozice, které jsou otevřeny všem 

Ne, vytváříme pozice pouze pro lidi bez postižení 

4. Pracuje ve vaší f irmě člověk s postižením? 

Ano Ne 

5. Kolik jich má sluchové postižení? 

Žádný 

Je-li odpověď na otázku č.5 číslo větší než jedna, pokračujte otázkou č. 6, je-li Vaše odpověď 

„žádný", pokračujte prosím otázkou č. 15. 

6. Jakým způsobem byl zaměstnanec přij ímán? Sám nebo s t lumočníkem? 

7. Na jaké pozici pracuje(í) 

Dělnická pozice Pracovník IT 

Administrativní pracovník Vedoucí pracovník 

Jiné 

8. Plánujete rozšíření těchto pozic? 

Ano Ne 

9. Pořádáte další vzdělávání pracovníků? 

Ano Ne 

9a. Jestliže ano, mají o vzdělání zájem i zaměstnanci se sluchovým postižením? 

Ano Ne 

10. Máte problém komunikovat s člověkem se sluchovým postižením? 

Ano Ne 

11. Jakým způsobem spolu komunikujete? 

Znakový jazyk Písemnou formou 

- 1 0 7 -



Jak to jde (gesty, mluven ím, psaním) Odez í rán ím 

Jiný způsob 

12. Škol í te slyšící zaměstnance v komunikac i se s luchově post i ženými? 

Ano Ne 

13. Je pro vás úleva na dan ích od státu mot ivuj íc í? 

Ano Ne 

14 .Máte zá jem o další zaměstnance se s luchovým post i žen ím? 

Ano Ne 

Děkuji za Vaše odpovědi 

15. Proč nezaměstnáváte osoby s pos t i žen ím? 

Zaměstnáváme, ale sluchově postižení nemohou vykonávat práci (služby) které naše společnost 

nabízí. 

16. Zaměstnáva l i jste je někdy v minu lost i ? 

Jestl iže ano, proč nyní ne? 

Jestl iže ne, proč? 

17. Jste ochotn i zaměstnávat lidi s post i žen ím? 

Ano N e 

18. Mys l í t e si, že v oblast i , ve které podnikáte, je možnos t pracovně uplatni t lidi se s luchovým 

pos t i žen ím? 

A « e Ne 

19. Jestl iže ne, proč? 

Nabízíme služby jako ostraha objektů, pult centrální ochrany či převoz cenných zásilek. V prvních 

dvou případech zaměstnáváme ZPS s takovým postižením, které nebrání výkonu jejich služby. 

20. Mě l a by Vaše f i rma zájem o přednášku o s luchově post i žených? 

A n o Ne 

Děkuji za Váš čas a vyplnění dotazníku. 

Svobodová Alena, UK, Pedf, Speciální pedagogika, 5.ročník 
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Seilicr &Bcllot 

1. Setkal/a jste se někdy s č lověkem se sluchovým postižením? 

Ano 

2. Znáte některé organizace pomáhající najít práci l idem s postižením? Jaké? 

NE 

3. Vytváříte pracovní pozice pro lidi s postižením? 

Ne, vytváříme pozice pouze pro lidi bez postižení 

4. Pracuje ve vaší f irmě člověk s postižením? 

Ne 

5. Kolik jich má sluchové postižení? 

0 

Je-li odpověď na otázku č.5 číslo větší než jedna, pokračujte otázkou č. 6, je-li Vaše odpověď 

„žádný", pokračujte prosím otázkou č. 15. 

6. Jakým způsobem byl zaměstnanec přij ímán? Sám nebo s t lumočníkem? 

7. Na jaké pozici pracuje(í) 

Dělnická pozice Pracovník IT 

Administrativní pracovník Vedoucí pracovník 

Jiné 

8. Plánujete rozšíření těchto pozic? 

Ano 

9. Pořádáte další vzdělávání pracovníků? 

Ano 

Ne 

Ne 

9a. Jestliže ano, mají o vzdělání zájem i zaměstnanci se sluchovým postižením? 

Ano Ne 

10. Máte problém komunikovat s člověkem se sluchovým postižením? 

Ano 

11. Jakým způsobem spolu komunikujete? 

Znakový jazyk Písemnou formou 

- 1 0 9 -



Jak to jde (gesty, mluvením, psaním) Odezíráním 

Jiný způsob 

12. Školíte slyšící zaměstnance v komunikaci se sluchově post iženými? 

Ne 

13. Je pro vás úleva na daních od státu motivující? 

Ne 

14.Máte zájem o další zaměstnance se s luchovým post ižením? 

Ne 

Děkuji za Vaše odpovědi 

15. Proč nezaměstnáváte osoby s post ižením 

Charakter výrobního programu 

16. Zaměstnával i jste je někdy v minulost i? 

Jestliže ano, proč nyní ne? 

Jestliže ne, proč? 

...Osobně si nepamatuj i 

17. Jste ochotn i zaměstnávat lidi s post ižením? 

Ne 

18. Mys l í te si, že v oblasti, ve které podnikáte, je možnost pracovně uplatnit lidi se s luchovým 

post ižením? 

Ne 

19. Jestliže ne, proč? 

otázka 15 

20. Mě la by Vaše f irma zájem o přednášku o sluchově post ižených? 

Ne 

Děkuji za Váš čas a vyplnění dotazníku. 

Svobodová Alena, UK, Pedf, Speciální pedagogika, 5.ročník 
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Valeo Autoklimaticc, k. s. 

1. Setkal/a jste se někdy s č lověkem se sluchovým postižením? 

Ne 

2. Znáte některé organizace pomáhající najít práci l idem s postižením? Jaké? 

3. Vytváříte pracovní pozice pro lidi s postižením? 

Ne, vytváříme pozice pouze pro lidi bez postižení 

4. Pracuje ve vaší f irmě člověk s postižením? 

Ne 

5. Kolik jich má sluchové postižení? 

Je-li odpovědna otázku č.5 číslo větší než jedna, pokračujte otázkou č. 6, je-li Vaše odpověď 

„žádný", pokračujte prosím otázkou č. 15. 

6. Jakým způsobem byl zaměstnanec přij ímán? Sám nebo s t lumočníkem? 

7. Na jaké pozici pracuje(í) 

Dělnická pozice Pracovník IT 

Administrativní pracovník Vedoucí pracovník 

Jiné 

8. Plánujete rozšíření těchto pozic? 

Ano 

9. Pořádáte další vzdělávání pracovníků? 

Ano 

Ne 

Ne 

9a. Jestliže ano, mají o vzdělání zájem i zaměstnanci se sluchovým postižením? 

Ano Ne 

10. Máte problém komunikovat s člověkem se sluchovým postižením? 

Ano Ne 

11. Jakým způsobem spolu komunikujete? 

Znakový jazyk 

Písemnou formou 

Jiný způsob 

Jak to jde (gesty, mluvením, psaním) 

Odezíráním 

- 1 1 1 -



12. Školíte slyšící zaměstnance v komunikaci se sluchově post iženými? 

Ano Ne 

13. Je pro vás úleva na daních od státu motivující? 

Ano Ne 

14.Máte zájem o další zaměstnance se s luchovým post ižením? 

Ano Ne 

Děkuji za Vaše odpovědi 

15. Proč nezaměstnáváte osoby s post ižením? 

Vysoké nebezpečí pracovního úrazu. 

16. Zaměstnával i jste je někdy v minulost i? 

Ne 

Jestliže ne, proč? 

Vysoké nebezpečí pracovního úrazu. 

17. Jste ochotn i zaměstnávat lidi s post ižením? 

Ne 

18. Mys l í te si, že v oblasti, ve které podnikáte, je možnost pracovně uplatnit lidi se s luchovým 

post ižením? 

Ne 

19. Jestliže ne, proč? 

Vysoké nebezpečí pracovního úrazu. 

20. Mě la by Vaše f i rma zájem o přednášku o sluchově post ižených? 

Ne 

Děkuji za Váš čas a vyplnění dotazníku. 
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Spolana, a. s. 

1. Setkal/a jste se někdy s člověkem se sluchovým postižením? 

Míiu Ne 

2. Znáte některé organizace pomáhající najít práci l idem s postižením? Jaké? 

ne 

3. Vytváříte pracovní pozice pro lidi s postižením? 

Ano vytváříme pozice zvlášť určené pro tuto skupinu 

Ne, vytváříme pozice pouze pro lidi bez postižení 

4. Pracuje ve vaší f irmě člověk s postižením? 

míiu Ne 

5. Kolik jich má sluchové postižení? 

Je-li odpověď na otázku č.5 číslo větší než jedna, pokračujte otázkou č. 6, je-li Vaše odpověď 

„žádný", pokračujte prosím otázkou č. 15. 

6. Jakým způsobem byl zaměstnanec přij ímán? Sám nebo s t lumočníkem? 

7. Na jaké pozici pracuje(í) 

Dělnická pozice Pracovník IT 

Administrativní pracovník Vedoucí pracovník 

Jiné 

8. Plánujete rozšíření těchto pozic? 

A n o Ne 

9. Pořádáte další vzdělávání pracovníků? 

Ano Ne 

9a. Jestliže ano, mají o vzdělání zájem i zaměstnanci se sluchovým postižením? 

Ano Ne 

10. Máte problém komunikovat s č lověkem se sluchovým postižením? 

Ano Ne 

11. Jakým způsobem spolu komunikujete? 
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Jak to jde (gesty, mluvením, psaním) 

Odezíráním 

Znakový jazyk 

P ísemnou formou 

Jiný způsob 

12. Školíte slyšící zaměstnance v komunikaci se sluchově post iženými? 

Ano Ne 

13. Je pro vás úleva na daních od státu motivující? 

Ano Ne 

14.Máte zájem o další zaměstnance se s luchovým post ižením? 

Ano Ne 

Děkuji za Vaše odpovědi 

15. Proč nezaměstnáváte osoby s post ižením? 

i i v_ j v. i i u v u i i Iv—/ i i i i w i i v v j u i \ j v - j i u v ^ i i \j v y i i i 

16. Zaměstnával i jste je někdy v minulost i? 

JV_ JLIIi-V- U M U , (JI UC I 

,LUI I IV_ J l l IU V U IV-, I I IULV- J | J U k l IU IMUUV.I IV 

Jestliže ne, proč? 

17. Jste ochotn i zaměstnávat lidi s post ižením? 

mhu Ne 

18. Mys l í te si, že v oblasti, ve které podnikáte, je možnost pracovně uplatnit lidi se s luchovým 

post ižením? 

Ano 

19. Jestliže ne, proč? 

ive 

• V V-l I lll»l\V.I I I ^ J U U H ll \U V y i . U U U J L U C. I V U I I 

blUUIU. 

20. Mě la by Vaše f i rma zájem o přednášku o sluchově post ižených? 

Ano n e 

Děkuji za Váš čas a vyplnění dotazníku. 
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Beh r Czech, s. r. o. 

1. Se tka l /a j s te s e někdy s č l o v ě k e m s e s luchovým p o s t i ž e n í m ? 

Ano 

2. Znáte některé organizace pomáhaj íc í najít práci l idem s post i žen ím? Jaké? 

3. Vytvář í te pracovní poz ice pro lidi s post i žen ím? 

Bohužel charakter výroby ve většině případů neumožňuje obsadit pozici zaměstnancem s 

postižením 

4. Pracuje ve vaší f i rmě č lověk s pos t i žen ím? 

Ano 

5. Kolik j ich má s luchové post ižení? 

0 

Je-li odpovědna otázku č.5 číslo větší než jedna, pokračujte otázkou č. 6, je-li Vaše odpověď 

„žádný", pokračujte prosím otázkou č. 15. 

6. Jakým způsobem byl zaměs tnanec př i j ímán? Sám nebo s t l umočn í kem? 

7. Na jaké pozic i pracuje(í) 

Děln ická pozice Pracovník IT 

Admin i s t ra t i vn í pracovník Vedouc í pracovník 

Jiné 

8. P lánujete rozšíření těch to poz ic? 

9a. Jestl iže ano, mají o vzdělán í zájem i zaměstnanc i se s luchovým post i žen ím? 

Ano vytvář íme pozice zvlášť určené pro tu to skupinu 

Ano, vy tvář íme pozice, které jsou o tevřeny všem 

Ne, vytvář íme pozice pouze pro lidi bez post ižení 

Ano 

9. Pořádáte další vzdě lávání pracovn íků? 

Ano 

Ne 

Ne 

Ano Ne 

10. M á t e p rob l ém komun ikova t s č l ověkem se s luchovým pos t i žen ím? 

Ano Ne 
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11. Jakým způsobem spo lu komun iku je te? 

Znakový jazyk Jak to jde (gesty, mluven ím, psaním) 

P í semnou f o rmou Odez í rán ím 

Jiný způsob 

12. Škol í te slyšící zaměstnance v komunikac i se s luchově post i ženými? 

Ano Ne 

13. Je pro vás úleva na daních od státu mot ivuj íc í? 

Ano Ne 

14 .Má te zájem o další zaměstnance se s luchovým post i žen ím? 

Ano Ne 

Děkuji za Vaše odpovědi 

15. Proč nezaměstnáváte osoby s pos t i žen ím? 

Bohužel charakter výroby ve většině případů neumožňuje obsadit pozici zaměstnancem s 

postižením 

16. Zaměstnáva l i jste je někdy v minu lost i ? 

Jestl iže ano, proč nyní ne? 

Ano, stále máme 3 zaměstnance s částečným postižením. 

Jestl iže ne, proč? 

17. Jste ochotn i zaměstnávat lidi s post i žen ím? 

Ano pokud to charakter práce umožní 

18. Mys l í t e si, že v oblast i , ve které podnikáte, je možnos t pracovně uplatni t lidi se s luchovým 

pos t i žen ím? 

Ne 

19. Jestl iže ne, p roč? 

20. Mě l a by Vaše f i rma zájem o přednášku o s luchově post i žených? 

Ne 

Děkuji za Váš čas a vyplnění dotazníku. 
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Synthos Kralupy, a. s. 

1. Setkal/a jste se někdy s člověkem se sluchovým postižením? 

Ano Ne 

2. Znáte některé organizace pomáhající najít práci lidem s postižením? Jaké? 

ano, např. KARKO (zrakově postižení) 

3. Vytváříte pracovní pozice pro lidi s postižením? 

Ano vytváříme pozice zvlášť určené pro tuto skupinu 

Ano, vytváříme pozice, které jsou otevřeny všem 

Ne, vytváříme pozice pouze pro lidi bez postižení 

Nevytváříme pozice pro osoby s postižením, ani nevytváříme pozice pouze pro postižené. Pozice 

obsazujeme podle vhodnosti uchazečů. 

4. Pracuje ve vaší firmě člověk s postižením? 

Je-li míněno sluchové postižení, pak NE 

5. Kolik jich má sluchové postižení? 

žádný 

Je-li odpověď na otázku č.5 číslo větší než jedna, pokračujte otázkou č. 6, je-li Vaše odpověď „žádný", 

pokračujte prosím otázkou č. 15. 

6. Jakým způsobem byl zaměstnanec přijímán? Sám nebo s tlumočníkem? ~~~ — 

7. Na jaké pozici pracuje(í) 

Dělnická pozice Pracovník IT 

Administrativní pracovník Vedoucí pracovník 

Jiné 

8. Plánujete rozšíření těchto pozic? 

Ano Ne 

Ano 

9. Pořádáte další vzdělávání pracovníků? 

Ano Ne 

Ne 

9a. Jestliže ano, mají o vzdělání zájem i zaměstnanci se sluchovým postižením? 

Ano Ne 

10. Máte problém komunikovat s člověkem se sluchovým postižením? 

Ano Ne 

11. Jakým způsobem spolu komunikujete? 

Znakový jazyk Písemnou formou 
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Jak to jde (gesty, mluvením, psaním) Odezíráním 

Jiný způsob 

12. Školíte slyšící zaměstnance v komunikaci se sluchově postiženými? 

Ano 

13. Je pro vás úleva na daních od státu motivující? 

Ano 

Ne 

Ne 

14.Máte zájem o další zaměstnance se sluchovým postižením? 

Ano Ne 

Děkuji za Vaše odpovědi 

15. Proč nezaměstnáváte osoby s postižením? 

Je-li míněno sluchové postižení, pak z bezpečnostních důvodů. Především proto, že dle platné legislativy je 

nutné mít evidovány kategorie pracovních míst např. z hlediska jejich náročnosti na tělesnou a psychickou 

zátěž a jednotlivá pracovní místa podléhají určitým zdravotně-bezpečnostním režimům. Proto je naší 

povinností přijímat pouze zaměstnance, kteří projdou vstupní lékařskou prohlídkou, která je závislá na 

kategorii pracovního místa. Vzhledem k charakteru naší výroby a našich výrobních provozů není možné a 

bezpečné zaměstnávat osoby se sluchovým postižením. 

16. Zaměstnávali jste je někdy v minulosti? 

Jestliže ano, proč nyní ne? 

Jestliže ne, proč? 

...viz předchozí odpověď 

17. Jste ochotni zaměstnávat lidi s postižením? 

18. Myslíte si, že v oblasti, ve které podnikáte, je možnost pracovně uplatnit lidi se sluchovým postižením? 

19. Jestliže ne, proč? 

a) Bezpečnostní důvody. V provozech, kde je sám o sobě dost velký hluk je nemyslitelné, aby pracoval 

člověk se sluchovým postižením, který by prošel vstupní lékařskou prohlídkou. 

b) Praktické důvody. V kancelářích se dnes běžně používá telefonické komunikace a je nutné tedy mít 

v kancelářích zaměstnance se schopností efektivně telefonicky komunikovat. 

20. Měla by Vaše firma zájem o přednášku o sluchově postižených? 

Ano Ne 

Ano Ne 

Ano Ne 

Děkuji za Váš čas a vyplnění dotazníku. 

Svobodová Alena, UK, Pedf, Speciální pedagogika, 5.ročník 
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Řízení letového provozu České republiky, státní podnik 

1. Setkal/a jste se někdy s člověkem se sluchovým postižením? 

(m 

2. Znáte některé organizace pomáhající najít práci l idem s postižením? Jaké? 

Pracovala isem iako sociální Dracovnice ve VD1 OBZOR do r 1 ̂ N r v t m rrtFi ifť»rrtrnm rmrlnilf 
gjjjlyjg 

3. Vytváříte pracovní pozice pro lidi s postižením? 

Ano vytváříme pozice zvlášť určené pro tuto skupinu 

Ano, vytváříme pozice, které jsou otevřeny.všem 

Ne, vytváříme pozice pouze pro lidi bez postižení 

4. Pracuje ve vaší f irmě člověk s postižením? 

&BQ N e 

5. Kolik jich má sluchové postižení? 

žádný 

Je-li odpověď na otázku č.5 číslo větší než jedna, pokračujte otázkou č. 6, je-li Vaše odpověď 

„žádný", pokračujte prosím otázkou č. 15. 

6. Jakým způsobem byl zaměstnanec přij ímán? Sám nebo s t lumočníkem? 

7. Na jaké pozici pracuje(í) 

Dělnická pozice Pracovník IT 

Administrativní pracovník Vedoucí pracovník 

Jiné 

8. Plánujete rozšíření těchto pozic? 

Ano Ne 

9. Pořádáte další vzdělávání pracovníků? 

Ano Ne 

9a. Jestliže ano, mají o vzdělání zájem i zaměstnanci se sluchovým postižením? 

Ano Ne 

10. Máte problém komunikovat s č lověkem se sluchovým postižením? 

Ano Ne 

11. Jakým způsobem spolu komunikujete? 
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Znakový jazyk Jak to jde (gesty, mluven ím, psaním) 

P í semnou f o rmou Odez í rán ím 

Jiný způsob 

12. Škol í te slyšící zaměstnance v komunikac i se s luchově post i ženými? 

Ano Ne 

13. Je pro vás úleva na daních od státu mot ivuj íc í? 

Ano Ne 

14 .Má te zájem o další zaměstnance se s luchovým post i žen ím? 

Ano Ne 

Děkuji za Vaše odpovědi 

15. Proč nezaměstnáváte osoby s pos t i žen ím? 

^ " r é ^ f r ^ f l T f f h y T f o r t r ^ n H " " f r t f f r m ^ »iftntafttrřfivr 

16. Zaměstnáva l i jste je někdy v minu los t i ? 

Jestl iže ano, proč nyní ne? 

Zaměstnávali a zaměstnáváme 

Jestl iže ne, proč? 

17. Jste ochotn i zaměstnávat lidi s post i žen ím? 

Ü Ü Ne 

18. Mys l í t e si, že v oblast i , ve které podnikáte, je možnos t pracovně uplatni t lidi se s luchovým 

post i žen ím? 

Ano jšjjě> 

19. Jestl iže ne, proč? 

20. Mě l a by Vaše f i rma zájem o přednášku o s luchově post i žených? 

Ano mys l ím si že [Sě; 

Děkuji za Váš čas a vyplnění dotazníku. 
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F . X . M E I L L E R S l a n ý , s. r . o. 

1. Setkal/a jste se někdy s člověkem se sluchovým postižením? 

Ano 

2. Znáte některé organizace pomáhající najít práci l idem s postižením? Jaké? 

Ne 

3. Vytváříte pracovní pozice pro lidi s postižením? 

Ano vytváříme pozice zvlášť určené pro tuto skupinu 

Ano, vytváříme : pozice, které jsou otevřeny všem 

Ne, vytváříme pozice pouze pro lidi bez postižení 

4. Pracuje ve vaší f irmě člověk s postižením? 

Ano Ne 

5. Kolik jich má sluchové postižení? 

Ne 

Je-li odpověď na otázku č.5 číslo větší než jedna, pokračujte otázkou č. 6, je-li Vaše odpověď 

„žádný", pokračujte prosím otázkou č. 15. 

6. Jakým způsobem byl zaměstnanec přij ímán? Sám nebo s t lumočníkem? 

7. Na jaké pozici pracuje(í) 

Dělnická pozice Pracovník IT 

Administrativní pracovník Vedoucí pracovník 

Jiné 

8. Plánujete rozšíření těchto pozic? 

Ano Ne 

9. Pořádáte další vzdělávání pracovníků? 

Ano Ne 

9a. Jestliže ano, mají o vzdělání zájem i zaměstnanci se sluchovým postižením? 

Ano Ne 

10. Máte problém komunikovat s člověkem se sluchovým postižením? 

Ano Ne 

11. Jakým způsobem spolu komunikujete? 

Znakový jazyk Písemnou formou 
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Jak to jde (gesty, mluvením, psaním) Odez í rán ím 

Jiný způsob 

12. Školíte slyšící zaměstnance v komunikaci se sluchově post iženými? 

Ano Ne 

13. Je pro vás úleva na daních od státu motivující? 

Ano Ne 

14.Máte zájem o další zaměstnance se s luchovým post ižením? 

Ano Ne 

Děkuji za Vaše odpovědi 

15. Proč nezaměstnáváte osoby s post ižením? 

...Z důvodu bezpečnost i a ochrany zdraví při práci 

16. Zaměstnával i jste je někdy v minulost i? 

Jestliže ano, proč nyní ne? 

Jestliže ne, proč? 

17. Jste ochotn i zaměstnávat lidi s post ižením? 

Ano Ne 

18. Mys l í te si, že v oblasti, ve které podnikáte, je možnost pracovně uplatnit lidi se s luchovým 

post ižením? 

Ne 

19. Jestliže ne, proč? 

Z důvodu bezpečnost i a ochrany zdraví při práci 

20. Mě l a by Vaše f i rma zájem o přednášku o sluchově post ižených? 

Ne 

Děkuji za Váš čas a vyplnění dotazníku. 

Svobodová Alena, UK, Pedf, Speciální pedagogika, 5.ročník 
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ESA, s. r. o. 

1. Setkal/a jste se někdy s č lověkem se sluchovým postižením? 

Ano Ne 

2. Znáte některé organizace pomáhající najít práci l idem s postižením? Jaké? 

Ne 

3. Vytváříte pracovní pozice pro lidi s postižením? 

Ano vytváříme pozice zvlášť určené pro tuto skupinu 

Ano, vytváříme pozice, které jsou otevřeny všem 

Ne, vytváříme pozice pouze pro lidi bez postižení 

4. Pracuje ve vaší f irmě člověk s postižením? 

Ano Ne 

5. Kolik jich má sluchové postižení? 

Žádný. 

Je-li odpověď na otázku č.5 číslo větší než jedna, pokračujte otázkou č. 6, je-li Vaše odpověď 

„žádný", pokračujte prosím otázkou č. 15. 

6. Jakým způsobem byl zaměstnanec přij ímán? Sám nebo s t lumočníkem? 

7. Na jaké pozici pracuje(í) 

Dělnická pozice Pracovník IT 

Administrativní pracovník Vedoucí pracovník 

Jiné 

8. Plánujete rozšíření těchto pozic? 

Ano 

9. Pořádáte další vzdělávání pracovníků? 

Ano Ne 

Ne 

9a. Jestliže ano, mají o vzdělání zájem i zaměstnanci se sluchovým postižením? 

Ano Ne 

10. Máte problém komunikovat s člověkem se sluchovým postižením? 

Ano Ne 

11. Jakým způsobem spolu komunikujete? 

Znakový jazyk Písemnou formou 
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Jak to jde (gesty, mluvením, psaním) Odezíráním 

Jiný způsob 

12. Školíte slyšící zaměstnance v komunikaci se sluchově post iženými? 

Ano Ne 

13. Je pro vás úleva na daních od státu motivující? 

Ano Ne 

14.Máte zájem o další zaměstnance se s luchovým post ižením? 

Ano Ne 

Děkuji za Vaše odpovědi 

15. Proč nezaměstnáváte osoby s post ižením? 

Zaměstnáváme, máme vlastní chráněnou dí lnu 

16. Zaměstnával i jste je někdy v minulost i? 

Jestliže ano, proč nyní ne? 

Jestliže ne, proč? 

17. Jste ochotn i zaměstnávat lidi s post ižením? 

Ano N e 

18. Mys l í te si, že v oblasti, ve které podnikáte, je možnost pracovně uplatnit lidi se s luchovým 

post ižením? 

Ano Ne 

19. Jestliže ne, proč? 

Vzh ledem k charakteru činností je to pro sluchově post ižené nevhodné a na určitých 

provozech i nebezpečné. 

20. Mě la by Vaše f irma zájem o přednášku o sluchově post ižených? 

Ano Ne 

Děkuji za Váš čas a vyplnění dotazníku. 
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Buzuluk 

1. Setkal/a jste se někdy s č lověkem se sluchovým postižením? 

Ano Ne 

2. Znáte některé organizace pomáhající najít práci l idem s postižením? Jaké? 

...Agentura PANCÉŘ...s.r.o. 

3. Vytváříte pracovní pozice pro lidi s postižením? 

Ano vytváříme pozice zvlášť určené pro tuto skupinu 

Ano, vytvář íme pozice, které isou otevřeny všem 

Ne, vytváříme pozice pouze pro lidi bez postižení 

4. Pracuje ve vaší f irmě člověk s postižením? 

Ano Ne 

5. Kolik jich má sluchové postižení? 

žádný 

Je-li odpověď na otázku č.5 číslo větší než jedna, pokračujte otázkou č. 6, je-li Vaše odpověď 

„žádný", pokračujte prosím otázkou č. 15. 

6. Jakým způsobem byl zaměstnanec přijímán? Sám nebo s t lumočníkem? 

7. Na jaké pozici pracuje(í) 

Dělnická pozice Pracovník IT 

Administrativní pracovník Vedoucí pracovník 

Jiné 

8. Plánujete rozšíření těchto pozic? 

Ano 

9. Pořádáte další vzdělávání pracovníků? 

Ano Ne 

Ne 

9a. Jestliže ano, mají o vzdělání zájem i zaměstnanci se sluchovým postižením? 

Ano Ne 

10. Máte problém komunikovat s č lověkem se sluchovým postižením? 

Ano Ne 

11. Jakým způsobem spolu komunikujete? 

Znakový jazyk Písemnou formou 
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Jak to jde (gesty, mluvením, psaním) Odezíráním 

Jiný způsob 

12. Školíte slyšící zaměstnance v komunikaci se sluchově post iženými? 

Ano Ne 

13. Je pro vás úleva na daních od státu motivující? 

Ano Ne 

14.Máte zájem o další zaměstnance se s luchovým post ižením? 

Ano Ne 

Děkuji za Vaše odpovědi 

15. Proč nezaměstnáváte osoby s post ižením? 

Zaměstnáváme osoby s post ižen ím. Osoby se s luchovým post i žen ím zat ím neprojev i ly zájem o 

práci v našem podn iku. 

16. Zaměstnával i jste je někdy v minulost i? 

Jestliže ano, proč nyní ne? 

Jestliže ne, proč? 

17. Jste ochotn i zaměstnávat lidi s post ižením? 

Ano Ne 

18. Mys l í te si, že v oblasti, ve které podnikáte, je možnost pracovně uplatnit lidi se s luchovým 

post ižením? 

Ano Ne 

19. Jestliže ne, proč? 

20. Mě l a by Vaše f i rma zájem o přednášku o s luchově post ižených? 

Ano Ne 

Děkuj i za Váš čas a vyp lněn í dotazn íku. 

Svobodová A lena, UK, Pedf, Speciální pedagogika, 5.ročník 
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M. Preymesser logistika, s. r. o. 

1. Setkal/a jste se někdy s člověkem se sluchovým postižením? 

Ano 

2. Znáte některé organizace pomáhající najít práci l idem s postižením? Jaké? 

3. Vytváříte pracovní pozice pro lidi s postižením? 

Ano vytváříme pozice zvlášť určené pro tuto skupinu 

Ano, vytváříme pozice, které jsou otevřeny všem 

Ne, vytváříme pozice pouze pro lidi bez postižení 

4. Pracuje ve vaší f irmě člověk s postižením? 

Ano Ne 

5. Kolik jich má sluchové postižení? 

žádný 

Je-li odpověď na otázku č.5 číslo větší než jedna, pokračujte otázkou č. 6, je-li Vaše odpověď 

„žádný", pokračujte prosím otázkou č. 15. 

6. Jakým způsobem byl zaměstnanec přij ímán? Sám nebo s t lumočníkem? 

7. Na jaké pozici pracuje(í) 

Dělnická pozice Pracovník IT 

Administrativní pracovník Vedoucí pracovník 

Jiné 

8. Plánujete rozšíření těchto pozic? 

Ano Ne 

9. Pořádáte další vzdělávání pracovníků? 

Ano Ne 

9a. Jestliže ano, mají o vzdělání zájem i zaměstnanci se sluchovým postižením? 

Ano Ne 

10. Máte problém komunikovat s člověkem se sluchovým postižením? 

Ano Ne 

11. Jakým způsobem spolu komunikujete? 

Znakový jazyk Písemnou formou 
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Jak to jde (gesty, mluvením, psaním) Odezíráním 

Jiný způsob 

12. Školíte slyšící zaměstnance v komunikaci se sluchově post iženými? 

Ano Ne 

13. Je pro vás úleva na daních od státu motivující? 

Ano Ne 

14.Máte zájem o další zaměstnance se s luchovým post ižením? 

Ano Ne 

Děkuji za Vaše odpovědi 

15. Proč nezaměstnáváte osoby s post ižením? 

Z důvodu nebezpečí úrazu 

16. Zaměstnával i jste je někdy v minulost i? ano 

Jestliže ano, proč nyní ne? 

Na žádost zaměstnance ukončen pracovní poměr 

Jestliže ne, proč? 

17. Jste ochotn i zaměstnávat lidi s post ižením? 

Ano Ne 

18. Mys l í te si, že v oblasti, ve které podnikáte, je možnost pracovně uplatnit lidi se s luchovým 

post ižením? 

Ano Ne 

19. Jestliže ne, proč? 

Hrozí nebezpečí úrazu v logistice ( LKW,VZV) 

20. Mě l a by Vaše f i rma zájem o přednášku o sluchově post ižených? 

Ano Ne 

Děkuji za Váš čas a vyplnění dotazníku. 

Svobodová Alena, UK, Pedf, Speciální pedagogika, S.ročník 
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Strojírny Poldi 

1. Setkal/a jste se někdy s člověkem se sluchovým postižením? 

Ano Ne 

2. Znáte některé organizace pomáhající najít práci l idem s postižením? Jaké? 

Ne 

3. Vytváříte pracovní pozice pro lidi s postižením? 

Ano vytváříme pozice zvlášť určené pro tuto skupinu 

Ano, vytváříme pozice, které jsou otevřeny všem 

Ne, vytváříme pozice pouze pro lidi bez postiženi 

4. Pracuje ve vaší f irmě člověk s postižením? 

Ano Ne 

5. Kolik jich má sluchové postižení? 

žádný 

Je-li odpověď na otázku č.5 číslo větší než jedna, pokračujte otázkou č. 6, je-li Vaše odpověď 

„žádný", pokračujte prosím otázkou č. 15. 

6. Jakým způsobem byl zaměstnanec přij ímán? Sám nebo s t lumočníkem? 

7. Na jaké pozici pracuje(í) 

Dělnická pozice Pracovník IT 

Administrativní pracovník Vedoucí pracovník 

Jiné 

8. Plánujete rozšíření těchto pozic? 

Ano Ne 

9. Pořádáte další vzdělávání pracovníků? 

Ano Ne 

9a. Jestliže ano, mají o vzdělání zájem i zaměstnanci se sluchovým postižením? 

Ano Ne 

10. Máte problém komunikovat s č lověkem se sluchovým postižením? 

Ano Ne 

11. Jakým způsobem spolu komunikujete? 

Znakový jazyk Písemnou formou 
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Jak to jde (gesty, mluvením, psaním) Odezíráním 

Jiný způsob 

12. Školíte slyšící zaměstnance v komunikaci se sluchově post iženými? 

Ano Ne 

13. Je pro vás úleva na daních od státu motivující? 

Ano Ne 

14.Máte zájem o další zaměstnance se s luchovým post ižením? 

Ano Ne 

Děkuji za Vaše odpovědi 

15. Proč nezaměstnáváte osoby s post ižením? 

Naše společnost se zabývá výrobou zalomených hřídelí pro spalovací a zážehové motory 

nákladních a osobních automobilů (do délky až 1,5 metru) a výrobou válců pro válcování plechů 

za studena (o váze několika tun). 

16. Zaměstnával i jste je někdy v minulost i? 

Jestliže ano, proč nyní ne? 

Jestliže ne, proč? 

Jedná se o práci na rotačních obráběcích strojích ve výrobních halách což je naprosto 

nevyhovující prostředí pro postižené. 

17. Jste ochotn i zaměstnávat lidi s post ižením? 

Ano Ne 

18. Mys l í te si, že v oblasti, ve které podnikáte, je možnost pracovně uplatnit lidi se s luchovým 

post ižením? 

Ano Ne 

19. Jestliže ne, proč? 

Odpověděl jsem v otázce £.16. 

20. Mě l a by Vaše f i rma zájem o přednášku o sluchově post ižených? 

Ano Ne 

Děkuji za Váš čas a vyplnění dotazníku. 

Svobodová Alena, UK, Pedf, Speciální pedagogika, 5.ročník 
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M u b c a , s. r . o. 

1. Setkal/a jste se někdy s č lověkem se sluchovým postižením? 

Ano Ne 

2. Znáte některé organizace pomáhající najít práci l idem s postižením? Jaké? 

...ne 

3. Vytváříte pracovní pozice pro lidi s postižením? 

Ano vytváříme pozice zvlášť určené pro tuto skupinu 

Ano, vytváříme pozice, které jsou otevřeny všem 

Ne, vytváříme pozice pouze pro lidi bez postižení 

4. Pracuje ve vaší f irmě člověk s postižením? 

Ano Ne 

5. Kolik jich má sluchové postižení? 

Je-li odpověď na otázku č.5 číslo větší než jedna, pokračujte otázkou č. 6, je-li Vaše odpověď 

„žádný", pokračujte prosím otázkou č. 15. 

6. Jakým způsobem byl zaměstnanec přij ímán? Sám nebo s t lumočníkem? 

7. Na jaké pozici pracuje(í) 

Dělnická pozice Pracovník IT 

Administrativní pracovník Vedoucí pracovník 

Jiné 

8. Plánujete rozšíření těchto pozic? 

Ano 

9. Pořádáte další vzdělávání pracovníků? 

Ano Ne 

Ne 

9a. Jestliže ano, mají o vzdělání zájem i zaměstnanci se sluchovým postižením? 

Ano Ne 

10. Máte problém komunikovat s č lověkem se sluchovým postižením? 

Ano Ne 

11. Jakým způsobem spolu komunikujete? 

Znakový jazyk Písemnou formou 
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Jak to jde (gesty, m luven ím, psaním) Odez í rán ím 

Jiný způsob 

12. Škol í te slyšící zaměstnance v komunikac i se s luchově post i ženými? 

Ano Ne 

13. Je pro vás úleva na daních od státu mot ivuj íc í? 

Ano Ne 

14 .Má te zájem o další zaměstnance se s luchovým post i žen ím? 

Ano Ne 

Děkuji za Vaše odpovědi 

15. Proč nezaměstnáváte osoby s pos t i žen ím? 

v zh l edem k povaze výroby 

16. Zaměstnáva l i jste je někdy v minu lost i ? 

Jestl iže ano, proč nyní ne? 

Jestl iže ne, proč? 

v zh l edem k povaze výroby 

17. Jste ochotn i zaměstnávat lidi s post i žen ím? 

Ano Ne 

18. Mys l í t e si, že v oblast i , ve které podnikáte, je možnos t pracovně uplatni t lidi se s luchovým 

pos t i žen ím? 

Ano Ne 

19. Jestl iže ne, proč? 

v zh l edem k povaze výroby 

20. Mě l a by Vaše f i rma zájem o přednášku o s luchově post i žených? 

Ano Ne 

Děkuji za Váš čas a vyplnění dotazníku. 

Svobodová Alena, UK, Pedf, Speciální pedagogika, 5.ročník 
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Kovohutě Holding DT, a. s. 

1. Setkal/a jste se někdy s č lověkem se s luchovým post ižením? 

Ano 

2. Znáte některé organizace pomáhající najít práci l idem s post ižením? Jaké? 

Neznám 

3. Vytvář í te pracovní pozice pro lidi s post ižením? 

Naše a.s. má jako hlavní činnost výrobu a odbyt polotovarů z neželezných kovů průmyslovým 

způsobem, je tedy malá možnost vytvořit pozice zvlášť určené pro tuto skupinu 

4. Pracuje ve vaší f i rmě člověk s post ižením? 

Ano -se sníženou pracovní schopností, ale ne se s post ižením sluchu 

5. Kolik j ich má sluchové postižení? 

15. Proč nezaměstnáváte osoby s post ižením? 

Vzh ledem k výrobní činnosti není možné 

16. Zaměstnával i jste je někdy v minulost i? 

Není, vzh ledem k výrobní činnosti není možné 

17. Jste ochotn i zaměstnávat lidi s post ižením? 

Není více možné 

18. Mys l í te si, že v oblasti, ve které podnikáte, je možnost pracovně uplatnit lidi se s luchovým 

post ižením? 

19. Jestliže ne, proč? 

Možnos t úrazu apod. 

20. Mě la by Vaše f irma zájem o přednášku o sluchově post ižených? 

Ne, bohužel nelze 
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Procter & Gamble - Rakona, s. r. o. 

1. Setkal/a jste se někdy s člověkem se sluchovým postižením? 

Ano 

2. Znáte některé organizace pomáhající najít práci l idem s postižením? Jaké? 

NE 

3. Vytváříte pracovní pozice pro lidi s postižením? 

Pracovní pozice se u nás přímo nevytváří, ale jsou tady také pracovni role, kam může být zařazen 

člověk se určitým zdravotním omezením. 

4. Pracuje ve vaší f irmě člověk s postižením? 

Ano (máme zde několik pracovníku se ZPS a DIČ) 

5. Kolik jich má sluchové postižení? Pouze jeden, který má hluchotu jen na jedno ucho, na druhé 

slyší normálně. 

Je-li odpovědna otázku č.5 číslo větší než jedna, pokračujte otázkou č. 6, je-li Vaše odpověď 

„žádný", pokračujte prosím otázkou č. 15. 

6. Jakým způsobem byl zaměstnanec přij ímán? Sám nebo s t l umočn í k em?— 

7. Na jaké pozici pracuje(í) 

D ě l n i c k á P ° z i c e Pracovník IT 

Administrativní pracovník . . . 
Vedoucí pracovník 

J i n é ř i d i č m o t o r o v é h ° vozíku - pracuje převážně venku nebo ve skladech, kde je 

prostředí nehlučné. 

8. Plánujete rozšíření těchto pozic? 

Ne 

9. Pořádáte další vzdělávání pracovníků? 

Ano - nevím, jaké konkrétně máte na mysli, u nás se zaměstnanci pravidelně školí (nejenom 

zákonná školení), dále pak mohou navštěvovat kurzy PC a kurzy angličtiny (pokud tyto znalosti 

jejich náplň práce vyžaduje). 

9a. Jestliže ano, mají o vzdělání zájem i zaměstnanci se sluchovým postižením? 

Ano N e 

10. Máte problém komunikovat s č lověkem se s luchovým post ižením? 
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Nevím, zda bych neměla. Se sluchově post iženým člověkem jsem se, za 15 let 

co tu pracuji, ještě nesetkala. 

11. Jakým způsobem spolu komunikujete? 

Znakový jazyk 

P ísemnou formou 

Jak to jde (gesty, mluvením, psaním) 

Odezíráním 

Jiný způsob 

12. Školíte slyšící zaměstnance v komunikaci se s luchově post iženými? 

Ano Ne 

13. Je pro vás úleva na daních od státu motivuj íc í? 

Ano Ne 

14.Máte zájem o další zaměstnance se s luchovým post ižením? 

Ano Ne 

Děkuji za Vaše odpovědi 

15. Proč nezaměstnáváte osoby s post ižením? 

Naše provozy jsou hlučné, takže pro sluchově postižené zakázané. Kanceláře mají charakter open 

space, kde pracuje velké množství zaměstnanců (hlasitá řeč, telefony). 

16. Zaměstnával i jste je někdy v minulost i? 

Jestliže ano, proč nyní ne? 

17. Jste ochotn i zaměstnávat lidi s post ižením? S j iným než s luchovým -ano 

18. Mys l í te si, že v oblasti, ve které podnikáte, je možnost pracovně uplatnit lidi se s luchovým 

post ižením? 

19. Jestliže ne, proč? Viz výše 

20. Mě la by Vaše f i rma zájem o přednášku o sluchově post ižených? 

Ne 

Děkuji za Váš čas a vyplnění dotazníku. 

Svobodová Alena, UK, Pedf, Speciální pedagogika, 5.ročník 

Jestliže ne, proč? NE - důvody viz výše 

Ne 
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Saint - Gobain Sckurit CR, s. r. o. 

1. Setkal/a jste se někdy s člověkem se sluchovým postižením? 

• A n o * Ne 
i á jf 

2. Znáte některé organizace pomáhající najít práci l idem s postižením? Jaké? 

3. Vytváříte pracovní pozice pro lidi s postižením? 

Ano vytváříme pozice zvlášť určené pro tuto skupinu 

Ano, vytváříme pozice, které jsou otevřeny všem 

»" Ne, vytváříme pozice pouze pro lidi bez postižení 
- ŕ 

4. Pracuje ve vašíTírmě člověk s postižením? 

- A n o - 1 v r J L" i ^ i. i r r t 
m » 
Ü m 

5. Kolik jich máw^uchóvé postižení? 

Je-li odpověď na otázku č.5 číslo větší než jedna, pokračujte otázkou č. 6, je-li Vaše odpověď 

„žádný", pokračujte prosím otázkou č. 15. 

6. Jakým způsobem byl zaměstnanec přij ímán? Sám nebo s t lumočníkem? 

7. Na jaké pozici pracuje(í) 

• Dělnii-ká pozice 
m i 
V. V 

Administrativní pracovník 

.bdlil. 

Pracovník IT 

Vedoucí pracovník 

Jiné. 

8. Plánujete rozšíření těchto pozic? 

Ano Ne 

9. Pořádáte další vzdělávání pracovníků? 

/ Á n o \ Ne 
i i 

9a. Jestliže ano/májí o vzdělání zájem i zaměstnanci se sluchovým postižením? 
^ ""v 

* Ano '* Ne 
V J 

10. Máte prob lémTomunikovat s č lověkem se sluchovým postižením? 

Ano <Me 

11. Jakým způsobem spolu komunikujete? 

Znakový jazyk • Písemnou formou 
% ä 
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Jak to jde (gesty, mluvením, psaním) Odezíráním 

Jiný způsob má částečně zachován sluch, naslouchátko.. 

12. Školíte slyšící zaměstnance v komunikaci se sluchově post iženými? 

Ano 

13. Je pro vás úleva na daních od státu m o t i v u j í ^ 

Ano 

14.Máte zájem o další zaměstnance se sluchovýmTpostižením? 

Ano 

Děkuji za Vaše odpovědi 

O 
© 

15. Proč nezaměstnáváte osoby s post ižením? 

neodpovídá tomu charakter výroby 

16. Zaměstnával i jste je někdy v minulost i? ne 

Jestliže ano, proč nyní ne? 

Jestliže ne, proč? 

neodpovídá tomu charakter výroby. 

17. Jste ochotn i zaměstnávat lidi s post ižením? 

Ano 

18. Mys l í te si, že v oblasti, ve které podnikáte, j^mrrfhost pracovně uplatnit lidi se s luchovým 

post ižením? 

Ano © 
19. Jestliže ne, proč? 

neodpovídá tomu charakter výroby. 

20. Mě l a by Vaše f i rma zájem o přednášku o s luchově post ižených? 

Ano 

Děkuji za Váš čas a vyplnění dotazníku. 

Svobodová Alena, UK, Pedf, Speciální pedagogika, 5.ročník 

o s luchové 

© 
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Jana, s. r. o. 

1. Setkal/a jste se někdy s člověkem se sluchovým postižením? 

Ano 

2. Znáte některé organizace pomáhající najít práci l idem s postižením? Jaké? 

Jen některé, které je zaměstnávají - např. FOKUS,HEWER, s.r.o. 

3. Vytváříte pracovní pozice pro lidi s postižením? 

Ano vytváříme pozice zvlášť určené pro tuto skupinu 

Ano, vytvář íme pozice, které isou otevřeny všem 

Ne, vytváříme pozice pouze pro lidi bez postižení 

4. Pracuje ve vaší f irmě člověk s postižením? 

Ano 

5. Kolik jich má sluchové postižení? 

žádný 

Je-li odpověď na otázku č.5 číslo větší než jedna, pokračujte otázkou č. 6, je-li Vaše odpověď 

„žádný", pokračujte prosím otázkou č. 15. 

6. Jakým způsobem byl zaměstnanec přij ímán? Sám nebo s t lumočníkem? 

7. Na jaké pozici pracuje(í) 

Dělnická pozice Pracovník IT 

Administrativní pracovník Vedoucí pracovník 

Jiné 

8. Plánujete rozšíření těchto pozic? 

Ano Ne 

9. Pořádáte další vzdělávání pracovníků? 

Ano Ne 

9a. Jestliže ano, mají o vzdělání zájem i zaměstnanci se sluchovým postižením? 

Ano Ne 

10. Máte problém komunikovat s č lověkem se sluchovým postižením? 

Ano Ne 

11. Jakým způsobem spolu komunikujete? 

Znakový jazyk Písemnou formou 

- 1 3 8 -



Jak to jde (gesty, mluvením, psaním) Odezíráním 

Jiný způsob 

12. Školíte slyšící zaměstnance v komunikaci se s luchově post iženými? 

Ano Ne 

13. Je pro vás úleva na daních od státu motivující? 

Ano Ne 

14.Máte zájem o další zaměstnance se s luchovým post ižením? 

Ano Ne 

Děkuji za Vaše odpovědi 

15. Proč nezaměstnáváte osoby s post ižením? 

Z a m ě s t n á v á m e a p l n í m e z á k o n n ý p o v i n n ý p o d í l t ě c h t o z a m ě s t n a n c ů 

16. Zaměstnával i jste je někdy v minulost i? 

Jestliže ano, proč nyní ne? 

. . .zaměstnáváme je dosud 

Jestliže ne, proč? 

17. Jste ochotn i zaměstnávat lidi s post ižením? 

Ano 

18. Mys l í te si, že v oblasti, ve které podnikáte, je možnost pracovně uplatnit lidi se s luchovým 

post ižením? 

Ne 

19. Jestliže ne, proč? 

Z důvodu špatné komunikace zaměstnance s nadřízeným, př ípadně se zákazníkem. Byl by nutný 

doprovod na pracovišt i a to nelze vždy zajistit. 

20. Mě la by Vaše f irma zájem o přednášku o s luchově post ižených? 

Ne 

Děkuj i za Váš čas a vyp lněn í dotazn íku. 

Svobodová A lena, UK, Pedf, Speciální pedagogika, 5.ročník 
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Cembrit CZ, a. s. 

1. Setkal/a jste se někdy s č lověkem se sluchovým postižením? 

Ano Ne 

2. Znáte některé organizace pomáhající najít práci l idem s postižením? Jaké? 

ne 

3. Vytváříte pracovní pozice pro lidi s postižením? 

Ano vytváříme pozice zvlášť určené pro tuto skupinu 

Ano, vytváříme pozice, které jsou otevřeny všem 

Ne, v y t v á ř í m e poz ice p o u z e p r o lidi bez pos t i žen í 

4. Pracuje ve vaší f irmě člověk s postižením? 

Ano Ne 

5. Kolik jich má sluchové postižení? 

0 

Je-li odpověď na otázku č.5 číslo větší než jedna, pokračujte otázkou č. 6, je-li Vaše odpověď 

„žádný", pokračujte prosím otázkou č. 15. 

6. Jakým způsobem byl zaměstnanec přij ímán? Sám nebo s t lumočníkem? 

7. Na jaké pozici pracuje(í) 

Dělnická pozice Pracovník IT 

Administrativní pracovník Vedoucí pracovník 

Jiné 

8. Plánujete rozšíření těchto pozic? 

Ano Ne 

9. Pořádáte další vzdělávání pracovníků? 

Ano Ne 

9a. Jestliže ano, mají o vzdělání zájem i zaměstnanci se sluchovým postižením? 

Ano Ne 

10. Máte problém komunikovat s č lověkem se sluchovým postižením? 

Ano Ne 

11. Jakým způsobem spolu komunikujete? 

Znakový jazyk Písemnou formou 

- 1 4 0 -



Jak to jde (gesty, mluvením, psaním) Odezíráním 

Jiný způsob 

12. Školíte slyšící zaměstnance v komunikaci se sluchově post iženými? 

Ano Ne 

13. Je pro vás úleva na daních od státu motivující? 

Ano Ne 

14.Máte zájem o další zaměstnance se s luchovým post ižením? 

Ano Ne 

Děkuji za Vaše odpovědi 

15. Proč nezaměstnáváte osoby s post ižením? 

rizikové práce, práce se zvýšenou tělesnou námahou, zvýšené riziko hluku 

16. Zaměstnával i jste je někdy v minulost i? 

Jestliže ano, proč nyní ne? 

Jestliže ne, proč? 

popsáno v bodě 15 

17. Jste ochotni zaměstnávat lidi s post ižením? 

Ano Ne 

18. Mysl í te si, že v oblasti, ve které podnikáte, je možnost pracovně uplatnit lidi se s luchovým 

post ižením? 

Ano Ne 

19. Jestliže ne. proč? 

popsáno v bodě 15 

20. Mě la by Vaše f i rma zájem o přednášku o sluchově post ižených? 

Ano Ne 

Děkuji za Váš čas a vyplnění dotazníku. 

Svobodová Alena, UK, Pedf, Speciální pedagogika, S.ročník 

- 1 4 1 -



Linde + Wiemann CZ, s. r. o. 

1. Setkal/a jste se někdy s č lověkem se s luchovým post ižením? 

Ano Ne 

2. Znáte některé organizace pomáhajíc í najít práci l idem s post ižením? Jaké? 

neznám - nebo o tom nevím, že by pomáhal 

3. Vytváříte pracovní pozice pro lidi s post ižením? 

Ano vytvář íme pozice zvlášť určené pro tuto skupinu 

Ano, vytvář íme pozice, které jsou otevřeny všem 

Ne, vytvář íme pozice pouze pro lidi bez postižení 

- nervytváříme 

4. Pracuje ve vaší f i rmě člověk s post ižením? 

Ano Ne 

Pracují u nás zaměstnanci se zhoršeným sluchem, hluší ne. 

5. Kolik jich má sluchové postižení? 

Je-li odpověď na otázku č.5 číslo větší nezjedná, pokračujte otázkou č. 6, je-li Vaše odpověď 

„žádný", pokračujte prosím otázkou č. 15. 

6. Jakým způsobem byl zaměstnanec př i j ímán? Sám nebo s t lumočn íkem? 

7. Na jaké pozici pracuje(í) 

Dělnická pozice Pracovník IT 

Administrat ivní pracovník Vedoucí pracovník 

Jiné 

8. Plánujete rozšíření těchto pozic? 

Ano Ne 

9. Pořádáte další vzdělávání pracovníků? 

Ano Ne 

9a. Jestliže ano, mají o vzdělání zájem i zaměstnanci se s luchovým post ižením? 

Ano Ne 

10. Má te problém komunikovat s č lověkem se s luchovým post ižením? 

Ano Ne 

- 1 4 2 -



11. Jakým způsobem spolu komunikujete? 

Znakový jazyk Jak to jde (gesty, mluvením, psaním) 

P ísemnou fo rmou Odez í rán ím 

Jiný způsob 

12. Škol íte slyšící zaměstnance v komunikaci se s luchově post iženými? 

Ne 

13. Je pro vás úleva na daních od státu motivuj íc í? 

Ano Ne 

14.Máte zájem o další zaměstnance se s luchovým post ižením? 

Ano Ne 

Děkuji za Vaše odpovědi 

15. Proč nezaměstnáváte osoby s post ižením? 

...osoby s post ižením zaměstnáváme, jen ne zrovna se s luchovým 

16. Zaměstnával i jste je někdy v minulost i? 

Jestliže ano, proč nyní ne? 

Jestliže ne, proč? 

Ještě jsem se nesetkala s úplně hluchým člověkem, který by u nás žádal o práci 

17. Jste ochotn i zaměstnávat lidi s post ižením? 

Ano N e 

V případě, že to povolí lékař (riziko hluku) asi by nebyl velký problém 

18. Mys l í te si, že v oblasti, ve které DodnikátP m .. 
p a m k a t e ' J e m o z n o s t Pracovně uplatnit lidi se s luchovým 

post ižením? 

Ano N e 

19. Jestliže ne, proč? 

20. Mě l a by Vaše f i rma zájem o přednášku o sluchově post ižených? 

Ano Me 

Děkuji za Váš čas a vyplnění dotazníku. 

Svobodová Alena, UK, Pedf, Speciální pedagogika, S.ročník 

- 1 4 3 -



Ustav pro hospodárskou úpravu lesů 

1. Setkal/a jste se někdy s člověkem se sluchovým postižením? 

§ 8 3 Ne 

2. Znáte některé organizace pomáhající najít práci l idem s postižením? Jaké? 

3. Vytváříte pracovní pozice pro lidi s postižením? 

Ano vytváříme pozice zvlášť určené pro tuto skupinu 

Ano, vytváříme pozice, které jsou otevřeny všem 

Ne, vytváříme pozice pouze pro lidi bez postižení 

4. Pracuje ve vaší f irmě člověk s postižením? 

Ano Ne 

5. Kolik jich má sluchové postižení? 

0 

Je-li odpověď na otázku č.5 číslo větší než jedna, pokračujte otázkou č. 6, je-li Vaše odpověď 

„žádný", pokračujte prosím otázkou č. 15. 

6. Jakým způsobem byl zaměstnanec přij ímán? Sám nebo s t lumočníkem? 

7. Na jaké pozici pracuje(í) 

Dělnická pozice Pracovník IT 

Administrativní pracovník Vedoucí pracovník 

Jiné 

8. Plánujete rozšíření těchto pozic? 

Ano N e 

9. Pořádáte další vzdělávání pracovníků? 

Ano N e 

9a. Jestliže ano, mají o vzdělání zájem i zaměstnanci se sluchovým postižením? 

Ano N e 

10. Máte problém komunikovat s č lověkem se sluchovým postižením? 

Ano 
Ne 

11. Jakým způsobem spolu komunikujete? 

Znakový jazyk 
Písemnou formou 
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Jak to jde (gesty, m luven ím, psaním) Odez í rán ím 

Jiný způsob 

12. Škol í te slyšící zaměstnance v komunikac i se s luchově post i ženými? 

Ano Ne 

13. Je pro vás úleva na dan ích od státu mot ivuj íc í? 

Ano Ne 

14 .Má te zájem o další zaměstnance se s luchovým post i žen ím? 

Ano Ne 

Děkuji za Vaše odpovědi 

15. Proč nezaměstnává te osoby s pos t i žen ím? 

16. Zaměstnáva l i jste je někdy v minu los t i ? 

Jestl iže ano, proč nyní ne? 

Jestl iže ne, proč? 

17. Jste ochotn i zaměstnávat lidi s post i žen ím? 

Ano Ne 

18. Mys l í t e si, že v oblast i , ve které podnikáte, je možnos t pracovně uplatnit lidi se s luchovým 

pos t i žen ím? 

Ne 

19. Jestl iže ne, proč? 

20. Mě l a by Vaše f i rma zájem o p řednášku o s luchově post i žených? 

H Ne 

Děkuji za Váš čas a vyplnění dotazníku. 

Svobodová Alena, UK, Pedf, Speciální pedagogika, S.ročník 
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Obchodní tiskárny, a. s. 

1. Setkal/a jste se někdy s člověkem se sluchovým postižením? 

Ano Ne 

2. Znáte některé organizace pomáhající najít práci l idem s postižením? Jaké? 

...Ne 

3. Vytváříte pracovní pozice pro lidi s postižením? 

Ano vytváříme pozice zvlášť určené pro tuto skupinu 

Ano, vytváříme pozice, které jsou otevřeny všem 

Ne, vytváříme pozice pouze pro lidi bez postižení 

4. Pracuje ve vaší f irmě člověk s postižením? 

Ano Ne 

5. Kolik jich má sluchové postižení? 

0 

Je-li odpověď na otázku č.5 číslo větší než jedna, pokračujte otázkou č. 6, je-li Vaše odpověď 

„žádný", pokračujte prosím otázkou č. 15. 

6. Jakým způsobem byl zaměstnanec přij ímán? Sám nebo s t lumočníkem? 

7. Na jaké pozici pracuje(í) 

Dělnická pozice P r a c o v n f k | y 

Administrativní pracovník V e d o u d p r a c o v n f k 

Ne 

Jiné 

8. Plánujete rozšíření těchto pozic? 

Ano 

9. Pořádáte další vzdělávání pracovníků? 

Ano N e 

9a. Jestliže ano, mají o vzdělání zájem i zaměstnanci se sluchovým postižením? 

Ano N e 

10. Máte problém komunikovat s č lověkem se sluchovým postižením? 

Ano N e 

11. Jakým způsobem spolu komunikujete? 

Znakový jazyk 
Písemnou formou 
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Jak to jde (gesty, mluvením, psaním) Odez í rán ím 

Jiný způsob 

12. Školíte slyšící zaměstnance v komunikaci se sluchově post iženými? 

Ano Ne 

13. Je pro vás úleva na daních od státu motivuj íc í? 

Ano Ne 

14.Máte zájem o další zaměstnance se s luchovým post ižením? 

Ano Ne 

Děkuji za Vaše odpovědi 

15. Proč nezaměstnáváte osoby s post ižením? 

16. Zaměstnával i jste je někdy v minulost i? 

Jestliže ano, proč nyní ne? 

Jestliže ne, proč? 

17. Jste ochotn i zaměstnávat lidi s post ižením? 

Ano Ne 

18. Mys l í te si, že v oblasti, ve které podnikáte, je možnost pracovně uplatnit lidi se s luchovým 

post ižením? 

Ano N e 

19. Jestliže ne, proč? 

20. Mě l a by Vaše f i rma zájem o přednášku o s luchově post ižených? 

Ano M e 

Děkuj i za Váš čas a vyp lněn í dotazn íku. 

Svobodová A lena, UK, Pedf, Speciá ln í pedagogika, 5.ročník 
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VF Czech Services, s. r. o. 

1. Setkal/a jste se někdy s č lověkem se sluchovým postižením? 

Ano H% 

2. Znáte některé organizace pomáhající najít práci l idem s postižením? Jaké? 

McDonalds 

3. Vytváříte pracovní pozice pro lidi s postižením? 

Ano vytváříme pozice zvlášť určené pro tuto skupinu 

Ano, vytváříme pozice, které jsou otevřeny všem 

No, vytváříme pozice pouze pro lidi boz postižení 

4. Pracuje ve vaší f irmě člověk s postižením? 

Ne 

5. Kolik jich má sluchové postižení? 

Je-li odpověď na otázku č.5 číslo větší než jedna, pokračujte otázkou č. 6, je-li Vaše odpověď 

„žádný", pokračujte prosím otázkou č. 15. 

6. Jakým způsobem byl zaměstnanec přij ímán? Sám nebo s t lumočníkem? 

7. Na jaké pozici pracuje(í) 

Dělnická pozice 

Administrativní pracovník 

Jiné 

8. Plánujete rozšíření těchto pozic? 

Ano 

9. Pořádáte další vzdělávání pracovníků? 

Ano 

Pracovník IT 

Vedoucí pracovník 

Ne 

Ne 

9a. Jestliže ano, mají o vzdělání zájem i zaměstnanci se sluchovým postižením? 

Ano N e 

10. Máte problém komunikovat s č lověkem se sluchovým postižením? 

Ano 
Ne 

11. Jakým způsobem spolu komunikujete? 

Znakový jazyk 
Písemnou formou 
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Jak to jde (gesty, mluvením, psaním) Odezíráním 

Jiný způsob 

12. Školíte slyšící zaměstnance v komunikaci se s luchově post iženými? 

Ano Ne 

13. Je pro vás úleva na daních od státu motivuj íc í? 

Ano Ne 

14.Máte zájem o další zaměstnance se s luchovým post ižením? 

Ano Ne 

Děkuji za Vaše odpovědi 

15. Proč nezaměstnáváte osoby s post ižením? 

Provoz distr ibučního centra bohužel neumožňuje zaměstnat post ižené osoby. Zvýžená rizikovost 

provozu 

16. Zaměstnával i jste je někdy v minulost i? 

Jestliže ano, proč nyní ne? 

Jestliže ne, proč? 

Nedostatek pozic, kde by bylo možné uvedené osoby alokovat. 

17. Jste ochotn i zaměstnávat lidi s post ižením? 

H% A n o 

18. Mys l í te si, že v oblasti, ve které podnikáte, je možnost pracovně uplatnit lidi se s luchovým 

post ižením? 

19. Jestliže ne, proč? 

Rizikovost provozu 

Ne 

20. Mě la by Vaše f i rma zájem o přednášku o s luchově post ižených? 

Ne 

Děkuji za Váš čas a vyplnění dotazníku. 

Svobodová Alena, UK, Pedf, Speciální pedagogika, 5.ročník 
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Povltavské mlékárny, a. s. 

1. Setkal/a jste se někdy s člověkem se sluchovým postižením? 

• Ne 
2. Znáte některé organizace pomáhající najít práci l idem s postižením? Jaké? 

NE 

3. Vytváříte pracovní pozice pro lidi s postižením? 

Ano vytváříme pozice zvlášť určené pro tuto skupinu 

Ne, vytváříme pozice pouze pro lidi bez postižení 

4. Pracuje ve vaší f irmě člověk s postižením? 

Ano £ 

5. Kolik jich má sluchové postižení? 

Je-li odpovědna otázku č.5 číslo větší než jedna, pokračujte otázkou č. 6, je-li Vaše odpověď 

„žádný", pokračujte prosím otázkou č. 15. 

6. Jakým způsobem byl zaměstnanec přij ímán? Sám nebo s t lumočníkem? 

7. Na jaké pozici pracuje(í) 

Dělnická pozice P r a c o v n í k | T 

Administrativní pracovník V e d o u d p r a c o v n f k 

Jiné 

8. Plánujete rozšíření těchto pozic? 

Ano N e 

9. Pořádáte další vzdělávání pracovníků? 

Ano N e 

9a. Jestliže ano, mají o vzdělání zájem i zaměstnanci se sluchovým postižením? 

Ano N e 

10. Máte problém komunikovat s č lověkem se sluchovým postižením? 

Ano Ne 

11. Jakým způsobem spolu komunikujete? 

Znakový jazyk 
Písemnou formou 
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Jak to jde (gesty, mluvením, psaním) Odezíráním 

Jiný způsob 

12. Školíte slyšící zaměstnance v komunikaci se sluchově post iženými? 

Ano Ne 

13. Je pro vás úleva na daních od státu motivuj íc í? 

Ano Ne 

14.Máte zájem o další zaměstnance se s luchovým post ižením? 

Ano Ne 

Děkuji za Vaše odpovědi 

15. Proč nezaměstnáváte osoby s post ižením? 

16. Zaměstnával i jste je někdy v minulost i? | 

Jestliže ano, proč nyní ne? 

Jestliže ne, proč? 

17. Jste ochotn i zaměstnávat lidi s post ižením? 

• 

18. Mys l í te si, že v oblasti, ve které podnikáte, je možnost pracovně uplatnit lidi se s luchovým 

post ižením? 

H 

19. Jestliže ne, proč? 

20. Mě la by Vaše f i rma zájem o přednášku o sluchově post ižených? 

Ano í 

Děkuj i za Váš čas a vyp lněn í dotazn íku. 

Svobodová A lena, UK, Pedf, Speciální pedagogika, 5.ročník 

- 1 5 1 -



Linct, s. r.o. 

1. Setkal/a jste se někdy s člověkem se sluchovým postižením? 

Ano Ne 

2. Znáte některé organizace pomáhající najít práci l idem s postižením? Jaké? 

NE 

3. Vytváříte pracovní pozice pro lidi s postižením? 

Ano vytváříme pozice zvlášť určené pro tuto skupinu 

Ano, vytváříme pozice, ktoré jsou otevřeny všem 

Ne, vytváříme pozice pouze pro lidi bez postižení 

4. Pracuje ve vaší f irmě člověk s postižením? 

Ano Ne 

5. Kolik jich má sluchové postižení? 

jeden 

Je-li odpověď na otázku č.5 číslo větší než jedna, pokračujte otázkou č. 6, je-li Vaše odpověď 

„žádný", pokračujte prosím otázkou č. 15. 

6. Jakým způsobem byl zaměstnanec přij ímán? Sám nebo s t lumočníkem? 

S t lumočníkem - s otcem 

7. Na jaké pozici pracuje(í) 

Dělnická pozice Procovník IT 

Administrativní pracovník Vedoucí pracovník 

Jiné 

8. Plánujete rozšíření těchto pozic? 

Ano Ne 

9. Pořádáte další vzdělávání pracovníků? 

Aoe Ne 

9a. Jestliže ano, mají o vzdělání zájem i zaměstnanci se sluchovým postižením? 

Ano Ne 

10. Máte problém komunikovat s č lověkem se sluchovým postižením? 

Ano Ne 

11. Jakým způsobem spolu komunikujete? 

Znakový jazyk Písemnou formou 
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Jak to jde (gesty, mluvením, psaním) Odezíráním 

Jiný způsob 

12. Školíte slyšící zaměstnance v komunikaci se sluchově postiženými? 

Ano Ne 

13. Je pro vás úleva na daních od státu motivující? 

Ano Ne 

14.Máte zájem o další zaměstnance se sluchovým postižením? 

Ano Ne 

Děkuji za Vaše odpovědi 

15. Proč nezaměstnáváte osoby s postižením? 

z důvodu omezení klasifikace pracovních pozic 

16. Zaměstnávali jste je někdy v minulosti? 

Jestliže ano, proč nyní ne? 

Jestliže ne, proč? 

17. Jste ochotni zaměstnávat lidi s postižením? 

Ano Ne 

18. Mysl í te si, že v oblasti, ve které podnikáte, je možnost pracovně uplatnit lidi se sluchovým 

postižením? 

Ano Ne 

19. Jestliže ne, proč? 

20. Mě la by Vaše firma zájem o přednášku o sluchově postižených? 

Ano Ne 

Děkuji za Váš čas a vyplnění dotazníku. 

Svobodová Alena, UK, Pedf, Speciální pedagogika, S.ročník 
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Statutární město Kladno 

1. Setkal/a jste se někdy s č lověkem se sluchovým postižením? 

Ano Ne 

2. Znáte některé organizace pomáhající najít práci l idem s postižením? Jaké? 

Konkrétně neznám, ale předpokládám, že se zapojuje Svaz invalidů 

3. Vytváříte pracovní pozice pro lidi s postižením? 

Ano vytváříme pozice zvlášť určené pro tuto skupinu 

Ano, vytvář íme pozice, které jsou otevřeny všem 

Ne, vytváříme pozice pouze pro lidi bez postižení 

4. Pracuje ve vaší f irmě člověk s postižením? 

Ano Ne 

5. Kolik jich má sluchové postižení? 

Žádný 

Je-li odpověď na otázku č.5 číslo větší než jedna, pokračujte otázkou č. 6, je-li Vaše odpověď 

„žádný", pokračujte prosím otázkou č. 15. 

6. Jakým způsobem byl zaměstnanec přij ímán? Sám nebo s t lumočníkem? 

7. Na jaké pozici pracuje(í) 

Dělnická pozice Pracovník IT 

Administrativní pracovník Vedoucí pracovník 

Jiné 

8. Plánujete rozšíření těchto pozic? 

Ano 

9. Pořádáte další vzdělávání pracovníků? 

Ano 

Ne 

Ne 

9a. Jestliže ano, mají o vzdělání zájem i zaměstnanci se sluchovým postižením? 

Ano Ne 

10. Máte problém komunikovat s č lověkem se sluchovým postižením? 

Ano Ne 
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11. Jakým způsobem spolu komunikujete? 

Znakový jazyk Jak to jde (gesty, mluvením, psaním) 

Písemnou formou Odezíráním 

Jiný způsob 

12. Školíte slyšící zaměstnance v komunikaci se sluchově postiženými? 

Ano Ne 

13. Je pro vás úleva na daních od státu motivující? 

Ano Ne 

14.Máte zájem o další zaměstnance se sluchovým postižením? 

Ano Ne 

Děkuji za Vaše odpovědi 

15. Proč nezaměstnáváte osoby s postižením? 

Jak je výše uvedeno, osoby s postižením zaměstnáváme, žádná z nich však nemá postižení 

sluchové 

16. Zaměstnávali jste je někdy v minulosti? 

Jestliže ano, proč nyní ne? 

Osoby se zdravotním postižením zaměstnáváme v současnosti a zaměstnávali 

jsme je i dříve 

Jestliže ne, proč? 

17. Jste ochotni zaměstnávat lidi s postižením? 

Ano Ne 

18. Mysl í te si, že v oblasti, ve které podnikáte, je možnost pracovně uplatnit lidi se sluchovým 

postižením? 

Ano Nc 

Nevím, záleželo by na konkrétním případu a míře postižení uchazeče a zaměření 

konkrétního systemizovaného pracovního místa. Určitá míra uplatnění by, podle 

mého názoru, mohla být na odborech se sociálním zaměřením. 

19. Jestliže ne, proč? 

20. Měla by Vaše firma zájem o přednášku o s luchově postižených? 

Ano Ne 
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Wagon Automotive, s. r. o. 

1. Setkal/a jste se někdy s člověkem se sluchovým postižením? 

Ano Ne 

2. Znáte některé organizace pomáhající najít práci l idem s postižením? Jaké? 

N o 

3. Vytváříte pracovní pozice pro lidi s postižením? 

Ano vytváříme pozice zvlášť určené pro tuto skupinu 

Ano, vytváříme pozice, které jsou otevřeny všem 

Ne, vytváříme pozice pouze pro lidi bez postižení 

4. Pracuje ve vaší f irmě člověk s postižením? 

Ano Ne 

5. Kolik jich má sluchové postižení? 

n 

Je-li odpověď na otázku č.5 číslo větší než jedna, pokračujte otázkou č. 6, je-li Vaše odpověď 

„žádný", pokračujte prosím otázkou č. 15. 

6. Jakým způsobem byl zaměstnanec přij ímán? Sám nebo s t lumočníkem? 

7. Na jaké pozici pracuje(í) 

Dělnická pozice Pracovník IT 

Administrativní pracovník Vedoucí pracovník 

Jiné 

8. Plánujete rozšíření těchto pozic? 

Ano Ne 

9. Pořádáte další vzdělávání pracovníků? 

Ano Ne 

9a. Jestliže ano, mají o vzdělání zájem i zaměstnanci se sluchovým postižením? 

Ano Ne 

10. Máte problém komunikovat s č lověkem se sluchovým postižením? 

Ano Ne 

11. Jakým způsobem spolu komunikujete? 

Znakový jazyk Písemnou formou 
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Jak to jde (gesty, m luven ím, psaním) Odez í rán ím 

Jiný způsob 

12. Škol í te slyšící zaměstnance v komun ikac i se s luchově post i ženými? 

Ano Ne 

13. Je pro vás úleva na dan ích od státu mot ivuj íc í? 

Ano Ne 

14 .Má te zájem o další zaměstnance se s luchovým post i žen ím? 

Ano Ne 

Děkuji za Vaše odpovědi 

15. Proč nezaměstnáváte osoby s post i žen ím? 

Z aměs t n á váme Dracovníkv ze ZPS. 

16. Zaměstnáva l i jste je někdy v minu lost i ? 

Jest l iže ano, proč nyní ne? 

Jestl iže ne, proč? 

17. Jste ocho tn i zaměstnávat lidi s pos t i žen ím? 

Ano Ne 

18. Mys l í t e si, že v oblast i , ve které podnikáte, je možnos t pracovně uplatnit lidi se s luchovým 

post i žen ím? 

Ano Ne 

19. Jestl iže ne, proč? 

Naše vý robn í p racov i š tě jsou k las i f i kována jako m ís ta s r i z i kem h luku, l idé s pos t i ž en ím s luchu 

zde ze zd ravo tn í ch dů vodů vůbec nesměj í p racovat . Uchazeče na poz ice m i m o vý robn í p ros to ry 

v yb í r áme dle kva l i f i kačn ích požadavků konk ré tn í poz ice. 

20. Mě l a by Vaše f i rma zájem o přednášku o s luchově post i žených? 

Ano Ne 

Děkuji za Váš čas a vyplnění dotazníku. 

Svobodová Alena, UK, Pedf, Speciální pedagogika, 5.ročník 
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