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Anotace 

Diplomová práce „Lidé s mentálním postižením na trhu práce v ČR“ pojednává o 

službách zaměstnanosti, které jsou v České republice nabízeny lidem se 

zdravotním – zejména mentálním – postižením. Nízká zaměstnanost lidí 

s mentálním postižením je pojata jako celospolečenský problém, který prohlubuje 

sociální vyloučení těchto osob a navíc nadměrně zatěžuje veřejné rozpočty. 

Diplomová práce analyzuje služby zaměstnanosti zajišťované státem a porovnává 

je se službou podporované zaměstnávání, kterou poskytují nestátní neziskové 

organizace. Zaměřuje se na hledání silných stránek obou typů služeb a možnosti 

jejich propojení, které by směřovalo k řešení nízké zaměstnanosti lidí s mentálním 

postižením. Součástí diplomové práce jsou rozhovory s aktéry, kteří se na řešení 

problému podílejí.  
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Diploma thesis “People with mental handicap on the employment market in the 

Czech Republic” deals with employment services offered to people with disabilities 

– especially with mental disabilities – in Czech Republic. Low employment of the 
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exclusion of these people in addition to burdening national budget. Diploma thesis 

analyzes employment services which state provides and compares it with non-

governmental organizations´ services. It targets strengths of both types of these 

services and possibilities of connection and aims at solutions of low employment 

problem of people with mental disabilities. Interviews with stakeholders participating 

at solutions of this problem are also parts of diploma thesis.  
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Stručná charakteristika práce: 

Osob s mentálním postižením žije v České republice více než 300 tisíc. Dlouhá léta 

žili tito lidé na okraji společnosti. Od pádu komunistického režimu se přístup k nim 

proměňuje a o jejich integraci do společnosti se snaží neziskové organizace i stát. 

Jedním z kroků na cestě k integraci lidí s mentálním postižením je také jejich 

zaměstnávání. 

Má diplomová práce by chtěla navázat na již existující práce věnované zaměstnávání 

osob se zdravotním postižením (hlavně osob s mentálním postižením), zmapovat 

současnou českou politiku zaměstnanosti vzhledem k těmto osobám, aktuální situaci 

lidí s mentálním postižením na trhu práce a možnosti jejich uplatnění především 

v kontextu služeb podporovaného zaměstnávání. 

Vymezení výzkumného problému 

Osoby s mentálním postižením se v posledních 15 letech stávají skutečnou součástí 

české společnosti. Od roku 1989 se mnoho neziskových organizací zapojilo do 

procesu integrace lidí s nejrůznějšími handicapy na poli vzdělávání, volnočasových 

aktivit a v neposlední řadě také na trhu práce. Tyto aktivity podporuje různou měrou 

také stát. Státní aktivity na poli zaměstnanosti jsou však z pohledu osob s mentálním 

postižením zatím nedostatečné. Tito lidé potřebují individuální přístup. Jejich 

potřeby jsou různé, často však (zejména na poli komunikace, prostorové a časové 

orientace) velmi odlišné od lidí bez postižení. Státní zajištění všech jejich potřeb je 
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především personálně velmi nákladné a tak je tato problematika často řešena 

prostřednictvím neziskových organizací. Ty během asi patnácti let vytvořily poměrně 

hustou síť chráněných pracovišť, pracovně-tréninkových programů a také služeb 

podporovaného zaměstnávání. 

Ve své diplomové práci se chci zaměřit na fungování těchto služeb v kontextu státní 

politiky zaměstnanosti, jejich provázanost a využitelnost osobami s mentálním 

postižením. 

Teoretická východiska 

Jako základní teoretická východiska své práce použiji současný postoj Evropské unie 

– koncept nediskriminace a rovných příležitostí, který deklaruje již od roku 1999 

v nerůznějších strategiích svého rozvoje. Jeho součástí je boj proti jakékoli 

diskriminaci občanů EU také v pracovním prostředí (jedním z cílů Evropské strategie 

zaměstnanosti je „vytváření trhu práce příznivého pro sociální integraci“). 

Dalšími východisky jsou pak teorie integrace a inkluze jako koncepty začleňování 

osob s handicapem do společnosti – formou vyrovnávání handicapu (úprava 

prostředí, kompenzační pomůcky) a formou plného začlenění osob s postižením do 

života společnosti. 

Cíl práce 

Cílem diplomové práce je vytvoření přehledu o aktuální politice zaměstnanosti se 

zaměřením na osoby s mentálním postižením v České republice. Ve své diplomové 

práci se chci pokusit zachytit současný stav služeb zaměstnanosti pro tyto osoby 

(možnosti pracovní rehabilitace, uplatnění v rámci chráněných pracovních míst) a 

zejména na programy podporovaného zaměstnávání, které svou podstatou naplňují 

ideál integrace osob s handicapem do společnosti). 

První část práce by měla shrnout právní  rámec a možnosti, které se na poli 

zaměstnanosti nabízejí, porovnat aktuální stav s cíli, které si současná politika 

zaměstnanosti klade a také srovnat situaci v České republice s jinými státy Evropské 

unie.  

Evropská politika zaměstnanosti si od roku 2003, kdy přijala Rezoluci o prosazování 

zaměstnávání a sociálního začlenění osob se zdravotním postižením, klade za cíl 

integraci těchto osob do běžného prostředí. Jak se s naplňováním těchto cílů 

vypořádává Česká republika ve srovnání s ostatními státy EU? V České republice 

existují zákonná opatření, která podporují zaměstnavatele k zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením (slevy na dani, povinné podíly zaměstnanců se zdravotním 



 11 

postižením atp.), jsou ale skutečně účinné? I na tyto otázky bych svou diplomovou 

prací ráda odpověděla. 

Druhá část mé diplomové práce by měla být konkrétnější, vypovídat o jednotlivých 

programech pro osoby s mentálním postižením, které pomáhají v zapojení do 

běžného pracovního prostředí. Součástí bude také kvalitativní výzkum služeb 

podporovaného zaměstnávání na území hlavního města Prahy. 

Metody 

Metodu využitou především v první části mé práce bude sekundární analýza dat – 

legislativních zdrojů politiky zaměstnanosti a odborné literatury věnující se 

problematice zaměstnanosti osob s mentálním postižením. Ve druhé části zamýšlím 

uplatnit především analýzu aktérů, která nabízí pohled na problematiku 

zaměstnanosti osob s mentálním postižením z různých stran  a poskytuje přehled 

interakcí mezi jednotlivými aktéry (státem, osobami s postižením, neziskovými 

organizacemi). Tyto metody bych poté v praktické části doplnila kvalitativním 

výzkumem služeb podporovaného zaměstnávání, zaměřených na poskytovatele a 

uživatele těchto služeb na území hlavního města Prahy. 

Pro výzkum bych užila metodu polostrukturovaných rozhovorů s uživateli služeb 

podporovaného zaměstnávání (tj. lidmi s mentálním postižením) a poskytovateli 

těchto služeb (zástupci nestátních neziskových organizací nabízejících služby 

podporovaného zaměstnávání). Data z výzkumu (ačkoli nebudou reprezentativní) 

využiji jako jeden ze zdrojů analýzy aktérů. Měla by poodhalit základní problémy, 

které se na poli služeb podporovaného zaměstnávání vyskytují a poukázat na možné 

další související problémy, kterým by bylo vhodné se v budoucnu věnovat. 
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Úvod 

 
Osoby s mentálním postižením se v posledních 15 letech stávají skutečnou 

součástí české společnosti, stejně tak lidé s jinými typy postižení. Od roku 1989 se 

rozvíjí proces integrace lidí s nejrůznějšími handicapy na poli vzdělávání, 

volnočasových aktivit a v neposlední řadě také na trhu práce. Tyto procesy podporují 

nestátní neziskové organizace a různou měrou také stát. 

Aby se lidé s mentálním postižením mohli plně podílet na životě společnosti a 

na všech běžných aktivitách, je třeba zapojit mnoho sil – nestačí aktivity neziskových 

organizací a nestačí ani sebelepší politika státu. Především je potřeba, aby sami lidé 

s mentálním postižením znali svá práva a aby společnost jako celek tato jejich práva 

uznávala. Tak jako práva všech ostatních lidí. 

O postavení lidí (nejen) s mentálním postižením vzniká mnoho dokumentů 

(písemných a v posledních letech také obrazových, které se prostřednictvím televize 

snadno dostávají k běžným lidem) a na podporu jejich začlenění do společnosti se 

rozvíjí mnoho aktivit. Různé neziskové organizace na celém světě se zaměřují na 

oblast lidských práv lidí s mentálním postižením – vydávají texty mezinárodních 

úmluv, zákonů a další ve verzích „snadné čtení“ (easy to read), které jsou lidem 

s mentálním postižením snadněji srozumitelné1. Mezi takové organizace patří 

v Evropě např. Inclusion in Europe. Tím podporují zejména samotné lidi 

s mentálním postižením v informovanosti o právech, která mají a způsobech, jakými 

se lze těchto práv domáhat. Významnou roli v tomto snažení hrají také skupiny 

sebeobhájců (self-advocacy groups), ve kterých se lidé s mentálním postižením učí 

znát svá práva a vědět, kam se obrátit, pokud mají pocit, že jsou porušována2. 

Většina těchto organizací se nezaměřuje jen na lidi s mentálním postižením, ale také 

na jejich rodinné příslušníky a další osoby v jejich okolí. 

                                                 
1 Metoda převádění textů do formy snadného čtení se v České republice využívá v posledních 
několika letech, ačkoli v západní Evropě je již hojně rozšířená. Kombinuje jednoduchý text s obrázky, 
a tím se snaží být pro lidi s potížemi v učení (tedy osoby s mentálním postižením) pochopitelnější než 
běžné texty.  
 
2 Více o sebeobhájství a jeho principech  je dostupné na internetových stránkách Inclusion Europe 
http://www.inclusion-europe.org/main.php?lang=CZ&level=1&s=144&mode=nav1&n1=262 
19.4.2009 
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V České republice vznikly po roce 1989 desítky neziskových organizací 

(zejména občanských sdružení), které se snaží o podporu lidí s mentálním postižením 

ve všech oblastech života. Mezi ty s nejdelší dobou působení patří Společnost pro 

podporu lidí s mentálním postižením (SPMP), která provozuje poradenská a 

vzdělávací centra, speciální školy, domovy, chráněné byty apod. po celé republice. 

Během 20 let, které uplynuly od pádu komunismu, se česká společnost 

vyvíjela a postupně se učila (a stále učí) přijímat lidi s různými typy hendikepů jako 

svou běžnou součást. Rozvinula se zejména integrace na poli školství – děti 

s různými typy postižení jsou integrovány do běžných školních tříd na úrovni MŠ a 

ZŠ (Švarcová, 1994 a 2000). V dalších stupních škol je již takových žáků mnohem 

méně3. Podobně nedostatečná se jeví podpora lidí s mentálním postižením také 

v dalších oblastech života – volnočasové aktivity, návštěvy lékaře, jednání na 

úřadech  a v neposlední řadě v oblasti trhu práce. 

Trh práce je prostředím vysoce konkurenčním, kde hlavním zdrojem úspěchu 

bývá vzdělání, speciální dovednosti, zkušenosti, umění komunikace atd. To jsou 

oblasti, ve kterých má většina lidí s mentálním postižením nějaké omezení či potíže. 

Jak tyto potíže překonávají? A jaké služby mohou využít, aby jim na cestě k tomuto 

překonání pomohly? To jsou otázky, na které ve své diplomové práci hledám 

odpovědi. Mapování a porovnávání služeb, které lidem s mentálním postižením 

nabízí státní politika zaměstnanosti – jejich výhody a nevýhody, dostupnost a 

zejména srozumitelnost – a služeb, které poskytují nestátní neziskové organizace – 

především služby podporovaného zaměstnávání – jsou hlavním tématem této práce. 

Snažím se především o nalezení způsobu, jakým by se daly tyto služby provázat, aby 

byly účelné, účinné a přitom nadmíru nezatěžovaly veřejné rozpočty, ze kterých 

bývají ve většině případů financovány. 

 

                                                 
3 Nelze ale pominout fakt, že u lidí s mentálním postižením je to často způsobeno také tím, že jejich 
intelektové schopnosti jsou do značné míry omezeny a mnoho z nich již další stupně vzdělávání vůbec 
nenavštěvuje. 
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1 Konceptualizace základních pojmů 

 

Tato kapitola je věnována popisu a vymezení problému. Její první část se zabývá 

lidmi s mentálním postižením – kdo tito lidé jsou a čím jsou odlišní – a jejich 

postavením ve společnosti. Další části se věnují trhu práce, jeho základním 

charakteristikám a problémům, které lidé na trhu práce mohou mít. Poslední část se 

zabývá nízkou zaměstnaností lidí s mentálním (resp. zdravotním) postižením, 

nastiňuje problémy, které tito lidé na trhu práce mají a snaží se upozornit na 

důsledky, které tato situace má  nejen pro lidi s mentálním postižením, ale i pro celou 

společnost.   

1.1 Lidé s mentálním postižením 

Lidé s mentálním postižením jsou členy naší společnosti stejně jako kdokoli 

jiný. Tvoří jen malou část populace - v České republice asi 300 000 osob (tedy 3 %). 

Abychom o lidech s mentálním postižením mohli dále pojednávat a považovat je za 

(alespoň do jisté míry) homogenní skupinu, je třeba se zaměřit na to, čím se odlišují 

od většinové společnosti a v čem jsou jejich specifika. 

Definice mentálního postižení se v průběhu let proměňovala. Dříve 

převažovala definice hovořící o trvalé pomoci, kterou tito lidé potřebují. Později se 

začalo prosazovat hodnocení prostřednictvím inteligenčního kvocientu (IQ). Toto 

hodnocení se stále uplatňuje. Používá je 10. revize Mezinárodní klasifikace nemocí 

při rozlišování typů mentálního postižení.4 Definice pro mentální postižení užívané 

ve speciální pedagogice příp. sociální práci hodnotí vedle výše IQ také projevy 

tohoto postižení v oblasti sociální – chování, komunikace, orientace atd. Švarcová 

(2000: 33) uvádí přehled klinických projevů mentálního postižení. To se projevuje: 

 

� Zpomalenou chápavostí, jednoduchostí a konkrétností úsudku 

� Sníženou schopností až neschopností komparace a vyvozování logických vztahů 

� Sníženou mechanickou a zejména logickou pamětí 

� Těkavostí pozornosti 

� Aedostatečnou slovní zásobou a neobratností ve vyjadřování 

                                                 
4 Zdroj: http://www.mzcr.cz/Odbornik/Pages/881-mkn-10-mezinarodni-klasifikace-nemoci.html 
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� Poruchami vizuomotoriky a pohybové koordinace 

� Impulzivností, hyperaktivitou nebo celkovou zpomaleností chování 

� Citovou vzrušivostí 

� Sugestibilitou a rigiditou chování 

� Aedostatky v osobní identifikaci a ve vývoji „já“ 

� Opožděným psychosexuálním vývojem 

� Aerovnováhou aspirací a výkonů 

� Zvýšenou potřebou uspokojení a bezpečí 

� Poruchami v interpersonálních skupinových vztazích a v komunikaci 

� Sníženou přizpůsobivostí k sociálním požadavkům a některými dalšími 

charakteristickými znaky 

 

Speciálně pedagogická literatura rozlišuje mezi mentální retardací a demencí. 

Mentální retardace je porucha vrozená, případně vzniklá před dosažením 1 roku 

věku. Demence může vzniknout kdykoli během pozdějšího života a je chápána jako 

mentální postižení získané (Fischer, Škoda 2008). Vnější projevy obou jsou 

srovnatelné a v souvislosti s otázkami zaměstnanosti těchto osob nehrají podstatnou 

roli. 

Americká asociace pro intelektové a vývojové poruchy uvádí, že „mentální 

retardace je charakteristická limity jak v oblasti intelektu, tak adaptivního 

chování…“ Tyto limity se projevují v mnoha oblastech každodenního života, 

v sociálních i praktických dovednostech. V oblasti intelektu dochází ke snížení 

inteligenčního kvocientu na úroveň kolem 70 (nepřesahující 75). V chování se 

objevují limity v oblasti sociální (narušena je schopnost navazování vztahů, 

sebepojetí a sebehodnocení, schopnost řídit se pravidly, zapojení se do života 

komunity), v praktických dovednostech (zahrnujících oblast péče o vlastní osobu a 

zdraví, schopnost užívat běžné předměty denní potřeby, jako telefon nebo vařič, 

užívání peněž, oblast cestování či orientaci v čase) a také „školních“ dovednostech 

(čtení, psaní, počty)5. Ve shodě s Americkou asociací uvádí Švarcová následující 

definici mentálního postižení: „Za mentálně retardované (postižené) se považují 

takoví jedinci (děti, mládež i dospělí), u nichž dochází k zaostávání vývoje 

rozumových schopností, k odlišnému vývoji některých psychických vlastností a 

                                                 
5 Zdroj : http://www.aamr.org/content_100.cfm?navID=21, překlad autorka 
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k poruchám v adaptačním chování. Hloubka a míra postižení jednotlivých funkcí je u 

nich individuálně odlišná.“ (Švarcová 2000: 124) Podstatné se jeví zejména 

upozornění na to, že míra, jakou jsou jednotlivé schopnosti zasaženy je u jednotlivců 

s mentálním postižením různá. Fischer a Škoda (Fischer, Škoda 2008: 91n) uvádějí 

kromě srovnatelné definice informaci o tom, že ačkoli jsou možná určitá zlepšení, 

tento defekt je v zásadě trvalý. 

Podle Světové zdravotnické organizace a její 10. revize Mezinárodní 

klasifikace nemocí (Švarcová 2000; Fischer, Škoda 2008) se mentální retardace dělí 

do šesti základních kategorií.6 Rozlišuje se mezi těmito typy mentální retardace: 

 
TABULKA 1 : Typy mentální retardace podle Mezinárodní klasifikace nemocí 

Označení podle MK� 10 Pojmenování Hodnota IQ 

F 70 Lehká mentální retardace IQ 50-69 

F 71 Středně těžká mentální 

retardace 

IQ 35-49 

F 72 Těžká mentální retardace IQ 20-34 

F73 Hluboká mentální 

retardace 

IQ nižší než 20 

F 78 Jiná mentální retardace je-li nesnadné stanovit 

úroveň intelektových 

schopností, zejména 

v případech přidruženého 

smyslového postižení atd. 

F 79 Nespecifikovaná mentální 

retardace 

je-li prokázána mentální 

retardace, ale z důvodu 

nedostatku dalších 

informací nelze jedince 

zařadit do žádné z výše 

uvedených skupin 

Zdroj: Švarcová (2000), Fischer a Škoda (2008), upraveno 

 

                                                 
6 10. revize přestala užívat kategorii „mírná mentální retardace“ zahrnující osoby s IQ 85-69, protože 
se zjistilo, že takto mírné snížení intelektu mívá zpravidla jiné příčiny než poškození mozku - např. 
sociálně málo podnětné prostředí, genetické faktory, poškození v oblasti smyslové atd. 
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Švarcová (2000) uvádí, že nejčastější je diagnóza „lehká mentální retardace“. Všímá 

si také zvyšujícího se celkového počtu lidí s mentálním postižením v populaci 

(přičítá to zejména lepším způsobům evidence a částečně také výraznému zlepšení 

péče o novorozence – tedy snížení novorozenecké úmrtnosti). Celkový počet osob 

s mentální retardací ve společnosti se obvykle uvádí 3-4 %,  ale pouze 0,1% je 

postižena těžce. Obdobně Fischer a Škoda (2008: 92) uvádějí, že „Aejčastěji jde o 

lehký stupeň mentální retardace, kterou trpí 80 % všech takto postižených lidí. 

Závažnější formy jsou vzácnější.“ a k tomu dále „Většina dosáhne úplné nezávislosti 

v osobní péči a praktických domácích dovednostech, i když je vývoj proti normě 

mnohem pomalejší. V dospělosti mohou dosáhnout určité samostatnosti, mohou se 

pracovně začlenit, potřebují pouze dohled a oporu.“ (Fischer, Škoda 2008: 98). 

1.1.1 Postavení lidí s mentální postižením ve společnosti 

Údaje o počtu lidí s mentálním postižením v celkové populaci vycházejí 

převážně z kvalifikovaných odhadů. Ty uvádějí, že mentální retardací jsou postižena 

3-4 % populace (Fischer, Škoda 2008: 92). Objevují se údaje o tom, že ve školním 

věku se u 10-15 % dětí projevují určité znaky, které by se daly považovat za projevy 

mentální retardace (Švarcová 2000). U většiny těchto jedinců ale není stanovena 

žádná diagnóza a v průběhu života se zařadí do společnosti běžným způsobem. 

Mezi osoby se stanovenou diagnózou mentální retardace spadá velmi široké 

spektrum lidí. Jak již bylo zmíněno, velká část z nich trpí jen retardací mírnou a jsou 

ve většině oblastí života schopni se s podporou svého okolí zapojit stejně jako 

kdokoli jiný. „Rozdíly v mentální úrovni jednotlivců s mentální retardací jsou ve 

skutečnosti větší než rozdíly mezi nepostiženou populací. Jako osoby s mentálním 

postižením jsou označováni lidé s lehkou mentální retardací, z nichž mnozí dokončí 

školu, vyučí se učebnímu oboru a nezřídka si založí i vlastní rodinu. Aa druhé straně 

tohoto spektra jsou lidé s hlubokým postižením, kteří jsou prakticky ve všech svých 

potřebách odkázáni na cizí pomoc.“ (Švarcová 2000: 11n) 

Ukazuje se, že takových jedinců, jejichž postižení je natolik hluboké, že 

skutečně potřebují trvalou a nepřetržitou péči, je jen velmi málo. Převážná většina 

lidí s mentálním postižením se na škále stupnice IQ pohybuje jen lehce pod 

průměrem. Dá se také předpokládat, že většina z nich se dokáže při dostatečné 

podpoře svého okolí (případně sociálních služeb) zcela zapojit do většinové 

společnosti – dokončit školu, najít si práci, založit rodinu, vychovávat děti atd.: „Z 
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výsledků novějších výzkumů však vyplývá, že v řadě případů duševního opoždění lze 

vhodným pedagogickým a psychologickým působením dosahovat výrazného zlepšení. 

Aavíc se ukazuje, že adaptace člověka na sociální prostředí i možnosti jeho 

seberealizace závisí nejen na inteligenci ale i na mimointelektových faktorech, 

zejména na emocionalitě, na stupni rozvoje volních vlastností a na jeho motivaci.“ 

(Švarcová 1994: 7) 

Tato zjištění jsou stěžejní pro zkoumání lidí s mentálním postižením 

z hlediska uplatnění na trhu práce. Asi nelze předpokládat, že jedinec s hlubokým 

mentálním postižením, trvale odkázaný na péči svého okolí, najde pracovní uplatnění 

v běžném prostředí. Většina lidí s mentálním postižením spadá do inteligenční škály 

sice níže než je v populaci běžné, ale na možnosti jejich zapojení do společnosti to 

má jen slabý vliv7. Nelze ovšem přehlížet, že i u těchto lidí dochází ke změnám 

v mnoha oblastech, které jsou na trhu práce nepostradatelné. Hůře komunikují (což 

se může projevit různými vadami řeči nebo také horším porozuměním mluvené řeči 

druhé osoby), mají potíže se čtením a psaním, ve většině případů dosahují jen 

nízkého vzdělání, často na školách zvláštních, speciálních nebo praktických. K této 

problematice se vyjadřuje Švarcová (2000: 84): „..stoupá naléhavost řešení otázky 

jejich uplatnění (na trhu práce - pozn. autorky), těsně související s dosud neřešeným 

problémem jejich dalšího vzdělávání, případně profesní přípravy zaměřené na výkon 

jednoduchých pracovních činností, odpovídajících úrovni rozumových schopností a 

praktických dovedností absolventů pracovního stupně pomocné školy.“  

Zapojení těchto jedinců do běžného života je úkolem pro celou společnost. 

Pro velkou část lidí spočívá především v uvědomění si, že lidé s mentálním 

postižením existují a žijí mezi námi. Naštěstí existují i tací, kteří jsou ochotni udělat 

více a svou činností napomáhají těmto lidem život skutečně žít – aktivním způsobem, 

alespoň částečně podobným tomu, jakým žijí lidé bez postižení. Mnoho obav 

běžných lidí pramení především z faktu, že jsou lidé s mentálním postižením odlišní. 

Proto, aby se přiblížili normám, které vyžaduje většinová společnost, je však 

nezbytné jim dát možnost tuto společnosti poznat. „Mentálně postižené děti však ke 

svému úspěšnému vývoji nezbytně potřebují kontakt s nepostiženou populací, 

                                                 
7 Termín „možnost zapojení“ užívám zcela záměrně. Záleží totiž na mnoha okolnostech, zda se 
konkrétnímu jedinci (pravděpodobně s podporou dalších) povede tyto možnosti naplnit. Podstatné je 
celkové naladění společnosti – její chápání mentálního postižení a přístup k těmto lidem.  
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zejména proto, aby si osvojily kulturní formy a kulturní vzorce chování platné 

v běžné populaci.“ (Švarcová 1994: 19) 

1.1.2 Možnosti účasti na životě společnosti 

 Původní představa o lidech s mentálním postižením vycházela z předpokladu, 

že jejich potřeby jsou velmi odlišné od ostatních členů společnosti, že je třeba 

vytvářet speciální instituce, které o ně budou pečovat. Tato myšlenka (ačkoli za ní 

stál zřejmý dobrý úmysl pomoci) není daleka přístupu k lidem s hendikepy, které 

prosazoval komunistický režim u nás. V průběhu vývoje speciální pedagogiky se 

tedy pojetí posunulo a změnilo, což mělo (alespoň minimální) vliv na politiku ve 

všech oblastech, které se těchto lidí týkají (zejména vzdělávání, sociální zabezpečení 

atd.). Tento posun zaznamenává také Švarcová: „Tento koncept politiky postižení byl 

kritizován mnoha členy hnutí postižených v západní Evropě, kteří uváděli, že … 

vychází z představy, že lidé s mentálním postižením nejsou schopní samostatného a 

nezávislého života. Oproti tomuto pojetí někteří členové hnutí postižených zastávají 

názor, že speciální potřeby postižených mají být uspokojovány v rámci tradičních 

veřejných služeb a lidé s postižením nemají být žádným způsobem vyčleňováni.“ 

(Švarcová 2000: 15) 

Jak již bylo řečeno výše, osoby s mentálním postižením by měly mít ve 

společnosti stejná práva jako ostatní občané. Vzhledem k jejich potížím to 

předpokládá zajištění toho, aby všechny služby, úřady a instituce, kde lidé mohou 

najít potřebnou podporu či se domáhat svých práv, musí být dostupné nejen fyzicky 

– dopravní dostupnost, bezbariérovost8 - ale také mentálně. Tímto ohledem se zabývá 

např. Evropská organizace Inclusion Europe, která v publikaci o lidských právech 

uvádí: „Dostupnost (veřejné správy – pozn. autorky) není v tomto kontextu omezena 

jen na hmotné aspekty. Zahrnuje také „mentální dostupnost“, k níž patří 

srozumitelnost pro každého…“ (Inclusion Europe 2005: 19). 

Tato dostupnost se v České republice zatím (mimo služeb určených přímo pro 

lidi s mentálním postižením) neuplatňuje na žádné úrovni služeb (soukromých ani 

státních). Představa asistenta, kterého by si tito lidé mohli vyžádat přímo v místě 

                                                 
8 Bezbariérovost je nutnou podmínkou dostupnosti služeb veřejné správy i všech dalších nejen pro 
potřeby občanů používajících pro pohyb invalidní vozík, ale také pro rodiče s dětskými kočáry, starší 
občany atd. Mezi lidmi s mentálním postižením se dají všechny tyto potřeby předpokládat také, navíc 
je třeba brát v úvahu i osoby s kombinovaným postižením – tedy mentálním a zároveň fyzickým 
hendikepem. 



 21 

jednání (na úřadu, v nemocnici, na policii), se jeví spíše jako utopie než něco, co by 

se mohlo stát v blízké době realitou: „V mnoha případech lidé s mentálním 

postižením nemají stejný přístup k informacím jako ostatní. Jejich často nízká 

gramotnost jim neumožňuje přístup k běžným informacím, což omezuje rovnost práv 

občanů. V souladu se zásadou obecné přístupnosti by okolí, postupy, zboží, výrobky, 

služby i předměty, nástroje a prostředky měly být srozumitelné, využitelné a schůdné 

pro všechny lidi v zabezpečených podmínkách a měly by umožnit co nejširší 

uplatnění autonomie.“ (Inclusion Europe 2005: 22) Nejde tedy o to, aby lidé 

s mentálním postižením měli někoho, kdo za ně formuláře vyplní a „postará se“ o to, 

co je potřeba. Zásadou, kterou se organizace bojující za jejich práva řídí, je 

maximální možná míra samostatnosti. Tam, kde je možné upravit okolní předměty 

do srozumitelné podoby, je třeba tyto změny prosazovat. 

 Vzhledem k tématu této práce je třeba se zaměřit na možnosti lidí 

s mentálním postižením na pracovním trhu. I k této oblasti se vztahují informace 

zmíněné výše – zejména potřeba dostupnosti a srozumitelnosti na úřadech práce. 

„Mnohé formuláře a žádosti, oficiální dopisy nebo správní postupy jsou tak obtížně 

pochopitelné, že mentálně postiženým lidem brání v přístupu k jejich právům. Tímto 

problémem však netrpí jenom lidé s mentálním postižením. … Osobní podpora všech 

občanů s potížemi se čtením, psaním a porozuměním musí být dostupná na všech 

úrovních veřejné správy.“ (Inclusion Europe 2005: 25) Objevují se zde ale i 

problémy související s nastavením systému vzdělávání (možnost dalšího vzdělávání 

lidí s mentálním postižením) nebo sociálního systému (omezení invalidních důchodů 

při souběhu s pracovní činností) atd. Pro osoby s mentálním postižením je vstup na 

trh práce mnohonásobně složitější než pro jedince bez postižení: „Jejich současnou 

životní perspektivou je buď zůstat v trvalé péči rodičů a tím nejen sebe, ale i jednoho 

ze svých rodičů zcela vyřadit z pracovního uplatnění, a nebo se stát svěřencem 

ústavu sociální péče pro mentálně postižené a být pak doživotně „objektem“ 

finančně nákladné a odborně náročné péče kvalifikovaných pedagogických a 

zdravotnických pracovníků.“ (Švarcová 1994: 30n). Takto vypadala podle Švarcové 

situace lidí s mentálním postižením na trhu práce před 15 lety. S vývojem společnosti 

dochází naštěstí ke změnám i v této oblasti. Dnes je postavení lidí s mentálním 

postižením (a také mnoha jiných minorit) výrazně lepší. Projevuje se to i v jejich 

možnostech na trhu práce. Zatím je ale stále co zlepšovat. 
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1.2 Trh práce 

Lidé přicházejí na trh práce s nabídkou, která je determinována jejich 

schopnostmi a dovednostmi. Tato nabídka se střetává s poptávkou zaměstnavatelů. 

Působení jednotlivců na trhu práce je omezováno státem – je zakázána práce dětí, je 

nastavena hranice odchodu do starobního důchodu atp. Počítá se ale s tím, že lidé 

přibližně mezi 15 a 65 rokem života budou pracovat a podílet se tak na vytváření 

společenských hodnot. Přesto se ale někteří jedinci (věkově odpovídající této skupině 

obyvatel) na trhu práce neuplatňují, čímž vzniká nezaměstnanost. 

Pracovní uplatnění je jedním se základních kritérií, které určují společenskou 

i individuální „hodnotu“ člověka: „Od postavení v práci se odvozuje i sociální a 

ekonomický status jedince, často i jeho rodiny.“ (Potůček 1995: 62). Systém práv a 

svobod nastavený moderní společností (Listina základních práv a svobod) zaručuje 

člověku právo na práci. Nejedná se o právo na konkrétní zaměstnání, ale o povinnost 

státu zabezpečit občanům možnost uplatnit se na trhu práce a pomoci jim ve chvíli, 

kde takové uplatnění nenaleznou. „Právo na práci není samoúčelné. Je to 

prostředek, který má každému občanu zajistit na jedné straně podíl na národním 

důchodu, úměrný jeho schopnostem a fyzickým možnostem, na druhé straně plné 

uplatnění vlastní osobnosti.“ (Tomeš 2001: 103) Práce je tedy důležitá v prvé řadě 

jako zdroj financí a také jako náplň času, určující dnům strukturu a řád. 

Chápání práce se v průběhu času proměňovalo. Proměny souvisí např. 

s počátky směnného obchodu (kdy lidé začali plody své práce vyměňovat za 

výsledky práce jiných), užíváním peněž (práce nevede k získání potřebného statku 

přímo) a velká proměna nastala s průmyslovou revolucí. Neustále se ověřuje zjištění, 

že práce je nejen zdrojem finančních prostředků, ale má významný vliv na 

sebehodnocení a sebeuznání jedince. V průběhu času také došlo k rozdělení rolí na 

trhu práce – trh se globalizuje, nadnárodní korporace řídí manažeři, jejichž hlavní 

náplní je rozdělování práce mezi další a další lidi. Svatoň (2008) k tomu uvádí, že 

v dnešní době má např. práce dělníků sama o sobě jen malou hodnotu. Svého 

zhodnocení nabývá právě prací těch, kdo dělníky řídí a práci jim zadává. Tím -  a 

právě tím, že jsou zastoupeny obě pozice (tedy manuální práce dělníků i funkce 

řídící) – se trh práce stává plně funkčním. 

Trh práce dokáže určitým způsobem sám regulovat nabídku práce a poptávku 

po pracovní síle tak, aby fungoval, nedokáže ale předvídat. Vzhledem k tomu, že 
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nabídka na trhu práce se mění podstatně pomaleji, než je tomu možné u poptávky, 

každý stát se snaží utvářet politiku zaměstnanosti tak, aby tyto nedostatky 

kompenzoval. Mareš (2004) uvádí, že na trhu práce existují jisté hendikepy, se 

kterými se lidé musejí neustále vyrovnávat. Mezi tyto hendikepy patří struktura trhu 

práce (tedy to, jak je v danou chvíli hodnocena pracovní síla v určitém odvětví), 

mobilita na trhu práce (ochota příp. schopnost lidí za prací dojíždět) a také profesní 

mobilita (tedy limity člověka vycházející z jeho odborného vzdělání a profesního 

zaměření): „(…) Strategické možnosti těch, kdo pracovní sílu nabízejí, jak zlepšit své 

vyhlídky jsou prakticky omezeny na dvě činnosti. A to na prostorovou mobilitu, 

stěhování se nebo dojíždění za prací (emigrace, vnitřní migrace, dojížďka) a na 

mobilitu profesní, neboli rekvalifikaci jako na přizpůsobení se struktuře poptávky po 

pracovní síle v daném regionu. Ve většině vyspělých průmyslových zemí kompenzuje 

handicapy pracovní síly do určitě míry svou politikou stát. Může to činit jednak jako 

velký zaměstnavatel, jednak jako síla regulující konflikty mezi pracovníky a 

zaměstnavateli a určující jejich vzájemné vztahy.“ (Mareš 2004: 64) 

Součástí utváření Evropské unie bylo také otevření pracovních trhů mezi 

jednotlivými členskými státy. Tím vznikla nutnost určitého sladění politik 

zaměstnanosti členských států (a s tím související politiky sociálního zabezpečení – 

v případě nemoci, ztráty zaměstnání, odchodu do důchodu apod.): 

„V roce 1999 byla v rámci Evropské unie formulována strategie, jakou je třeba 

přistoupit  k modernizaci systémů sociální ochrany,… Byly formulovány čtyři klíčové 

oblasti, na které by se měly systémy sociální ochrany zaměřit: 

� Placená práce, zajišťující  odpovídající příjem 

� Dostatečné penze a udržitelné penzijní systémy 

� Zajišťování sociální inkluze 

� Zajištění udržitelných systémů zdravotní péče s vysokou kvalitou péče“ 

(Munková 2004: 185) 

Jak uvádí Tomeš, stala se aktivní politika zaměstnanosti prioritou Evropské unie už 

v roce 1996 a v roce 2000 pak byla aktivní politika zaměstnanosti vyhlášena jedním 

z nejúčinnějších nástrojů, který by měly členské státy používat v boji proti chudobě 

(Tomeš 2001: 103). Směrnice pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání Evropské 

unie z roku 2000 stanovila hlavní zásadu zaměstnanosti jako nutnosti podporovat trh 

práce příznivý vůči sociální integraci a boj proti diskriminaci na základě 

náboženského vyznání, zdravotního stavu, věku či sexuální orientace. Rovné 
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přístupy na trhu práce a flexibilita pracovní síly za účelem zvýšení možnosti získat 

zaměstnání je tedy již několik let aktuálním tématem. 

1.3 Nezaměstnanost 

Je zřejmé, že ne všichni lidé v tzv. produktivním věku (tj. 15-65) skutečně 

pracují. Ovšem ne každý, kdo nepracuje, je považován za nezaměstnaného. Podle 

definice Mezinárodní organizace práce (ILO) je nezaměstnaný ten, kdo je práce 

schopný (z hlediska věku, zdravotního stavu, osobní situace), zaměstnání chce (v 

danou chvíli) avšak ani přes svou snahu zaměstnání získat uplatnění na trhu práce 

nenalezne. Někdy je tato definice doplňována nutností být evidován na úřadu práce 

(Mareš, 2004: 16). 

Pokud člověk pracovat chce, ale nemůže pracovní uplatnění nalézt, je to pro 

něj samozřejmě nepříjemné – klesá jeho životní úroveň, roste pocit sociální izolace, 

dochází ke stagnaci v kariéře a často vzrůstá pocit, že je neužitečný. Nezaměstnanost 

má ale také dopady celospolečenské, zejména ekonomické – nezaměstnaný nevytváří 

zdroje, ale čerpá je. „Jsou-li v zemi lidé bez práce, neodvádějí daně z mezd. Firmám 

se v důsledku nižší produkce snižují zisky, z nichž plynou nižší daně. Stát přichází o 

daňové příjmy, zatímco jeho výdaje v důsledku nezaměstnanosti rostou. Musí totiž 

najít prostředky na vyplácení většího objemu podpor v nezaměstnanosti a dalších 

sociálních dávek.“ (Brožová 2003: 103) Dochází k nevyužití části potenciálu 

společnosti a zvýšení nákladů na sociální systém. 

Dalo by se tedy tvrdit, že ideální stav nastane, pokud se podaří 

nezaměstnanost snížit na minimum případně eliminovat zcela. To ale není tak docela 

pravda. Dojde-li k vyvážení nabídky a poptávky na trhu práce, bude dosaženo plné 

zaměstnanosti – to ale povede k zvýšení ceny pracovní síly. Takové zvýšení vyvolá 

v ekonomice státu recesi. Důsledkem recese může být snižování počtu pracovních 

míst a tedy opětovný nárůst nezaměstnanosti. Ukazuje se tedy, že stav plné 

zaměstnanosti není udržitelný. Obdobná byla situace v České republice v době vlády 

komunistického režimu. Ačkoli byla zákonem stanovena povinnost pracovat a tedy 

zaměstnanost byla 100%, ukázalo se, že docházelo v podstatě k uměle udržované 

„přezaměstnanosti“ – lidé nebyli dostatečně motivováni k vysokým pracovním 

výkonům, protože jim nehrozila ztráta zaměstnání. Pokud podniky zaměstnávají 

nadpočet málo výkonných pracovníků, určitě to jejich rozvoji nemůže příliš 

prospívat. Neoliberální ekonomická teorie tedy přichází s konceptem funkční 
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nezaměstnanosti (Potůček, 1995): „Tato koncepce považuje určitou míru 

nezaměstnanosti za sociálně i ekonomicky pozitivní, poněvadž zvyšuje pracovní 

motivaci (lidé si práce více váží), pracovní mobilitu (lidé ochotněji mění zaměstnání 

podle poptávky na trhu práce), a tím i pružnost celé ekonomiky. Odhad míry 

nezaměstnanosti, která vede k takto popsaným účinkům, ale která ještě nezpůsobuje 

sociální krizi, se ovšem různí. Aejčastěji se hovoří o 3-6% funkční nezaměstnanosti.“ 

(Potůček, 1995: 63). 

Jak ukazuje následující graf, míra nezaměstnanosti v České republice byla 

v průběhu posledních devíti let vyšší než uvádí ve svých odhadech neoliberální 

ekonomická teorie. Je tedy stále zapotřebí podporovat snižování nezaměstnanosti. I 

pokud by její funkční míra skutečně odpovídala 6 %, nebylo toho v ČR dosaženo. 

(Ačkoli v polovině roku 2008 nezaměstnanost skutečně pod tuto míru klesla, začala 

poté její míra opět růst.) 

 

OBRÁZEK 1: Míra nezaměstnanosti v ČR v letech 2000 - 2009 

Zdroj: Svaz průmyslu a dopravy9  

 

                                                 
9 Tabulka je převzata ze statistik Svazu průmyslu a dopravy, dostupné z WWW: 
http://www.spcr.cz/statistika/nezamestnanost.htm 
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Pro jednotlivce je obtížná situace dlouhodobé nezaměstnanosti – tedy 

nezaměstnanosti trvající déle než 12 měsíců. Na nejdůležitější aspekty dlouhodobé 

nezaměstnanosti upozorňuje Mareš (2005) – pokles životní úrovně, změna vnímání 

času a následné dopady na psychický stav nezaměstnaného. V případě, že je 

zaměstnanost kratší, člověk se snaží nevzdálit od svých dřívějších návyků, neztratit 

společenské kontakty atd. Navíc, někteří se s nezaměstnaností dokáží vyrovnat 

snáze: „Jsou to zejména ti, kdo byli nespokojeni se svou předchozí prací, kdo 

zůstávají nezaměstnáními jen přijatelně krátkou dobu, kdo mají nastřádány finanční 

prostředky na překlenutí doby do nalezení nového zaměstnání, nebo mají legitimní 

důvody zůstávat mimo pracovní trh (mentálně a tělesně postižení, svobodné matky, 

ale i matky s malými dětmi v rodinách apod.).“ (Mareš 2004: 79). 

U lidí s mentálním postižením (a také obecně se zdravotním postižením) lze 

uvažovat o dvou možnostech. Část z nich nepracuje, protože jim to jejich zdravotním 

stav (tedy hloubka mentálního postižení, případně jiná přidružená onemocnění jako 

např. epilepsie) nedovoluje. Tyto osoby není možné považovat za nezaměstnané. 

Pobírají invalidní důchod jako kompenzaci příjmu, kterého nedosahují v zaměstnání, 

na úřadu práce (ÚP) registrovaní nejsou, práci nehledají. Druhá část těchto lidí by 

pracovat chtěla, práci se případně pokouší hledat. I oni ale mají invalidní důchod – 

což často vyvolává ve společnosti, v jejich okolí a někdy i v nich samotných pocit, že 

pracovat nemusejí, nemohou nebo dokonce nesmějí. Úřady práce jim nabízejí 

převážně služby srovnatelné se službami pro ostatní občany – složitost formulářů ale 

mnoha lidem s mentálním postižením brání se na ÚP zaregistrovat. Tito lidé mají 

sice z hlediska společnosti „legitimní důvod“ nepracovat, pro ně osobně je ale situace 

nezaměstnanosti stejně obtížná jako pro lidi bez postižení. 

V případě dlouhodobé nezaměstnanosti je ale společenské postavení 

nezaměstnaného neudržitelné a nedostatečný příjem se projevuje v životě celé 

rodiny. Nechodit do zaměstnání navíc znamená dříve či později podlehnout rozpadu 

časové struktury dne. Nadbytek volného času sice mnoho lidí z počátku ocení, ale 

pokud se nedostávají finance, které by umožňovaly trávit tento čas smysluplně (a 

v současnosti jen málo činností není vázáno na finanční prostředky), chybí tomuto 

volnému času jakákoli náplň. Člověk ztrácí pocit užitečnosti a možnosti účastnit se 

života obce - komunity: „Odstranění struktury dne, který je běžně určen především 

rytmem zaměstnání, je pociťováno jako psychické břemeno. Tato struktura je konec 

konců hluboko zafixována v každém příslušníku naší civilizace a dostává se do jeho 
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osobnosti v raném věku v procesu socializace (přednost a potřeba zaplnit čas 

smysluplnými aktivitami jsou vštěpovány jako hodnoty dětem v rodině i ve škole).“ 

(Mareš 2004: 78). Postupně se tak život nezaměstnaného mění a začíná se odlišovat 

od života většinové společnosti. To se dotýká lidí s postižením i bez postižení 

stejným způsobem. Brožová navíc upozorňuje, že pokud tento stav přetrvá skutečně 

dlouho, vzorce chování odlišného od většinové společnosti a závislého na státních 

sociálních dávkách se může předávat z generace na generaci – tím vzniká tzv. 

underclass (Brožová, 2003:105n). 

Riziko nezaměstnanosti se nedotýká všech lidí stejně. Každý jedinec přichází 

na trh práce s určitými znalostmi, dovednosti a možnostmi. „Vysoká míra 

nezaměstnanosti a dlouhodobá nezaměstnanost jsou nejfrekventovanější především 

mezi osobami s nízkou kvalifikací, mladými lidmi, ženami, lidmi s nízkým vzděláním, 

členy minoritních skupin (zejména rasově, ale i kulturně či nábožensky 

identifikovaných) a novými imigranty.“ (Mareš 2004: 95). Mezi skupinami 

ohroženými dlouhodobou nezaměstnaností pak mj. jmenuje několik skupin, do 

kterých lze osoby s mentálním postižením zařadit..  

� Aepružnou, dlouhodobě zaměstnanou pracovní sílu (…) 

� Aekvalifikovanou pracovní sílu, osoby s nízkým vzděláním (zejména 

nekvalifikované ženy) 

� … 

� Osoby s kumulovanými osobními a sociálními handicapy 

� … 

� Zdravotně postižené 

 (Mareš 2004: 46n) 

Explicitně patří lidé s mentálním postižením mezi osoby se zdravotním postižením. 

Vzhledem ke svým specifickým potížím v oblasti intelektu budou z naprosté většiny 

spadat mezi osoby s nízkým vzděláním. Jejich hendikep má často společenský 

rozměr – hůře si přivykají na nové prostředí a pomaleji se učí. To z nich činí 

jednoznačně velmi málo pružnou pracovní sílu. Fakt, že můžeme osoby s mentálním 

postižením zařadit do všech těchto kategorií je navíc důkazem, že se v jejich případě 

hendikepy kumulují. 

Státní politika zaměstnanosti bere v úvahu toto zvýšené riziko 

nezaměstnanosti určitých skupin obyvatel. Nabízí jim tedy vedle standardních služeb 
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ještě speciální služby či programy. To se týká také lidí se zdravotním (a tedy i 

mentálním) postižením. 

1.4 Zaměstnanost osob se zdravotním postižením 

Politika zaměstnanosti ČR užívá pro všechny osoby se zdravotním 

postižením jednotné označení. Nerozlišuje žádným způsobem typ tohoto postižení a 

konkrétní oblasti, ve kterých lidé potřebují v důsledku svého zdravotního hendikepu 

pomoc či podporu. O tom, jaký dopad to má na osoby s mentálním postižením, bude 

pojednáno dále. 

Zákon 435/2004 Sb., o zaměstnanosti používá souhrnné označení osoby se 

zdravotním postižením pro všechny, bez ohledu na typ postižení. Osobou se 

zdravotním postižením se dle platných zákonů ČR rozumí osoba, která byla 

příslušnými orgány státu (správa sociálního zabezpečení nebo úřad práce) uznána 

plně či částečně invalidní nebo osobou zdravotně znevýhodněnou (osoby plně 

invalidní jsou pak zákonem o zaměstnanosti považovány za osoby s těžším 

zdravotním postižením). Při stanovování invalidity užívá posudková komise České 

správy sociálního zabezpečení lékařskou definici, které stanovuje, že zdravotně 

postižená je osoba, jejíž tělesné, smyslové a nebo duševní schopnosti či zdraví jsou 

odlišné od stavu typického pro odpovídající věk a dá se předpokládat, že tento stav 

potrvá déle než 1 rok10. Na základě této definice pak lékařská posudková služba 

(LPS) na úřadu práce rozhoduje o statutu osoby se změněnou pracovní schopností 

nebo LPS České správy sociálního zabezpečení o invaliditě. 

Invalidita je podle zákona 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, dána 

poklesem schopnosti soustavné výdělečné činnosti.  Toto posuzování vysvětluje 

Tomeš: „Invalidita se liší od nemoci především tím, že změna zdravotního stavu … se 

ustálila natolik, že lze změřit dlouhodobé nebo trvalé následky nemoci nebo úrazu a 

zahájit rehabilitační a reintegrační procesy. … Aejmodernější pojetí, které se 

v současnosti prosazuje, měří invaliditu mírou zbylé schopnosti (potence) k dalšímu 

životu a práci. Toto pojetí je medicínsky obtížnější …, ale vytváří základ pro přechod 

od pasivního pečovatelství k modernímu úsilí o aktivní reintegraci.“ (Tomeš 2001: 

128). Česká legislativa (podobně jako legislativa většiny Evropských států) rozlišuje 

osoby plně a částečně invalidní (liší se mírou, o kterou poklesla schopnost soustavné 

                                                 
10 Zdroj: http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zamestnaniosob/definiceozp 
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výdělečné činnosti) - § 39 – 41 zákona o důchodovém pojištění11. Dále se rozlišuje 

mezi invaliditou obecnou a fyzickou. Obecná invalidita (podle § 39 odst. 1 písm. a) 

zákona 155/1995 Sb.) předpokládá, že míra zdravotního znevýhodnění je u člověka 

způsobena aktuálním zdravotním stavem, který nedovoluje plně se věnovat 

výdělečné činnosti. Invalidní důchod se považuje za náhradu ztráty výdělku. Zákon 

práci těchto osob nezakazuje ani nijak neomezuje, ale záleží vždy na posouzení 

lékaře, zda konkrétní pracovní místo (délku pracovního úvazku a pracovní činnost) 

člověku doporučí. Pokud bude osoba s tímto typem invalidity pracovat více než 

odpovídá zbývajícímu pracovnímu potenciálu (posuzováno výší pracovního úvazku), 

může dojít k přehodnocení jejího zdravotního stavu (např. z plně invalidní na 

částečně invalidní). Oproti tomu fyzická invalidita (§ 39, odst. 1 písm. b) zákona 

155/1995 Sb.) je dána závažným zdravotním postižením, u kterého se nepředpokládá, 

že dojde ke zlepšení. Takový člověk je schopný pracovat jen za „zcela mimořádných 

podmínek“. Invalidní důchod má v tomto případě charakter renty – tedy kompenzuje 

osobě zvýšené nároky např. na dietu, zdravotní pomůcky apod. Jakákoli výdělečná 

činnost nemá v tomto případě na uznání invalidity vliv (Wernerová, 2005). 

Skupina osob s postižením mentálním není v rámci politiky zaměstnanosti 

sledována nijak samostatně, ke konkrétním údajům o ní se tedy lze propracovat jen 

velmi nesnadno. Zdrojem takových dat mohou být statistiky vedené neziskovými 

organizacemi – ty se ale zaměřují spíše na počty osob, kterým byla poskytnuta 

služba, což není pro zkoumání zaměstnanosti celé skupiny zcela relevantní. Jako data 

prokazující nižší zaměstnanost a poukazující na problémy lidí s mentálním 

postižením na trhu práce je možné využít i informace vztahující se obecně k lidem se 

zdravotním postižením. Osoby s mentálním postižením jsou součástí této skupiny. 

V rámci politiky zaměstnanosti – zejména s ohledem na tvorbu legislativy – nelze 

očekávat, že bude stát osoby se zdravotním postižením rozlišovat podle typu 

postižení (za tímto účelem existují sociální služby zacílené na konkrétní osoby a 

jejich typ hendikepu). Rozlišování typů postižení a potíží, které tito lidé mají, není 

nutné zavádět do legislativy v této oblasti, ale musí se projevit při implementaci 

politiky – v přístupu úředníků a dalších osob, které s lidmi s postižením jednají, 

v respektu k jejich speciálním potřebám atd.  

                                                 
11 Od 1. 1. 2010 nabývá účinnosti změna zákona o důchodovém pojištění. Nebude se již rozlišovat 
mezi plným a částečným invalidním důchodem, ale mezi třemi stupni invalidity. I tato novela vychází 
z posuzování zachované schopnosti trvalé výdělečné činnosti (1. stupeň – pokles nejméně o 35%, 2. 
stupeň – pokles o 50%, 3. stupeň – o 70%. 



 30 

Celková nezaměstnanost se v běžné populaci pohybuje v České republice 

během posledních let kolem 6 %. Mezi osobami se zdravotním postižením je míra 

registrované nezaměstnanosti srovnatelná, dokonce nižší. To je dáno obvyklou 

metodikou, která se v České republice používá. Ta vychází z počtu nezaměstnaných 

registrovaných na úřadech práce. Z výzkumů, které byly prováděny mezi samotnými 

osobami se zdravotním postižením však vyplývá, že nepracuje téměř polovina z nich. 

(Statistiky nejsou zcela jednotné – objevuje se i údaj o tom, že pracuje pouze 14 % 

osob se zdravotním postižením)12. 

 

OBRÁZEK 2: Zaměstnanost osob se zdravotním postižením 
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Zdroj: NROZP, 2007 

 

Jako důvod, proč nepracují, uvádí velká část lidí se zdravotním postižením 

fakt, že si práci sami najít nedokáží, nevědí, kde ji hledat nebo mají pocit, že by 

zabírali místo na pracovním trhu „zdravým“. Ze studie Národní rady osob se 

zdravotním postižením dále vyplývá, že pouze malá část lidí se zdravotním 

postižením se registruje na úřadu práce či jeho služby využije při hledání zaměstnání.  

                                                 
12 Tento údaj uvedl mimo jiné předseda Českého statistického úřadu Jana Fischer v pořadu Českého 
rozhlasu 6 věnovanému Pomoci zdravotně postiženým lidem dne 4.6.2008. 
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OBRÁZEK 3: Důvody osob se zdravotním postižením pro neúčast na trhu práce 
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Zdroj: NROZP, 2007 

 

 

OBRÁZEK 4: Důvody neaktivity lidí se zdravotním postižením na trhu práce 
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Současná česká politika zaměstnanosti ve vztahu k osobám se zdravotním 

postižením se snaží vycházet z požadavků EU – princip rovných příležitostí, 

nediskriminace atd., ale i tak je množství osob se zdravotním postižením, které 

nepracují, přestože by pracovat chtěly, alarmující. 

Počet osob se zdravotním postižením se v České republice pohybuje přibližně 

na úrovni 10 %. Jak tedy vyplývá z uvedených údajů, jedná se o nejméně 500 tisíc 

osob, které nepracují (neodvádějí do státní pokladny daně z příjmu, nedisponují 

dostatečnou kupní silou atd.), a které zároveň pobírají různé sociální dávky. Nejedná 

se jen o invalidní důchody, které lidem se zdravotním postižením náleží zejména 

jako kompenzace zhoršeného zdravotního stavu znemožňujícího plně zajistit jejich 

potřeby výdělkem z pracovní činnosti, ale také další dávky, kterými je potřeba 

dorovnávat jejich nedostatečné příjmy. 

„Mnohé vlády se snaží usnadnit přístup k práci lidem se změněnou pracovní 

schopností, kteří by jinak - v konkurenci se zdravými – těžko obstáli. Aabízí jejich 

zaměstnavatelům různé výhody nebo pro ně zřizuje tzv. „chráněné dílny“. (Potůček 

1995: s.64). Tato podpora je z hlediska sociální politiky velmi potřebná. Kromě 

důvodů společenských (snaha o integraci osob se zdravotním postižením, rovnost 

příležitostí atd.) jsou tu i důvodu ekonomické. Velké množství lidí, kteří nepracují 

(ačkoli by velká část z nich mohla a také chtěla), pobírají invalidní důchody (jako 

kompenzaci svého zdravotního znevýhodnění) a případně žádají o další sociální 

dávky, je významným zatížením pro veřejné rozpočty. Umožnit těmto lidem 

pracovat a podpořit je při vstupu na trhu práce je tedy pomocí nejen pro ně, ale pro 

celou společnost. Tomeš uvádí tři modely uplatňování lidí se zdravotním postižením, 

které využívají USA. Model medicínský zkoumá možnosti zlepšení zdravotního 

stavu. Model adaptačně-deviantní vychází ze stanovení míry odchylky lidí se 

zdravotním postižením od „normálu“ a tedy pokles jejich schopnosti pracovat a 

účastnit se ostatních oblastí života. A poslední: „Model spolutvůrčí, resp. 

spoluúčastnický, klade důraz na rehabilitaci invalidů a jeho cílem je co nejvíce 

integrovat invalidy do pracovních kolektivů zdravých lidí i do společenského života. 

Vychází z myšlenky, že v každé populaci se vyskytují jednotlivci, jejichž schopnosti a 

způsobilost se z různých hledisek liší od průměru, avšak i tyto jedince je třeba chápat 

jako spolutvůrce hodnot vytvářených v dané společnosti.“ (Tomeš 2001: 131). Tento 

model podporuje myšlenku integrace a uplatňuje se v něm také princip rovných 
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příležitostí. Je tedy dalším vhodným argumentem pro účast lidí se zdravotním (a tedy 

i mentálním) postižením na trhu práce. 

1.5 Lidé s mentálním postižením a trhu práce 

Vraťme se teď k osobám s mentálním postižením. Platí pro ně vše, co již bylo 

řečeno o lidech se zdravotním postižením obecně, avšak jejich postavení a možnosti 

při vstupu na trh práce jsou do určité míry specifické. To souvisí zejména 

s charakterem jejich hendikepu: „Orientace v běžném prostředí je pro ně mnohem 

náročnější, protože hůře rozlišují významné a nevýznamné znaky jednotlivých 

objektů a situací, a hůře chápou i jejich vzájemné vztahy. Svět je pro mě méně 

srozumitelný…“ (Fischer, Škoda 2008: 95) 

Lidé s mentálním postižením nejsou hendikepováni jen tím, že spadají do 

skupiny osob se zdravotním postižením. Kumulují se u nich ještě další faktory, které 

je na trhu práce velmi znevýhodňují. Jedná se zejména o nízké vzdělání – velká část 

z nich absolvovala základní školní docházku na některém typu speciální školy a pro 

část z nich představuje tato škola jediné dosažené vzdělání. Jen malá část osob 

s mentálním postižením ovládá např. cizí jazyk či má další znalosti, které jsou na 

trhu práce výhodou13. Dalším problémem, kterému tito lidé často čelí, je omezení (či 

zbavení) způsobilosti k právním úkonům. V pracovně právním vztahu z toho vyplývá 

především to, že veškeré dokumenty (pracovní smlouva, poučení o bezpečnosti při 

práci apod.) za ně musí podepsat opatrovník, nemohou mít na pracovišti hmotnou 

zodpovědnost atd. 

Dlouhodobým problémem lidí s mentálním postižením na trhu práce je také 

způsob jejich vzdělávání – jejich možnosti studovat (dány vnitřním omezením, ale 

také vnějšími podmínkami nastavenými školami i Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy) a obory, ve kterých jsou vzděláváni. V této oblasti naštěstí dochází ke 

změnám již několik let. Po ukončení povinné školní docházky (která probíhala na 

školách zvláštních a pomocných) mohli lidé s mentálním postižením dále absolvovat 

praktickou školu nebo odborné učiliště (po jehož zakončení však získali pouze 

závěrečné vysvědčení, nikoli výuční list). V roce 2000 došlo ke změně v sytému 

                                                 
13 To je dáno tím, že mnozí lidé s mentálním postižením nejsou kvůli svým potížím v myšlení a učení 
schopni si osvojit bezchybně ani svůj mateřský jazyk. Druhý důvod je však společensky závažnější – 
lidem s mentálním postižením nejsou nabízeny téměř žádné kurzy cizích jazyků. Vzhledem k jejich 
specifickým potřebám je těžko představitelné, že by si cizí jazyk osvojili v běžném kurzu (nebo bez 
pomoci asistenta). 



 34 

škol. Absolventi zvláštních škol mohou absolvovat kurz k doplnění základního 

vzdělání. Navíc všichni absolventi povinné devítileté školní docházky se mohou 

hlásit na všechny typy středních škol – a v případě úspěšného složení přijímacích 

zkoušek také jakoukoli střední školu vystudovat (Švarcová 2000). Pro lidi s těžším 

mentálním postižením pak vznikl nový typ škol: „Aa základě získaných zkušeností 

vznikl nový model přípravy mládeže s těžším mentálním postižením k uplatnění na 

trhu práce, který byl Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR zařazen mezi 

praktické školy jako praktická škola s jednoletou přípravou, s pracovním označením 

Praktická profesní příprava.“ (Švarcová 2000: 84). 

Mnoho lidí má určité pochybnosti o tom, zda a jakým způsobem dokáží lidé 

s mentálním postižením skutečně vykonávat pracovní činnost. Bývají to velmi často 

zaměstnavatelé – nedokáží si představit, jakou činnost, takovému člověku zadat, jak 

s ním jednat, či jak se vyrovnat s jeho omezenou způsobilostí k právním úkonům. 

Podobné obavy mívají někdy i lékaři lidí s mentálním postižením. Oni vydávají 

lékařské posudky a často jsou těmi, kdo rozhodují o nástupu do zaměstnání i ve 

chvíli, kdy už existuje dohoda mezi zaměstnavatelem a osobou s postižením. Na 

takové názory lékařů upozorňuje ve své příručce ÚP v Prostějově: „Lékařské 

vyjádření typu: „Aemůže vykonávat fyzicky a duševně namáhavé práce, pracovat ve 

vynucených polohách, v chladu ani průvanu“ vám při hledání zaměstnání příliš 

nepomůže.“ (Úřad práce Prostějov: 25). U lidí s mentálním postižením pak lékařské 

vyjádření (nazývané pracovní rekomandace) často obsahuje věty jako „není schopen 

samostatné práce, pracovat může jen za trvalého dohledu“ apod. Dalším, kdo mívá 

obavy a pochyby o schopnosti lidí s mentálním postižením na trhu práce, bývají 

často také jejich rodiny. Rodiče, kteří o své dítě pečují celý život (často mnoho let po 

dosažení plnoletosti) a pomáhají mu s některými běžnými každodenními činnostmi, 

si někdy nedokáží představit, že se jejich dcera či syn obejdou bez této pomoci a že 

by mohli skutečně zvládnout nějakou pracovní činnost. Tyto obavy mohou být 

oprávněné. Někdy ale pramení z přílišného strachu a pečování. Často se objevuje 

také racionální obava ze ztráty invalidního důchodu (a tedy jistého příjmu bez ohledu 

na situaci na trhu práce). 

Pokud se chceme zabývat lidmi s mentálním postižením, je třeba si uvědomit, 

že většina z nic má jen postižení mírné. „Pracovní činnost lidí s lehkým mentálním 

postižením může být velmi produktivní a společensky efektivní. Jsou známy příklady 

absolventů zvláštní školy, kteří získali výuční list v atraktivním oboru, ve své práci 
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získali značnou míru odbornosti a velmi dobře se uplatnili jako truhláři, tesaři, 

zedníci, malíři pokojů, vazači knih apod. Aěkteří z nich dokonce samostatně 

podnikají, a pokud se jim podaří překonat problémy spojené s administrativní části 

této činnost, bývají velmi úspěšní.“ (Švarcová 2000: 80) Nelze zapomínat na to, že 

každý člověk s mentálním postižením je individuální a svébytný (stejně jako je tomu 

u lidí bez postižení). Často se ale objevuje názor, že lidé s mentálním postižením jsou 

v práci velmi svědomití, loajální ke svým zaměstnavatelům a s radostí vykonávají i 

takové pracovní činnosti, které připadají ostatním pracovníkům nudné, nezajímavé a 

monotónní: „..je možné i poměrně těžce mentálně postižené osoby formou zácviku 

připravit k výkonu některých méně náročných profesí, a tím jim umožnit určité 

společenské uplatnění a zároveň integraci mezi ostatní populaci. Jde o profese, které 

zpravidla trpí nedostatkem pracovníků, a které pro svoji jednotvárnost a malou 

podnětnost nejsou příliš vyhledávány.  

Vytipovány byly profese: 

� pomocný kuchař (kuchařka) 

� pomocný zdravotnický pracovník (pracovnice) 

� pomocný pracovník v zahradnictví“ (Švarcová 1994: 31). 
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2 Vymezení problému 

2.1 Nízká zaměstnanost osob s mentálním postižením 

Osob s mentálním postižením je v České republice přibližně 300 tisíc. Velká 

část z nich má postižení jen mírné a dokáže se s malou dopomocí zapojit do všech 

oblastí běžného života včetně práce. Přesto je většina osob s mentálním postižením 

buďto nezaměstnaná a pobíráním různých dávek sociálního zabezpečení nebo dávek 

v nezaměstnanosti zatěžuje veřejné rozpočty, nebo pracuje v chráněných dílnách, 

tedy pracovištích mimo běžný trh práce, která by měla být určena především lidem 

s takovou mírou postižení, že je pro ně zaměstnání na otevřeném trhu práce 

nedostupné nebo z důvodu závažnosti postižení dokonce nevhodné. 

V České republice se po pádu komunismu událo mnoho pozitivních změn 

v přístupu k lidem (nejen) s mentálním postižením. Zejména v oblasti zaměstnávání 

jsou ale tyto změny stále nedostačující. Příčiny můžeme nalézt z velké části ve 

stále ne zcela otevřeném přístupu společnosti k lidem s mentálním postižením. 

V otázce zaměstnanosti je pak významnou příčinou problému také legislativa, která 

nedostatečně podporuje zaměstnanost lidí s mentálním postižením (i přes to, že v ČR 

stejně jako ve většině ostatních zemí EU platí zákonem stanovený povinný počet 

zaměstnanců se zdravotním postižením). 

O změnu této situace (zvýšení zaměstnanosti osob se zdravotním a tedy i 

mentálním postižením), se snaží stát podporovaný Evropskou unii, která vydává 

doporučení a nařízení závazná pro členské státy v oblasti zaměstnanosti a integrace 

osob se zdravotním postižením do společnosti, a také nestátní neziskové organizace 

se svými programy zaměřenými přímo na osoby s mentálním postižením a jejich 

zaměstnávání. 

Problém nízké zaměstnanosti lidí s mentálním postižením je veřejně 

politickým problém. Ačkoli by se mohlo zdát, že se svou podstatou dotýká snad je 

samotných osob s tímto typem postižení, ve skutečnosti je aktérů tohoto problému 

mnohem více. Můžeme za ně považovat např. Ministerstvo práce a sociálních věcí, 

které se zabývá jak oblastí zaměstnanosti  a trhu práce obecně, tak otázkami 

integrace lidí se zdravotním postižením do společnosti a Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy, jehož úkolem je zajištění přiměřeného a odpovídajícího 

vzdělání pro osoby s různými typy hendikepu a také školní integrace dětí a mladých 
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lidí se zdravotním postižením do běžných tříd. Dalšími aktéry vedle samotných osob 

s postižením jsou jejich rodiny a celá společnost, která svým přístupem k těmto 

lidem dokáže velmi ovlivnit tvorbu politiky (podporou neziskových organizací 

zaměřených na integraci a jejich aktivit a také iniciativou k politikům). Velký vliv na 

tento problém mohou mít také média, jejichž přístup k osobám s postižením a 

uvádění pozitivních příkladů jejich integrace a zaměstnanost má velký vliv na 

společnost a vnímání lidí. Dalším podstatným aktérem v oblasti zaměstnávání osob 

s mentálním postižením na běžném trhu práce jsou zaměstnavatelé – jejich přístup a 

ochota zaměstnávat lidi s mentálním postižením. 

Problém zaměstnávání osob s mentálním postižením je v současné době 

v centru pozornosti mnoha neziskových organizací, věnuje se mu také Národní rada 

zdravotně postižených (ačkoli ta příliš nerozlišuje, kterým typem postižení jsou lidé 

znevýhodněni a řeší jejich zaměstnanost obecně) a stal se také centrálním tématem 

Střednědobé koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením pro 

léta 2004 – 2009. Nemalá pozornost je mu věnována i v různých dokumentech a 

odborné literatuře. Z toho všeho je zřejmé, že nízká zaměstnanost osob s mentálním 

postižením je problémem v současnosti velice aktuálním. 

2.2 Strom problémů 

Postavení lidí s mentálním postižením na trhu práce se celkově snaží vymezit 

následující strom problémů. Ten přehledně zachycuje příčiny a důsledky problému 

nízké zaměstnanosti lidí s mentálním postižením včetně jejich vzájemných vztahů. 

Mezi příčinami nízké zaměstnanosti lidí s mentálním postižením můžeme 

nalézt dvě hlavní příčiny. Jednou z nich je nedostatečná podpora začleňování osob 

s mentálním postižením do společnosti. To se odráží v jejich nedostatečném 

vzdělání, získávaném převážně na speciálních školách, a také přímo v oblasti 

zaměstnanosti. Zaměstnavatelé, kteří se s lidmi s mentálním postižením nesetkávají, 

nemají žádnou představu o jejich schopnostech, možnostech a tím pádem ani o 

pracovních pozicích, na kterých by je mohli zaměstnat. Druhou příčinou je 

nedostatečně motivující politika zaměstnanosti. Ačkoli se legislativa snaží 

podporovat zaměstnávání lidí se zdravotním (a tedy i mentálním) postižením při 

vstupu na trhu práce, zaměřuje se většinou na (zejména finanční) podporu 

chráněného pracovního trhu. Vedle takto motivační politiky se objevuje také oblast 

invalidních důchodů, které jsou lidem se zdravotním postižením sice vypláceny bez 
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ohledu na příjmy z výdělečné činnosti, avšak při hodinovém úvazku vyšším, než je 

při stanovení důchodu doporučeno, hrozí lidem přehodnocování  zdravotního stavu a 

omezení výše důchodu. Strach lidí se zdravotním postižením (u lidí s postižením 

mentálním zvýšeným často o nedostatečné porozumění) vede tato situace k obavě ze 

ztráty invalidního důchodu a následné možné nezaměstnanosti, která by vedla ke 

ztrátě všech příjmů. 

Některé důsledky nízké zaměstnanosti lidí s mentálním postižením už byly 

zmíněny. Jejich nezaměstnanost znamená unikající zdroje státního rozpočtu – např. 

daně z příjmu. Pokud příjmy lidí s mentální postižením zajišťují pouze invalidní 

důchody, případně další dávky, jsou tyto ztráty příjmů státního rozpočtu ještě 

navyšovány o výdaje. Dalším důsledkem je prostá nezaměstnanost. Ta má na osoby 

s mentálním postižením stejný vliv jako na ostatní. Umocňuje jejich pocit vyloučení 

ze společnosti, vede ke snižování životní úrovně atd. 

To, že lidé s mentálním postižením nemají práci, může být způsobeno např. 

tím, že různé pomocné pracovní pozice, které by mohli zastávat, zastávají lidé více 

kvalifikovaní. Zdržují se tak od práce odpovídající jejich vzdělání, což oslabuje 

výkonnost pracovní síly a tedy celého podniku. Navíc lidé s vyšším vzděláním jsou 

obvykle lépe placeni – hodina času, který v práci stráví nekvalifikovanou pomocnou 

prací, je tak pro zaměstnavatele dražší, než pokud by tuto práci vykonal člověk 

nekvalifikovaný, s nižšími nároky na mzdu. 
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OBRÁZEK 5: Strom problémů - příčiny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBRÁZEK 6: Strom problémů – důsledky 
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3 Cíle, otázky, metody 

 

Předchozí kapitola otevřela téma zaměstnanosti lidí s mentálním postižením. 

Naznačila, že v této oblasti je mnoho problémů, které jsou více či méně řešeny, i 

těch, které nejsou řešeny v podstatě vůbec. Snažila se ukázat hlavní důvody, které mě 

vedou ke zkoumání dané problematiky. 

Následující krátká kapitola by měla shrnout, co je cílem této práce, jaké 

výzkumné otázky jsem si při zpracovávání této tématiky položila a přibližuje také 

metody, které byla využila. 

3.1 Cíl práce 

Jak vyplývá z úvodní kapitoly, tato práce se věnuje lidem s mentálním 

postižením na trhu práce. Snaží se přiblížit osoby s mentálním postižením nejen jako 

cílovou skupinu sociálních služeb či speciální pedagogiky, ale jako jedinečné lidské 

bytosti (s určitými specifickými potížemi), které mohou žít život stejný, nebo 

v maximální možné míře podobný, životům všech ostatních lidí. Východisko mé 

práce je velmi blízké tomu, co již před 15 lety vyjádřila Švarcová: 

„K charakteristickým aktivitám dospělého člověka patří práce. Svou pracovní 

činností člověk vrůstá, integruje se do společnosti a seberealizuje se jako její platný 

člen. To platí i pro jedince s mentálním postižením. Ti jsou však v tomto procesu 

značně znevýhodnění a většina z nich byla dosud z pracovního procesu vyloučena.“ 

(Švarcová 1994: 29). 

Cílem práce je analyzovat současnou politiku zaměstnanosti v České 

republice ve vztahu k lidem s mentálním postižením. Jde tedy o zkoumání 

specifických služeb zaměstnanosti určených lidem se zdravotním postižením obecně 

a možnosti lidí s postižením mentálním tyto služby využívat. Dalším cílem práce je 

zjistit, zda tato problematika přesahuje také do politiky zaměstnanosti tak, jak jí 

utváří a po členských státech vyžaduje Evropská unie. 

Práce se snaží nalézt způsob, jak zmírnit problém nízké účasti lidí 

s mentálním postižením na běžném pracovním trhu. K tomu využívá srovnání služeb 

zaměstnanosti a služeb, které nabízejí nestátní neziskové organizace (NNO) – 

zejména služby podporovaného zaměstnávání, která má lidem se zdravotním 

znevýhodněním pomoci při hledání uplatnění na pracovním trhu. Dalším cílem práce 
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je pokusit se navrhnout účinný způsob, jakými by se mohly NNO zapojit do řešení 

toho problému – tedy možnosti propojení státní politiky zaměstnanosti s jejich 

službami. 

3.2 Výzkumné otázky 

 Otázky, které se vztahují ke státní politice zaměstnanosti a její dostupnosti 

pro osoby s mentálním postižením jsou následující: Jak je politika zaměstnanosti 

v České republice přizpůsobena lidem s mentálním postižením? Vyznají se tito lidé 

(vzhledem ke svých specifickým potížím) v tom, jaké služby jsou jim nabízeny a na 

co mají nárok? 

Další otázky souvisí vedle státní politiky také s působením nestátních 

neziskových organizací na poli zaměstnávání osob  s mentálním postižením. Za 

jakých podmínek mají osoby s mentálním postižených reálnou možnost získat 

pracovní uplatnění na běžném pracovním trhu? Jsou v řešení problému nízké 

zaměstnanosti lidí s mentálním postižením NNO úspěšné, úspěšnější než státem 

nabízené služby? Využívá stát při zajišťování služeb zaměstnanosti pro osoby 

s mentálním postižením NNO?  

3.3 Metody 

Metodou využitou především v první části mé práce je analýza sekundárních 

dokumentů – legislativních zdrojů politiky zaměstnanosti a odborné literatury 

věnující se problematice zaměstnanosti osob s mentálním postižením, doplněných o 

údaje z materiálů nestátních neziskových organizací a sekundární analýza 

statistických dat a výzkumů týkajících se zkoumané problematiky. V úvodní kapitole 

pojednávající o problému nízké zaměstnanosti osob s mentálním postižením jsem 

použila strom problémů. 

Část práce, která je zaměřena prakticky, srovnává službu pracovní 

rehabilitace se službou podporovaného zaměstnávání. Hledá možnosti, jak tyto 

služby propojit či vzájemně využít. Tato část je doplněna analýzou aktérů a jejich 

předpokládaných postojů k problému. Jako informace doplňující postoje aktérů bylo 

využito několik rozhovorů, které jsem provedla v průběhu března a dubna letošního 

roku. U těchto rozhovorů nejde o reprezentativitu ve statistickém smyslu. Naznačují 

možné způsoby uvažování jednotlivých aktérů a jejich představu o budoucím vývoji 

(případně jejich přání v tomto směru). 
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Rozhovory probíhaly vždy s jedním zástupcem dané instituce (úřad práce, 

MPSV, Česká unie pro podporované zaměstnávání, agentura pro podporované 

zaměstnávání). Ve dvou případech (ÚP a MPSV) se jednalo o osobní rozhovor, který 

jsem nahrávala na diktafon. Po přepisu ho dotazování měli možnost vidět a znění 

některých odpovědí upravit či doplnit. Ostatní dva rozhovory (Česká unie pro 

podporované zaměstnávání a agentura) proběhly formou e-mailu - zaslala jsem 

otázky, na které zástupci instituce odpověděli opět e-mailem. 

Praktickou část dále doplňuji případovými studiemi a příklady z praxe, 

nasbíranými v průběhu mého jednoletého působení v agentuře pro podporované 

zaměstnávání. 
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4 Teoretická východiska 

 

Problematika zaměstnanosti osob s mentálním postižením má několik rovin. 

Tato kapitola se snaží o přiblížení základních teoretických východisek, která lze 

použít jako podklad pro uvažování nad tím, proč by lidé s mentálním postižením 

měli mít možnost nalézt pracovní uplatnění na běžném trhu – lidská práva, princip 

integrace a princip rehabilitace. Zároveň ale poukazuje také na teorie, které 

dokládají, že uplatnění lidí s mentálním postižením na trhu práce je komplikované 

nejen z důvodů vnějších (přístup společnosti), ale také z důvodů vnitřních 

(schopnosti a dovednosti osob s mentálním postižením) – teorie lidského kapitálu. 

4.1 Princip integrace 

Princip integrace (a v poslední době stále častěji používaný pojem inkluze) 

lze chápat jako základní koncept začleňování osob s handicapem do společnosti – 

formou vyrovnávání handicapu (úprava prostředí, kompenzační pomůcky) a formou 

plného začlenění osob s postižením do života společnosti. „Slovo „integrace“ 

znamená scelení, ucelení, sjednocení, spojení. V pedagogické teorii a praxi se 

v současné době pojem „integrace“ užívá jednak ve smyslu hledání cest k zapojení 

postiženého člověka (dítěte či dospělého) do společnosti, jednak ve smyslu dosažení 

maximálního možného splynutí postiženého jedince s nepostiženou populací.“ 

(Švarcová 1994: 17) Jandourek uvádí v Sociologickém slovníku pod heslem 

integrace: „V užším smyslu zařazování postižených jedinců do majoritní společnosti, 

snižování hendikepu, tj. dopadů postižení na jeho nositele (mainstreaming). Plná 

integrace i těžce postižených jedinců se označuje jako inkluze.“ (Jandourek, 2001: 

s. 109) Ve speciální pedagogice definují integraci Fischer a Škoda jako „snahu 

o úplné zapojení handicapovaného jedince, splynutí, začlenění a zapojení ve 

společnosti. WHO definuje integraci jako sociální rehabilitaci, jako schopnost osoby 

podílet se na obvyklých sociálních procesech.“ (Fischer, Škoda 2008: 23) 

Z uvedených definic vyplývá, že o pojmu integrace panuje víceméně 

mezioborová shoda. Jedná se princip, kterým se lidé z minorit (a zejména z minorit 

skupiny osob se zdravotním postižením) zapojují do běžné společnosti lidí bez 

hendikepu. Základním principem integrace je nalezení způsobů, jakým lze 

kompenzovat „nedostatky“ či odlišnosti, a jejich uvedení do praxe tak, aby se jedinec 
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mohl účastnit života společnosti obvyklou formou. Jedná se tedy o proces, ve kterém 

se jedinec přizpůsobuje společnosti. 

Vedle pojmu integrace se zvláště v posledních letech užívá hojně pojem 

inkluze. Jandourek na tento pojem upozorňuje již v předchozí definici. U pojmu 

inkluze pak ve Slovníku uvádí: „Vyšší stupeň integrace postižených nebo 

znevýhodněných jedinců do společnosti a jejích institucí (např. inkluzivní 

vzdělávání). Při inkluzi se připouští, že integrovaný těžce postižený jedinec nebude 

ani při zvláštních opatřeních schopen dosahovat stejné míry fungování nebo výkonu 

jako jedinec zdravý, rozhodujícím důvodem pro inkluzi je subjektivní přínos plynoucí 

z ní pro postiženého….“ (Jandourek, 2001: 107) Z pojmu inkluze vychází 

v posledních letech zejména zapojování žáků s mentálním postižením do běžných 

škol (což dokazuje mj. přejmenování Střediska pro integraci o.s. Rytmus na 

Středisko podpory inkluze14). Inkluze se používá ve smyslu vzájemného přibližování 

jak menšiny tak většinové společnosti. Je založena na ohledu k odlišnostem a hledání 

způsobu, jak tyto odlišnosti uvést v soulad s každodenním životem většiny, aniž by 

musely být odstraňovány či překonávány. 

Pro účely této práce je z mého pohledu podstatnější pojem integrace. Jak 

vyplývá z 1. kapitoly, většina lidí s mentálním postižením spadá do kategorie lehké 

mentální retardace. Jejich hendikep je tedy mírný a ve většině ohledů jim umožňuje 

vyrovnat se (za určitých podmínek a s jistou podporou) s většinou situací běžným 

způsobem. Mezi takové situace lze zařadit i potřebu nalézt pracovní uplatnění a 

vydělávat si na živobytí prací. U jedinců s těžší formou mentální retardace se jeví 

přínosnější užívání principu inkluze. Ten respektuje jejich odlišnost jako něco 

daného („nepřekonatelného“) a snaží se pracovat s většinovou společností ve smyslu 

odstranění bariér – přizvat i těžce postižené jedince k životu ve společnosti 

s ohledem na to, že v některých oblastech se pravděpodobně nikdy nezapojí 

standardním způsobem. Navzdory tomu, že je mezi pojmy integrace a inkluze určitý 

rozdíl, ne vždy jsou tyto pojmy rozlišovány. Švarcová hovoří o integraci způsobem, 

který se částečně kryje i s definicí inkluze (a pojem inkluze vůbec nepoužívá): 

„I s odlišnými jedinci se kulturní společnost musí naučit komunikovat a žít. … 

Integrace je postoj společnosti k handicapovaným občanům, který je neodmítá, 

                                                 
14 Toto středisko vzdělává učitele a asistenty pedagogů s cílem umožnit dětem se speciálními 
potřebami takové podmínky při vyučování, aby se mohly účastnit běžné výuky na základních školách. 
Nejde tedy jen o pomůcky, které dětem mohou usnadnit zvládnutí učiva, ale o respekt k některým 
omezením dětí a vytváření odlišných osnov pro vyučování i v rámci běžné třídy. 
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nesegreguje, ale naopak se snaží vytvářet optimální podmínky pro jejich začlenění do 

„hlavního proudu“ společenského života. … Žít normálním životem – to je také mít 

možnost zabývat se zájmovou, kulturní a sportovní činností, znamená to připravovat 

se na určité profesní uplatnění a v dospělosti mít odpovídající zaměstnání, kde je 

možné vytvářet určité hodnoty pro společnost nebo alespoň pro vlastní uspokojení.“ 

(Švarcová 2000: 12) 

V České společnosti se integrace (příp. inkluze) prosazuje již přes deset let na 

poli vzdělávání. V pracovním procesu je tento trend mladší a také slabší. Jednou 

z příčin je fakt, že společnost se proměňuje velmi pomalu. V dětském věku bývá 

člověk přizpůsobivější a snáze přijímá změny. Pokud se dítě v mateřské či na 

základní škole setká s mentálně postiženým spolužákem, velmi pravděpodobně 

v dospělosti snáze přijme fakt, že má takto postiženého kolegu na pracovišti: 

„Jedním z argumentů příznivých integraci žáků s postižením bývá i názor, že jejich 

přítomnost ve školních kolektivech má pozitivní vliv na rozvoj morálních vlastností 

jejich spolužáků, kteří se jim snaží pomáhat, být jim prospěšní, vytvářejí si k nim 

kladné vztahy, jež pak přetrvávají i v jejich dalším životě. Dlouhodobým kontaktem 

s postiženými lidmi se zvyšuje sociální citlivost nepostižených vůči postižením, 

kultivují se mezilidské vztahy, nepostižení se učí komunikovat s postiženými a zvykají 

si na jejich přítomnost ve společnosti.“ (Švarcová 2000: 112) Pro dospělé osoby, 

jejichž větší či menší část života se odehrávala v době komunismu (kdy lidé 

s mentálním postižením – a nejen oni – trávili životy za zdmi ústavů a pro většinovou 

společnost jakoby neexistovali) je fakt, že by se měly každodenně na pracovišti 

potkávat s člověkem s mentálním postižením mnohem méně přijatelný (což odrážejí i 

postoje zaměstnavatelů, viz. dále) než bude za několik let pro jejich děti.  

4.2 Práva lidí s mentálním postižením 

Jak uvádí Zoubek (2007), existují jisté rozdíly v užívání pojmu základní 

práva. To je dle jeho názoru způsobeno především množstvím vědních oborů (nejen 

vědy právní), které se lidskými právy a jejich ochranou zabývají. Lidská práva – 

základní (přirozená, fundamentální apod.) jsou nezcizitelná, nepromlčitelná a věčná. 

„Zákonodárce tuto danost přitom pouze deklaruje, stanoví právní možnosti subjektu 

práva ve vztahu k právnímu řádu.“ (Zoubek 2007: 223). Podstatný je také fakt, že 

tato práva se vztahují k různě vymezeným subjektům – občan, dítě, mladistvý, osoba 



 46 

se zdravotním postižením atd. „Aejextenzivněji je vymezen okruh subjektů pojmem 

„každý“, čímž se chápe každý člověk.“ (Zoubek 2007: 229) 

Lidská práva ve formě, v jaké je známe dnes, se utvářela několik tisíciletí. 

Z historie jsou známy civilizace, které slabé a nemocné zatracovaly, v některých 

případech je dokonce nechávaly zavraždit. Navzdory tomu dokládá Titzl podle 

paleontologických nálezů, mýtů starověkých civilizací  a také zkoumání starověkých 

zákoníků, že se vztah společnosti k lidem s postižením utvářel od samého počátku 

existence lidstva. Zejména první písemné prameny starověku jsou dnes jasným 

důkazem o tom, že lidé s postižením měli již tehdy ve společnosti svá práva (ačkoli 

se nedá mluvit o rovnoprávnosti v dnešním slova smyslu) a byla jim poskytována 

ochrana. Například v 17. století před naším letopočtem lidé v Babylonu uvažovali o 

slabých a nemocných jako těch, komu má být zajištěna ochrana a péče. Titzl to uvádí 

v souvislosti s pojednáním o Chammurapiho zákoníku „Ochrana slabých byla 

principem, který byl nejen proklamován, ale zákonnými normami zabezpečován….“ 

(Titzl 1998: 72) Podobné stanovisko nalézá také v sumerském mýtu ze 18. století př. 

n. l. Zde se  „…setkáváme s poměrně zřetelným popisem postižení, resp. onemocnění, 

nenormality, a zároveň s návrhem na zajištění náhradního zdroje obživy. Dokonce 

člověku neužitečnému měla být poskytnuta péče, aby mu byl zachován život.“ (Titzl 

1998: 50) A zmiňuje se také o antické civilizaci. Ačkoli tehdejší lidé prosazovali 

ideál krásy těla, museli se naučit „přijímat fakt, že také člověk chudý, nemocný a 

postižený spoluvytváří obraz lidského rodu. Tím se součástí měr všech věcí stal i 

onen chudý, nemocný a postižený“ (Titzl 1998: 114) 

Lidská práva se utvářela spolu s lidskou civilizací. Zájem o ně se začal 

rozvíjet především po druhé světové válce. Byla založena Společnost národů (OSN) 

a Mezinárodní organizace práce (ILO). V roce 1959 OSN jednomyslně přijala a 

vyhlásila Deklaraci lidských práv. V průběhu 60. let se pak zájem v oblasti lidských 

práv začal obracet k dětem a také lidem se zdravotním resp. mentálním postižením. 

Vznikla Evropská liga společností mentálně hendikepovaných. „Jedním z hlavních 

požadavků ligy bylo, aby společnost poskytovala lidem s mentálním postižením 

potřebné služby nikoli na bázi dobročinnosti, ale na základě jejich práv.“ (Švarcová 

2000: 15) V roce 1961 byla vydána Evropská sociální charta. Tento dokument 

zmiňuje skupinu lidí s postižením a na dlouhou dobu se stal jediným, který jejich 

práva zajišťoval, avšak jeho základní myšlenkou bylo to, že lidé se zdravotním 

postižením potřebují pomoc svých nepostižených spoluobčanů. (Švarcová 2000) 
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„V 80. letech minulého století byla nastíněna forma nezávislého života, která tvrdí, že 

by postižení lidé měli sami rozhodovat o různých aspektech svého života. … 

Podporuje zásadu sebeurčení, podle níž by měl být postoj společnosti aktivnější, 

výchovný, podnětný a ne nadmíru projektivní.“ (Inclusion Europe 2005: 19) V roce 

1993 schválilo valné shromáždění OSN Standardní pravidla pro vyrovnávání 

příležitostí pro soby se zdravotním postižením. Ta se stala opěrným bodem pro 

prosazování práv lidí s postižením15. Nemají sice legislativní platnost, ale z autority 

OSN fungují jako jakýsi morální závazek států. 

K tématu této práce se vztahuje zejména „právo na práci“, které je uvedeno 

v Listině základních práv a svobod. Zoubek upozorňuje na to, že ačkoli Listina 

základních práv hovoří o „právu na práci“, podle Zákona o zaměstnanosti mají 

občané ČR, resp. EU (a také cizinci splňující zvláštní zákonem stanovené podmínky) 

„právo na zaměstnání“. Stát tak lidem, kteří chtějí pracovat a o práci se ucházejí, 

garantuje právo na zprostředkování vhodného zaměstnání, poskytování hmotného 

zabezpečení v nezaměstnanosti, poskytnutí hmotného zabezpečení při rekvalifikaci, 

poskytování informačních, poradenských a zprostředkovatelských služeb na trhu 

práce a také rovný přístup k zaměstnání, rekvalifikaci a přípravu k práci. (Zoubek 

2007) 

Ve vztahu k lidem s mentálním postižením a jejich uplatnění na trhu práce 

jsou podstatné zejména čl. 26 – obsahující mj. právo na svobodnou volbu povolání a 

přípravu k němu a právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací a čl. 29 – 

právo žen, mladistvých a osob zdravotně postižených na zvýšenou ochranu zdraví při 

práci a zvláštní pracovní podmínky, u mladistvích a osob se zdravotním postižením 

se toto vztahuje také na ochranu v pracovním vztahu a na pomoc při přípravě 

k povolání. 

Podle Listiny základních práv Evropské unie (přijaté 7. prosince 2000 v Nice) 

mají všichni lidé právo na svobodnou volbu povolání a právo pracovat (Hlava II, 

článek 15). Listina myslí také na specifická práva menšin (jazykových, 

náboženských atd.), dětí, starších osob a osob se zdravotním postižením. „Unie 

uznává a respektuje právo osob se zdravotním postižením na opatření, jejichž cílem 

je zajistit jejich nezávislost, sociální a  profesní začlenění a jejich účast na životě 

společnosti.“ (Hlava III, článek 26) 

                                                 
15 Dostupný z WWW: http://www.nrzp.cz/userfiles/file/standardni-pravidla-.doc 
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Jak vidíme na příkladech platných mezinárodních úmluv, právo na přípravu 

k povolání, svobodný výběr povolání a možnost vydělávat si na zajištění svých 

potřeb prací je právem všech. To platí bez výjimky i pro osoby s mentálním 

postižením. 

4.3 Teorie lidského kapitálu 

Mluvíme-li o práci, často používáme pojmy trh, nabídka, poptávka. Práce je 

v tomto kontextu zbožím. Přesto ji ale nelze pojímat jako pouhé zboží. Její 

specifikum vyplývá z toho, že je zcela vázána na člověka – tedy toho, kdo práci 

vykonává. V dnešním světě je člověk víceméně existenčně závislý na své schopnosti 

práce. V případě nouze stát zajišťuje svou sociální politikou alespoň minimální 

sociální zabezpečení lidem, kteří se na trhu práce uplatnit nemohou. 

Chápání práce se během vývoje lidské civilizace proměňovalo. Práce už není 

brána pouze jako nutná újma za účelem získání prostředků k obživě. Současná 

společnost ji mnohem častěji považuje za „zdroj vnitřního uspokojení a jedinečného 

požitku, přinášejícího člověku satisfakci již z pouhého vykonávání, ze sebe sama.“ 

(Brožová 2003: 37) Práce se v průběhu času stala nejen činností k získávání 

prostředků na živobytí, ale také společenskou nutností. Člověk díky práci získává své 

místo ve společnosti: „Prací člověk naplňuje svoje představy o sobě, od materiálního 

komfortu, přes rozvoj osobnosti až k pochopení sociální a přírodní reality.“ (Brožová 

2003: 38) 

S tím, jak se měnilo chápání lidské práce, se měnil i pohled na člověka 

jakožto jejího vykonavatele. Ve 20. století vzniká pojem lidský kapitál. Rozumí se 

jím „dovednosti osob, které přímo přispívají vytváření zisku.“ (Jandourek, 2001: 198) 

Teoretický koncept lidského kapitálu vznikl na rozhraní sociologie a ekonomie. 

Objevil se v souvislosti se zkoumáním rozdílů ve vzdělání a zaměstnání mezi muži a 

ženami, etnickými menšinami apod. Ve své práci se mu hojně věnoval G. S. Becker, 

který má velkou zásluhu na jeho rozšíření. (Becker, 1993) Lidský kapitál jako souhrn 

schopností člověka se dá zvyšovat tím, že do něj jedinec investuje. Každý jedinec by 

ho měl v plné míře uplatňovat – tím zajišťuje zisk nejen sobě, ale celé společnosti. 

Pokud někdo svůj potenciál nevyužívá (např. zůstává bez práce), ostatní musí své 

zisky dělit. 

Brožová uvádí ve spojitosti s lidským kapitálem především vzdělání: 

„Jednotlivci svobodně rozhodují o svém vzdělávání a o všech ostatních doplňcích 
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k vědomostem, a to na základě porovnávání svých nákladů a svých výnosů, resp. 

užitků.“ (Brožová 2003: 33) Předpoklad, že jedinci o svém vzdělání svobodně 

rozhodují znamená předpoklad rovného přístupu ke vzdělání. Je zřejmé, že lidé 

s mentálním postižením (i v případě zcela rovných podmínek) budou v možnostech 

zvyšovat svůj lidský kapitál značně omezeni. Snížený intelekt, který je příčinou 

jejich potíží, jim vzdělávání znesnadňuje. Často navštěvují speciální školy. Oborů, 

které tyto školy nabízejí svým žákům, bývá jen omezené množství a studijní 

zaměření je předem dáno (tkaní, keramika, knihařství, pomocné práce v kuchyních, 

práce v zahradnictví atd.). Uplatnění z těchto oborů na pracovním trhu je v dnešní 

době velmi diskutabilní. „Mnohé empirické studie o nerovnosti se rovněž opírají o 

pojem lidského kapitálu, především o rozdíly ve vzdělání a pracovní průpravě.“ 

(Becker 2007b: 197) 

Je nutné, aby lidé s mentálním postižením dostali příležitost rozvíjet svůj 

lidský kapitál do maximální možné míry. Přizpůsobení systému vzdělávání 

pracovnímu trhu jim umožní uplatnit schopnosti a dovednosti v takových oblastech, 

které jsou pro ně dostupné (mentální náročností) a zároveň jsou společensky 

přínosné. To dá jednotlivcům možnost uplatnit svůj vlastní pracovní potenciál (a tím 

lidský kapitál), tedy zajistit své potřeby (nebo alespoň jejich část) svou vlastní prací. 

4.4 Princip rehabilitace 

Princip rehabilitace vychází z myšlenky, že pokroky v medicíně musí být 

provázeny také zlepšováním systému návratu lidí „vyléčených“ zpět do všech oblastí 

života. Moderní medicína sice dokáže člověka zachránit i po závažném onemocnění 

či úrazu, ale tohoto zachráněného pak ponechává vlastnímu osudu. Mnoha lidem 

však úraz významným způsobem změní život a ačkoli jsou z medicínského hlediska 

vyléčení, následky nemoci či úrazu je přivedou do stavu invalidy – zůstávají pak 

v částečném nebo i plném invalidním důchodu. Z hlediska osob s mentálním 

postižením se otázka rehabilitace týká nejen lidí s tzv. získanou mentální retardací, 

která vzniká jako následek poškození mozku během života, ale všech – ačkoli někteří 

z nich nevyužijí všechny složky do rehabilitace spadající. 

Rehabilitace je podle Světové zdravotnické organizace (WHO) procesem, 

který obnovuje nezávislý plnohodnotný tělesný a duševní život člověka, navrací ho 

do života (nebo alespoň zmírňuje následky nemoci či úrazu) a zapojuje ho také do 
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práce16. Můžeme rozlišovat několik základních typů rehabilitace – léčebnou, 

sociální, pedagogickou a pracovní. Všechny tyto složky rehabilitace se v České 

republice provádí. Každá je ale upravena samostatně. 

 
TABULKA 2: Složky rehabilitace 

Rehabilitace V čem spočívá Úprava v ČR Odpovědnost 

v ČR 

Léčebná Diagnostika, 

terapeutická 

opatření směřující 

k obnovení 

optimální funkční 

zdatnosti 

organismu 

Součást zdravotní 

péče, hrazena 

z prostředků 

veřejného 

zdravotního 

pojištění 

Ministerstvo 

zdravotnictví (MZ) 

Sociální Učí potřebné 

dovednosti 

k dosažení 

samostatnosti a 

soběstačnosti, za 

účelem nejvyššího 

možného stupně 

sociálního 

začlenění 

Jeden z druhů 

sociálních služeb 

Ministerstvo práce 

a sociálních věcí, 

Zákon o sociálních 

službách (MPSV) 

Pedagogická Činnosti zaměřené 

na rozvoj 

osobnosti, podpora 

vzdělávání osob se 

zdravotním 

postižením 

Existující předpisy 

pro vzdělávání 

dětí, žáků a 

studentů se 

zdravotním 

postižením 

Ministerstvo 

školství, mládeže a 

tělovýchovy 

(MŠMT) 

Pracovní Umožňuje získat 

nebo zachovat 

pracovní uplatnění 

Na žádost osoby se 

zdravotním 

postižením 

zajišťuje úřad 

práce 

Ministerstvo práce 

a sociálních věcí, 

Zákon o 

zaměstnanosti 

Zdroj: NROZP17, Fischer, Škoda 2008: 31 (upraveno) 

 

                                                 
16 Definici WHO uvádí článek Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně (SDMO) 
dostupný z WWW:  http://www.dmoinfo.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=55 
17 Dostupný z WWW : http://www.nrzp.cz/userfiles/file/vzz-o-rehabilitaci-ozp.doc 
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Při zapojení do komplexní rehabilitace se osoba stává méně závislou na 

pomoci jiných. Jednotlivé složky rehabilitace na sebe plynně navazují a díky jejich 

postupnému využívání je člověk schopen se zapojit do běžného života a pracovního 

procesu v maximální možné míře. Toto zapojení člověku přináší větší míru 

ekonomické nezávislosti a posiluje jeho pocit společenské užitečnosti. 

V České republice se zavedení pojmu ucelená rehabilitace (a její legislativní 

úpravě) věnují odborníci už od 90. let. Za tuto dobu vznikly postupně tři návrhy 

zákona. V roce 2004 návrh zákona o ucelené rehabilitaci (jeho první návrhy už 

v roce 2001), v roce 2006 návrh zákona o komplexní rehabilitaci, v roce 2008 se 

mluvilo o návrhu zákona o rehabilitaci. Žádný z těchto zákonů nevešel v platnost. 

Hlavním problémem se zdá být potřeba propojit práci několika resortů (MPSV, MZ, 

MŠMT) a zapracovat již stávající legislativní předpisy do jednoho společného 

zákona (SDMO)18. Na návrhu zákona se podílejí také Národní rada osob se 

zdravotním postižením a Vládní výbor pro zdravotně postižené: „Prvořadým cílem je 

provádění koordinované rehabilitace, vytvoření vzájemně provázaného, účinného a 

dostupného systému poskytování rehabilitace osobám se zdravotním postižením.“ 

(NROZP19) Tisková zpráva MPSV z 3. 6. 2004 uvádí, že: „Součástí návrhu je 

požadavek včasnosti, dostupnosti, komplexnosti, návaznosti a koordinovanosti.“ 

V rámci návrhu zákona o rehabilitaci se objevila také úvaha o zavedení povinné 

účasti v systému rehabilitace pro osoby, které žádají o sociální dávky z titulu svého 

zdravotního postižení. Tento systém by mohl být přínosný jednotlivcům – během 

účasti v procesu rehabilitace by si ověřili své vlastní schopnosti, možnost 

soběstačnosti a pracovní výkonnost – a také celospolečensky (zejména finančně) – 

více osob zapojujících se zpět do života a práce znamená méně výdajů na sociální 

dávky. „Dobře fungující systém komplexní rehabilitace bude ve svém důsledku 

znamenat také snížení finančních výdajů na výplatu náhrad za ztrátu na výdělku u 

pracovních úrazů a jiných pojistných plnění…“ (NROZP20). 

Pro lidi s mentálním postižením by systém ucelené rehabilitace znamenala 

velký přínos zejména z hlediska propojení a návaznosti. Ve většině případů, vyjma 

stavů vzniklých po úrazu, nepotřebují lidé s mentálním postižením rehabilitaci 

léčebnou. Ostatní složky – sociální, pracovní, pedagogickou – však potřebují zcela 

                                                 
18 Dostupný z WWW: http://www.dmoinfo.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=55 
19 Dostupný z WWW: http://www.nrzp.cz/userfiles/file/vzz-o-rehabilitaci-ozp.doc 
20 Dostupný z WWW: http://www.nrzp.cz/userfiles/file/vzz-o-rehabilitaci-ozp.doc 
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jednoznačně. V současnosti, kdy je každá část rehabilitace zajišťována jinou institucí 

a musí se o ní zvlášť žádat, je pro lidi s mentálním postižením systém složitý a 

nepřehledný. Mnoho z nich tedy sice má nárok rehabilitaci využít, ale vzhledem ke 

svým potížím nevědí jak. Sjednocení rehabilitace pod jednu instituci, která by 

zajišťovala a koordinovala jednotlivé složky, by zásadním způsobem usnadnilo 

lidem s mentálním postižením přístup k rehabilitaci, a tím umožnilo snazší zapojení 

těchto lidí do života společnosti a pracovního procesu. 
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5 Politika v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením 

 

Tato kapitola rekapituluje politiku zaměstnanosti (PZ) v České republice ve 

vztahu k osobám se zdravotním postižením. Jak už bylo zmíněno v úvodní kapitole, 

z hlediska politiky zaměstnanosti nedochází k rozlišování osob se zdravotním 

postižením podle typu a charakteru jejich potíží. PZ se nezajímá o způsob, jakým 

zdravotní postižení komplikuje lidem život a uplatnění v zaměstnání. Z pohledu 

politiky zaměstnanosti je podstatná míra, jakou zdravotní postižení omezuje člověku 

schopnost prosadit se na trhu práce. 

V této kapitole se tedy podíváme na opatření, která PZ uplatňuje ve vztahu 

k lidem se zdravotním postižením – legislativní předpisy a další dokumenty, které o 

přístupu lidí s postižením na trh práce pojednávají. Dále se tato kapitola věnuje 

specifické službě úřadů práce pro osoby se zdravotním postižením – pracovní 

rehabilitaci – a také službě podporované zaměstnávání, kterou těmto osobám nabízí 

některé nestátní neziskové organizace. 

5.1 Politika zaměstnanosti 

Politiku zaměstnanosti vytváří stát. Jejím hlavním úkolem je sledování trhu 

práce a vyváženosti mezi nabídkou a poptávkou. Pokud jsou nabídka a poptávka na 

trhu práce v nerovnováze (převažuje-li nabídka, tj. zvyšuje-li se nezaměstnanost), 

snaží se stát vytvářet taková opatření, která povedou ke snížení nezaměstnanosti. 

Politika zaměstnanosti má širokou cílovou populaci. Nejsou to jen 

nezaměstnaní. PZ je utvářena s ohledem na veškeré obyvatelstvo v ekonomicky 

produktivním věku, ale i děti a mládež, kteří se na povolání připravují. Některé 

skupiny obyvatelstva jsou na trhu práce ohroženější než jiné – pro ty pak PZ vytváří 

speciální nástroje ve snaze podpořit jejich aktivitu na trhu práce. Mezi takto ohrožené 

skupiny lidí patří občané v předdůchodovém věku, cizinci (zejména příslušníci 

etnických minorit), ženy po mateřské dovolené, čerství absolventi a také lidé se 

zdravotním postižením. Mareš (2004) uvádí, že ne všechny osoby, které by se na trhu 

práce uplatnit mohly na něj skutečně vstupují. „Jsou to osoby, kterým stát a sociální 

instituce či zvyklosti ve vstupu na trh práce zabraňují, a osoby, které nemají 
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schopnost se na trhu práce uplatnit. Další část populace se vstupu na tento trh 

zdržuje dobrovolně, neboť jí státní i privátní podpora (sociální stát a charita, ale i 

rodina) umožňuje za určitých podmínek existovat i bez prodeje pracovní síly.“ 

(Mareš 2004: 114) Mezi těmito osobami jmenuje skupinu chronicky nemocných a 

„k práci fyzicky či mentálně nezpůsobilých“21 lidí, důchodce a také ty, kdo prostředky 

k obživě získávají dočasně ze zdrojů nezávislých na trhu práce (ženy v domácnosti, 

studenti).  

Ve světě se objevuje několik modelů financování politiky zaměstnanosti. Ve 

většině případů se na jejím financování podílí stát, zaměstnavatelé i sami 

zaměstnanci. V České republice je PZ financována ze státního rozpočtu 

prostřednictvím příspěvků na politiku zaměstnanosti, které stát vybírá od 

zaměstnavatelů i zaměstnanců22. 

Obecně lze státní politiku zaměstnanosti rozdělit na aktivní a pasivní. Pasivní 

PZ zajišťuje podporu lidem, kterým se nedaří nalézt uplatnění na trhu práce. Její 

hlavní náplní je vyplácení dávek. V České republice dnes existují dávky 

v nezaměstnanosti a dávky při rekvalifikaci. Obě jsou vypláceny jen těm, kdo práci 

aktivně hledají a registrují se za tímto účelem na úřadu práce (a zákon 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti vymezuje další nutné podmínky, které musí osoba splňovat, aby 

měla na tyto dávky nárok). Vyplácení těchto dávek je časově omezené. Vedle tohoto 

pasivního přístupu funguje aktivní politika zaměstnanosti. Její podstatou je princip 

„uschopňování“ lidí na pracovním trhu – vytváření nových pracovních míst, 

rekvalifikace, chráněná pracoviště pro osoby se zdravotním postižením, příspěvky 

zaměstnavatelům na dopravu, na úpravu pracoviště atd. Součástí aktivní PZ je také 

spolupráce s resortem školství – stát se snaží předvídat vývoj na pracovním trhu, 

přizpůsobuje pak studijní obory (a počty jejich absolventů) tak, aby se nevytvářela 

zvýšená nabídka v oborech, kde dlouhodobě klesá poptávka po práci apod. 

Česká politika zaměstnanosti nevzniká ve vakuu a funguje v kontextu 

ostatních evropských politik. V souvislosti s otevíráním pracovního trhu občanům 

                                                 
21 Domnívám se, že toto velmi negativní označení osob (pravděpodobně) s těžším  zdravotním 
postižením zásadním způsobem odráží pohled většinové společnosti. Je snazší označit některé lidi za 
práce nezpůsobilé, než uvažovat nad změnami, které jim pomohou zapojit se do pracovního života 
způsobem odpovídajícím jejich možnostem. 
22 Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je součástí pojistného na sociální zabezpečení (vedle 
pojistného na důchodové a zdravotní pojištění). Konkrétní ustanovení týkající se plátců tohoto 
příspěvku a jeho výše (vyměřovacího základu) obsahuje Zákon 589/1992 Sb., o pojistném na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.  
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z jiných států Evropské unie (EU) vznikla nutnost koordinovat PZ jednotlivých 

členských států. V roce 1993 vydala EU Bílou knihu konkurence schopnosti, 

ekonomického růstu a zaměstnanosti. Jako součást Amsterodamské smlouvy pak 

byla v roce 1999 přijata Evropská strategie zaměstnanosti (European Employment 

Strategy – EES). V ní byly stanoveny 4 pilíře, na kterých staví Evropská politika 

zaměstnanosti: zaměstnatelnost, podpora malého a středního podnikání, 

přizpůsobivost a rovné příležitosti. Členské státy EU jsou povinny tyto cíle EES 

respektovat a sladit s nimi své vnitřní politiky zaměstnanosti. Každý rok proto 

sestavují národní akční plány zaměstnanosti, které rozpracovávají konkrétní kroky, 

jak těchto cílů dosáhnout. Tyto plány a jejich účinnost vyhodnocuje pravidelně 

Evropská komise a podle výsledků upravuje cíle politiky zaměstnanosti, ke kterým 

EU směřuje23. 

5.1.1 Systém služeb zaměstnanosti v ČR 

Služby zaměstnanosti zajišťují v České republice úřady práce, které spravuje 

Ministerstvo práce a sociálních věcí. Vedle státem poskytovaných služeb existují 

ještě soukromé agentury věnující se zprostředkování práce – v ČR mohou fungovat 

jen pokud k tomu mají povolení vydávané MPSV (§14 Zákona o zaměstnanosti). 

Ministerstvo práce a sociálních věcí vytváří politiku zaměstnanosti – 

zpracovává koncepce, analyzuje trh práce a spravuje finanční prostředky, které jsou 

ze státního rozpočtu přiděleny na politiku zaměstnanosti. Úřady práce fungují na 

lokální úrovni a jejich hlavním úkolem je provádění konkrétních opatření a zajištění 

aktivní politiky zaměstnanosti. (Mareš, 2004) Mezi službami, které úřady práce 

nabízí najdeme24: 

� Zprostředkování zaměstnání 

� Pracovně právní poradenství 

� Psychologické poradenství 

� Poradenství při volbě a změně povolání nebo studia 

� Rekvalifikace 

                                                 
23 Informace dostupné z WWW: 
http://ec.europa.eu/ceskarepublika/information/glossary/term_65_cs.htm. 1.5.2009 
24 Služby úřadů práce lze nalézt v Zákoně o zaměstnanosti v části druhé – Zprostředkování zaměstnání 
a částí páté – Aktivní politika zaměstnanosti. Jejich souhrnný přehled uvádí na svém portálu také 
MPSV. Dostupné z WWW:  http://portal.mpsv.cz/sz/obecne/cinnosti_up 17.5.2009 
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� Poradenství pro osoby se ztíženou možností pracovního uplatnění (osoby se 

zdravotním omezením, absolventy škol, mladistvé, dlouhodobě nezaměstnané aj.) 

� Pomoc zájemcům o zaměstnání 

� Konzultace pro zájemce o zahájení soukromého podnikání 

� Dotace a podpora vzniku nových pracovních příležitostí  (Mareš, 2004) 

Podle současného zákona o zaměstnanosti patří mezi tyto služby také zajištění 

pracovní rehabilitace pro osoby se zdravotním postižením. (Úřad práce Prostějov 

1999) Všechny tyto služby jsou poměrně náročné – na množství pracovníků a také na 

čas. V množství povinností, které pracovníci úřadů práce mají, nezůstává mnoho 

prostoru pro individualitu. Brožová se zabývá tím, že politiku zaměstnanosti nelze 

nechávat pouze na fungování úřadů práce: „Řešení dnešní i očekávané situace na 

trhu práce vyžaduje překročení tradičního rámce, kdy se očekává výhradně od úřadů 

práce, resp. rezortního ministerstva (MPSV). Politika zaměstnanosti by měla být 

výsledkem součinnosti a provázanosti s ostatními politikami, zejména 

s hospodářskou, sociální a vzdělanostní politikou. Z toho rovněž plyne účast dalších 

orgánů, nejen státní a veřejné správy, ale také zaměstnavatelských a odborových 

svazů, hospodářských komor aj.“ (Brožová 2003: 12). Navzdory tomu Mareš uvádí, 

že mezi služby, jejichž rozvoj byl zaznamenán během 90. let, patří zejména 

poradenství – služby zaměřené na podporu lidí v orientaci na trhu práce, zvyšování 

jejich motivace a také podporu při výběru povolání (a s tím souvisejících studijních a 

výučních oborů). „Celý systém poradenství je dnes vědomě budován jako silně 

personalizovaný a individualizovaný. Jeho cílem je chránit pracovníky před 

dlouhodobou nezaměstnaností, spojenou s narůstající demotivací pro hledání 

zaměstnání a s ignorováním příležitostí na trhu práce. (…) Konzultační činnosti a 

poradenství jsou nyní chápány jako klíčové faktory při individuální pomoci 

nezaměstnaným, ale i při vytváření efektivnějších programů distribuce práce 

(zejména z hlediska nákladů a jejich cílevědomějšího vynakládání).“ (Mareš 2004: 

121n) 

Tento trend se dá považovat za velmi pozitivní. Pro mnoho lidí jsou 

byrokratické postupy úřadu práce těžko srozumitelné a tím jim znemožňují žádat o 

prostředky podpory, na které mají právo. Nárůst individuálního přístupu může 

nezaměstnaným (a o nezaměstnaných lidech se zdravotním, resp. mentálním 

postižením to platí ještě více) pomoci porozumět právům a povinnostem, které mají, 

pokud se rozhodnou hledat práci s podporou úřadu. Naproti tomu (jak již bylo řečeno 
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výše) množství agendy, kterou mají úřady práce na starosti, jejich pracovníkům 

fakticky znemožňuje věnovat se lidem, kteří na úřad přicházejí, skutečně 

individuálně. To je dalším argumentem pro názor Brožové, že je třeba politiku 

zaměstnanosti budovat provázaně, meziresortně a s podporou nestátních subjektů. 

5.2 Dokumenty zabývající se postavením osob se 

zdravotním resp. mentálním postižením na trhu práce 

Z předchozích kapitol vyplývá, že problém nízké zaměstnanosti osob není 

specifikem jen skupiny lidí s mentálním postižením – týká se všech skupin osob se 

zdravotním postižením i některých dalších skupin. Není to ani problém výjimečný 

v České republice – objevuje se prakticky ve všech zemích Evropy. Z tohoto důvodu 

se nejen ČR, ale i EU a různé mezinárodní a celosvětové organizace věnují 

problematice začleňování lidí se zdravotním postižením do společnosti a na pracovní 

trh. Jak již bylo řečeno, mentální postižení jako samostatný problém se z pohledu 

zaměstnanosti většinou nevyčleňuje, podobně je tomu i na poli sociální inkluze25. 

Tato kapitola představuje některé z dokumentů, které na problematiku upozorňují 

(5.2.1) a dále texty, v jejichž rámci a kontextu se utváří politika zaměstnanosti České 

republiky (5.2.2). 

5.2.1 Data  

Studie národní rady osob se zdravotním postižením (2007) se zaměřuje na 

několik oblastí života, ve kterých se dá předpokládat znevýhodnění těchto osob. 

Vzhledem k tématu této práce je zajímavá především část věnovaná přístupu ke 

vzdělávání a zaměstnávání. 

Studie ukazuje, že přístup ke vzdělávání je omezen zejména faktickými 

možnostmi osob s určitým druhem zdravotního znevýhodnění (tato charakteristika 

platí zejména u osob s mentálním postižením). Více než polovina osob se zdravotním 

postižením odpověděla v dotazníkovém šetření26, že si mohla vybrat studium na té 

škole, o kterou měla skutečně zájem (za zmínku ovšem stojí také fakt, že 35 % 

dotazovaných v době studia ještě zdravotní postižení nemělo). Více než třetina 

                                                 
25 Ve většině dokumentů i legislativních předpisů ať už v ČR nebo EU se pojednává obecně o osobách 
se zdravotním postižením. Jednotlivá opatření směřující k začleňování lidí se specifickým hendikepem 
se pak tvoří ve spolupráci s neziskovými organizacemi a sdruženími samotných lidí s postižením. 
Směřují k naplňování obecně stanovených cílů. 
26 Dotazníkové šetření probíhalo na území celé ČR. Z více než tří tisíc rozeslaných dotazníků bylo 
nakonec vyplněno a ve výsledcích je reprezentováno jen 819 z nich.  
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dotazovaných uvádí, že výběr škol, na kterých mohli studovat, byl omezený. 

Alarmující je ovšem skutečnost, že více než 10 % z dotazových osob se zdravotním 

postižením uvedlo, že na žádnou jinou školu je z důvodu zdravotního postižení 

nebyli ochotni přijmout. 

 

OBRÁZEK 7: Možnosti vzdělávání osob se zdravotním postižením 
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Zdroj: NROZP 

 

Vzhledem k výrazným změnám politického systému, které přinesly také 

odlišný přístup k lidem se zdravotním postižením, se dá předpokládat, že 

v současnosti je situace na školách již výrazně lepší. Dokazuje to mj. počet 

speciálních vzdělávacích institucí zaměřujících se na jednotlivé skupiny osob podle 

typu jejich zdravotního handikepu27. Na možnostech osob se zdravotním postižením 

se ale posun v přístupu ke vzdělávání projeví až v delším časovém horizontu. 

Statistika vztahující se ke vzdělání tedy spíše poukazuje na jednu z možných příčin 

obtížného nalézání pracovního uplatnění těchto osob. 

                                                 
27 Seznam vzdělávacích zařízení nabízí Rejstřík škol a školských zařízení, který je k dispozici na  
http://rejskol.msmt.cz/. Tento seznam ale neobsahuje zcela přesné třídění vzdělávacích institucí, 
zejména proto, že mnoho základních škol speciálních je řazeno mezi běžné základní školy. 
Přehlednější je pak seznam škol např. na stránkách Pražských pedagogicko-psychologických poraden, 
dostupný z WWW: http://www.pppp.cz/skoly-a-zarizeni-pro-zdravotne-postizene-deti-a-mladez. Ten 
ovšem obsahuje pouze přehled zařízení na území Hlavního města. 2.5.2009 
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K oblasti zaměstnanosti uvádí tato studie, že téměř 56 % osob se zdravotním 

postižením nemá práci ve smyslu trvalé výdělečné činnosti. Z těch, kteří placené 

zaměstnání mají, pracují více než dvě třetiny z domova. Taková práce je pro ně sice 

zdrojem financí, avšak neumožňuje navazovat kontakty se spolupracovníky atd. 

Sociální význam takového zaměstnání je tedy velmi malý. Jako důvod, proč pracují 

z domova, uvedly téměř dvě třetiny dotazovaných, že jinou možnost práce neměli.  

Ze statistiky MPSV vyplývá, že uchazečů o volná místa, registrovanými na 

úřadech práce, je více než 14 % tvořeno uchazeči se zdravotním postižením. Mezi 

nimi tvoří většinu osoby pobírající částečný invalidní důchod (12 % z celkového 

počtu uchazečů a více než 85 % všech osob se zdravotním postižením). 

 

TABULKA 3: Poměr uchazečů se zdravotním postižením na úřadech práce 

k 31.3.2009 

Struktura uchazečů o zaměstnání k 31.3. 2009 

Uchazeči celkem   Údaje v % 

 448 912 100 

OZP 64 373 14,34 

Plně invalidní 268 0,06 

Částečně invalidní 55 145 12,28 

Osoby zdravotně 

znevýhodněné 

8 961 2,00 

Zdroj: MPSV28 

 

Uvádí se, že osob se ZP je v naší populaci asi 10 %. Jejich poměr na úřadu práce je 

přitom 14%. To samo o sobě dokazuje, že nezaměstnanost osob se zdravotním 

postižením je vyšší než u lidí bez postižení. Je nutné si také uvědomit, že velká část 

osob se zdravotním postižením nevyužívá služeb úřadu práce, čímž může být tento 

údaj významně zkreslen. Lidé, kteří jsou uznáni plně invalidními podle § 39 odst. 1 

písm. a) zákona 155/1995 Sb. se nemohou na ÚP registrovat jako uchazeči o 

zaměstnání, mohou být pouze v evidenci zájemců. 

Statistiky MPSV dokládají, že výdaje na politiku zaměstnanosti v ČR od roku 

1995 vzrůstají. Podíl, který v tomto období činí výdaje na aktivní politiku 

                                                 
28 Dostupné z WWW: http://portal.mpsv.cz/sz/download. 1.5.2009 
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zaměstnanosti, sice dlouhodobě roste, ale meziročně střídavě klesá a stoupá. Ačkoli 

příčin může být více, dá se z usuzovat na určitou nesystematičnost při vytváření 

aktivní politiky zaměstnanosti. Přitom výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti jsou 

prokazatelně účinnější v boji proti nezaměstnanosti než výdaje na politiku pasivní, 

jejímž těžištěm je nahrazování příjmů z výdělečné činnosti dávkami 

v nezaměstnanosti. Aktivní politika zaměstnanosti naproti tomu usiluje především 

o vytváření příležitostí na trhu práce. „Politiku zaměstnanosti … je potřeba rozšířit 

na zlepšení fungování trhů práce v celé šíři s cílem napomoci smysluplnosti 

a plynulosti pohybu pracovníků na těchto trzích. Založit ji na aktivním vyhledávání a 

vytváření … cest, vedoucích k tomu, aby se tato pracovní místa stala dosažitelná pro 

nezaměstnané. Reorientace řešení nezaměstnanosti z „ex post“ k utváření podmínek 

„ax ante“ rozšíří manévrovací prostor a pozitivně ovlivní trhy práce ve smyslu 

prevence nezaměstnanosti.“ (Brožová 2003: 123) 

 

TABULKA 4: Výdaje na politiku zaměstnanosti v ČR (v milionech Kč) 

 199

1 

199

2 

199

3 

199

4 

199

5 

199

6 

199

7 

199

8 

199

9 

200

0 

200

1 

200

2 

200

3 

200

4 

SPZ 2,45

0 

3,14

5 

2,16

6 

2,56

2 

2,41

6 

2,66

4 

3,97

2 

5,09

6 

7,63

1 

9,08

6 

9,52

2 

9,87

9 

10,9

6 

11,7

5 

PPZ 1,67

7 

1,42

3 

1,41

6 

1,84

4 

1,78

1 

2,10

6 

3,42

0 

4,19

3 

5,70

9 

5,68

0 

5,22

8 

6,20

9 

6,94

9 

7,03

0 

AP

Z 

0,77

3 

1,72

1 

0,74

9 

0,71

8 

0,63

4 

0,55

8 

0,55

1 

0,90

3 

1,92

1 

3,40

6 

4,06

3 

3,48

3 

3,48

3 

3,93

9 

Zdroj: MPSV29 

 

Celkovou situaci osob se zdravotním postižením na trhu práce dokládají také 

statistiky uveřejněné v rámci studie „Každý desátý občan ČR se řadí mezi osoby se 

zdravotním postižením“ na internetovém portálu Helpnet30. Z těch mimo jiné 

vyplývá, že mezi osobami se zdravotním postižením je průměrně 7,25 % lidí 

s vysokoškolským a vyšším odborným vzděláním, zatímco v běžné populaci 

dosahuje počet stejně vzdělaných lidí 10,75 %. Toto číslo samo o sobě není až tak 

závažné, vezmeme-li v úvahu, že část těchto osob, tvoří lidé s mentálním postižením, 

                                                 
29 Dostupné z WWW: http://portal.mpsv.cz/sz/download, 1.5.2009 
30 Studie byla postupně uveřejňována na jaře a v létě roku 2008. Dostupné z WWW: 
http://www.helpnet.cz/aktualne/15178-3, http://www.helpnet.cz/aktualne/15325 a 
http://www.helpnet.cz/aktualne/15575-3, 2.5.2009 
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u kterých se dá vysokoškolské vzdělávání očekávat jen v malou pravděpodobností. I 

tento údaj ale může být zkreslen – např. tím, že mnozí lidé spadající do kategorie 

osob se zdravotním postižením (OZP) v době studia zdravotní potíže neměli a 

vlastně do této skupiny nespadali. 

 

TABULKA 5: Porovnání nejvyššího dosaženého vzdělání mezi lidmi se ZP 

v populaci ČR 

Věk – Bez vzdělání ZŠ SŠ  vyšší 

Celá populace (absolutní údaj/v procentech) 

15-29 11 692/ 0,50 678 593/ 28,79 1 510 010/ 64 157 057/ 7 

30-44 13 186/ 0,65 176 873/ 8,75 1 539 070/ 76 293 047/ 15 

45-59 14 783/ 0,67 389 488/ 17,55 1 553 743/ 70 261 100/ 12 

60 a více 21 611/ 1,16 706 477/ 37,94 974 721/ 52 159 142/ 9 

Lidí se ZP (absolutní údaj/v procentech) 

15-29 16 483/ 27,37 25 898/ 43,00 15 658/ 26 2 184/ 4 

30-44 14 676/ 14,67 25 934/ 25,93 51 268/ 51 8 143/ 8 

45-59 14 037/ 5,83 82 057/ 34,06 124 643/ 52 20 135/ 8 

60 a více 16 750/ 3,15 238 270/ 44,87 230 111/ 43 45 987/ 9 

Zdroj: Helpnet (upraveno) 

 

Dále se také ukazuje, že v běžné populaci činí zaměstnanost osob ve věkové 

skupině 20-49 let téměř 80 %, zatímco mezi osobami se zdravotním postižením (kam 

patří lidé se všemi typy zdravotních znevýhodnění) se zaměstnanost pohybuje kolem 

33%. Šetření portálu Helpnet vycházelo z údajů zjišťovaných od praktických lékařů 

OZP31. Tento údaj by měl mít blíže ke skutečnému stavu zaměstnanosti těchto osob, 

než údaj ze statistiky MPSV, která vychází z počtu registrovaných uchazečů o 

zaměstnání. 

                                                 
31 Smyslem šetření bylo získat co nejpřesnější informace, pokud možno nezkreslené tím, zda se OZP 
někde registrují, využívají nějakých služeb apod.  
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TABULKA 6: Porovnání ekonomické aktivity lidí se ZP a populace ČR 

 

 Dítě,  

studující 

Zaměstnaný, 

 OSVČ �ezaměstnaný 

�epracující 

důchodce 

Pracující  

důchodce 

V 

domácnosti 

Celá populace (v procentech) 

15-

19 69,77 % 2,38 % 1,43 % 0,01 % 0,00 % 26,40 % 

20-

34 6,57 % 73,34 % 10,18 % 1,20 % 0,14 % 8,57 % 

35-

49 0,00 % 85,73 % 7,32 % 3,81 % 0,50 % 2,64 % 

50-

64 0,00 % 48,73 % 3,53 % 41,20 % 5,71 % 0,83 % 

65+ 0,00 % 0,24 % 0,00 % 95,68 % 4,05 % 0,03 % 

Osoby se zdravotním postižením v ČR (v procentech) 

15-

19 96,56 % 0,63 % 0,77 % 1,80 % 0,00 % 0,25 % 

20-

34 8,66 % 29,34 % 11,99 % 41,25 % 4,55 % 4,21 % 

35-

49 0,00 % 36,51 % 12,79 % 42,33 % 6,81 % 1,56 % 

50-

64 0,00 % 21,84 % 6,84 % 64,97 % 5,52 % 0,83 % 

65+ 0,00 % 0,43 % 0,17 % 97,21 % 1,85 % 0,34 % 

Zdroj: Helpnet (upraveno) 

 

Relevantní jsou také výsledky studie EIM Business and Policy Research The 

employment situation of people with disabilities in the European Union z roku 2001. 

Ta poukazuje na to, že v Evropské Unii je celkem asi 26 milionů lidí, kteří se 

považují za osoby se zdravotním postižením (což je 14% celkové populace 

v produktivním věku). V této práci se upozorňuje také na to, že osoby se zdravotním 

postižením (již z důvodu svého hendikepu) nemohou mít na trhu práce stejné 

postavení jako lidé bez postižení,32 a právě proto je potřeba poskytovat jim 

                                                 
32 To je dáno jejich změněným zdravotním stavem, nemožností vykonávat některé profese či být 
zaměstnáni v plném rozsahu pracovního úvazku. 
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specifickou podporu nejen při hledání pracovního uplatnění: „(…) mezi lidmi se 

zdravotním postižením je více starších osob, častěji jsou to ženy a častěji dosahují 

nižšího stupně vzdělání než lidé bez postižení. Všechny tyto charakteristiky je 

předurčují k tomu být skupinou s velmi nevýhodným postavením na trhu práce.“ 

(EIM Business and Policy Research: 51, překlad autorka). 

V této souvislosti stojí za zmínku ještě Madridská deklarace. Tento 

dokument vznikl na Evropském kongresu osob se zdravotním postižením v roce 

2002. Uvádí se v něm mj. že osob se zdravotním postižením žije v Evropě asi 50 

milionů33. Základním smyslem dokumentu, který byl součástí opatření v rámci 

Evropského roku osob se zdravotním postižením, je upozornit na práva lidí se 

zdravotním postižením a oblasti, ve kterých jsou nejčastěji ohrožena různými 

bariérami. Její součástí jsou vize nového přístupu k lidem se zdravotním postižením a 

také návrhy k jejich dosažení. 

Madridská deklarace prosazuje zejména rovný přistup k lidem se ZP. 

Upozorňuje na to, že nediskriminaci je třeba doplnit o právo na podporu a pomoc 

tak, aby se mohli ve společnosti uplatnit i lidé s velkou mírou závislosti na druhých. 

Deklarace nabádá ke zodpovědnosti celé společnosti: „Jakákoli společnost, která ze 

svého středu vyřazuje některé členy nebo skupiny, se ochuzuje. (…) Bez závazku ze 

strany společnosti jako celku, včetně aktivní účasti zdravotně postižených osob 

v procesu ochrany vlastních práv, zůstane legislativa jen popsaným listem papíru. 

Výchova veřejnosti je proto nezbytným předpokladem obecné podpory (…), zvýšení 

pochopení pro potřeby a práva zdravotně postiženích osob ve společnosti, stejně jako 

pro odstranění předsudků, které v současné době stále ještě přetrvávají.“ (Madridská 

deklarace: 3) Madridská deklarace považuje zaměstnání OZP za klíč k sociální 

integraci. Přednostně by se proto mělo vynaložit maximální úsilí pro zapojení těchto 

osob na běžném pracovním trhu. Žádá zaměstnavatele o snahu a podporu lidí se ZP 

při hledání pracovního uplatnění a přijímání do pracovního poměru. Vyzývá také 

k široké spolupráci státních i nestátních organizací, a především organizací 

sdružujících osoby se zdravotním postižením, za účelem plánování, realizací, 

monitorování a vyhodnocování aktivit. 

                                                 
33 Odlišnost tohoto údaje od výsledků studie EIM je nejpravděpodobněji způsobena rozdíly 
v definicích zdravotního postižení v jednotlivých státech a různým vymezením tohoto pojmu. Není 
téměř vůbec možné, že by se mezi léty 2001 a 2003 počet lidí se ZP v EU téměř zdvojnásobil. 
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Účastníci kongresu se v deklaraci zavázali k jejímu šíření. Nutno dodat, že 

z valné většiny byli účastníci zástupci organizací zdravotně postižených.  

5.2.2 Legislativa 

Legislativa týkající se zaměstnávání v České republice vychází z kontextu 

Evropské unie. V tom, jak jednotlivé členské země Unie tvoří svou politiku 

zaměstnanosti, jsou určité rozdíly dané historicko-kulturním vývojem, politickou 

reprezentací a celkovým směřováním politiky zemí34, avšak je zde také mnoho 

podobností. Zákonné předpisy si jednotlivé státy určují samy, musí se v nich ale 

podřídit některým požadavkům EU. To se týká také oblasti zaměstnávání občanů se 

zdravotním postižením a samotné definice zdravotního postižení. 

Definice invalidity se v zemích Evropy liší, i tady se ale dají vysledovat 

některé společné rysy. Významný je fakt, že většina zemí využívá instituci plného a 

částečného invalidního důchodu – čímž je zohledňována závažnost zdravotního 

postižení a případná možnost jedince dosahovat příjmu z výdělečné činnosti. Jako 

základní kritérium pro posouzení zdravotního stavu za účelem invalidity se ve všech 

zemích využívá podíl zachované schopnosti pracovat (ve smyslu trvalé výdělečné 

činnosti). Liší se však míra poklesu této schopnosti, kterou státy uznávají jako 

hranici (částečné) invalidity - minimum je 25 % např. v Bulharsku, Holandsku a 

Švédsku, nejvyšší nutný pokles schopnosti pracovat vyžadují např. Rakousko (50 %) 

nebo Maďarsko (67 %). (Lékařská posudková služba 1997) 

Ve většině Evropských zemí není při posuzování zdravotního stavu za účelem 

invalidity využíváno posudků odborníků na zaměstnanost. V této oblasti je výjimkou 

Holandsko – expert na otázky zaměstnanosti v rámci lékařské posudkové služby 

vytipovává vhodná pracovní místa, kde by se daná osoba mohla uplatnit již při 

počátečním stanovování invalidity. (Posuzování úrovně invalidity… 2000). To je 

velmi pozitivní přístup, který může mnoha lidem (zvláště např. v poúrazovém stavu) 

dodat alespoň nějakou vizi budoucího života a pracovního uplatnění. V České 

republice taková instituce zatím neexistuje. Úřady práce by měly poradenství 

poskytovat všem, kteří o ně požádají. Pro osoby se zdravotním postižením je 

                                                 
34 Jednou z příčin odlišností v oblasti politiky zaměstnanosti jsou rozdíly dané různými modely 
sociálních států, které se v Evropě uplatňují. (Typologii sociálního státu uvádí např. Čabanová, 
Munková, 2005: 253n) 
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poradenství také součástí služby pracovní rehabilitace. Lidé se ale k takové službě 

dostávají až ve chvíli, kdy se skutečně chtějí zapojit do pracovního procesu. 

Z pohledu legislativy v České republice je zásadní Zákon č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti. Ten především stanovuje, kdo je z hlediska zaměstnanosti osobou se 

zdravotním postižením. OZP je každý, kdo byl orgány České správy sociálního 

zabezpečení (ČSSZ) uznán osobou plně či částečně invalidní a také ten, kdo byl 

lékařskou posudkovou službou úřadu práce uznán osobou zdravotně znevýhodněnou 

(§67). Těmto lidem pak zákon nabízí zvýšenou ochranu na trhu práce a také podporu 

zaměstnavatelům při jejich zaměstnávání. 

Zákon ukládá povinnost zaměstnavatelům s více než 25 zaměstnanci (tzv. 

povinný podíl) zaměstnávat 4 % osob se zdravotním postižením. Tento povinný 

podíl může zaměstnavatel plnit tím, že takového člověka zaměstná přímo (následně 

má pak dle Zákona 586/1992 Sb. o dani z příjmu nárok na snížení základu daně o 

18 000 Kč za každou osobu se zdravotním postižení – OZP, resp. 60 000 Kč za 

osobu s těžším zdravotním postižením – OTZP) či využitím tzv. náhradního plnění – 

tj. odběrem výrobků či služeb od zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50 % 

zaměstnanců se zdravotním postižením a nebo odvodem do státní pokladny. Tato 

možnost „vyhnout se“ přímému zaměstnávání osob se ZP je v České republice často 

využívána. „Dodnes se však, bohužel, setkáváme s tím, že namísto přímého 

zaměstnání osob se ZP volí i orgány veřejné správy cestu odvodu do státního 

rozpočtu. Jsou příspěvkové organizace (i ministerstva), které si položku odvodů 

uvádějí přímo do rozpočtu.“ (Michalík 2005: 57). Zákon o zaměstnanosti uvádí 

(§81), že zaměstnavatelé, kteří jsou organizačními složkami státu, nemohou tuto 

povinnost plnit odvodem do státního rozpočtu. Ani to však nemusí vést k přímému 

zaměstnávání – stále zbývá možnost odběru služeb či výrobků. Pro mnohé soukromé 

firmy je snazší vyřešit zákonnou povinnost jednou ročně formou platby (která 

vzhledem ke své výši rozpočet nijak závažně nezatíží35), než zjišťovat možnosti 

reálného uplatnění osoby se zdravotním postižením na jejich pracovišti (k čemuž 

může patřit např. úprava pracovního prostředí či náplně práce). Z šetření 

provedeného Českou unií pro podporované zaměstnávání mezi zaměstnavateli 

vyplývají některé důvody, proč dávají zaměstnavatelé přednost jiné formě plnění 

povinného podílu než je přímé zaměstnávání. 

                                                 
35 Tento odvod činí 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy (za 1.-3. čtvrtletí v národním hospodářství). 
Ta činila v roce 2008 22 942 Kč. Odvod tedy odpovídá 57 355 Kč. 
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OBRÁZEK 8: Proč zaměstnavatelé nevolí pro plnění povinného podílu zaměstnávání 

OZP 

Důvody zaměstnavatelů

nevidí překážky

nemá žádnou zkušenost
s lidmi se ZP

na pracovišti pouze
fyzicky náročné práce

na pracovišti hrozí
nebezpečí úrazu

kultura podniku

nedostatek pomocných
pracovních míst

zaměstnanec se ZP by
potřeboval nadstandartní
pozornost
neumí si to představit

nedůvěra v zaměstnávání
lidí se ZP

problémy s konkrétní
skupinou lidí (nechtějí
zaměstnat)

 

Zdroj: ČUPZ 

 

Zákon o zaměstnanosti nabízí zaměstnavatelům osob se zdravotním 

postižením různé druhy finanční podpory. Ta by měla sloužit především jako 

kompenzace případného ušlého zisku zapříčiněného nižší výkonností těchto 

zaměstnanců, náklady spojené s úpravou pracovního místa apod. Jsou to zejména 

příspěvky na zřízení a provoz chráněného pracovního místa, dále může 

zaměstnavatel žádat o částečnou úhradu nákladů spojených s provozem takového 

pracovního místa, podobně poskytovaný příspěvek na zřízení a provoz chráněné 
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dílny36 a také příspěvek na zaměstnávání osob se zdravotním postižením37 (určený 

zaměstnavatelům s více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením). 

 

TABULKA 7: Možné příspěvky zaměstnavatelům zaměstnávajícím OZP 

Finanční podpora Podmínky Kde v zákoně 

Úhrada nákladů spojených 

s přípravou OZP k práci 

 

Provádí-li zaměstnavatel 

na svém pracovišti  

přípravu k práci na základě 

dohody s ÚP 

§72 

Příspěvek na vytvoření 

chráněného pracovního 

místa. 

Vytvoří-li zaměstnavatel 

chráněné pracovní místo 

pro OZP na základě 

písemné dohody s ÚP, 

provozuje-li toto chráněné 

místo nejméně 2 roky 

§75 

Příspěvek na částečnou 

úhradu provozních nákladů 

na chráněné pracovní 

místo obsazené osobou se 

zdravotním postižením; 

roční výše maximálně 

trojnásobek průměrné 

mzdy  

Uzavření dohody s ÚP §75 

Příspěvek na vytvoření 

chráněné pracovní dílny 

Příspěvek na vytvoření 

chráněného pracovního 

Vytvoří-li zaměstnavatel 

na základě dohody s ÚP 

chráněné pracoviště 

přizpůsobené pro OZP, 

§76 

                                                 
36 Chráněné pracovní dílny bývají často doplněny sociálními službami a slouží především 
k zaměstnávání té skupiny osob se zdravotním postižením, jejíž uplatnění na otevřeném trhu práce by 
bylo velmi obtížné, pokud vůbec možné. 
37 Tento příspěvek činil do konce roku 2008 podle §67 zákona o zaměstnanosti 6500 Kč za každou 
osobu se zdravotním postižením a 9000 Kč za každou osobu s těžším zdravotním postižením. Od 1. 1. 
2009 byly tyto částky upraveny na 8000 Kč pro všechny osoby se zdravotním postižením. Příčinou 
této změny byly množící se případy zneužívání těchto příspěvků v případě OTZP. Zaměstnavatelé 
podepsali smlouvu s člověkem se ZP a žádali o příspěvky, aniž by tato osoba skutečně vykonávala 
nějakou práci. 
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místa v této dílně pro OZP 

(maximálně osminásobek 

průměrné mzdy), na 

vytvoření chráněného 

pracovního místa v této 

dílně pro OTZP 

(maximálně 

dvanáctinásobek průměrné 

mzdy) 

 

provozuje-li toto 

pracoviště nejméně 2 roky, 

v průměrném přepočteném 

ročním počtu je nejméně 

60 % zaměstnanců OZP, 

resp. OTZP 

 

Příspěvek na částečnou 

úhradu provozních nákladů 

chráněné pracovní dílny. 

Roční výše příspěvku: 

maximálně čtyřnásobek 

průměrné mzdy pro OZP,   

maximálně šestinásobek 

pro OTZP 

Uzavření dohody s ÚP §76 

Příspěvek na podporu 

zaměstnávání OZP, 

měsíčně,  ve výši skutečně 

vynaložených mzdových 

nákladů na zaměstnance v 

pracovním poměru, který 

je OZP (včetně pojistného 

na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti a pojistného 

na veřejné zdravotní 

pojištění), maximálně 8 

000 Kč 

Pokud zaměstnavatel 

zaměstnává více než 50 % 

OZP z celkového počtu 

svých zaměstnanců 

§ 78 

Zdroj: Zákon 435/2004 Sb. 
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Vedle zákona o zaměstnanosti se politika zaměstnanosti v České republice 

podřizuje některým požadavkům Evropské unie. V návaznosti na Evropskou strategii 

zaměstnanosti vydalo v roce 2003 MPSV dokument Evropská strategie 

zaměstnanosti a Česká republika. Ten v sobě obsahuje především Směrnici Evropské 

unie z listopadu 2003 zaměřenou proti diskriminaci osob se zdravotním postižením 

na trhu práce. Evropská strategie vybízí členské státy, aby do svých politik zahrnuly 

antidiskriminační předpisy podporující také osoby se zdravotním postižením. 

V České republice jsou tyto cíle postupně naplňovány od roku 2006, některé z nich 

se ale ani během téměř 6 let naplnit nepodařilo. Konkrétně Antidiskriminační zákon, 

který by měl být součástí těchto opatření, je sice připravený už téměř 2 roky, ale 

poslanecká sněmovna ho zatím stále nepřijala38. Evropská strategie zdůrazňuje 

postavení Evropského fóra zdravotně postižených (European Disability Forum) a 

jednotlivých Národních rad osob se zdravotním postižením. Vyzývá členské státy ke 

spolupráci s těmito organizacemi při tvorbě opatření na podporu lidí se zdravotním 

postižením. 

Cílem národních politik by měla být změna přístupu k lidem se zdravotním 

postižením od samého počátku výchovného a rehabilitačního procesu a vytvoření 

systému, který podporuje zaměstnanost a zároveň poskytuje těmto lidem nezbytné 

zabezpečení v případě, že se rozhodnout vstoupit na trh práce (např. vstup do 

zaměstnání a následná dlouhodobá nezaměstnanost). Změně přístupu odpovídá snaha 

MPSV a dalších resortů vytvořit zákon o rehabilitaci. 

Vláda ČR zapracovala požadavky Evropské strategie zaměstnanosti a dalších 

předpisů týkajících se osob se zdravotním postižením do Střednědobé koncepce 

státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením – schválena byla usnesením 

vlády č. 605 ze dne 16. 6. 2004. Část tohoto dokumentu se zabývá přímo oblastí 

zaměstnanosti a zaměstnávání (s. 37 - 41) a říká, že zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením je prioritou celkového rozvoje lidských zdrojů. I zde se 

objevuje požadavek na vytvoření Zákona o rehabilitaci jako nutného základu pro 

sledování a snadnější překonávání příčin a důsledků zdravotního postižení. Dále 

apeluje na spolupráci při nalézání prvního pracovního uplatnění pro absolventy se 
                                                 
38 Server ct24 informuje o tom, že v květnu roku 2008 zákon vetoval prezident republiky. Pro 
přehlasování prezidentského veta bylo v poslanecké sněmovně potřeba 101 hlasů, které zákon 
nezískal. 15. 5. 2009 projednávala sněmovna zákon znovu. Ani tentokrát zákon schválen nebyl. Jeho 
projednávání bylo odloženo. Dostupné z WWW: http://www.ct24.cz/domaci/54886-poslanci-opet-
odlozili-antidiskriminacni-zakon/ 17.5.2009 
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zdravotním postižením (to by měly zajišťovat školy spolu s místními orgány správy 

zaměstnanosti, tedy ÚP). Stejně jako Madridská deklarace upozorňuje tato Koncepce 

na fakt, že samotná legislativa nebude postačující, pokud se nezmění přístup 

společnosti. Stanovuje si proto jako dlouhodobý úkol vytváření přátelského prostředí 

pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením a změny v myšlení hlavních aktérů 

(tedy zaměstnavatelů na otevřeném trhu práce, zaměstnanců bez zdravotního 

postižení i samotných lidí s postižením). Kromě neurčitých vyjádření typu „bude se 

působit“, „bude kladen důraz“ se ale ze Střednědobé koncepce nedovíme, kdo bude 

plnění těchto dlouhodobých úkolů monitorovat, ani dle jakých kritérií by mohlo být 

vyhodnocováno jejich plnění. 

V rámci podpory pracovního uplatnění si Střednědobá koncepce stanovuje 

úkoly v oblasti chráněných pracovišť (podpora zajištění obchodního uplatnění), na 

poli sociálního podnikaní (nabídka startovního kapitálu) a také v podpoře lidí se 

zdravotním postižením při vstupu na běžný pracovní trh (legislativní a organizační 

úprava služby podporované zaměstnávání). Koncepce se také zaměřuje na odstranění 

systému krácení invalidních důchodů při výdělečné činnosti, úpravy aktivních 

pobídek pro zaměstnavatele či usilování o zvýšení plnění povinného podílu 

(zaměstnanců ze ZP) formou přímého zaměstnávání39. 

5.3 Služby zaměstnanosti pro osoby s mentálním 

postižením 

V České republice ani jinde v Evropské unii neexistují služby zaměstnanosti, 

které by stát zajišťoval specielně pro osoby s mentálním postižením. Tyto služby 

jsou součástí služeb zaměstnanosti obecně. Dále jsou jim určeny služby pro osoby se 

zdravotním postižením. Je třeba se ptát, jestli je taková diferenciace služeb 

zaměstnanosti dostačující. Vychází totiž z předpokladu, že osoby se zdravotním 

postižením jsou si vzájemně podobné a potřebují stejný typ podpory. Michalík 

k tomu uvádí: „… v oblasti účasti občanů se zdravotním postižením na trhu práce se 

nejedná o „monolitický problém“. Aaopak, stejně jako v ostatních oblastech života 

společnosti dochází k výrazné diferenciaci. Obecně nejrizikovějším faktorem je 

hloubka postižení a  jeho specifický druh (kombinovaná, mentální) a nízká 

                                                 
39 Jak již bylo zmíněno výše, některé z těchto cílů již byly naplněny, na jiných se pracuje. Stále však 
neexistuje žádná snaha o změnu situace nestátních neziskových organizací, které poskytují služby 
podporovaného zaměstnávání. 
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kvalifikace.“ (Michlík, 2005 : 55). Osoby s mentálním postižením jsou zde explicitně 

jmenovány jako ty, kdo jsou na trhu práce výrazněji ohroženy než lidé s jiným typem 

zdravotního hendikepu. Navíc se k nim bude ve velké většině také vztahovat 

charakteristika nízké kvalifikace. 

Jaké služby zaměstnanosti mohou lidé s mentálním postižením využít? 

V první řadě to jsou běžné služby úřadů práce. Ty jsou poskytovány bezplatně, všem 

osobám, které se na úřad dostaví a zažádají o ně. Pokud osoba žádá o 

zprostředkování zaměstnání v době nezaměstnanosti (a případně také o dávky 

v nezaměstnanosti), musí se přihlásit do evidence uchazečů o zaměstnání. Tento 

úkon lze provést jen na úřadu práce příslušném podle místa trvalého pobytu. Druhou 

možností je žádost a zařazení do evidence zájemců o zaměstnání. Tu mají lidé na 

jakémkoli úřadu práce (v rámci celé ČR) i pokud aktuálně jsou zaměstnaní a o změně 

zaměstnání uvažují. Její součástí není vyplácení dávek v nezaměstnanosti. Tato 

možnost je také jediným způsobem, jak se na úřadu práce mohou zaregistrovat lidé 

se zdravotním postižením, kteří pobírají invalidní důchod podle § 39 odst. 1 písm. a) 

zákona 155/1995 Sb) – tedy jsou uznáni plně invalidní tzv. obecně, z důvodů 

aktuálního zdravotního stavu a pracovní činnost se u nich většinou nepředpokládá40. 

Spolupráce se zájemci o zaměstnání je ze strany úřadů „volnější“ než v případě 

uchazečů. Platí např., že pokud uchazeč o zaměstnání (bez závažného důvodu) 

odmítne nabízené pracovní místo, je z evidence vyřazen. (Úřad práce Prostějov 

1999) 

5.3.1 Pracovní rehabilitace 

Kromě běžných služeb zaměstnanosti poskytují úřady práce služby určené 

osobám se zdravotním postižením. „Úřad práce je povinen osobám se zdravotním 

postižením věnovat zvýšenou pomoc, další výhodou je např. právo na pracovní 

rehabilitaci, která se může uskutečnit i v době dočasné pracovní neschopnosti, 

jestliže tomu zdravotní stav nebrání.“ (Michalík 2005: 56) Pracovní rehabilitace byla 

v České republice zavedena v roce 2004 (s novelou zákona o zaměstnanosti). ÚP by 

tuto službu měly nabízet, poskytovat a zajišťovat. Realita je ovšem i pět let po vstupu 

zákona 435/2004 Sb. v platnost jiná. 

ÚP pracovní rehabilitaci většinou nenabízí a jednotliví zprostředkovatelé o ní 

                                                 
40 Podrobné informace o právech a povinnostech uchazečů či zájemců o zaměstnání lze nalézt na 
WWW: http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/pravpov_uch, 2.5.2009 
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nemají dostatečné informace. Osoba se ZP sama musí vyvinout aktivitu – přijít na 

úřad práce a podat si žádost. Vyžaduje to tedy od ní jistou informovanost nebo 

alespoň schopnost potřebné informace získat. Tento předpoklad je u osob 

s mentálním postižením poněkud zavádějící. Mnoho z nich má potíže se čtením a 

psaním, často u nich dochází k problémům v komunikaci a orientaci. Jejich 

hendikep, související se snížením intelektu, jim závažným způsobem komplikuje a 

někdy ani neumožňuje zorientovat se na internetových stránkách ÚP (a tedy získat 

informace) či v samotné budově, požádat příslušného pracovníka o správný formulář 

a vyplnit jej požadovaným způsobem. 

Proces zažádání o pracovní rehabilitaci je poměrně složitý. Podanou žádost 

posuzuje odborná skupina. O složení této skupiny se v rámci MPSV jednalo ještě 

v září 2004, tedy tři měsíce poté, co nový zákon vstoupil v platnost41. Skupiny jsou 

složené z pracovníků oddělení poradenství, zprostředkování a trhu práce ÚP, 

zástupce z organizace zdravotně postižených a zástupce zaměstnavatelů 

zaměstnávajících více než 50% osob se zdravotním postižením. Dobrovolná je účast 

posudkového lékaře. Plánované složení odpovídá (alespoň v rámci odborné skupiny 

působící na území hlavního města Prahy) realitě. Mezi účastníky odborné skupiny se 

v hlavním městě dostal také zástupce Agentury pro podporované zaměstnávání. 

Odborná skupina úřadu každou jednotlivou žádost posuzuje a má možnost ji 

schválit či zamítnout. V případě přijetí žádost se žadatel ve většině případů 

podrobuje vyšetření v některém ze smluvních zařízení ÚP (testováním se stanovuje 

diagnóza, schopnost pracovat a vhodnost některých typů práce). S žadatelem o 

pracovní rehabilitaci poté podepisuje ÚP smlouvu o poskytnutí. V rámci pracovní 

rehabilitace je mu nabízeno poradenství, podpora při vyhledávání vhodného 

pracovního místa a také teoretická i praktická příprava na povolání. Pracovní 

rehabilitace probíhá ve spolupráci úřadu s dalšími subjekty. Úřad práce ji může 

zajišťovat s podporou odborníků (např. lékař a ergoterapeut vypracovávající 

diagnostiky v oblasti zdraví a práce) nebo může zajištěním pracovní rehabilitace 

nebo některé její části pověřit jinou právnickou či fyzickou osobu (vzdělávací 

středisko poskytující rekvalifikační kurz, pracoviště umožňující přípravu k povolání 

atp.). 

Pracovní rehabilitace trvá 24 měsíců. Jejím výsledkem by mělo být nalezení a 

                                                 
41 Tuto informaci získala v uvedeném období jedna z Agentur pro podporované zaměstnávání v Praze. 
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udržení si pracovního místa žadatelem. Průběh pracovní rehabilitace je mnohem 

individualizovanější než běžné služby zprostředkování. Časově, personálně a také 

finančně je však mnohem nákladnější. Úřady práce nemají žádná zvláštní oddělení, 

která by se pracovní rehabilitaci věnovala – to je důvodem, proč je tato služba i po 

pěti letech spíše okrajovou záležitostí. V případě masového zájmu by zřejmě úřady 

na její poskytování (nebo zajišťování) nestačily. Navýšení počtu pracovníků, kteří by 

se jí věnovali, by možná pomohlo, znamenalo by ovšem vyšší výdaje ze státního 

rozpočtu (na mzdy pracovníků, na zajištění provozu kanceláří atd.). 

5.3.2 Podporované zaměstnávání 

Vedle státem zajišťované služby pracovní rehabilitace je lidem se zdravotním 

postižením (a velmi často právě lidem s postižením mentálním) nabízena služba 

podporované zaměstnávání. „Podporované zaměstnávání je časově omezená služba 

určená lidem, kteří hledají placené zaměstnání v běžném pracovním prostředí, ale 

přitom jsou jejich schopnosti získat a zachovat si zaměstnání z různých důvodů silně 

omezeny. Služby jsou poskytovány před i po nástupu do práce.“ (ČUPZ 2004: 2). 

„Podporované zaměstnávání zahrnuje více složek pracovní rehabilitace: 

poradenství, zprostředkování práce, přípravu na práci, podporu při udržení 

zaměstnání.“ (Michalík 2005: 57). Kromě prvků, které jmenuje Michalík, uvádí 

Česká Unie pro podporované zaměstnávání tyto složky podporovaného 

zaměstnávání: pracovně právní poradenství, kariérové poradenství, individuální i 

skupinový trénink dovedností, zastupování práv, doprovázení a asistence na 

pracovišti (ČUPZ 2004). Hlavním smyslem podporovaného zaměstnávání je pomoci 

lidem v nalezení a udržení takového pracovního místa, které odpovídá jejich 

schopnostem a možnostem. Vedle toho usiluje podporované zaměstnávání o zvýšení 

míry samostatnosti zejména v oblasti pracovního uplatnění, hledání práce a 

využívání ostatních služeb zaměstnanosti. Během dvou let trvání služby by mělo být 

dosaženo situace, kdy člověk se zdravotním (resp. mentálním) postižením nalezne 

pracovní uplatnění a s podporou asistenta se postupně naučí všem potřebným 

úkonům s prací a komunikací na pracovišti souvisejících. Poté zůstává na pracovišti 

samostatně.  

V zásadě v sobě podporované zaměstnání spojuje několik typů sociálních 

služeb stanovených dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách. Jeho zařazení je 

tedy pro poskytovatele nejednoznačné a to s sebou přináší také nejistotu o 
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přidělovaných finančních zdrojích z veřejných rozpočtů (financovány jsou jen 

sociální služby poskytovatelů registrovaných státem, odpovídající zákonnému 

vymezení jednotlivých typů služeb). V podporovaném zaměstnávání můžeme nalézt 

kombinaci poradenství - §37 (poskytování informací o právech, povinnostech a 

oprávněných zájmech), centra denních služeb - §45 (rozvíjení sociálních a 

pracovních dovedností potřebných pro nalezení a udržení zaměstnání) a osobní 

asistence - §39 (podpora asistenta umožňuje člověku zapojit se do společnosti a žít 

běžným způsobem v přirozeném prostředí, asistent kompenzuje činnosti, které osoba 

samostatně vykonávat nemůže). Pro uživatele je služba poskytována bezplatně. 

Hlavním důvodem toho je fakt, že pro podmínky financování z rozpočtu MPSV je 

podporované zaměstnávání řazeno mezi sociálně aktivizační služby pro osoby se 

zdravotním postižením a seniory, případně mezi služby sociální rehabilitace – ty se 

dle zákona 108/2006 Sb, o sociálních službách musí poskytovat bezplatně42. 

Podporované zaměstnávání je v České republice poskytováno nestátními 

neziskovými organizacemi (většina z nich jsou občanská sdružení, některé obecně 

prospěšné společnosti). V současnosti ho poskytuje 38 organizací na území celé 

České republiky. Jejich rozložení není rovnoměrné – např. v Praze sídlí 9 z nich. 

Většinu těchto organizací sdružuje Česká unie pro podporované zaměstnávání 

(ČUPZ). Ta garantuje, že všechny její členské agentury se řídí Standardy 

podporovaného zaměstnávání, zajišťuje vzdělávání pracovníků jednotlivých agentur 

a pořádá pravidelná kolokvia sloužící k výměně zkušeností a předávání informacích 

o nových trendech v této oblasti. ČUPZ je také členem European Union of Supported 

Employment (EUSE), což do určité míry zajišťuje možnost srovnání služeb 

podporovaného zaměstnávání u nás a v ostatních zemích EU. Podporované 

zaměstnávání patří mezi služby s jasně nastavenými principy poskytování a 

stanovenými měřitelnými a ověřitelnými cíly. Kritéria, která je třeba v rámci 

porovnávání jednotlivých poskytovatelů služby hodnotit, jsou snadno 

rozpoznatelná43. 

                                                 
42 Než tento zákon vstoupil v platnost, nebyly jednotlivé typy sociálních služeb nijak zákonem 
specifikovány a většina agentur pro podporované zaměstnávání vybírala za poskytnutí služby 
„symbolický“ poplatek v hodnotě 200-300 Kč. Z hlediska poskytování služby (o kterou je již několik 
let zájem značně převyšující možnosti a kapacity jednotlivých agentur) byl tento poplatek chápán jako 
„motivační“. V určitě míře dokázalo jeho vybírání odradit ty osoby, které o skutečné hledání práce 
neměly zájem a hodlaly službu využívat jako určitou kompenzaci jiných, méně dostupných sociálních 
služeb.  
43 Dá se vycházet ze Standardů podporovaného zaměstnávání, které uvádějí 15 principů, jež je nutno 
v rámci tohoto typu služby dodržet. 
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„Současný způsob financování není systémový a nezajišťuje rozvoj sítě 

poskytovatelů podporovaného zaměstnávání.“ uvádí Česká unie pro podporované 

zaměstnávání (ČUPZ 2004). Financování je většinou vícezdrojové. Zejména se 

uplatňuje financování z veřejných rozpočtů (MPSV, městských a obecních úřadů) – z 

prostředků na sociální služby prostřednictvím grantů pro NNO. Aktuálně (ale 

dočasně) se využívají také zdroje z Evropských sociálních fondů. Menší část 

finančních prostředků je získávána ze zdrojů soukromých nadací či od dárců a 

sponzorů. Prostředky aktivní politiky zaměstnanosti se pro financování 

podporovaného zaměstnávání prakticky nevyužívají, navzdory tomu, že „přijetí 

zákona o zaměstnanosti otevřelo v roce 2004 možnosti pro systémové financování 

prostřednictvím proplácení nákladů na pracovní rehabilitaci“. (ČUPZ 2004: 13).  

5.3.3 Přínosy podporovaného zaměstnávání 

Česká unie pro podporované zaměstnávání uvádí ve Strategii rozvoje 

podporovaného zaměstnávání: „O podporovaném zaměstnávání je nízké povědomí u 

odborné i širší veřejnosti včetně rodin uživatelů. … Uživatelé a jejich rodiny mívají 

často obavy ze ztráty invalidního důchodu. Podporované zaměstnávání není 

dostatečně v povědomí ani mezi úřady práce.“ (ČUPZ 2004: 13) To může být jedním 

z důvodů, proč ÚP nežádá agentury pro podporované zaměstnávání o provádění 

pracovní rehabilitace. Navzdory tomu ukázaly výsledky mezi uživateli 

podporovaného zaměstnávání, že většina z nich získá informace o službě právě na 

ÚP. Prokázaly se ale významné rozdíly mezi jednotlivými úřady práce. V některých 

městech spolu organizace kooperují, ÚP využívají možností Agentur pro 

podporované zaměstnávání (informují o činnosti agentury, posílají do ni uchazeče, 

kteří mají nějaké potíže či spolupracují v otázce pracovní rehabilitace). Zejména ve 

větších městech (Praha a Brno) však spolupráce v podstatě nefunguje. (Polívka 2005: 

16) Ačkoli ČUPZ uvádí, že o službě podporované zaměstnávání nemají lidé dostatek 

informací, poskytovatelé nejsou schopní pokrýt poptávku. Průměrná čekací doba, 

tedy doba od projevení zájmu o službu do skutečného začátku spolupráce, je 1 měsíc. 

Nejdelší je v Praze, kde činí průměrně 6 měsíců. (ČUPZ 2004) 
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OBRÁZEK 9: Odkud se uživatelé dovídají o službě podporované zaměstnání 
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Zdroj: Polívka, 2004 

 

Polívka v rámci výzkumu v projektu EQUAL zkoumal subjektivní pocit 

spokojenosti osob, které službu využily, s podporovaným zaměstnáváním. 

Z výzkumu vychází, že lidé, kterým tato služba pomohla k nalezení a udržení práce, 

byli velmi spokojeni, ale spokojenost vzrostla i u lidí, kteří si nakonec pracovní místo 

udržet nedokázali a během trvání výzkumu o práci přišli. Spokojeni byli i ti, kteří 

službu z různých důvodů opustili ještě před tím, než se jim podařilo vhodné pracovní 

uplatnění nalézt. „Z odpovědí je zřejmé, že podporované zaměstnání klientům 

nabídlo služby, které buď přispěly k větší intenzitě hledání práce, nebo rozšíření 

obzoru klientů, uvědomění si některých skutečností a v řadě případů (získali) nové 

znalosti a dovednosti.“ (Polívka 2005: 31) Uživatelé služeb podporovaného 

zaměstnávání oceňují dle výsledků výzkumu především individuální přístup, více 

času, který je člověku věnován, pomoc při jednáních a také asistenci v práci. Dále si 

lidé se zdravotním postižením cení toho, že jim pracovníci agentury podporovaného 

zaměstnávání mohou nabídnout více informací a kontaktu odpovídajících jejich 

potřebám (např. sociální služby poskytující podporu v dalších oblastech života) a 

také faktu, že již mají zkušenosti s osobami s podobným typem hendikepu. 
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TABULKA 8: Co oceňují uživatelé podporovaného zaměstnávání na této službě 

Odpovědi 

počet 

klientů 

pomáhají mi hledat práci 6 

už se nestydím komunikovat 4 

získal jsem nové informace 3 

více jsme oslovovali zaměstnavatele 3 

naučil jsem se nové věci 3 

pomohli mi i s jinými věcmi (úřady, bydlení, lékař, 

důchod) 3 

umím číst inzeráty 2 

lépe se orientuji na trhu práce 2 

získal jsem určitou pracovní praxi (rehabilitace) 2 

získal jsem naději, že mohu najít práci 1 

mohl jsem si popovídat o věcech, které mě trápí 1 

rozšířil jsem si okruh hledání práce 1 

naučil jsem se jednat s úřady 1 

ujasnil jsem si, co hledám 1 

pomáhají mi zvládat situace spojené s hledáním práce 1 

poznal jsem že PZ je jednou z možností hledání práce 1 

větší přehled o pracovních místech 1 

jiné 5 

Zdroj: Polívka, 2004 (upraveno) 

 

Z výzkumu Polívky vyplývá velká úspěšnost služeb podporovaného 

zaměstnávání, zejména díky úspěchu při nalézání vhodných pracovních příležitostí. 

A to přes to, že se poskytování služby týká osob „…u kterých zpravidla dochází ke 

kumulaci několika faktorů, které je znevýhodňují na trhu práce. Zdravotní postižení 

je tím nejzásadnějším, u poloviny z nich se připojuje skutečnost, že jsou 

nezaměstnaní dlouhodobě (déle než rok). Většina klientů deklaruje, že přišli do 

podporovaného zaměstnání již se zkušenostmi s hledáním práce, které byly 

neúspěšné. Výrazná většina z nich byla evidována na úřadech práce, kde se jim 

dostalo standardní péče.“ (Polívka 2005: 48) 
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V souvislosti s údaji o tom, proč se zaměstnavatelé vyhýbají zaměstnávání 

osob se zdravotním postižením (kapitola 5.2.2, obrázek 8) nabízí Polívka ve svém 

výzkumu zajímavý údaj. Zaměstnavatelé, kteří se rozhodli využít spolupráce 

s agenturou pro podporované zaměstnávání, v naprosté většině uvedli, že pro ně byla 

přínosná (Polívka 2005: 43). To je třeba zdůraznit. Spokojenost se službou a také 

zaměstnancem se zdravotním (resp. mentálním) postižením je jedním z argumentů, 

proč tuto službu podpořit, rozvíjet a financovat. Mohla by mít vliv také na ochotu 

dalších zaměstnavatelů zaměstnat osoby se ZP (resp. mentálním postižením). 

 

OBRÁZEK 10: Spolupráce zaměstnavatelů s OZP – klienty podporovaného 

zaměstnávání 
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6 Vlastní zjištění a jejich interpretace 

 

Neexistence specifických služeb pro osoby s mentálním postižením na úrovni 

státní politiky zaměstnanosti je významným problémem. Nabízí se zde otázka, zda 

stát skutečně musí zajišťovat služby pro jednotlivé skupiny obyvatel s velmi 

specifickými potřebami. Na jedné straně se dá tušit, že stát a jím zaměstnaní úředníci 

nejsou nevyčerpatelní a nemají dostatek časových možností ani zkušeností 

k poskytování všech typů služeb. Na straně druhé je třeba namítnout, že stát by měl 

zajišťovat stejná práva všem občanům a brát na jejich potřeby ohledy. Mnoho 

specifických služeb pro jednotlivé skupiny již navíc existuje – poskytují je NNO. 

Stát by se měl tedy zajímat o to, jak tyto služby fungují, jsou-li potřebné, jaká je 

jejich kvalita a podporovat je v případech, kdy sám (prostřednictvím svých institucí) 

podobné služby zajistit nedokáže. 

Mezi službami zaměstnanosti pro osoby s mentálním postižením má 

významnou roli podporované zaměstnávání. „Podporované zaměstnávání je běžně 

využívaným a účinným nástrojem služeb zaměstnanosti. Udržitelnost podporovaného 

zaměstnávání vychází z legislativního zakotvení a účinného, hospodárného a 

transparentního systému financování z veřejných rozpočtů. Podporované 

zaměstnávání je založeno na partnerství s úřady práce, sociálními a zdravotními 

službami, vzdělávacími institucemi a zaměstnavateli.“ (ČUPZ 2004: 4) uvádí Česká 

unie pro podporované zaměstnávání ve strategii rozvoje této služby jako hlavní cíl, o 

který usiluje. Vedle ČUPZ se mezi aktéry (organizacemi, institucemi apod.) 

pohybuje mnoho dalších. Jejich cíle a záměry mohou být odlišné.  

6.1 Analýza zúčastněných aktéru 

Nízkou zaměstnaností osob s mentálním postižením na trhu práce budou 

dotčeni zejména samotní lidé s postižením a jejich rodiny. Těm na řešení problému 

záleží. Oni či členové jejich rodin potřebují stejně jako ostatní nejen finanční 

prostředky (které si mohou nejlépe zajistit právě výdělečnou činností), ale také pocit 

užitečnosti pro společnost a životní náplň sestávající nejen z volného času. Vliv této 

skupiny na řešení problému je však jen malý. Samotní lidé s mentálním postižením 

velmi často nemají téměř žádné povědomí o fungování politického systému ani o 

tom, co z politických záležitostí se jich bezprostředně dotýká. Je pro ně velmi složité 
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zorientovat se na pracovním trhu – a běžné služby zaměstnanosti nejsou pro tuto 

skupinu obyvatel nijak přizpůsobeny. Chybí jim také informace o dalších 

souvisejících službách a možnostech, které na trhu práce mají. Jejich rodiny – 

nejčastěji rodiče, kteří celoživotně bojují s kompenzací intelektového nedostatku 

svých dětí a jejich diskriminací ve společnosti, tráví mnoho času tím, aby svým 

dětem – často už dospělým – zajistili život úctyhodný a pokud možno co 

nejpodobnější životům ostatních. Vynakládají mnoho sil, aby jejich děti mohly 

chodit do škol, tak jako ostatní, aby mohly trávit volný čas smysluplně a aby 

v dospělosti mohly žít plnohodnotný život. Je pro ně často mnohem snazší, když se 

jim podaří zajistit pro svého potomka s mentálním postižením příjem v podobě 

invalidního důchodu, než je motivovat k účasti na trhu práce a ohrozit je tam možnou 

nezaměstnaností, a tedy ztrátou příjmu v budoucnosti. Pravděpodobně nebudou mít 

lidé s mentálním postižením ani jejich rodiny příliš času ani schopností uplatnit se při 

utváření politiky. Teoretickou šanci ovlivnit tvorbu politiky mají jako jednotlivci 

vcelku zanedbatelnou. Jednou z možností, jak v této oblasti politiku ovlivnit (nebo se 

k ní alespoň vyjádřit) představují svépomocné skupiny a organizace hájící práva lidí 

s mentálním postižením44. 

Mezi institucemi, které se budou na řešení (případně neřešení) problému 

podílet, patří zejména orgány státu – Ministerstvo práce a sociálních věcí (které už ve 

svém názvu nese oblast pracovní) a také Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy, které nese zodpovědnost za vzdělávání a tím přípravu pro vstup na trh 

práce. Dále jsou to Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), která rozhoduje ve 

věcech přiznávání invalidních důchodů, a Lékařská posudková služba – zatím 

fungující jak při ČSSZ tak na ÚP. Nezanedbatelné je také postavení úřadů práce. 

MPSV je významné především při utváření zákona o zaměstnanosti a dalších 

předpisů s ním souvisejících. Je také plátcem dávek v nezaměstnanosti a dalších 

sociálních dávek včetně invalidních důchodů. Na řešení problému by zájem mít 

mělo, protože vyšší zaměstnanost (nejen) osob s mentálním postižením je prospěšná 

celkové ekonomice státu a zejména šetří rozpočty příslušného ministerstva. Vliv 

MPSV na řešení problému je zcela zásadní. V jeho rozhodovací kompetenci stojí 

vyhlašování povinných podílů zaměstnanců se ZP, výše odvodů v případě neplnění 

                                                 
44 Zatím je ale třeba počítat s tím, že lidem s různým typem zdravotního postižení se nedostává rovnocenného 
postavení ve společnosti lidí bez postižení v mnoha oblastech života a neexistuje žádné seskupení, které by se 
věnovalo čistě otázce jejich uplatnění na trhu práce. 
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tohoto nařízení, kontroly plnění atd. Jak již bylo uvedeno, současný zákon o 

zaměstnanosti umožňuje zaměstnavatelům řešit povinný podíl zaměstnanců se ZP 

třemi způsoby. Přímé zaměstnání osoby se zdravotním postižením není pro 

zaměstnavatele o mnoho výhodnější než ostatní dva způsoby. Obava z odlišností a 

přetrvávající sociální vyloučení osob s mentálním postižením, které převládá ve 

společnosti, se projevuje i  v této oblasti. Zaměstnavatelé dávají velmi často přednost 

finančním odvodům. MPSV (během 5 let, kdy je současný zákon o zaměstnanosti 

v platnosti) na tento fakt žádným zásadním způsobem nereagovalo. 

Možný vliv MŠMT na řešení problému nízké zaměstnanosti osob 

s mentálním postižením je o něco nižší než u MPSV. MŠMT se na něm může podílet 

pouze nepřímo. Jendou z možností je podpora integrace dětí s mentálním postižením 

do běžných škol a dále pak zajištění vzdělávání pro tyto osoby v takových oborech, 

po jejichž absolvování je možné nalézt pracovní uplatnění na běžném pracovním 

trhu. Mezi tyto obory patří ze stávajících pomocné práce v kuchyních či 

zahradnictvích. Vedle nich ale lidé s mentálním postižením získávají často vzdělání 

v oborech tkaní, keramika, šití apod. Zaměstnání v těchto oborech jsou na současném 

trhu práce ojedinělá45. Zájem MŠMT na řešení problému není příliš vysoký. 

V souvislosti s osobami s mentálním postižením se zabývá spíše možnostmi 

vzdělávání, zaváděním speciálních vzdělávacích programů, integrací v běžných 

školách atp. Otázky zaměstnanosti – protože je nemůže řešit nijak přímo – 

přenechává resortu práce a sociálních věcí. 

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) je orgánem rozhodujícím ve 

věcech invalidních důchodů – na základě zpráv od lékařské posudkové komise 

vydává rozhodnutí o přiznání či zamítnutí nároku na invalidní důchod, vyměřuje výši 

důchodu atp. Zájem ve věcech nízké zaměstnanosti ČSSZ jako instituce 

pravděpodobně nemá – je orgánem dozorčím, správním, s finančními prostředky na 

vyplácení invalidních důchodů nehospodaří (to má na starosti MPSV). Správa 

sociálního zabezpečení se k otázkám zaměstnanosti nijak nevyjadřuje, má ale na 

starosti přiznávání a přezkoumávání přiznaných invalidních důchodů. Ve spolupráci 

s lékařskou posudkovou službou může v mezích platných zákonů přezkoumávat 

pracující invalidní důchodce (mezi nimi i lidi s mentálním postižením) a tyto 

                                                 
45 Automatizace výroby postihuje tyto obory zásadním způsobem. Pokud dnes nalezneme, že nějaká 
firma inzeruje např. pozici švadlena, jedná se o zakázkovou výrobu, opravy a úpravy oděvů vyžadující 
přesnost a pečlivost, kterou lidé s mentálním postižením ne vždy mají. 
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důchody jim krátit, případně odebírat. Ačkoli v těchto věcech nemůže rozhodovat 

libovolně, je na jisté benevolenci jednotlivých úředníků, zda určitou pracovní 

činnosti vyhodnotí jako kolidující s pobíráním invalidního důchodu či nikoli. Jistou 

míru vlivu na problém nízké zaměstnanosti lidí s mentálním postižením tak ČSSZ 

má. 

Významnou roli v řešení problému nízké zaměstnanosti lidí s mentálním 

postižením mají úřady práce. Ty poskytují běžné služby zaměstnanosti jen málo 

přizpůsobené potřebám osob s mentálním postižením, ale také služby pro skupinu 

lidí se zdravotním postižením. Způsob, jakým úřady práce o svých službách 

informují a jak je dokáží přizpůsobit této cílové skupině (vysvětlit, zjednodušit, 

nabídnout potřebnou pomoc při vyplňování formulářů atd.) má zcela zásadní vliv na 

to, jak se bude zaměstnanost lidí s mentálním postižením vyvíjet. Úřady práce 

mohou také lidem s mentálním postižením poskytnout pracovní rehabilitaci 

(případně uhradit její poskytování formou podporovaného zaměstnávání). Vliv úřadu 

práce na řešení problému je zcela evidentní. To, zda mají ÚP zájem tento problém 

řešit již tak zřejmé není. Dá se předpokládat, že ano, protože jejich hlavním úkolem 

je zvyšování zaměstnanosti formou poskytování služeb zaměstnanosti. Jelikož se ale 

nezaměstnanost netýká pouze lidí s mentálním postižením, nebude zřejmě tato 

skupina lidí v centru zájmu úřadů (pokud pobírají invalidní důchod, je jejich 

nevýdělečná činnosti celospolečensky menším problémem než u lidí, kteří zůstávají 

zcela bez prostředků). 

V soukromém sektoru se na problému nízké zaměstnanosti lidí s mentálním 

postižením a jeho (ne)řešení podílejí zejména zaměstnavatelé – v současnosti hlavně 

podniky nad 25 zaměstnanců, kterým zákon ukládá povinný podíl zaměstnanců se 

zdravotním postižením. Zaměstnavatelé nemají příliš silný vliv na politické možnosti 

řešení tohoto problému, ale přesto je jejich rozhodnutí v této oblasti zcela zásadní. 

Zákon zaměstnavatele zavazuje k povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním 

postižením (což nemusí nutně znamenat postižení mentální), ale dává jim také 

možnost tento povinný podíl neřešit přímým zaměstnáním hendikepovaných osob, 

nýbrž tzv. náhradním plněním46. Jejich ochota přijímat zaměstnance do pracovního 

poměru je tedy rozhodující. Zájem těchto aktérů na řešení problému nízké 

zaměstnanosti osob s mentálním postižením je prakticky nulový. Pokud mají 

                                                 
46 Tedy odběrem výrobků či služeb od zaměstnavatelů majících více než 50% zaměstnanců se ZP nebo odvodem 
finanční částky přímo do státní pokladny. 
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dostatek zaměstnanců bez jakéhokoli typu postižení a nejsou zákonem „nuceni“ 

k přijímání zaměstnanců se zdravotním postižením, málokterý zaměstnavatel je 

ochoten hendikepovaného člověka přijmout. Často se mezi důvody objevuje obava 

z nižší výkonnosti takového zaměstnance, časté nemocnosti, u lidí s mentálním 

postižením také obavy z odlišnosti v chování či z problémů v komunikaci s takovým 

zaměstnancem. 

V oblasti problému zaměstnanosti a integrace osob se zdravotním postižením 

do společnosti je nezanedbatelný také vliv Evropské unie, která svými 

doporučeními a částečně i závaznými předpisy, podporuje oblast integrace a 

zvyšování míry zaměstnanosti (nejen) osob se zdravotním postižením v členských 

státech.  

V oblasti občanského sektoru je třeba zmínit vliv nestátních neziskových 

organizací. Mezi nimi jsou to jednak organizace, které podporují vstup osob se 

zdravotním (mentálním) postižení na běžný trh práce, nejčastěji formou 

podporovaného zaměstnávání či různých tréninkových zaměstnání, a na druhé straně 

pak organizace, které nabízejí lidem s postižením uplatnění na chráněném trhu práce 

(v chráněných či sociálně-terapeutických dílnách). Ačkoli postoj organizací k řešení 

problému je v zásadě shodný – chtějí a usilují o zvyšování zaměstnanosti osob 

s mentálním postižením, významně se odlišuje způsob, kterým by neziskové 

organizace chtěly tento problém řešit. Vliv NNO na řešení by mohl být střední až 

vysoký, ale vzhledem k jejich neshodě ve způsobu řešení (a tudíž neschopností 

společného „boje“ za věc), je tento vliv střední či slabý. 

Posledním nezanedbatelným aktérem jsou beze sporu média, která mají 

v současnosti velký vliv na celou společnost a v určitých případech jsou schopna 

svým tlakem ovlivnit tvorbu politik. Média mohou četností a způsobem informování 

o lidech s mentálním postižením, o jejich pracovních schopnostech a uváděním 

příkladů tzv. „dobré praxe“ velmi ovlivnit vnímání společnosti, zaměstnavatelů i 

samotných osob s mentálním postižením. Informovanost by mohla vést 

k vzájemnému sblížení názorů jednotlivých aktérů na tento problém, a tím výrazně 

napomoci prosazení změn v politice. 
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Následující tabulka se snaží odhadnout jednotlivé aktéry – jejich zájem, moc a 

postoj: 

Zájem – jakou měrou se budou aktéři zapojovat do řešení problému? 

Moc – jak velký vliv budou mít aktéři na prosazení a realizaci změn v politice 

Postoj – jakou měrou souhlasí aktéři s prosazením této politiky? 

 

TABULKA 9: Popis kategorií k analýze aktérů 

 ZÁJEM MOC POSTOJ 

�ízký/á 

 

Postoj - 

Aktér nemá žádný 

nebo jen minimální 

zájem na řešení daného 

problému 

Aktér nemá reálnou 

moc, kterou by mohl 

použít k prosazení 

změn v dané oblasti 

politiky 

Aktér o řešení 

problému nestojí, 

současný stav je pro 

něj vyhovující 

Střední 

 

Postoj 0 

Pro aktéra není řešení 

problému prioritou, ale 

nebude řešení bránit 

Bez podpory tohoto 

aktéra bude nesnadné 

změny prosadit, avšak 

není to nereálné 

Aktér nemá zásadní 

důvody ani pro řešení 

daného problému, ani 

pro blokování řešení, 

které navrhne někdo 

jiný 

Vysoký/á 

 

Postoj + 

Aktérův zájem na 

řešení problému je 

jednoznačný 

Aktér má významnou 

moc uplatnitelnou v 

rámci řešení daného 

problému, bez jeho 

podpory nebude 

prosazení změn možné 

Aktér chce problém 

řešit, prosadit funkční 

řešení problému  

Zdroj: autorka 

 

Další tabulka zachycuje přehledně jednotlivé aktéry a jejich zájmy, moc a postoje, 

které jsou uvedeny výše47. 

                                                 
47 Údaje v tabulce vycházejí z informovaných odhadů, které jsem si jako pracovnice nestátní neziskové 
organizace poskytující službu podporované zaměstnávání osobám s mentálním postižením vytvořila v rámci své 
praxe a rozhovorů s některými aktéry (lidé s mentálním postižením, zaměstnavatelé, zástupci ÚP a MPSV). 
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TABULKA 10: Analýza aktérů 

 ZÁJEM MOC POSTOJ 

Osoby s MP Vysoký Nízká +(spíše jejich rodiny) 

Zaměstnavatele Nízký Nízká 0 

Media Střední Střední 0 

Úřady práce Střední Vysoká 0 

MPSV Střední  Vysoká + 

MŠMT Střední Střední 0 

ČSSZ Střední/nízký Střední 0 

LPS Střední/nízký Střední 0 

EU Vysoký Střední + 

��O Vysoký Střední/nízká + 

Zdroj: autorka 

6.2 Názory a zkušenosti pracovníků agentur pro 

podporované zaměstnávání 

Pracovníci agentur pro podporované zaměstnávání mají bohaté zkušenosti 

v oblasti zaměstnávání lidí s mentálním postižením na běžném trhu práce. V rámci své 

praxe se setkávají především s lidmi s mentálním postižením, jejich potřebami a 

překážkami, na které na trhu práce narážejí a pomáhají jim tyto překážky překonávat. 

Část práce v agenturách spočívá v jednání se zaměstnavateli (vytipováním vhodných 

pracovních pozic, podpoře zaměstnavatelů při přijetí osoby s mentálním postižením 

do pracovního poměru atd.). Součástí práce agentur je také jednání s úřady práce. 

Přijetí nového zákona o zaměstnanosti v roce 2004, jehož součástí se stala 

pracovní rehabilitace, dalo navíc agenturám možnost žádat ÚP o finance na provádění 

této rehabilitace pro konkrétní lidi. Přes tuto možnost, kterou zákon uvádí, nebyla 

spolupráce agentur s úřady nijak jednoduchá. Z počátku nebylo zcela jednoznačné, 

zda tato služba skutečně spadá do oblasti pracovní rehabilitace, navíc se úřadům práce 

zdálo účelové, že agentury žádají o finance na své služby touto formou. V některých 

částech České republiky tento stav pravděpodobně přetrvává. Na území hlavního 

města se spolupráci podařilo rozvinout. 
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Vývoj spolupráce mezi agenturami pro podporované zaměstnávání a úřady 

práce dokumentují postřehy a komentáře pracovníků agentur z Prahy a Středočeského 

kraje zachycované průběžně od roku 200548. 

Během roku 2005 se v rámci spolupráce vyjasňovalo, zda je podporované 

zaměstnávání (PZ) skutečně pracovní rehabilitací a zda tedy lze vůbec službu 

prostřednictvím úřadů práce financovat. Pracovníci úřadů práce neměli o PZ prakticky 

žádné informace. K pracovníkům agentur, kteří přišli žádat o možnost financování, 

přistupovali velmi skepticky. To dokládá sdělení jedné z pracovnic agentury PZ 

z ledna 2005: „Potom přišla paní zprostředkovatelka s tím, že se jí to zdá "účelové" 

(asi to, že chceme rehabilitaci proplácet). Upozornila jsem jí na to, že jsme pracovní 

rehabilitaci poskytovali již před tím, než nový zákon vstoupil v platnost, a že nyní 

pouze využíváme nástroje, který existuje. Také jsem zdůraznila, že naše práce s 

klientem je efektivní a konstruktivní, ne pouze formální, jak skrytě naznačila.“ 

Ukázalo se také, že povědomí pracovníků ÚP o možnostech lidí s mentálním 

postižením na trhu práce je ovlivněno znalostmi o chráněném trhu práce. To pramení 

zřejmě z toho, že finanční podpora chráněných pracovních míst je v zákoně o 

zaměstnanosti zakotvena již delší dobu a na ÚP se s žádostmi o finanční prostředky 

k tomuto účelu setkávají častěji. Toto tvrzení dokládá zkušenost pracovnice agentury 

PZ při rozhovoru s ředitelem jednoho z ÚP v Praze z května roku 2006: „Mluvil o 

tom, že jsme se mu (jako agentura podporovaného zaměstnávání – pozn. autorky) při 

předchozím jednání moc nezalíbili, protože prosazujeme práci pouze na otevřeném 

pracovním trhu. Vysvětlovala jsem, že neprosazujeme pouze otevřený trh práce, ale 

snažíme se posoudit, jestli je PZ pro konkrétního zájemce aktuálně vhodnou službou 

(když ne, doporučíme mu jinou formu pracovního uplatnění) a vycházíme z jeho přání 

a motivace pracovat na otevřeném trhu.“ 

Ze zkušeností pracovníků agentur pro podporované zaměstnávání vyplývá, že 

ÚP nejsou příliš připraveny na možnost pracovat s člověkem s mentálním postižením. 

Nemají s tím téměř žádné zkušenosti, a zřejmě proto se neumí přizpůsobit jeho 

potřebám. To dokládá pracovník agentury PZ, který se v červnu 2005 účastnil jednání 

na ÚP: „Bylo zřetelné, že ÚP nepočítají s tím, že by o rehabilitaci mohl mít zájem 

někdo, kdo by potřeboval více podpory (třeba nácvik cestování, asistenci na pracovišti 

apod.), asi by si s tím vůbec nevěděli rady. Ze schůzky bylo patrné, že u všech 

                                                 
48 Zdrojem těchto komentářů je archiv o.s. Rytmus. 
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uchazečů chtějí postupovat úplně stejně a nehodlají se přizpůsobovat přáním a 

potřebám uchazeče.“ Původní dojem, který pracovník získal, si o rok a půl později 

(únor 2007) potvrdila další pracovnice, již při praktické zkušenosti s klientkou: „Paní 

zprostředkovatelka nám sdělila, že asi o pracovní rehabilitaci požádat můžeme. 

Formulář žádosti nám ale rozhodně nevydá, slečna si ho musí sama stáhnout 

z internetu ze stránek MPSV a přinést již vyplněný. Zmohla jsem se na chabou 

poznámku, že zájemci nemusí mít dovednost hledat na internetu ani přístup k němu a 

jistě by pomohlo, kdyby byla kopie žádosti a informace k dispozici na úřadu práce. 

Paní věcně odpověděla: „To se nedá nic dělat, kdyby to sám nezvládl, tak si asi bude 

muset někoho najít.“ 

Úřady práce se během prvních tří let, kdy měly pracovní rehabilitaci 

provádět, chovaly spíše odmítavě. Neočekávaly (a důvodem mohla být 

neinformovanost o službě PZ) zájem lidí s mentálním postižením, ani snahu o 

spolupráci vyvolanou ze strany agentur pro podporované zaměstnávání. Na některých 

ÚP praxe ukázala, že zprostředkovatelé nemají dostatečné povědomí ani o samotné 

pracovní rehabilitaci, kterou by úřady měly poskytovat. Konkrétní příklady situací, 

kdy lidé s mentálním postižením (v doprovodu pracovníka agentury PZ) žádali o 

pracovní rehabilitaci uvádějí dále příklady z praxe. 

 

Únor 2007: Zkušenost s žádostí o pracovní rehabilitaci podle Zákona o 

zaměstnanosti, platného od 1. října 2004 

Uživatelka má lehké mentální postižení a vadu řeči, PID typu A49. Domluvili jsme se, 

že si pokusí vše dojednat sama. (Já zasáhnu, jen když to bude nezbytně nutné.) Aa 

úřadu práce slečna předpisově přistoupila k okénku Informace a řekla, že by chtěla 

zažádat o pracovní rehabilitaci, zda by jí mohli dát žádost a vysvětlit postup. (Jásala 

jsem, jak je samostatná.) Paní na informacích odvětila „Cože chcete?!?“ Po 

několikerém zopakování pochopila, že chyba musí být na straně slečny tazatelky a 

začala jí vysvětlovat, že zřejmě myslí rekvalifikaci. Slečna už se téměř smířila s tím, že 

se spletla a odnese si docela jinou žádost, když jsem vstoupila do hovoru. Přesvědčila 

paní na Informacích, že se slečna neplete a skutečně se jedná o pracovní rehabilitaci. 

Paní se kroutíc hlavou, s komentářem „no to jsem ještě neslyšela“, odebrala 

telefonovat… 

                                                 
49 Tj. plný invalidní důchod podle § 39 odst. 1 písm. a) zákona 155/1995 Sb. 
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Duben 2006: Slečna V. (uživatelka služby PZ s lehkým mentálním postižením) 

žádá o pracovní rehabilitaci (PR) na ÚP v okrese Praha-východ 

Aa ÚP slečně V. nedoporučili podat si žádost o PR. Paní zprostředkovatelka se 

vyjádřila, že nemají slečně V. v rámci pracovní rehabilitace co nabídnout, protože na 

všechny nástroje jako je například rekvalifikace nebo poradenství dosáhne i bez 

pracovní rehabilitace. Slečna V. se vyslovila, že by měla zájem o rekvalifikaci na 

vazbu květin. Aa to dostala odpověď, že to není rekvalifikace nejvhodnější, protože po 

ní není následné uplatnění na trhu práce. V rozhovoru se slečnou V. používala 

zprostředkovatelka termíny jako „tristní situace na trhu práce“ atp., což jsou pro ni 

nesrozumitelná slova. Aakonec doporučila slečně V. (je vyučená keramička s plným 

invalidním důchodem), aby se pokusila promyslet možnost vlastní výroby na 

živnostenský list. Aa mou námitku, že by bylo poměrně náročné vést účetnictví, 

nakupovat materiál a shánět odbyt, namítla, že už měla takového klienta, který to 

zvládl. 

Navzdory negativním zkušenostem, které pracovníci agentur pro 

podporované zaměstnávání s úřady práce často měli (či mají), existují samozřejmě 

také příklady pozitivní. Na území hlavního města Prahy se několika agenturám 

podařilo navázat s ÚP spolupráci. Výsledkem spolupráce je několik úspěšně 

ukončených pracovních rehabilitací. Jako příklad této spolupráce uvádím Příklad 

dobré praxe, který vydala ve svém zpravodaji ČUPZ (Březinová, 2008). 

 

Příklad dobré praxe 

Mladý muž pobírající částečný invalidní důchod požádal o pomoc agenturu 

pro podporované zaměstnávání (PZ). Měl již pracovní zkušenosti, zaměstnání si však 

nikdy nedokázal udržet příliš dlouho. Vedly k tomu částečně důvody jako 

restrukturalizace pracovišť či propouštění zaměstnanců z organizačních důvodů, ale 

také jeho neprůbojnost. Sám hledal práci jen velmi obtížně, dělalo mu potíže 

odpovědět na e-mail či aktualizovat životopis, sám si jen velmi těžko domlouval 

pohovor u zaměstnavatele. 

Agentura pro podporované zaměstnávání financovala své služby 

z Evropských fondů a také dotací MPSV (v rámci služby sociální rehabilitace). Tyto 

finance ale nepokryjí celkové náklady na služby. Bylo nutné hledat další zdroje. 
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Takovým zdrojem se stalo financování podporovaného zaměstnávání skrze službu 

úřadu práce – pracovní rehabilitaci (PR). 

S vydatnou podporou pracovníků agentury zažádal tento muž na úřadu práce 

o pracovní rehabilitaci. Žádost byla podána v září 2006. Po úvodní schůzce na úřadu 

práce musel absolvovat zdravotní vyšetření na Klinice rehabilitačního lékařství. 

Výsledek tohoto vyšetření byl shodný s pracovní rekomandací (kterou pán měl již 

dříve) a doporučoval zaměstnání na otevřeném pracovním trhu. Výsledky vyšetření i 

rozhodnutí pracovní skupiny úřadu práce vedly k tomu, že byla žádost o pracovní 

rehabilitaci v dubnu 2007 schválena. V červnu 2007 byl podepsán plán pracovní 

rehabilitace. Zahrnoval poradenství, zprostředkování práce a vytvoření vhodných 

podmínek na pracovišti a také smlouvu o zajištění PR mezi agenturou podporovaného 

zaměstnávání a úřadem práce. 

Během zajišťování pracovní rehabilitace si tento muž na schůzkách 

s pracovnicí agentury PZ ujasňoval, o jaké pracovní místo má zájem, s její podporou 

vyhledával inzeráty a absolvoval několik pohovorů. Po nějaké době se mu podařilo 

nalézt zaměstnání – doplňuje zboží v supermarketu. Na pracovišti ho zpočátku 

podporovali asistenti v průběhu celé pracovní doby – v rámci této doby se podařilo 

vytvořit systém práce tak, aby vyhovoval jak zaměstnavateli, tak zaměstnanci. Když 

pánovi skončila zkušební doba, byl již na pracovišti v podstatě samostatný (v případě 

potřeby mu podporu poskytují kolegové či vedoucí). Tato situace byla důvodem pro 

ukončení služby podporovaného zaměstnávání a také pracovní rehabilitace. „…pro 

pracovníky v podporovaném zaměstnávání představuje tato zkušenost příklad dobré 

praxe spolupráce s úřadem práce a možností reálného financování služby PZ jako 

pracovní rehabilitace. Pro pracovníky úřadu práce je pak …ukázkou efektivity 

individualizované, terénně zaměřené, intenzivní ale časově omezené služby pro 

dlouhodobě obtížně zaměstnatelné osoby se zdravotním postižením.“ (Březinová 

2008: 7) 

6.3 Názory odborníků v oblasti politiky zaměstnanosti a 

zaměstnávání lidí s mentálním postižením 

V rámci zaměstnávání lidí s mentálním postižením mají zásadní vliv 

Ministerstvo práce a sociálních věcí a úřady práce. Menším vlivem, ale významným 

zájmem v této oblasti, disponují agentury pro podporované zaměstnávání a Česká 
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unie pro podporované zaměstnávání, která je sdružuje. V rámci rozhovorů s těmito 

aktéry jsem se pokoušela zjistit, jaké jsou jejich názory na tento problém – v čem 

vidí jeho hlavní příčiny, jak se s ním vypořádávají. 

Dotazované pracovnice MPSV a ÚP službu podporované zaměstnávání znají. 

Obě jsou přesvědčeny, že služba je účinná a prospěšná, ačkoli zejména pracovnice 

MPSV popisuje služby zaměstnanosti pro osoby se zdravotním postižením jako 

dostačující: „… ze zákona o zaměstnanosti je toho strašně moc. Všechno, co je 

určeno pro „zdravé“ je také pro zdravotně postižené a ty jsou navíc zvýhodňováni 

dalšími službami, na které zdraví nedosáhnou. …zákon o zaměstnanosti umožňuje 

úřadům práce opravdu širokou nabídku služeb pro osoby se zdravotním postižením a 

zejména pro zaměstnavatele řadu příspěvků z různých nástrojů na podporu vzniku 

těch míst – ať už jsou to chráněné dílny, chráněná pracoviště nebo vstup na otevřený 

trh práce, přímo jako společensky účelné pracovní místo. A nebo samotná pracovní 

rehabilitace…“ 

Obě tyto pracovnice ale připouštějí, že pro osoby s mentálním postižením jsou tyto 

služby spíše nedostačující: 

„… úřady práce pracují s lidmi, kteří tam přijdou. To znamená nezaměstnaní nebo 

tzv. zájemci a nebo i třeba ten, kdo si přijde požádat o pracovní rehabilitaci. Ale 

musí na ten úřad přijít. Pokud tam nepřijde, tak s ním úřad práce nepracuje. A 

většina těch osob, o kterých se asi bavíme… na úřad práce nejdou. … záleží na 

stupni postižení… Takže pokud mám říci, jaké služby nebo v jaké míře jsou jim 

poskytovány od úřadu práce, tak samozřejmě asi ne v takové míře, v jaké by 

očekávali. Protože na ten úřad práce nepřijdou… protože to třeba ani neví.“ 

(pracovnice MPSV) 

„Myslím si, tam je spousta lidí, kteří ještě než se na tu samotnou pracovní 

rehabilitaci dostanou, potřebují taky pomoc a podporu.“ (pracovnice ÚP) 

Tento názor s nimi sdílí pracovnice České unie pro podporované zaměstnávání: 

„Domnívám se, že oficiální politika zaměstnanosti příliš nepočítá s uchazeči/zájemci 

o práci z řad lidí s mentálním postižením. Zákon o zaměstnanosti popisuje celkem 

jednoznačně, v čem by měla spočívat pracovní rehabilitace (kterou by měl ÚP 

realizovat u všech uchazečů (a zájemců), kteří jsou osobami se zdravotním 

postižením, tedy i u lidí s mentálním postižením). Realizace pracovní rehabilitace 

v praxi (alespoň pokud se týká cílové skupiny agentur PZ…) však pokulhává. 

Domnívám se, že úřady práce nemají vyhovující nástroje ani personální kapacitu na 



 91 

realizaci pracovní rehabilitace u osob s mentálním postižením… Pracovní 

rehabilitace v případě lidí s mentálním postižením vyžaduje specifický, individuálně 

zaměřený přístup, což je samozřejmě spojeno i s časovou náročností, v případě lidí 

s mentálním postižením je také velmi důležitá asistence na pracovišti, intenzivní 

pomoc při zapracování,… Z tohoto hlediska jsou služby nabízené úřadem práce 

nedostačující.“ 

Zástupkyně ČUPZ neopomíjí ani další nástroje politiky zaměstnanosti, které mohou 

lidé se zdravotním postižením využívat, ale na rozdíl od pracovnice MPSV je k nim 

skeptická: 

„Existují i další nástroje politiky zaměstnanosti, které je možné uplatnit při 

zaměstnávání osob s mentálním postižením na otevřeném trhu práce (společensky 

účelná pracovní místa, chráněná pracovní místa, nejrůznější příspěvky,…), ani ty ale 

nejsou úřady práce a zaměstnavateli dostatečně využívány.“ 

 Ačkoli tedy mezi zástupci jednotlivých aktérů nepanuje úplná shoda, lze 

poznat jisté podobné ladění ve všech odpovědích. Služeb politiky zaměstnanosti pro 

osoby se zdravotním postižením je poměrně velké množství a pokud je budou OZP a 

zaměstnavatelé využívat, bude tím větší část problému vyřešena. Problém nízké 

zaměstnanosti u lidí s mentálním postižením je ale složitější. Musí se počítat 

s odlišnými potřebami těchto lidí, s jejich nedostatečnou schopností získávat 

informace, pomalejším postupem při zaučování na novém pracovišti. 

Nezanedbatelný je také fakt, že u osob s mentálním postižením je velmi 

pravděpodobné, že budou obdobnou službu potřebovat opakovaně. Jako velmi 

účinné východisko se proto jeví využití již existující a personálně zabezpečené 

služby podporované zaměstnávání. 

Pracovnice MPSV oceňuje přímo práci agentur PZ: 

„…v každém případě, je jich většina těch, které to dělají dobře a myslí to s těmi lidmi 

opravdu dobře. Jsou to vzdělaní, kvalifikovaní …lidé ... většinou jsou to lidé se 

sociálním vzděláním a opravdu  sociálním cítěním, se snahou pomoct těm lidem. 

Dělají to, vcelku bych řekla i za míň peněz, než… s ohledem na své vzdělání… 

v jiném zaměstnání…“ 

Na ÚP vycházejí ze zkušeností, které získali při spolupráci s jednotlivými 

agenturami v rámci několika případů pracovní rehabilitace: 

„… zkušenosti s tím máme dobré. Po těch prvotních vyjasněních, kdy jsme se asi ani 

jedna strana úplně přesně neuměly orientovat v těch začátcích, tak myslím, že teď 
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spolupráce s agenturami podporovaného zaměstnávání funguje úplně 

bezproblémově… My bychom těm lidem v rámci nástrojů, které nabízí pracovní 

rehabilitace, pokud bychom ji měli zajišťovat sami, některé nástroje nemohli 

poskytnout. A jsou to zrovna, shodou okolností, ty nástroje, které oni nejvíce 

potřebují, čili to asistované zaměstnání a další věci, které u nás na úřadu práce 

nejsou. … A to, že my delegujeme, v rámci nějaké dohody, zajištění pracovní 

rehabilitace na agentury, to jednoznačně nám nebo těm lidem pomáhá.“ 

ČUPZ, mezi jejíž cíle patří právě informování veřejnosti (včetně ÚP) o službě 

podporované zaměstnávání, oceňuje zlepšující se situaci: 

„Myslím si, že služba PZ je – srovnám-li současný stav se stavem před 4 – 5 lety – již 

mnohem více v povědomí úřadů práce jako možná alternativa – forma pracovní 

rehabilitace (v případě některých cílových skupin, např. uchazečů/zájemců o práci 

z řad osob s mentálním postižením).“  

 Podporované zaměstnávání se tedy během posledních let skutečně dostává do 

povědomí veřejnosti. Je možné (a úřady práce tomu stále více vycházejí vstříc), 

považovat PZ za formu pracovní rehabilitace (PR). V současnosti je však 

financování skrze PR spíše ojedinělé a předchází mu poměrně složitý proces žádání – 

ze strany klienta o samotné poskytnutí PR a ze strany agentury o možnost zajištění 

této rehabilitace. 

6.3.1 Financování 

„V současné době se podporované zaměstnávání financuje z různých zdrojů, PR je 

jedním z nich. Oproti ostatním finančním zdrojům klade velké nároky na uchazeče 

v procesu žádání o PR. Uchazeče odrazuje zejména časově náročné 

ergodiagnostické vyšetření, ke kterému ještě většinou musí přinést finančně náročné 

výpisy z dokumentace od vlastních lékařů), dále často nesrozumitelné, různorodé 

informace z jednotlivých poboček ÚP… Mnoho uchazečů proto požádá, abychom 

naše služby pro ně zkoušeli pokrýt z jiných finančních zdrojů než je pracovní 

rehabilitace. Vzhledem k omezování těchto zdrojů (zejm. financování sociálních 

služeb a evropské projekty), je stále obtížnější službu, o kterou je velký zájem a je 

funkční, finančně zajistit,“ uvádí vedoucí agentury PZ. Upozorňuje tak na problém 

financování služby PZ, kterým se zabývá také MPSV. Pro něj je zásadní otázkou, 

zda je PZ službou zaměstnanosti nebo službou sociální a ze kterých zdrojů ji 

financovat. 



 93 

„V současné době se diskutuje o tom, zda je to spíš oblast sociální rehabilitace nebo 

pracovní … vím, že některé agentury už čerpají příspěvky na sociální rehabilitace a 

tím zabezpečují i část podporovaného zaměstnávání… Můj názor je, že je to více 

sociální služba, protože zpravidla předchází tomu zaměstnání. Ono to nejde oddělit 

úplně samostatně, protože to spolu opravdu velice úzce souvisí, ale je důležité, aby se 

to dělalo tak, aby fungovala provázanost – ať už to bude dělat ten nebo druhý odbor 

– v každém případě je důležité, aby o sobě věděly, jak kdo a co financuje a jak kdo 

tomu může pomoct, aby to opravdu bylo smysluplné a ekonomické. Protože se stává, 

nebo se může snadno stát, že to bude financované jak z odboru sociálního, tak ze 

sekce politiky zaměstnanosti.“ 

MPSV tedy vidí jako zásadní vyjasnění oblasti, do které PZ spadá. Obává se totiž, že 

by ze současné nejasné situace mohl vzejít stav, kdy budou neziskové organizace 

opakovaně čerpat dotace na stejné služby z různých zdrojů. To částečně odpovídá 

stávající situaci – některé neziskové organizace jako poskytovatelé sociálních služeb 

bojují často o svou existenci v důsledku nedostatku financí a snaží se pokrýt 

poskytování svých služeb ze všech možných a dostupných zdrojů. O této situaci 

hovoří pracovnice ČUPZ: 

„ČUPZ má v současné době 20 členů… V posledních dvou letech došlo k poklesu 

počtu nejen členských organizací ČUPZ, ale i poskytovatelů PZ v ČR obecně. … 

hlavním důvodem je nesystémovost financování služby PZ. Tato služba stojí na 

pomezí služeb zaměstnanosti (PZ jako forma pracovní rehabilitace) a sociálních 

služeb (PZ jako služba sociální rehabilitace). Ani v jedné z těchto oblastí se však 

navzdory dlouhodobým snahám nepodařilo zakotvit PZ v zákoně, a tak je nutné 

neustále opakovaně „obhajovat“ význam této služby (což je pro poskytovatele PZ 

samozřejmě vyčerpávající a demotivující).“ 

Vedoucí agentury PZ vysvětluje důvody pro toto „dvojité“ financování právě tím, že 

PZ zahrnuje jak služby sociální rehabilitace, tak rehabilitace pracovní. Pro oba typy 

podpory potřebují agentury (tedy NNO, které je zřizují) získat dostatečnou finanční 

podporu: 

„…v této době (před zahájením pracovní rehabilitace – pozn. autorky) potřebuje 

uchazeč i velkou podporu související s žádáním o PR (doprovody k lékařům, na ÚP, 

pomoc s vyplněním žádosti, porozuměním dokumentům atd.), kterou agentury pro PZ 

musí pokrýt z jiných zdrojů.“ 
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Pracovnice ÚP vnímá financování agentur pro podporované zaměstnávání jako 

důležité pro zajištění fungování služby, která dokáže lidem s mentálním postižením 

skutečně pomoci. Současný způsob financování skrze pracovní rehabilitaci považuje 

za nepříliš stabilní a uvádí ve shodě s vedoucí agentury PZ, že tito lidé potřebují více 

podpory než jen pracovní rehabilitaci: 

„ …V momentě, kdy neziskové organizace shání nějakým způsobem peníze a 

pomáhají těm lidem, tak pracovní rehabilitace nějaké peníze může těmto organizacím 

přinést, ale nejsou to tak vysoké částky, aby to bylo něco výrazného a významného50. 

Já si myslím, že by to mohlo pomoct víc těm lidem, kdyby byly peníze více zaměřeny 

na lidi, cíleně. Kdežto na úřadech práce je to taková okrajová záležitost. 

Financování agentur přes pracovní rehabilitaci má trochu úskalí – jestli někdo 

přijde, jak se rozhodne, jestli dosáhne na pracovní rehabilitaci jako takovou.“ 

Přitom ale i na úřadech práce vnímají jisté úskalí tohoto způsobu financování aktivit 

nestátních neziskových organizaci. O tom hovoří pracovnice ÚP: 

„…Aěkdy mám pocit, že ti lidé, kteří sem přijdou, ani sami nevědí, proč že to vlastně 

není úplně jejich rozhodnutí. Já mám někdy pocit, že je v tom hlavně zájem agentury, 

že sem toho člověka dovede. … Oni sice kývají na to, že ano, že chtějí, ale nejsem si 

jistá, že tomu rozumí…“ 

6.3.2 Podporované zaměstnávání formou pracovní rehabilitace 

V souvislosti s financováním PZ z prostředků pracovní rehabilitace je 

podstatný proces, kterým probíhá vyřizování náležitostí potřebných pro zařazení do 

PR a prověřování motivace žadatele. Agentury PZ mají jako hlavní kritérium 

především zájem osoby o práci v běžném (nikoli chráněném) pracovním prostředí. 

Přitom ale dlouhý proces žádání o pracovní rehabilitaci a všechny kroky, které 

k němu patří, žadatele v tomto požadavku znovu prověřují: 

„Uchazeči, kteří žádají o PR s podporou Agentury PZ jsou lidé, kteří už prošli 

procesem výběru mezi chráněným pracovištěm a otevřeným trhem práce (OTP). 

Rozhodli se pro OTP s pomocí služby podporované zaměstnávání. O pracovní 

rehabilitaci žádají jen z důvodu financování této služby. Po příchodu na ÚP ale 

zpravidla dostávají informace i o dalších možnostech – např. rekvalifikace… 

                                                 
50 Podle dvou formulářů „Kalkulace nákladů spojených s prováděním pracovní rehabilitace“, které mi 
laskavě poskytla k nahlédnutí vedoucí Agentury pro podporované zaměstnávání o.s. Rytmus se 
celkové náklady na jednu pracovní rehabilitaci pohybují přes 130 000 Kč. Pro rok 2009 získaly 
v rámci celé ČR agentury PZ dotaci z MPSV průměrně ve výši 594 000 Kč (Viz. příloha č.6). 
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chráněného pracoviště… obávají se, že přes jejich zájem o práci na OTP budou 

„donuceni“ pracovat v chráněném prostřed,“  uvádí vedoucí agentury PZ a dodává: 

„Zejména u osob s vrozeným mentálním postižením a duševním onemocněním je 

zpravidla osobě samotné i jeho rodině známé, jaká jsou základní fyzická či psychická 

omezení. Pro pracovní uplatnění je pak nutné konkrétní pracovní úkony vyzkoušet za 

pomoci (dozoru) odborníka – a to již v konkrétním pracovním prostředí… Aapř. 

ergometrické výsledky proto nemají na praktické rozhodování o pracovním uplatnění 

takového uchazeče v podstatě žádný dopad. …Psychologická a ergoterapeutická 

vyšetření samozřejmě relevantní jsou – ale pouze za předpokladu, že se jedná o 

dlouhodobé sledování člověka v jeho přirozeném prostředí…“ 

Pracovnice úřadu práce si tuto situaci uvědomuje. Jako podstatné ale vnímá, že 

pracovní rehabilitace má určité stanovené postupy, které je třeba dodržet. Problém je 

podle ní spojený s tím, že pracovní rehabilitace není tak docela službou pro osoby 

s mentálním postižením: 

„…obecně je pracovní rehabilitace orientovaná právě na ty lidi…, kteří se dostanou 

v průběhu života, díky úrazu, nemoci nebo něčemu, do nějaké změny. Aevím, jestli se 

uvažuje, že by se pro lidi s mentálním postižením nějak vylepšovaly podmínky pro 

pracovní rehabilitaci. … Pracovní rehabilitace je zatím běh na dlouhou trať. Dlouho 

trvá vstupní proces – od zdravotního zhodnocení, přes plán rehabilitace, pracovní 

skupinu, sepsání všeho atd. To by chtělo něco rychlejšího, pružnějšího, co by těm 

lidem podle mě mohlo pomoct rychleji. … (Měla by) být nějaká opakovaná pomoc, 

aby už nemuseli procházet tak složitým martýriem. Protože ti lidé budou s každou 

změnou zaměstnavatele… potřebovat v podstatě obdobnou pomoc jako napoprvé. A 

nevím, jestli bychom pak my jako úřad práce mohli dostát všem.“ 

6.3.3 Cílová skupina 

 Rozpory najdeme v otázce míry postižení lidí, pro které jsou tyto služby 

vhodné. Agentury PZ – podpořené mnohaletými zkušenosti z ČR i zahraničí – jsou 

přesvědčeny, že každý člověk, který projeví zájem o práci na otevřeném pracovní 

trhu, má dostat šanci. Vedoucí agentury se odvolává na možnost „práce na zkoušku“. 

Upozorňuje na to, že v našich podmínkách jsou někteří lidé stále označováni za 

„práce neschopné“ a je jim tím bráněno v naplňování základních lidských práv:  

 „… osobám s těžším zdravotním postižením, zejm. kombinovaným, je často (bráněno 

v zařazení do PR, ačkoli je) pracovní uplatnění na otevřeném trhu práce možné za 
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předpokladu dlouhodobé podpory asistenta. Taková služba je dnes ale již nejen 

možná, ale i evropskými antidiskriminačními dokumenty podporována… Zkušenosti 

ze zahraničí, ale i více než desetileté zkušenosti agentur pro podporované 

zaměstnávání v ČR ukazují, že v konkrétních případech je možné pracovní uplatnění 

na OTP i pro osoby s velmi závažným kombinovaným postižením. Samozřejmě 

v některých případech je možné dospět k závěru, že takové uplatnění není možné – 

ovšem takový závěr je možné učinit až po konkrétních zkušenostech, nikoli 

diskriminačně předem.“ 

Tento názor příliš nesdílí pracovnice MPSV. Ta se obává, že mnoho agentur spíše 

zneužívá neschopnosti lidí s těžším mentálním postižením odmítat jejich nabídky: 

„… některé tyhle agentury se zaměřily vysloveně na ústavy sociální péče, kde jsou 

lidé, kteří byli před x-lety uznáni plně invalidní a většinou jsou zbaveni právní 

způsobilosti…Ty, co nemají dostatek klientů v regionu na úrovni toho postižení, kdy 

by mohli jít opravdu do práce a nemají je na tom otevřeném trhu – v rodinách nebo 

na úřadech práce, tak ti se chtějí za každou cenu udržet… a zapojit do pracovní 

rehabilitace klienty ústavní péče. … pokud ten člověk půjde do práce a bude 

prokazatelné, že pracuje třeba čtyři hodiny denně a podává nějaký výkon, a je třeba 

už rok zaměstnán, tak určitě bude zbaven nějakých příspěvků, může mu být sebrán 

plný invalidní důchod. A s tím dost často nesouhlasí rodiče těch, kteří jsou v těch 

ústavech. A nesouhlasí s tím nakonec ani oni sami...“ 

Jedním z důvodů k těmto obavám je strach ze ztráty zaměstnání. Pokud člověk 

s těžším zdravotním postižením nalezne pracovní uplatnění, a na jeho základě přijde 

o příjmy z invalidního důchodu a dalších dávek, zůstane v případě ztráty zaměstnání 

zcela bez příjmů. Tato obava je u rodičů lidí s mentálním postižením snadno 

pochopitelná. Lidé se zdravotním postižením budou z důvodů svých specifických 

potřeb a omezení na trhu práce pravděpodobně vždy ohroženější než běžná populace 

a v případě ztráty zaměstnání budou další uplatnění hledat dlouhou dobu. Pokud se 

ale na věc podíváme z hlediska ekonomického (což by se dalo očekávat u pracovnice 

MPSV), pracující jedinec (ať už s postižením či bez něj) je pro stát rozhodně méně 

nákladný, než člověk, jehož příjmy pocházejí z dávek sociálního zabezpečení: „… 

stát opravdu nemá tolik peněž, aby financoval naprosto všechno. Dává to logiku. 

Pokud je někdo schopný pracovat, tak proč by pobíral ty ostatní dávky? A není 

možné, aby zaměstnavatel čerpal na to, že zaměstnal zdravotně postiženého, čerpal 

celou řadu příspěvků od státu – což jsou dost velké příspěvky – a ten člověk zároveň 



 97 

bral plný invalidní důchod a třeba i nejvyšší příspěvek na péči,“ říká v rozhovoru 

pracovnice MPSV. 

Tento postoj je pochopitelný. Nicméně by neměl lidem s mentálním 

postižením bránit v možnosti hledat pracovní uplatnění na otevřeném trhu práce a 

alespoň si ho vyzkoušet. Pokud se ukáže, že osoba s určitým typem zdravotního 

postižení pracovat může (byť jen na jednom konkrétném pracovním místě), bylo by 

např. možné uvažovat o dočasném pozastavení výplaty invalidního důchodu, aniž by 

tím byl status OZP nějak ohrožen. To by vedlo k menším výdajům z veřejných 

rozpočtů a zároveň snížilo obavu lidí se zdravotním postižením (nebo jejich rodin) ze 

ztráty jistých příjmů plynoucích z invalidních důchodů. 

6.3.4 Pracovní rehabilitace a rehabilitace jako systém 

 Pracovní rehabilitace je považována za významný nástroj politiky 

zaměstnanosti vůči osobám se zdravotním postižením. Ani o ní, stejně jako o 

podporovaném zaměstnávání, ale nemá veřejnost (a zejména OZP) dostatek 

informací. Pracovnice úřadu práce v tom nevidí nijak zásadní problém – pracovní 

rehabilitace je na ÚP považována za okrajovou záležitost a s jejím rozšířením se 

v blízké době nepočítá: 

„… kdo chce, tak si informace dohledá nebo najde. Je taky pravda, že ještě ani  

zprostředkovatelky samy úplně stoprocentně nevědí, co pracovní rehabilitace přesně 

je nebo pro koho je úplně nejvhodnější. Tím, že se s tím tak moc nesetkávají, myslím, 

že se v tom pořád ještě úplně neorientují. … Aeproškolujeme je zejména proto, že 

bohužel přibývá tolik věcí, které musejí řešit a protože to není věc, kterou musí 

dělat… administrativy kolem zprostředkování přibývá, lidí přibývá a problémů, který 

mají. Takže ještě je zahlcovat věcmi, které nejsou úplně pro všechny…“ 

To svědčí o značné pasivitě ÚP vůči osobám se zdravotním postižením. Pokud na 

úřad přijdou, zprostředkovatelé jim pravděpodobně nebudou schopní poskytnout 

dostatek informací. Očekává se tedy od nich nejen to, že na úřad přijdou, ale že se 

předem informují o tom, co vlastně chtějí, namísto toho, aby jim službu někdo 

nabídl. Důkazem toho je také složení žadatelů o PR, o kterém v rozhovoru mluví 

pracovnice ÚP: 

„Aejčastěji – zatím – o pracovní rehabilitaci žádají právě lidé, kteří mají mentální 

postižení. To je díky tomu, že se toho velmi aktivně chopily neziskové organizace, 

které s těmihle lidmi zřejmě nejvíc pracují. A jinak jsou to lidé, u kterých se objevil 
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problém např. s postupujícím věkem se jim zhoršil zdravotní stav. To jsou  dvě 

největší skupiny. … V současné době probíhá vlastně jenom jedna pracovní 

rehabilitace (na území hl. m. Prahy – pozn. autorky). … Myslím, že jich bude čím dál 

víc, ale nemůže to být masová věc. Aevím, jak bychom to zvládali, kdyby opravdu 

všichni, kteří mohou žádat o pracovní rehabilitaci, o ní požádali.“ 

 Pracovnice MPSV mluvila v souvislosti s otázkami podporovaného 

zaměstnávání a pracovní rehabilitace také o návrhu zákona o rehabilitaci. Podle ní je 

tento zákon cestou k tomu, jak nalézt hranici mezi sociální a pracovní rehabilitací, 

které jsou obě součástí PZ, a vyhnout se problémům s dvojitým financováním. 

Systém rehabilitace, fungující napříč resorty, by podle ní dokázal zajistit poskytování 

služby těm lidem, kteří je skutečně potřebují: 

„Ten zákon se připravuje od roku 1991. … do dneška ten zákon není schválen. 

Kdyby byl, tak je všechno daleko jednodušší, protože to bude mít propojenost. 

…Bude tam fungovat včasnost, kterou pořád postrádáme – protože napřed se léčí, 

pak se nějakým způsobem „zdravotně rehabilituje“ po dobu pracovní neschopnosti a 

když člověku skončí po roce pracovní neschopnost – a většinou skončil také pracovní 

poměr – tak jde na úřad práce. Ale za ten rok už nemá žádnou motivaci se vrátit.“ 

Problémy s prosazením zákona o rehabilitaci vidí pracovnice MPSV mj. v tom, že 

není vyjasněno, který resort by měl jeho plnění v kompetenci: „Aa návrhu zákona o 

ucelené rehabilitaci se podílelo MPSV za oblast pracovní rehabilitace a sociální 

rehabilitace, Ministerstvo zdravotnictví za oblast léčebné rehabilitace a Ministerstvo 

školství za oblast pedagogické rehabilitace. Ao a jsou to tři ministerstva, což je 

samozřejmě problém…Jedním z návrhů bylo i vyčlenit úřad, přímo pod úřadem 

vlády. Fungovala by samostatná skupina lidí, která by se zabývala rehabilitací…“ 

6.3.5 Zaměstnavatelé 

V souvislosti s podporovaným zaměstnáváním upozorňuje pracovnice ÚP 

nejen na to, že úřady práce nemají dostatečné prostředky a čas, aby se mohly věnovat 

zájemcům z řad lidí s mentálním postižením, ale vyzdvihuje také druhou část práce, 

kterou odvádějí agentury pro podporované zaměstnávání:  

„… tyhle organizace – a v tom je také jejich velký význam – nejenom pomáhají tomu 

člověku, ale že také jednají s těmi zaměstnavateli, oslovují firmy a jakoby 

předjednávají. Aějakým způsobem se je snaží ovlivnit, aby ty lidi vůbec přijali. I když 

úřad práce se taky snaží o tuhle tu věc, aspoň částečně, tak my k tomu nemáme 
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možnosti... Prostě na to není tolik času – a není to hlavní náplní úřadu práce. Myslím 

si, že v tomhle je právě velká výhoda, a měla by být podporovaná ze strany 

ministerstva nebo prostě finančně.“ 

Pracovnice MPSV je v této oblasti skeptická k celé politice zaměstnanosti: 

„Aěkteří zaměstnavatelé tyto lidi vůbec nechtějí, kategoricky je odmítají – že nemají 

čas si s nimi hrát, mají svých starostí dost, potřebují, aby člověk pracoval a ne ho 

pořád hlídali a opravovali a že by mohl udělat firmě špatné jméno atd. To je taky 

jeden z důvodů, proč to moc nefunguje. Protože i když se úřad práce bude snažit a 

nabídne nějaké peníze na vytvoření místa, tak to nemůže nařídit…Pokud to nebude 

vůle zaměstnavatele… tak si myslím, že to nebude jednoduché…“ 

Tento pasivní a negativní přístup ze strany MPSV vyvolává jisté obavy o 

celkové směřování politiky zaměstnanosti podporující osoby se zdravotním 

postižením. Kdo jiný než MPSV má dostatečné nástroje k tomu, aby motivoval 

zaměstnavatele k přijímaní OZP do pracovního poměru? Stávající zákon o 

zaměstnanosti nabízí zaměstnavatelům jisté finanční výhody a příspěvky, které by 

měly motivovat k zaměstnávání lidí se zdravotním postižením. Zákon sám o sobě 

toho ale pravděpodobně moc nezmůže – je třeba informovat a motivovat 

zaměstnavatele. Hlavní motivací pro zaměstnavatele, tedy převážně podniky 

soukromého sektoru usilující o zisk, budou finance. Zdůrazňování těchto výhod a 

zvyšování povědomí zaměstnavatelů o podpoře při zaměstnávání OZP (nejen 

finanční, ale také např. ze strany agentur pro PZ během zaučování těchto 

pracovníků), by mohlo přinést výsledky. Tuto praxi již dnes agentury PZ mají – a 

výsledky jejich práce ukazují, že je poměrně úspěšná. MPSV má navíc v rukou další 

nástroj. Pokud motivace stávajícími předpisy nebude dostatečně účinná, může např. 

zvýšit odvody při nesplnění povinného podílu zaměstnanců se ZP nebo úlevy na 

daních pro ty, kdo OZP zaměstnají. 

6.3.6 Cíle zaměstnávání lidí s mentálním postižením 

Dotazovaní zástupci jednotlivých aktérů se shodují na tom, že je třeba v otázce 

zaměstnávání osob s mentálním postižením zavést vedle ostatních služeb 

zaměstnanosti službu určenou přímo této skupině lidí, zaměřenou na jejich speciální 

potřeby. Pracovnice ÚP říká: „…podle mě by bylo lepší, když by kromě pracovní 

rehabilitace bylo ještě něco navíc, co by bylo určené pro tyhle ty lidi, co by mohli 

využívat opakovaně a trvale. Protože pracovní rehabilitace je jednorázová, i když 
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dlouhodobá.“ Shodují se také na tom, že pokud již taková služba existuje, bude 

snazší ji využít a zařadit do systému těchto služeb než vytvářet koncept zcela nový. 

Ačkoli MPSV tento názor sdílí, zvažuje i možnost ponechat takto specifickou službu 

mezi službami sociálními. Pracovnice ministerstva v rozhovoru říká: „…problém je 

v tom, že do toho zákona o zaměstnanosti není vůle – většinou tedy spíše politická 

vůle – tento pojem vůbec dostat.“ Ale přesto uznává snahu agentur a zejména ČUPZ 

za oprávněnou: „to je to za co oni pořád lobují a bojují a pořád se jim to nepodařilo. 

… Já myslím, že Česká unie pro tyhle agentury dělá strašně moc. … má určitě velkou 

roli, velkou váhu, i na politické scéně. … Myslím, že je dobře, že tady ta Unie je. 

Agentury by samy o sobě nezvládly nic. Aebo by to měly daleko těžší, kdyby tu Unie 

nebyla.“ 

 ČUPZ svou snahu směřuje k tomu, aby se pojem PZ objevil v zákoně o 

zaměstnanosti (příp. o sociálních službách) a jeho poskytovatelé tak získali alespoň 

částečnou jistotu, že svou existenci a potřebu financování obhájí. Inspiraci pro tuto 

snahu čerpá ze zahraničí - zejména v rámci členství v European Union of Supported 

Employment (EUSE): „Jednoznačnou výhodou členství v EUSE je možnost výměny 

zkušeností jednotlivých národních asociací. … Je zde možnost nalezení inspirace pro 

prosazování PZ do systému politiky zaměstnanosti (případně sociálních služeb), 

včetně možností zakotvení této služby v zákonech. … optimální by byl stav, kdy by 

podporované zaměstnávání bylo explicitně zmíněno a) v Zákoně o zaměstnanosti 

(jako možná forma pracovní rehabilitace; respektive, kdyby bylo v Zákoně výslovně 

zmíněno, že ÚP může realizací pracovní rehabilitace pověřit agenturu PZ) a b) 

v Zákoně o sociálních službách – PZ jako sociální služba (nebo alespoň jednoznačně 

uvedené jako metoda sociální rehabilitace/sociálního poradenství). 

 Pracovnice MPSV považuje změnu zákonů za dlouhodobější záležitost, avšak 

vidí jako reálné, že se podporované zaměstnávání alespoň do jednoho ze zákonů 

skutečně dostane. Podotýká také, že nejde o nijak výjimečnou záležitost omezenou 

na ČR, ale o službu s dlouholetou působností v USA i Evropě: „Ten výhled… 

nevidím to na rok, ale určitě za rok se něco pohne. Bude se o tom mluvit a bude 

vynaložena snaha to řešit. … změny budou. … potom uvidíme, jestli to bylo dobře 

nebo špatně. Takže v horizontu jednoho roku, pokud tedy bude nějaká politická 

stabilita, je reálné určitě zákony alespoň trochu „načechrat“, začít s nimi pracovat. 

A já tomu věřím, že se to do zákonů dostane. Aení to nic, co si vymyslela Česká 

republika nebo nějaká skupina lidí, nadšená pro tuhle cílovou skupinu, že jim 
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pomůže. Je to služba, která se poskytuje i jinde ve světě, funguje, stát ji podporuje, 

tak proč ne u nás?“ 
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Závěr 

 

Lidé s mentálním postižením se v průběhu svého života setkávají s mnoha 

obtížnými situacemi, které vyplývají z jejich potíží – sníženého intelektu, zhoršené 

schopnosti orientace a komunikace atd. – a snaží se s nimi vyrovnávat. Podporu jim 

v tom poskytují jejich blízcí, nestátní neziskové organizace a také služby, které 

poskytuje stát. Přes mnohé snahy o integraci lidí s mentálním postižením do 

společnosti zatím nebylo dosaženo situace úplné rovnoprávnosti. Jednou z oblastí, ve 

které je nerovnost velmi patrná, je zaměstnanost. 

Mezi důvody, které osoby s mentálním postižením znevýhodňují, patří jejich 

snížená schopnost přizpůsobení a učení, často jejich nízké vzdělání a v neposlední 

řadě také obava ze ztráty invalidního důchodu (který bývá pro mnoho z nich hlavním 

zdrojem příjmu), kterou mají jejich rodiny a někdy i tito lidé sami. Vedle těchto spíše 

subjektivních důvodů se objevuje mnoho podstatných příčin ve způsobu, jakým je 

utvářena politika zaměstnanosti v ČR a v neochotě k jejím změnám. 

Politiku zaměstnanosti vytváří stát (především MPSV) s ohledy na skupinu 

osob se zdravotním postižením. Snaží se tyto osoby na trhu práce zvýhodňovat a 

motivovat zaměstnavatele k jejich přijímání do pracovního poměru. Skupina osob se 

zdravotním postižením není jednotná a ne všichni jedinci, kterým jsou opatření a 

služby určeny, je dokáží využít či alespoň získat o nich informace. Tento problém má 

mnoho lidí s mentálním postižením. Podpora, kterou jim nabízí stát prostřednictvím 

úřadů práce není poskytována ani nabízena s ohledem na jejich potřeby. Lidé 

s mentálním postižením tak často nemají na výběr - jejich životní dráhou se stává 

nezaměstnanost a závislost na příjmech ze sociálních dávek. Tento stav podporuje 

vyloučení lidí s mentálním postižením ze společnosti a navíc zatěžuje veřejné 

rozpočty vyplácením invalidních důchodů a dalších dávek. 

Ačkoli zákon o zaměstnanosti obsahuje od roku 2004 službu pracovní 

rehabilitace, která je určena lidem se zdravotním postižením a počítá se zajišťováním 

dlouhodobé podpory žadateli, nejsou úřady práce připraveny na poskytování této 

služby člověku s mentálním postižením. ÚP nemají dostatek pracovníků, kteří by se 

mohly pravidelně a dlouhodobě věnovat jednotlivým žadatelům a nepočítají 

s žádnými specifickými úpravami této služby s ohledem na hendikep uchazeče. 
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Jednou z možností, kterou lidé s mentálním postižením na trhu práce mají, je 

podporované zaměstnávání. Tato služba vychází z individuálních potřeb jednotlivce 

– snaží se poskytovat právě takovou míru podpory, kterou člověk potřebuje, včetně 

doprovodů, nácviků a tréninku přímo na pracovišti. O službu PZ je v České republice 

dlouhodobě velký zájem. Podle informací nestátních neziskových organizací, které ji 

poskytují, dokáže člověk s mentálním postižením při dostatečné míře podpory získat 

a udržet si pracovní uplatnění na běžném trhu práce. 

Úřady práce vnímají skutečnost, že jejich kapacity (a v mnoha případech ani 

znalosti) neumožňují poskytovat služby lidem s mentálním postižením. Jelikož ale 

tito lidé z velké části na úřad práce nepřijdou a nebo ani nemohou (z důvodu pobírání 

plného invalidního důchodu), jsou jejich potřeby považované úřadem práce za 

okrajové. Přes počáteční nejasnosti se během pěti let platnosti aktuálního zákona o 

zaměstnanosti podařilo (alespoň na území hl. m. Prahy) začít spolupracovat na 

provádění pracovní rehabilitace mezi úřady práce a agenturami pro podporované 

zaměstnávání. Tuto spolupráci hodnotí obě strany jako dobrou a především 

prospěšnou. 

MPSV uvažuje o zaměstnanosti lidí s mentálním postižením v kontextu 

sociálních služeb a komplexních služeb rehabilitace. I ministerstvo vnímá službu 

podporovaného zaměstnávání jako účinnou a s ohledem na financování řeší 

především otázku jasného nastavení hranic – mezi které služby podporované 

zaměstnávání patří. Přitom politická vůle ke změnám v zákonech (a začlenění této 

služby) není příliš silná ani v odboru politiky zaměstnanosti ani v odboru sociálních 

služeb. 

Přestože lidé s mentálním postižením jsou jen malou skupinou populace i oni 

mají svá práva, své potřeby a touží po běžném životě. K tomu patří i zaměstnání. Stát 

(jeho orgány zabezpečující služby zaměstnanosti)  si uvědomuje, že není v jeho 

silách, přizpůsobit služby velmi specifickým potřebám této skupiny osob. Vnímá ale 

fakt, že takové služby jsou schopny zajistit nestátní neziskové organizace. NNO ve 

snaze zabezpečit poskytování svých služeb po finanční stránce žádají orgány státu o 

podporu a spolupráci. Stát snahu o tuto spolupráci neblokuje, sám ji ale nevyvolává. 

Účinné fungování neziskového sektoru v oblasti podpory zaměstnávání lidí 

s mentálním postižením by mělo být pro státní instituce inspirací. Vzhledem k jejich 

funkčnosti a prostorovému i personálnímu zabezpečení, by stát měl tyto služby 

akceptovat jako alternativu k vlastním službám (zaměřenou na cílovou skupinu, které 
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sám příliš efektivně pomoci nedokáže) a učinit potřebné kroky zejména v oblasti 

finančního zajištění těchto služeb. Všichni dotazovaní aktéři (MPSV, ÚP a NNO) se 

shodují na tom, že „metou“, ke které směřují, je zavedení pojmu podporované 

zaměstnávání do zákona o zaměstnanosti nebo zákona o sociálních službách. Jako 

řešení problému nízké zaměstnanosti osob s mentálním postižením, na kterém se 

aktéři shodují, se tedy jeví akceptování podporovaného zaměstnávání jako součásti 

sociálních služeb nebo služeb zaměstnanosti. 

V případě zařazení mezi sociální služby by se z hlediska poskytování a 

zajištění podporovaného zaměstnávání mnoho nezměnilo. Zatím je podporované 

zaměstnávání převážně financováno jako služba sociální rehabilitace (tedy sociální 

služba) z rozpočtu MPSV. Pokud by se v zákoně o sociálních službách objevilo 

podporované zaměstnávání jako takové, vzrostla by tím jistota poskytovatelů služby, 

že budou mít nárok na finanční prostředky. Takové řešení by ale mohlo znamenat, že 

se bude muset v rozpočtu MPSV na sociální služby buďto vyčlenit více peněz nebo 

dojde k dělení stávajících finančních prostředků na více částí.51 Takové řešení by sice 

mohlo vést k řešení problému nezaměstnanosti lidí s mentálním postižením, ale 

zároveň by mohlo finančně ohrozit poskytovatele dalších sociálních služeb, které 

jsou pro tyto a další osoby nezbytné. 

Druhou možností je zařazení podporovaného zaměstnávání mezi služby 

zaměstnanosti. Již v současné době využívají některé agentury pro podporované 

zaměstnávání financování prostřednictvím pracovní rehabilitace – zkušenost 

s podporovaným zaměstnávání jako službou zaměstnanosti tedy existuje. Pokud by 

stát chtěl službu podobnou podporovanému zaměstnávání poskytovat nezávisle na 

NNO, šlo by o řešení nákladné finančně i personálně. Vyjdeme-li z názorů 

dotazovaných zástupců MPSV a ÚP, stát existující agentury uznává a považuje je za 

užitečné. Při plánování služeb zaměstnanosti pro osoby s mentálním postižením by 

tedy mohl využít jejich praxi a pověřit je poskytováním této služby. Podporované 

zaměstnávání by se mohlo uplatnit jako součást pracovní rehabilitace nebo existovat 

jako nový typ služby zaměstnanosti. 

Neexistuje-li politická vůle pro uznání podporovaného zaměstnávání 

zákonem, lze problém nízké zaměstnanosti lidí s mentálním postižení řešit v rámci 

                                                 
51 Legitimita podporovaného zaměstnávání jako sociální služby by mohla znamenat změnu přístupu 
poskytovatelů služby a vyšší míru spoléhání na finance MPSV. Dnes musí poskytovatelé počítat s tím, 
že MPSV neuzná jejich službu jako odpovídající službě sociální rehabilitace (či jiné, ke které se 
přiřazuje) buď  částečně a nebo zcela a dotace jim nevyplatí v plné výši či vůbec. 
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stávajícího zákona o zaměstnanosti a pokračovat ve spolupráci agentur s úřady práce. 

Tím se ovšem nezabrání možnému problému se zdvojeným financováním 

podporovaného zaměstnávání z prostředků jak na sociální služby, tak na služby 

zaměstnanosti. 

Podporovat zaměstnávání lidí s mentálním postižením lze také úpravami 

předpisů pro zaměstnavatele – změnou variant, kterými lze řešit povinný podíl 

zaměstnanců se zdravotním postižením tak, aby bylo pro zaměstnavatele 

jednoznačně nejvýhodnější zvolit formu přímého zaměstnání těchto osob. 

Vedle těchto řešení se objevuje potřeba změny přístupu k lidem s mentálním 

postižením ze strany většinové společnosti. Tato část řešení problému spadá tedy do 

kompetence MŠMT, jelikož základy tohoto přístupu lze vidět ve výchově k toleranci 

a prožití zkušenosti integrace ve škole. 
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Resumé 
 

Diplomová práce „Lidé s mentálním postižením na trhu práce v ČR“  

pojednává o problému nízké zaměstnanosti lidí s mentálním postižením. Věnuje se 

službám zaměstnanosti, které této skupině lidí nabízí státní služby a porovnává je 

s podporovaným zaměstnáváním - službou, kterou v České republice poskytují 

nestátní neziskové organizace. 

Práce má celkem šest kapitol. První část práce je zaměřena teoreticky. 

Vymezuje základní pojmy, se kterými se v práci setkáváme a které s daným 

problémem souvisí – lidé s mentálním postižením, trh práce, nezaměstnanost 

(kapitola 1). Uvádí příčiny a důsledky problému nízké zaměstnanosti lidí 

s mentálním postižením a dává je do souvislostí (kapitola 2). Dále popisuje principy 

a teoretické koncepty, které souvisí s obtížným prosazením se těchto lidí na trhu 

práce a jejich právem na toto uplatnění – integrace, lidská práva, teorie lidského 

kapitálu a princip rehabilitace (kapitola 4). 

Další část práce analyzuje služby zaměstnanosti, které lidem se zdravotním 

(tedy i mentálním postižením) nabízí stát. Vychází z české legislativy a předpisů 

Evropské unie. Popisuje služby zaměstnanosti určené lidem se zdravotním 

postižením a zabývá se způsobem, jak tyto služby mohou lidé s mentálním 

postižením využívat vzhledem ke svému hendikepu. Mezi těmito službami je 

zdůrazněna pracovní rehabilitace (5.3.1). Práce se věnuje také podporovanému 

zaměstnávání – které je na pomezí sociálních služeb a služeb zaměstnanosti (5.3.2). 

Poslední část práce je zaměřena prakticky. Věnuje se analýze aktérů 

v problému nízké zaměstnanosti lidí s mentálním postižením. Jejím základem jsou 

rozhovory s aktéry, kteří mají vliv na problém nízké zaměstnanosti lidí s mentálním 

postižením – zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí, úřadu práce a 

neziskových organizací. Uvedeny jsou také příklady z praxe neziskových organizací 

(kapitola 6). 

Diplomová práce poukazuje na nedostatky ve státem zajišťovaných službách 

zaměstnanosti vzhledem ke specifickým potřebám lidí s mentálním postižením na 

trhu práce. Snaží se nalézt způsob, jak využít služeb nestátních neziskových 

organizací v řešení tohoto problému. 
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Summary 
 

Diploma thesis „People with mental disabilities on the employment market in 

the Czech Republic“ deals with problem of low employment of the people with 

mental disabilities. It dedicates employment services which are offered for this group 

of people by state and by non-governmental organizations. 

Diploma thesis is divided into six chapters. First part of diploma thesis 

focuses theoretically. The part defines basic terms we meet and which relate with this 

problem – people with mental disabilities, employment market and unemployment 

(Chapter 1). It indicates causes and consequences of the problem of low employment 

of this group of people and indicates also their relationships (Chapter 2). Next it 

describes principles and theoretical concept relating with difficult achievement of 

those people in employment market and their right to be achieved: integration, 

human laws, theory of human capital and rehabilitation (Chapter 4). 

Next part of diploma thesis analyzes employment services offered to people 

with disabilities (especially mental disabilities) by state. It’s coming out from Czech 

law and European Union regulations. It describes employment services designed for 

people with disabilities and deals with the form how people with mental disabilities 

can use it. Among employment services the job-rehabilitation is emphasised (5.3.1). 

It dedicates also the supported employment, being on the boundary between social 

and employment services (5.3.2). 

The last part of diploma thesis focuses practically. It contains stakeholder 

analysis. It’s based on interviews with stakeholders participating in solution of low 

employment of people with mental disabilities – Ministry of Labour and Social 

Affairs, employment bureau and NGOs. It mentions the experience of NGO’s 

employees as well (Chapter 6). 

Diploma thesis points to failures in the state provided employment services 

with respect to special needs of people with mental disabilities on the employment 

market. It tries to find the way how to prosper from NGO’s services in the solution of 

this problem. 
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http://www.supportedemployment.net 
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Příloha 1 

 
Deklarace o právech mentálně postižených osob, vyhlášená na 

Valném shromáždění Organizace spojených národů 

dne 20. prosince 1971 

 

Valné shromáždění (2027, plenární zasedání OSN) vyhlašuje tuto deklaraci o mentálně 

retardovaných a současně žádá národní a mezinárodní organizace, aby zabezpečily, že tato 

deklarace bude sloužit na ochranu těchto práv: 

1. Mentálně postižený má mít v nejvyšší možné míře stejná práva jako ostatní lidské 

bytosti. 

2. Mentálně postižený má právo na zdravotní péči a vhodnou fyzikální terapii, jakož i na 

takovou výchovu, readaptaci a vedení, které mu umožní rozvinout v maximální možné 

míře jeho možnosti a schopnosti. 

3. Mentálně postižený má právo na ekonomické zabezpečení a slušnou životní úroveň. Má 

plné právo podle svých možností produktivně pracovat nebo se zabývat jinou užitečnou 

činností. 

4. Pokud je to možné, má mentálně postižený žít  v kruhu své vlastní rodiny nebo v rodině 

opatrovníka a účastnit se různých forem společenského života. Proto má být rodině, ve 

které žije, poskytována pomoc. Je-li jeho umístění do specializovaného zařízení 

potřebné, má být prostředí a podmínky života v něm tak blízké normálním podmínkám 

života, jak jen to jen možné. 

5. Mentálně postižený má právo na kvalifikovaného opatrovníka, pokud to vyžaduje 

ochrana jeho dobra a zájmů. 

6. Mentálně postižený má právo na ochranu před jakýmkoli vykořisťováním, zneužíváním 

nebo ponižujícím zacházením. Je-li předmětem soudního stíhání, má mít právo na 

zákonný proces s plným uznáním svého stupně odpovědnosti, který vyplývá z jeho 

mentálního stavu. 

7. Jestliže někteří postižení nejsou schopni účinně využívat souhrnu svých práv v důsledku 

hloubky svého postižení a jestliže se ukáže potřeba omezit tato práva buď částečně, nebo 

úplně, pak musí postup používaný za účelem omezení nebo zrušení těchto práv chránit 

postiženého zákonně proti jakékoli formě zneužití. Tento postup by měl být založen na 

hodnocení kvalifikovaných znalců, kteří by posoudili sociální způsobilost postiženého. 

Omezení nebo zrušení práv má být podrobeno periodickým revizím a musí být 

odvolatelné u vyšších institucí. 
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Příloha 2 

 
ROZHOVOR  

Středa 25. března 2009 

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Správa služeb zaměstnanosti 

 

-Má diplomová práce se zabývá postavením lidí s mentálním postižením na trhu 

práce. Takže bych se Vás chtěla ptát na několik věcí, které souvisejí s uplatněním 

této skupiny lidí na trhu práce, pracovní rehabilitaci a také třeba na podporované 

zaměstnávání… 

-Podporované zaměstnávání se v podstatě řešilo přes zákon o zaměstnanosti, ve 

většině případů. Řešilo se jako poradenská činnost a uzavíraly se dohody o 

poradenské činnosti. Ať už podporované zaměstnávání znamenalo asistenci nebo 

nějaké motivační kurzy atd. Bylo to jako individuální poradenství. Agentury PZ jsou 

na tyto služby velice šikovné a jsou zaměřené zejména na individuální poradenství. 

V současné době se diskutuje o tom, zda je to spíš oblast sociální rehabilitace nebo 

pracovní a  - o tom nemám úplně přesné informace, protože sociální rehabilitace 

patří pod jiný odbor – ale vím, že některé  agentury už čerpají příspěvky na sociální 

rehabilitace a tím zabezpečují i část podporovaného zaměstnávání. Takže v současné 

době se skutečně řeší otázka, jestli to spadá do kompetence politiky zaměstnanosti a 

nebo do kompetence sociální rehabilitace, nebo vůbec do sociálních služeb. 

Můj názor je, že je to více sociální služba, protože zpravidla předchází tomu 

zaměstnání. Ono to nejde oddělit úplně samostatně, protože to spolu opravdu velice 

úzce souvisí, ale je důležité, aby se to dělalo tak, aby fungovala provázanost - ať už 

to bude dělat ten nebo druhý odbor – v každém případě je důležité, aby o sobě 

věděly, jak kdo a co financuje a jak kdo tomu může pomoct, aby to opravdu bylo 

smysluplné a ekonomické. Protože se stává, nebo se může snadno stát, že to bude 

financované jak z odboru sociálního tak ze sekce politiky zaměstnanosti. 

 

-Vy se tedy přikláníte spíše k tomu, že je to (podporované zaměstnávání) sociální 

služba? 

-Ao, není to úplně jasné. Ale vzhledem k tomu, jak jsou ty nástroje nastaveny… 

Souvisí to s tím, v jaké fázi to je… Jestli je to v té fázi před nástupem do práce… 
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Protože podporované zaměstnávání se někdy dělá třeba v rámci pracovní 

rehabilitace a ta spadá do oblasti politiky zaměstnanosti. A v rámci pracovní 

rehabilitace se podporované zaměstnávání dělá formou nějakého poradenství nebo té 

asistence, a je to dost důležité. Takže v rámci té pracovní rehabilitace… tam by to 

patřilo, ale problém je v tom, že do toho zákona o zaměstnanosti není vůle - většinou 

tedy spíše politická vůle - tento pojem vůbec dostat. A to je to za co oni pořád lobují 

a bojují a pořád se jim to nepodařilo. Prostě ten pojem podporované zaměstnávání 

neexistuje v žádném  zákoně. To je největší problém. 

-Tak to se asi shodneme… Zeptám se obecně k politice zaměstnanosti vůči lidem se 

zdravotním postižením. Jak by se ta současná politika dala charakterizovat nebo 

nějaký její vývoj. Zlepšuje se nebo zhoršuje? 

-Určitě se zlepšuje, protože když to vezmeme z pohledu zaměstnanosti, tak zákon o 

zaměstnanosti umožňuje úřadům práce opravdu širokou nabídku služeb pro osoby se 

zdravotním postižením a zejména pro zaměstnavatele řadu příspěvků z různých 

nástrojů na podporu vzniku těch míst – ať už jsou to chráněné dílny, chráněná 

pracoviště nebo vstup na otevřený trh práce, přímo jako společensky účelné pracovní 

místo… A nebo samotná pracovní rehabilitace, což je vlastně proces, kdy člověk 

projde diagnostikou, zjistí se co může, pak projde třeba rekvalifikací, pak jde na 

přípravu k práci, ještě jako uchazeč a nebo už u toho zaměstnavatele, a vlastně tím se 

dostává na trh práce za účasti více resortů než třeba jen úřadu práce. Protože tam 

zasahují lékaři a nebo i třeba agentura podporovaného zaměstnávání, psycholog atd. 

 

-Myslíte si, že je z hlediska zaměstnanosti dostačující pojem člověk se zdravotním 

postižením, když to zahrnuje všechna možná postižení od tělesných přes smyslová až 

třeba k mentálnímu postižení? 

-Pojem osoba se zdravotním postižením je trochu zavádějící. Většina lidí, když se 

řekne „se zdravotním postižením“ si představí vozíčkáře nebo někoho bez ruky nebo 

slepce s bílou holí a jsou to spíš takové ty fyzické znaky, opravdu viditelná postižení. 

Já jsem včera právě byla na debatě na téma Život po poranění mozku… To vlastně 

není vůbec vidět. Je to poúrazový stav, epilepsie, ztráta kognitivních schopností a 

celá řada dalších věcí… Ale na těch lidech to na první pohled poznat není, dokud 

třeba ten člověk nezačne mluvit… Vůbec, když se řekne pojem rehabilitace, tak si 

každý přestaví nějakého ortopeda nebo maséra, který rehabilituje… ale rehabilitace 

není potřeba jen na kosti a svaly... Jsou potřeba rehabilitace i v ostatních oblastech. 
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To i včera několikrát padlo… třeba lázeňská péče je u nás na vysoké úrovni, ale 

zaměřuje se většinou právě na tyhle věci… 

Takže ten pojem jako takový není úplně ideální, většina lidí si vybaví vozíčkáře, ale 

nenapadá mě jiný pojem, který by zastřešoval všechny tyhle skupiny. Takže osoby se 

zdravotním postižením jsou ty, které mají nějaké omezení nebo postižení a potom se 

člení podle toho, jaká jsou…jestli jsou sluchové nebo vůbec smyslové.. a další a 

další… 

 

-Ten pojem osoba se zdravotním postižením se objevuje vlastně ve všech zákonech, 

zejména ve vztahu k zaměstnanosti. Pro tuto skupinu jsou určeny služby 

zaměstnanosti – třeba pracovní rehabilitace. Není tam nijak blíže vymezeno, komu je 

vlastně určena. Myslíte si, že je tedy pro všechny, bez ohledu na typ postižení? 

-Určitě je pro všechny. Aejen pro osoby se zdravotním postižením ale i pro ty, kteří 

ještě nejsou osobami se zdravotním postižením, tzn. nemají ten status, ale jsou to 

lidé, kteří jsou po úraze nebo nějaké těžké nemoci, mají za sebou akutní léčbu a už se 

mohou pohybovat. Ještě v době, kdy jsou ve té fázi, takové té „co budu dělat“, je 

důležité s tím člověkem začít pracovat, a to jak v oblasti pracovní tak sociální 

rehabilitace. Aevím, jestli vám něco říká zákon, tedy Aávrh zákona o rehabilitaci? 

-Slyšela jsem o tom, ale neznám podrobnosti… 

-Ten zákon se připravuje od roku 1991. Aejprve to byl Aávrh zákona o ucelené 

rehabilitaci, pak o Komplexní rehabilitaci a poslední název tohoto návrhu byl Zákon 

o rehabilitaci. Byla tam celá řada připomínek z různých resortů, ať už dost velké 

připomínky z Ministerstva zdravotnictví a financí tak i z ostatních resortů… A 

vzhledem k těm připomínkám, které byly, nebyl předložen vládě k projednávání. 

Takže vlastně do dneška ten zákon není schválen. Kdyby byl tak je všechno daleko 

jednodušší, protože to bude mít propojenost. Ten přístup k lidem bude komplexnější. 

Bude tam fungovat včasnost, kterou pořád postrádáme – protože napřed se léčí, pak 

se nějakým způsobem „zdravotně rehabilituje“ po dobu pracovní neschopnosti, a 

když člověku skončí po roce pracovní neschopnost – a většinou skončil také pracovní 

poměr – tak jde na úřad práce. Ale za ten rok už nemá žádnou motivaci se vrátit. 

Důležitý moment je v době, kdy si ten člověk říká „co já budu dělat“ a má chuť něco 

dělat. A to bývá v době, kdy ještě potřebuje zdravotní péči, potřebuje také tu sociální 

– aby mu někdo řekl kam má jít, jaké služby může využít, ale potřebuje také 

rehabilitaci pracovní a někdy i pedagogickou péči, třeba i nějaké vzdělání. Aby se 
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nastartoval ten proces a člověk si řekl, tohle se mi stalo, ale život jde dál a začíná 

pro mě něco nového… Aěkdy je člověk třeba i nucen změnit profesi… 

 

-A Zákon o rehabilitaci je tedy věc, která je pořád nějakým způsobem aktuální, 

pracuje se na něm… i když to trvá? 

-Ano, určitě. Všichni jeho jsou příznivci – mezi které patřím - se snažíme o to, aby se 

to nějakým způsobem „dotáhlo“. Ale ono už ani není co dotahovat. Ten návrh už je 

tak propracován, že zbývají věci takové té… proveditelnosti zákona. To jsou následné 

kroky, které se ale dělají až když je zákon schválen. Takové ty metodiky, jak kdo má 

postupovat, to je zatím předčasné… Aavíc už to většina resortů i ví. Jeden z důvodů, 

proč ten zákon neprošel je také možná to, že není úplně jasné, komu by vlastně 

spadal do kompetence. Aa návrhu zákona o ucelené rehabilitaci se podílelo MPSV za 

oblast pracovní rehabilitace a sociální rehabilitace, Ministerstvo zdravotnictví za 

oblast léčebné rehabilitace a Ministerstvo školství za oblast pedagogické 

rehabilitace. Ao a jsou to tři ministerstva, což je samozřejmě problém… Ae, že by 

nebyla vůle se domluvit, ale někdy je to složité i v rámci jednoho ministerstva, když tu 

máme dva odbory… Každý má nějaké zákony, pracovní i sociální rehabilitace už je 

vlastně v zákoně, pro léčebnou rehabilitaci existují lékařské postupy… Takže teď je 

potřeba to dát dohromady, aby to fungovalo společně. Jedním z návrhů bylo i 

vyčlenit úřad, přímo pod úřadem vlády. Fungovala by samostatná skupina lidí, která 

by se zabývala rehabilitací. Byl dokonce připraven projekt, jmenoval se koordinátor. 

Koordinátor by byl na každém okrese a řídil by člověka, kam má jít. Ten člověk by se 

v nemocnici dověděl, že tady je koordinátor, s ním by se konaly různé schůzky a 

podle toho, jaké by dostal informace – odborné i od toho člověka – tak by ten 

koordinátor dál řešil, co má dělat a hledat by cesty, jak se vrátit na trh práce. Ale to 

se taky nerealizovalo. 

Jinak ze zákona o zaměstnanosti je toho strašně moc. Všechno, co je určeno pro 

„zdravé“ je také pro zdravotně postižené a ty jsou navíc zvýhodňováni dalšími 

službami, na které zdraví nedosáhnout. 

 

-Nevím, jakou máte zkušenost přímo s lidmi s mentálním postižením, třeba i 

zprostředkovaně… informace o tom, jak tato skupina lidí funguje. Myslíte si, že jsou 

tyhle služby i pro ně nebo jim jsou určeny spíše služby sociální - a ke službám 

zaměstnanosti by se měli dostávat až zprostředkovaně? Já si myslím, že ti lidé sice ze 
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zákona mají možnost tyto služby využívat – jít třeba na pracovní rehabilitaci, ale 

vzhledem k jejich potížím (sníženému intelektu) to není úplně reálné. Ten člověk to 

sám nezjistí, nepochopí, co by mu to mohlo přinést… 

-V podstatě máte úplně pravdu. Další faktor, který tam je, že úřady práce pracují 

s lidmi, kteří tam přijdou. To znamená nezaměstnaní nebo tzv. zájemci a nebo i třeba 

ten, kdo si přijde požádat o pracovní rehabilitaci. Ale musí na ten úřad přijít. Pokud 

tam nepřijde, tak s ním úřad práce nepracuje. A většina těch osob, o kterých se asi 

bavíme.. ty s těžším mentálním postižením, mají plné invalidní důchody, takže na 

úřad práce nejdou. Pokud je tam nějaké lehčí mentální postižení, tak to bývá spojena 

třeba ještě s něčím jiným. Ti mají třeba částečné invalidní důchody. Tam záleží na 

stupni postižení, na tom, co by ten člověk chtěl dělat nebo mohl dělat a jestli je to pro 

tu profesi rozhodující hodně a nebo málo, to jeho postižení. 

Takže pokud mám říci, jaké služby nebo v jaké míře jsou jim poskytovány od úřadu 

práce, tak samozřejmě asi ne v takové míře, v jaké by očekávali. Protože na ten úřad 

práce nepřijdou, z důvodů, že ve většině případů mají plný invalidní důchod a tudíž 

nejdou na úřad práce za účelem hledat zaměstnání a nejdou tam ani za účelem třeba 

pracovní rehabilitace, protože to třeba ani neví. 

 

-Uvažuje se o tom, rozšířit informace směrem k těmto lidem, aby to věděli a mohli 

přijít? 

-Tok informace… to je problém ve všech resortech. Včera zrovna jsme o tom také 

mluvili…že lidé po poranění mozku nebo spíše jejich rodinní příslušníci, kteří se o ně 

starají, že jim chybí informace, nedostanou je ani od lékařů. Aeurochirurgie, nebo 

vůbec neurologie jako taková, by měla být úzce spojena nebo být informována o tom, 

co by ten člověk měl dál dělat. To jsem slyšela už několikrát… ti rodinní příslušníci 

chodí po různých institucích, jdou na Červený kříž, do občanského sdružení a tam 

chytají informace o následcích toho úrazu, o té diagnóze, jak s tím člověkem 

pracovat… Konkrétně třeba tohle poranění mozku nepatří do skupiny mentálních 

postižení a i tak s tím mají problémy. U lidí s mentálním postižením je to navíc 

celospolečenský problém. Aěkteří zaměstnavatelé tyto lidi vůbec nechtějí, 

kategoricky je odmítají – že nemají čas si s nimi hrát, mají svých starostí dost, 

potřebují, aby člověk pracoval a ne ho pořád hlídali a opravovali a že by mohl 

udělat firmě špatné jméno atd. To je taky jeden z důvodů, proč to moc nefunguje. 

Protože i když se úřad práce bude snažit a nabídne nějaké peníze na vytvoření místa, 
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tak to nemůže nařídit. Ten potencionální zaměstnavatel, se kterým bude jednat úřad 

práce jednat, nebo i nějaké občanské sdružení to bude vyjednávat, tak není šance aby 

mu to někdo nařídil… 

-Takže dokud nebude ta společnost chtít… 

-Pokud to nebude vůle zaměstnavatele, té druhé strany, tak si myslím, že to nebude 

jednoduché… 

 

-Myslíte si, že by se v této oblasti – mluvíme-li o službách zaměstnanosti pro lidi 

s mentálním postižením - mělo nějak blíže spolupracovat se sociálními službami, aby 

to lidem navazovalo? 

-Ano, ta propojenost v podstatě existuje. To díky tomu, že odbory – služby 

zaměstnanosti a sociální odbor – spolu nějakým způsobem komunikují. Protože právě 

Zákon o sociálních službách umožňuje podporovat tzv. terapeutické dílny. V těchto 

terapeutických dílnách, vím, že jich je několik po Praze i mimo Prahu, a funguje to 

třeba tak, že tato dílna je podporovaná z odboru sociálního a také z odboru 

zaměstnanosti jako chráněná dílna. A tady jsme se dostali trochu do problémů, jestli 

ty peníze nejdou na jedno a totéž. Tou podporou terapeutických dílen se člověk 

připravuje od těch úplných základů – třeba jak pozdravit, na pracovní zátěž – ze 

začátku vydrží pracovat třeba hodinu, pak hodinu a půl… A když se dostane na 

úroveň třeba tří, čtyř hodin, tak může přejít do chráněné dílny. To může být jedna 

budova, nebo i jedna místnost, kde lidé část pobytu tráví v terapeutické dílně a pak 

třeba na dvě hodiny přechází jako zaměstnanci do chráněné dílny. Takže ta podpora 

určitě existuje, ale někdy vznikají dohady, kde je hranice ve financování. Do kdy to 

financuje odbor sociální a kdy už zaměstnanosti… 

 

-Je to tedy podobné jako u podporovaného zaměstnávání. Otázkou je, kam přesně ty 

služby zařadit, do jaké míry je financovat z toho či toho odboru? 

-Svým způsobem je to podobné. Podporované zaměstnávání má standarty. Tam se ví, 

co se za tím skrývá, co to obnáší. Je to spíše individuální služba lidem, klientům, kteří 

se pomocí asistenta dostávají na trh práce. Já bych řekla, že je úplně jedno, v jakém 

to bude zákoně. Důležité je, aby tam ten pojem – asistent nebo podporované 

zaměstnávání nebo jiný pojem – prostě byl, aby bylo jasné, co se za tím skrývá a že je 

to ta služba, kterou dnes dělají agentury podporovaného zaměstnávání. Oni právě 

chtějí – Unie podporovaného zaměstnávání -  aby tam ten pojem byl, aby tam 
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existoval, protože už je to hodně známý, úřady práce spolupracují s agenturami 

podporovaného zaměstnávání a jsou s tou službou spokojeni. Takže proč vymýšlet 

nějaký jiný pojem, který obejde tento pojem, protože se někomu nelíbí, ať už 

z politického nebo jiného důvodu. Bylo by určitě vhodnější, aby tam byl ten pojem, 

tak jak je užíván, protože je užíván i jinde ve světě. Stačilo by ho definovat. Vidím ho 

reálný v obou těch zákonech. Ale je potřeba stanovit hranice, do kdy to bude spadat 

do oblasti sociální, která je většinou v začátku, a bude to třeba součástí i těch 

terapeutických dílen, a kdy už to bude součást zaměstnanosti. 

 

-Je to tedy tak, že se uvažuje o zavedení pojmu podporované zaměstnávání do 

zákona (o zaměstnanosti) nebo by to mohlo být i součástí Zákona o rehabilitaci? 

-Mluví se o tom pořád. V zákoně o rehabilitaci, pokud si vzpomínám na ty poslední 

návrhy, tak tam asi nebyl. Ale o asistenci, doprovodech… o tom se tam mluví. 

Aejsem si ale jistá, jestli tam ten pojem je. Podporované zaměstnávání je vlastně 

v obou těch oblastech – sociální i zaměstnanosti. Ale vedou se velké diskuze o tom, 

jestli patří do obou oblastí nebo jen do jedné a pokud do jedné, tak do které… Ale ta 

praxe, za dobu co podporované zaměstnávání funguje, je zřejmá, patří do obou. Ale 

co se pořád nemůže rozhodnout, jestli stanovit mantinely nebo rozhodnout pro jednu 

oblast. 

 

-A politická vůle je jaká? Mluví se o tom, ale nikdo za to nebojuje? Třeba neziskové 

organizace, které podporované zaměstnávání dělají, nebo Unie podporovaného 

zaměstnávání nemají dostatečný mandát, aby tuto věc prosadily. Na čem to vázne? 

-Snaží se hodně… Kontaktují různé poslance… Možná je to tím, že nemají takovou 

sílu to změnit. Rozhodující je také to, že tyto agentury jsou částí neziskového sektoru, 

který se na trh uvedl různým způsobem. Ty, které já znám, naštěstí, jsou všechny 

úžasné a opravdu dělají úžasnou práci a řeknu, že i za docela rozumné peníze. Ale 

některé tyhle agentury se zaměřily vysloveně na ústavy sociální péče, kde jsou lidé, 

kteří byli před x-lety uznáni plně invalidní a většinou jsou zbaveni právní 

způsobilosti. Ředitelé ústavu, když jsem s nimi mluvila, řeknou, že to jsou lidé, kteří 

jsou schopní pracovat tak jednu až dvě hodiny denně, a pokud by jim to někdo 

povolil – protože mají často různé příspěvky, jsou nesvéprávní atd. – tak by jim 

klidně nabídli pracovní příležitost v ústavu. Oni vlastně chodí v rámci nějaké terapie 

a aktivit pomáhat třeba do kuchyně nebo do prádelen. A od těch ředitelů a 
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pracovníků ústavů vím, že je oslovují agentury, aby se udržely, aby na ně dostaly 

peníze, aby ta agentura měla z čeho žít, tak chce klienty ústavu mít jako své klienty – 

a samozřejmě, budou klienty obou – a tam právě dochází k tomu, že ten stát by to 

financoval dvakrát. Takže já si myslím, že tohle už se několikrát stalo, že tihle 

„nenasytní“ nebo ti, co nemají dostatek klientů v regionu na úrovni toho postižení, 

kdy by mohli jít opravdu do práce a nemají je na tom otevřeném trhu – v rodinách 

nebo na úřadech práce, tak ti se chtějí za každou cenu udržet a volí tuhle cestu… To 

už je takové… nevím jak to říct. Za každou cenu udržet agenturu a zapojit do 

pracovní rehabilitace klienty ústavní péče. Já neříkám, že je to úplně špatně, ale 

nejde to dělat hromadně. Já to vím, na mě se ty ústavy obrátily, volaly a říkaly, že 

nevědí, jak na to reagovat, co si s tím počít. Protože tam samozřejmě… pokud ten 

člověk půjde do práce a bude prokazatelné, že pracuje třeba čtyři hodiny denně a 

podává nějaký výkon, a je třeba už rok zaměstnán, tak určitě bude zbaven nějakých 

příspěvků, může mu být sebrán plný invalidní důchod. A s tím dost často nesouhlasí 

rodiče těch, kteří jsou v těch ústavech. A nesouhlasí s tím nakonec ani oni sami. 

 

-Nedá se to chápat, jako snaha agentur, přiblížit i lidi, kteří žijí v ústavní péči, k 

„normálnímu životu“? Člověk přece nepracuje ve stejném místě, kde bydlí… To je 

přeci hrozně institucionalizovaný život.. oni žijí, tráví volný čas a i pracují na jednom 

místě… 

-Ano, to je v pořádku, ta snaha taková je. Ale jde o to, že stát opravdu nemá tolik 

peněž, aby financoval naprosto všechno. Dává to logiku. Pokud je někdo schopný 

pracovat, tak proč by pobíral ty ostatní dávky? A není možné, aby zaměstnavatel 

čerpal, na to, že zaměstnal zdravotně postiženého, čerpal celou řadu příspěvků od 

státu – což jsou dost velké příspěvky – a ten člověk zároveň bral plný invalidní 

důchod a třeba i nejvyšší příspěvek na péči. Já sama jsem tohle konzultovala 

s jednou…na úrovni okresu…s městskou sociálkou, jestli můžeme takové člověka 

zařadit… Oni mi řekli, ano, nám to nevadí, nemusí se to ani hlásit a my tím 

prokážeme, že ten člověk už nepotřebuje ten příspěvek. Aebylo to myšleno špatně, je 

prokazatelné, že se zdravotní stav zlepšuje. Bude to takové druhé měřítko. Když 

uvidí, že chodí do práce, na tři nebo i na čtyři hodiny, tak nepotřebuje příspěvek 

v plné výši. Jde o to, že ty agentury, a nejen agentury, ale i zaměstnavatelé, dost 

často lákají do pracovního poměru tyhle typy lidí, kteří mají plný invalidní důchod a 

mají i nějaký ten příspěvek na péči. A lákají je, ne vždycky proto, aby jim pomohli, 
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ale aby pomohli sami sobě. Ať už agentura nebo zaměstnavatel, který pobírá 

příspěvky. A potom je přivedou do situace, kdy oni třeba přijdou o ten plný invalidní 

důchod, a ten zaměstnavatel - o toho člověka v tu chvíli přestal mít zájem, protože 

ten příspěvek na plně invalidního byl v minulosti daleko vyšší než na částečně 

invalidní. Takže ten člověk přišel nejen o důchod, ale nakonec i o práci. Takže je to 

sporné. Aěkdy je na první pohled jasné, že ten, kdo tvrdí, že chce pomoct tomu 

člověku, zdravotně postiženému, tak chce pomoct v první řadě sobě. Ať už to jsou 

zaměstnavatelé a nebo třeba i některé ty agentury. A protože se tohle „profláklo“, to 

se prostě ví, že tady to nebezpečí je, tak si myslím, že to může být i z tohohle důvodu. 

Těch agentur podporovaného zaměstnávání je opravdu hodně, přesně to číslo nevím.. 

Ale v každém případě, je jich většina těch, které to dělají dobře a myslí to s těmi 

lidmi opravdu dobře. Jsou to vzdělaní, kvalifikovaní, většinou mladší lidé.. někde 

jsou i lidé třeba kolem šedesátky… Ale většinou jsou to lidé se sociálním vzděláním a 

opravdu  sociálním cítěním, se snahou pomoct těm lidem. Dělají to, vcelku bych 

řekla i za míň peněz, než třeba možná… s ohledem na své vzdělání… v jiném 

zaměstnání… Ale je to tak jako všude. Stačí pár takových, kteří to zneužijí a pak už se 

tak posuzují všichni. 

 

-Je třeba Česká unie pro podporované zaměstnávání nějakou zárukou, z Vašeho 

pohledu? Že třeba, ty organizace, které oni sdružují, to dělají správně nebo to pro vás 

nehraje roli? 

-Já myslím, že Česká unie pro tyhle agentury dělá strašně moc a že je zájmem každé 

agentury úzce spolupracovat a být v tom registru. Protože Unie pořádá různé 

semináře, kolokvia, kurzy i různé supervize… Unie podporovaného zaměstnávání má 

určitě velkou roli, velkou váhu, i na politické scéně. Ví se, co to je, nemá špatnou 

pověst. Myslím, že je dobře, že tady ta Unie je. Agentury by samy o sobě nezvládly 

nic. Aebo by to měly daleko těžší, kdyby tu Unie nebyla. 

 

-Vidíte tedy vývoj nějak pozitivně? Za rok, za pět, za deset…bude podporované 

zaměstnávání součástí nějakého zákona? 

-Ao, za rok to určitě nevidím… při té současné situaci… Ale určitě se o tom bude 

jednat. Jsem členem expertního panelu pana ministra a do konce června máme 

předložit návrhy na různé změny v zákonech v oblasti zdravotně postižených. Jak to 

dopadne, po tom včerejším výsledku (den před konáním tohoto rozhovoru vyjádřila 
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poslanecká sněmovna nedůvěru vládě – pozn. autorky), jak se co bude řešit, nevíme, 

ale řekla bych to jinak… Aevím, jestli celá politická scéna, ale určitá část politické 

scény, má zájem to řešit a dotáhnout to do konce. Takže uvidíme, co vzejde 

z expertního panelu, kde jsou i zástupci Unie podporovaného zaměstnávání… Jedním 

z témat je i podporované zaměstnávání vs. pracovní rehabilitace nebo sociální.  

Takže to se řešit bude. Ten výhled… nevidím to na rok, ale určitě za rok se něco 

pohne. Bude se o tom mluvit a bude vynaložena snaha to řešit. Pokud se to vyřeší 

v tom dobrém, změny budou.. pokud dojde ke změně, tak potom uvidíme, jestli to bylo 

dobře nebo špatně. Takže v horizontu jednoho roku, pokud tedy bude nějaká 

politická stabilita, je reálné určitě zákony alespoň trochu „načechrat“, začít s nimi 

pracovat. A já tomu věřím, že se to do zákonů dostane. Aení to nic, co si vymyslela 

Česká republika nebo nějaká skupina lidí, nadšená pro tuhle cílovou skupinu, že jim 

pomůže, je to služba, která se poskytuje i jinde ve světě, funguje, stát ji podporuje, 

tak proč ne u nás? 
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Příloha 3 

 
ROZHOVOR 

Pátek 20. března 2009 

Pracovnice Úřadu práce hlavního města Prahy 

 

- Mohla byste nějak stručně říct co v rámci úřadu práce děláte, jaká je vaše pozice? 

- Moje pozice se jmenuje speciální poradenství a skrývá to individuální poradenství 

pro klienty, kteří jsou vedeni na úřadu práce, eventuelně pro zájemce a neodmítla 

jsem nikdy ani nikoho, kdo přišel takzvaně z ulice. Potom se zabývám skupinovým 

poradenstvím - které v rámci odboru poskytujeme - a já, protože jsem psycholožka, 

dělám také psychologické poradenství. Jeho součástí je třeba bilanční diagnostika, 

což je vlastně hledání nejlepšího uplatnění pro lidi pomocí testování (ale nejen 

testování). To znamená, že zjišťuji, jestli jsou lidé vhodní pro určitý typ práce nebo 

pro jakou práci by se mohli hodit. 

A další činností, kterou mám na starosti, je pracovní rehabilitace. Jsem vlastně 

takovým „styčným důstojníkem“ přes pracovní rehabilitaci. Jsem v podstatě jediný 

člověk, který to má všechno na bedrech. Takže… Podávám informace - mimo těch 

úplně základních, které by lidé měli snad dostat na pobočce od vedoucího 

zprostředkování nebo od jiné kompetentní osoby. Podávám každému zájemci o 

pracovní rehabilitaci informace o tom, co  obnáší, vysvětlím mu, co je jejím účelem, 

co pro to musí udělat, co my na něm budeme naopak chtít a co mu můžeme v rámci 

pracovní rehabilitace poskytnout. Přímo se podílím na sepisování individuálních 

plánů, na objednávání lidí na lékařské zhodnocení  nebo na posouzení jejich 

zdravotního stavu a jsem předsedkyní pracovní skupiny pro pracovní rehabilitaci. Ta 

musí být vytvořena na každém úřadu práce a ta doporučuje vhodné formy pracovní 

rehabilitace pro konkrétního žadatele o pracovní rehabilitaci. Potom jsem i ten, kdo 

sepisuje s lidmi žádosti o pracovní rehabilitaci a dává je řediteli ÚP i účastníkovi 

k podpisu. A vlastně celý proces koordinuji a organizuji např. situace, kdy jsou 

nějaké změny, musím schválit faktury, které jsou k proplacení atd. V podstatě mám 

na starosti všechno, co s tím souvisí. 

 

-A týká se území celé Prahy… 
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- Území Prahy - celého území hlavního města Prahy. 

 

- Máte představu kolik pracovních rehabilitací v tuhle chvíli probíhá? 

- Máme dvě připravené do pracovní skupiny, jedna už byla projednaná, ale ještě není 

podepsaná. V jedné se teď pokouším zajistit zdravotní vyšetření, to je shodou 

okolností člověk z Rytmusu (uživatel služby podporované zaměstnávání v agentuře 

pro PZ o.s. Rytmus – pozn. autorky). A nově teď máme dva zájemce. Tak asi tak 

kolem pěti až šesti lidí. Počet lidí se postupně zvyšuje. 

 

- Takže počet pracovních rehabilitací stoupá, ale za poslední dobu je jich kolem pěti? 

- Dříve to byl jeden, dva. Teď už je to trošičku víc. Ale v současné době probíhá 

vlastně jenom jedna pracovní rehabilitace. V nedávné době jsme ukončili asi dvě. 

Myslím, že jich bude čím dál víc, ale nemůže to být masová věc. Aevím, jak bychom 

to zvládali, kdyby opravdu všichni, kteří mohou žádat o pracovní rehabilitaci, o ní 

požádali. 

 

- Týká se to spíše personálního zajištění nebo i finančního? 

- Co se týká financí tak zatím žádný problém nemáme. Ale zatím je to spíše okrajová 

záležitost, takže nejsem schopná říct, jak by to vypadalo. Aedostáváme tak velkou 

částku, aby stačila skutečně všem. Ale počítá se s tím, že to tak asi nebude. I 

ministerstvo má zkušenosti a vidí, kolik  pracovních rehabilitací je - v celé republice. 

Personálně by to pak samozřejmě bylo také velmi problematické. Stavy pracovníků 

se spíše snižují - musí se snižovat, než aby se zvyšovaly, a práce narůstá. Ale to 

bychom si museli vyřešit na úřadu práce. Zatím to problém není. 

 

- Jaký typ člověka, nebo s jakým zdravotním omezením, je nejčastěji žadatelem o 

pracovní rehabilitaci? 

- Aejčastěji – zatím – o pracovní rehabilitaci žádají právě lidé, kteří mají mentální 

postižení. To je díky tomu, že se toho velmi aktivně chopily neziskové organizace, 

které s těmihle lidmi zřejmě nejvíc pracují. A jinak jsou to lidé, u kterých se objevil  

problém např. s postupujícím věkem se jim zhoršil zdravotní stav. To jsou dvě 

největší skupiny. Ale jsou to stále jen malé počty. Myslím si, že právě tak by to mělo 

být: lidé, kterým se zhorší zdravotní stav nebo přijdou náhle k nějaké velké změně 
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zdravotního stavu a musí třeba změnit profesi. Tam já osobně vidím největší přínos 

pracovní rehabilitace. 

 

- Máte tedy zkušenost i s lidmi s mentálním postižením? 

- Tak samozřejmě taky. Ale není to masová záležitost. Tady na úřadu práce s nimi 

nijak zvlášť nepracujeme, protože většinou nejsou naši uchazeči. 

 

- Myslíte si, že mají lidi dostatečné informace o možnosti pracovní rehabilitace? 

Nebo že by je měli dostat od zprostředkovatelek? 

- Upřímně řečeno myslím, že možná nemají. Ale zase je pravda, že kdo chce, tak si 

informace dohledá nebo najde. Je taky pravda, že ještě ani zprostředkovatelky samy 

úplně stoprocentně nevědí, co pracovní rehabilitace přesně je nebo pro koho je úplně 

nejvhodnější. Tím, že se s tím tak moc nesetkávají, myslím, že se v tom pořád ještě 

úplně neorientují. 

 

- Plánuje se třeba nějaké doškolování zprostředkovatelů v této oblasti? 

- Ao, to zatím se neplánuje. I když teď připravujeme proškolování nově příchozích 

zprostředkovatelek. Tam to chceme stoprocentně zahrnout. Zrovna dnes jsme o tom 

hovořili, že by tam i tyhle věci měly zaznít, aby věděli, že takové možnosti vůbec 

existují. Aeproškolujeme je zejména proto, že bohužel přibývá tolik věcí, které musejí 

řešit a protože to není věc, kterou musí dělat. Oni samozřejmě jsou informovaní, že 

něco takového existuje, pro koho je to asi určeno, ale ty podrobnosti už ne. Já se 

obávám, že už je s tím těžko můžeme zatěžovat, protože administrativy kolem 

zprostředkování přibývá, lidí přibývá a problémů, který mají. Takže ještě je  

zahlcovat věcmi, které nejsou úplně pro všechny. 

 

- Říkala jste, že si myslíte, že je pracovní rehabilitace převážně určena lidem, kterým 

se změní zdravotní stav, nějakým onemocněním nebo třeba úrazem. Myslíte si tedy, 

že třeba pro lidi s mentálním postižením jsou určené jiné služby, že pro ně pracovní 

rehabilitace není? 

- Ao víte, určitě je pro ně taky. Upřímně řečeno si myslím, že zatím taková služba 

není, která by pro ty lidi byla určena. Ale myslím si, že by to měla být nějaká odnož 

pracovní rehabilitace. Zatím v rámci zákona jiná možnost není, takže oni to musí 

využívat, protože neznám žádný jiný způsob, který by jim pomáhal. Ale myslím si, že 
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pracovní rehabilitace není úplně přesně to, co by potřebovali. Oni potřebují takovou 

službu opakovaně – třeba pomoc při vstupu na trh práce. Zatímco smysl pracovní 

rehabilitace je v tom - aspoň, co jsem o tom slyšela a jak vidím, komu hodně pomůže, 

když člověk je sám schopen pracovat, něco se přihodí, změní se jeho zdravotní stav a 

tímto se mu pomůže při novém vstupu na trh práce. On už pak bude schopen zase 

sám dál fungovat. Kdežto u lidí s mentálním postižením si myslím, že tam je potřeba 

opakovaně jim pomáhat při každém novém zaměstnání. Pokud není úplně totožné 

s tím, co předtím vykonávali a je u nich i mnohem delší doba nácviku a pomoci. 

Takže, zatím si myslím, že jiný nástroj není, ale podle mě by bylo lepší, když by 

kromě pracovní rehabilitace bylo ještě něco navíc, co by bylo určené pro tyhle ty lidi, 

co by mohli využívat opakovaně a trvale. Protože pracovní rehabilitace je 

jednorázová, i když dlouhodobá. 

 

- Teď to tak hezky navazuje na tu spolupráci s agenturou pro podporované 

zaměstnávání. Jaké s tím máte zkušenosti, když lidé přijdou přes agenturu? 

- Upřímně řečeno, zkušenosti s tím máme dobré. Po těch prvotních vyjasněních, kdy 

jsme se asi ani jedna strana úplně přesně neuměli orientovat v těch začátcích, tak 

myslím, že teď spolupráce s agenturami podporovaného zaměstnávání funguje úplně 

bezproblémově. Až na nějaké drobné zádrhele, že něco trvá déle a tak. Ale to je život. 

Ta spolupráce určitě je dobrá. My bychom těm lidem v rámci nástrojů, které nabízí 

pracovní rehabilitace, pokud bychom ji měli zajišťovat sami, některé nástroje 

nemohli poskytnout. A jsou to zrovna, shodou okolností, ty nástroje, které oni nejvíce 

potřebují, čili to asistovaný zaměstnání a další věci, které u nás na úřadu práce 

nejsou. Aa to žádný člověk není, který by tam chodil a dělal asistenta. Aa to jako 

úřad práce nejsme vůbec zavedení a ani se s tím nepočítá. A to, že my delegujeme, 

v rámci nějaké dohody, zajištění pracovní rehabilitace na agentury, to jednoznačně 

nám nebo těm lidem pomáhá. 

 

- Vím, že s vámi spolupracuje Agentura pro podporovaného zaměstnávání o.s. 

Rytmus. A ještě nějaké další agentury? 

- Asistence, Formika… Z těch už jsme tu konkrétně měli lidi zařazené do pracovní 

rehabilitace. Samozřejmě jsme v kontaktu ještě s  dalšími, ale tam jsem zatím 

neuzavírali ještě nikdy pracovní rehabilitaci. 
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- A jestli se můžu ještě vrátit k té spolupráci, zatím jsem mluvila o těch silných 

stránkách. To si myslím, že je opravdu velmi dobré. Jinak by ta pracovní rehabilitace 

ani nebyla proveditelná. Aicméně jsou tu i slabší stránky. Maličko někdy mám pocit, 

že ti lidé, kteří jsem přijdou, ani sami nevědí proč, že to vlastně není úplně jejich 

rozhodnutí. Já mám někdy pocit, že je v tom hlavně zájem agentury, že sem toho 

člověka dovede. Aěkdy mám pocit, že oni sami vůbec pořádně nevědí. Oni sice kývají 

na to, že ano, že chtějí, ale nejsem si jistá, že tomu rozumí. Ale to nevidím, vyloženě 

jako problém, to nevadí té věci samotné, té pomoci. Ten člověk třeba ani neví, co mu 

úplně může pomoci, ale někdy ten pocit mám. 

 

- Často asi jejich zájmy nejsou úplně odhalitelné. Může to být tak, že v tu chvíli 

nevědí, co je čeká, neumějí si to představit… 

- Tak asi tak. 

 

- Má poslední otázka se týká opět agentur. To, co dělají, je služba podporované 

zaměstnávání. Podporované zaměstnávání není v tuhle chvíli u nás zařazeno ani mezi 

sociální služby – tam se většinou řadí k sociální rehabilitaci - a nepatří vlastně ani 

mezi služby zaměstnanosti. Myslíte si, že postup této služby ke službám 

zaměstnanosti, by mělo nějaký přínos? 

- Tak já si myslím, že určitě. Protože v momentě, kdy neziskové organizace shání 

nějakým způsobem peníze a pomáhají těm lidem, tak pracovní rehabilitace nějaké 

peníze může těmto organizacím přinést, ale, nejsou to tak vysoké částky, aby to bylo 

něco výrazného a významného. Já si myslím, že by to mohlo pomoct víc těm lidem, 

kdyby byly peníze více zaměřeny na lidí, cíleně. Kdežto na úřadech práce je to taková 

okrajová záležitost. Financování agentur přes pracovní rehabilitaci má trochu úskalí 

- jestli někdo přijde, jak se rozhodne, jestli dosáhne na pracovní rehabilitaci jako 

takovou. Myslím si, že tam je spousta lidí, kteří ještě než se na tu samotnou pracovní 

rehabilitaci dostanou, potřebují taky pomoc a podporu. Takže já si myslím, že by to 

určitě mělo se stát součástí. A navíc, nemyslím, že by to musela být zrovna státní 

instituce, ale kdyby tam byla výrazná podpora státu, do těchto organizací - trvalá a 

pravidelná, no tak by to pomohlo lidem, kteří skutečně na trhu práce problémy mají 

a úřad práce sám o sobě jim příliš nepomůže. Buď jsou to lidé, kteří ani nemůžou 

přijít jako uchazeči – můžou přijít samozřejmě jako zájemci, ne že by se jim nikdo 

nevěnoval – ale  ta práce s nimi není tak cílená a tihle lidé prostě potřebují, aby se 
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jim někdo věnovat výrazněji. Aa to úřady práce prostě nemají kapacity. Tam to 

prostě není možné. Zprostředkovatelka má spoustu lidí, nemůže tomu člověku 

věnovat takový čas, který on by potřeboval. A pak je tam ještě jedna věc, o které jsme 

se vlastně vůbec nebavily,,. že tyhle organizace - a v tom je také jejich velký význam - 

nejenom pomáhají tomu člověku, ale že také jednají s těmi zaměstnavateli, oslovují 

firmy a jakoby předjednávají. Aějakým způsobem je se snaží ovlivnit, aby ty lidi 

vůbec přijali. I když úřad práce se taky snaží o tuhle tu věc, aspoň částečně, tak my k 

tomu nemáme možnosti. Aemáme tolik možností, děláme spíše jednorázové akce, 

třeba nějaký kurz. Aavíc je to vždy zaměřeno jen na uchazeče, čili se tam třeba určitá 

skupina lidí vůbec nemůže dostat. Jsou to spíše jednorázové aktivity. Samozřejmě, že 

i naši trhovci (pracovníci oddělení trhu práce – pozn. autorky) jednají s firmami, 

hovoří se o tom, dělá se osvěta, ale není to pravidelné. Prostě na to není tolik času – 

a není to hlavní náplní úřadu práce. Myslím si, že v tomhle je právě velká výhoda, a 

měla by být podporovaná ze strany ministerstva nebo prostě finančně. 

 

- Máte třeba nějaké informace o tom, že by státní politika, tedy ministerstvo, o 

takovéhle možnosti uvažovalo? Že by chtělo třeba pracovní rehabilitaci rozšiřovat 

nebo k ní něco přidávat, právě s ohledem na lidi třeba s mentálním postižením? 

- Já tyhle informace nemám, nejsem u zdroje (na ministerstvu) čili nevím, jaké tam 

jsou myšlenky. Ale co se občas dovídám od kolegů na ministerstvu, tak obecně je 

pracovní rehabilitace orientovaná právě na ty lidi, o kterých jsem už mluvila, kteří se 

dostanou v průběhu života, díky úrazu, nemoci nebo něčemu, do nějaké změny. 

Aevím, jestli se uvažuje, že by se pro tyhle lidi, s tím mentálním postižením, nějak 

vylepšovaly podmínky pro pracovní rehabilitaci. Jestli se uvažuje o nějakém jiném 

institutu, to nevím, to jsem neslyšela, ale myslím si, že by to bylo úplně ideální. Že by 

to chtělo ještě něco jiného nebo nějakou součást pracovní rehabilitace - třeba 

opakovanou. Když se člověk podívá zpětně, ačkoli zatím nemůžeme tolik bilancovat, 

vím že máme nějakého úspěšného absolventa, který se zařadil do pracovního 

poměru, což je fajn, ale nevím, jestli by to opravdu pro ně neměla být nějaká 

opakovaná pomoc, aby už nemuseli procházet tak složitým martýriem. Protože ti lidé 

budou s každou změnou zaměstnavatele, což se může snadno stát, potřebovat 

v podstatě obdobnou pomoc jako napoprvé. A nevím, jestli bychom pak my jako úřad 

práce mohli dostát všem. Pracovní rehabilitace je zatím běh na dlouhou trať. Dlouho 

trvá vstupní proces - od zdravotního zhodnocení, přes plán rehabilitace, pracovní 
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skupinu, sepsání všeho atd. To by chtělo něco rychlejšího, pružnějšího, co by těm 

lidem podle mě mohlo pomoct rychleji. 
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Příloha 4 

 

ROZHOVOR – prostřednictvím e-mailu 

Pracovnice České unie pro podporované zaměstnávání 

23.3.2009 

 

-Mohla byste na úvod nějak stručně vyjádřit, co vlastně je Česká unie pro 

podporované zaměstnávání – kdy a proč vznikla, jaké jsou její cíle? 

-Česká unie pro podporované zaměstnávání (ČUPZ) je nezisková organizace, která 

vznikla v roce 2000. Hlavním důvodem jejího vzniku byla potřeba existence 

zastřešující organizace, která by sdružovala poskytovatele služby podporované 

zaměstnávání (PZ), zastupovala jejich zájmy navenek a propagovala myšlenku PZ na 

celostátní úrovni. Toto byl – a doposud je – jeden z hlavních cílů ČUPZ. Mezi další 

cíle patří tvorba a aktualizace metodiky služby PZ, odborné vzdělávání pracovníků 

agentur PZ, informování širší veřejnosti (včetně zaměstnavatelů) a v neposlední řadě 

také rozvoj aktivit v oblasti mezinárodní spolupráce, zejména prostřednictvím 

členství v Evropské unii pro podporované zaměstnávání, jejímž členem je ČUPZ od 

roku 2002. 

 

-Kolik organizací v současné době Česká unie pro podporované zaměstnávání 

sdružuje? Dá se na počtu členských organizací nějak nastínit vývoj, případné 

rozšiřování této služby u nás? 

-ČUPZ má v současné době 20 členů. (Celkový počet poskytovatelů PZ v ČR je 

aktuálně 39.) V posledních dvou letech došlo k poklesu počtu nejen členských 

organizací ČUPZ, ale i poskytovatelů PZ v ČR obecně. Důvodem snížení počtu 

poskytovatelů byl ve většině případů zánik agentur z finančních důvodů. – Vývoj 

počtu agentur naznačuje následující graf. 
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Vývoj počtu agentur PZ v ČR

 

-K druhé části otázky tedy mohu dodat: Ano, z vývoje počtu agentur PZ v ČR (nejen 

členských organizací ČUPZ) je možné „vyčíst“ jistou tendenci… Bohužel však ne 

vzestupnou;-(, ale naopak sestupnou. Příčin může být více, domnívám se však, že 

hlavním důvodem je nesystémovost financování služby PZ. Tato služba stojí na 

pomezí služeb zaměstnanosti (PZ jako forma pracovní rehabilitace) a sociálních 

služeb (PZ jako služba sociální rehabilitace). Ani v jedné z těchto oblastí se však 

navzdory dlouhodobým snahám nepodařilo zakotvit PZ v zákoně, a tak je nutné 

neustále, opakovaně „obhajovat“ význam této služby (což je pro poskytovatele PZ 

samozřejmě vyčerpávající a demotivující). 

 

-Česká unie je členem European Union of Supported Employment (EUSE). Jaké 

výhody má toto členství? Jde v Evropské unii pro podporované zaměstnávání o 

předávání zkušeností poskytovatelů služeb nebo také o formulování a prosazování 

společných cílů? 

-Jednoznačnou výhodou členství v EUSE je možnost výměny zkušeností jednotlivých 

národních asociací (národních unií pro PZ) v jednotlivých evropských státech 

(EUSE má v současné době 17 členských organizací). Je zde možnost nalezení 

inspirace pro prosazování PZ do systému politiky zaměstnanosti (případně 

sociálních služeb), včetně možností zakotvení této služby v zákonech. 

V současné době, v souvislosti s přípravami 9.konference EUSE (kterou organizuje 

ČUPZ) se ukazuje členství v EUSE jako velké pozitivum také ve vztahu prosazování 

PZ v našem, českém prostředí. Díky aktivitám souvisejícím s přípravami konference 
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se PZ dostává do širšího povědomí odborné veřejnosti, Ministerstva práce a 

sociálních věcí, vlády a poslanecké sněmovny,… ČUPZ byla např. přizvána 

ministrem práce a sociálních věcí k účasti v odborném panelu zaměřeného na 

problematiku zaměstnávání OZP, kde je PZ výslovně zmíněno jako jeden z bodů, 

jimiž se bude panel zabývat. Členství v EUSE (respektive pořádání 9.EUSE 

konference) bude mít tedy – doufám – pozitivní vliv na prosazování PZ v českém 

prostředí. 

Další výhodou členství v EUSE je možnost účasti zástupců členských agentur ČUPZ 

na odborných stážích v zahraničí. 

K druhé části otázky: V rámci EUSE jsou primárně řešeny otázky týkající se 

formulování a prosazování společných cílů, výměna zkušeností týkajících se 

prosazování PZ na národní úrovni,…atp. Výměna zkušeností jednotlivých 

poskytovatelů PZ tvoří menší část činnosti EUSE (jedná se např. právě o zmiňované 

odborné stáže). 

 

-Co si myslíte o české politice zaměstnanosti vůči lidem s mentální postižením? 

Nabízí těmto lidem služby přiměřené jejich zdravotnímu omezení? (Případně, je 

podle Vás patrná nějaká tendence ke zlepšení?) 

-Domnívám se, že oficiální politika zaměstnanosti příliš nepočítá s uchazeči/zájemci 

o práci z řad lidí s mentálním postižením.  

Zákon o zaměstnanosti popisuje celkem jednoznačně, v čem by měla spočívat 

pracovní rehabilitace (kterou by měl ÚP realizovat u všech uchazečů (a zájemců), 

kteří jsou osobami se zdravotním postižením, tedy i u lidí s mentálním postižením). 

Realizace pracovní rehabilitace v praxi (alespoň pokud se týká cílové skupiny 

agentur PZ, tj. lidí s potížemi v učení) však pokulhává. Domnívám se, že úřady práce 

nemají vyhovující nástroje ani personální kapacitu na realizaci pracovní rehabilitace 

u osob s mentálním postižením. - Pracovní rehabilitace v případě lidí s mentálním 

postižením vyžaduje specifický, individuálně zaměřený přístup, což je samozřejmě 

spojeno i s časovou náročností, v případě lidí s mentálním postižením je také velmi 

důležitá asistence na pracovišti, intenzivní pomoc při zapracování,…. Z tohoto 

hlediska jsou služby nabízené úřadem práce nedostačující. - Tuto „mezeru“ by 

mohly „zaplnit“ právě služby poskytované agenturami PZ (které mají 

propracovanou metodiku pro práci s touto cílovou skupinou, pro hodnocení jejich 

dovedností a individuálních potřeb. - V některých případech se tak už děje (tj. ÚP 
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pověří realizací pracovní rehabilitace nebo její části agenturu PZ), nicméně jedná se 

zatím o ojedinělé případy.  

Určitým problémem je neinformovanost pracovníků ÚP v oblasti zaměstnávání osob 

se zdravotním postižením. Mezi úředníky přetrvávají některé mýty o 

možnosti/nemožnosti pracovního uplatnění u osob s mentálním postižením (zejména 

u osob s plným invalidním důchodem typu A, ale nejen u nich). – V tomto případě se 

ale nejedná o problém spočívající v zákonem daném systému politiky zaměstnanosti, 

ale spíše v nedostatečné informovanosti, nezájmu některých pracovníků ÚP.  

Věřím ale – a tím odpovídám na druhou část otázky – že se v této oblasti bude 

situace zlepšovat a že případy pracovní rehabilitace realizované agenturou PZ 

budou častější. Myslím si, že služba PZ je – srovnám-li současný stav se stavem před 

4-5 lety - již mnohem více v povědomí úřadů práce jako možná alternativa - forma 

pracovní rehabilitace (v případě některých cílových skupin, např. uchazečů/zájemců 

o práci z řad osob s mentálním postižením).  

Ideální by samozřejmě bylo (a doufejme, že se tak stane), kdyby se podařilo do 

novely Zákona o zaměstnanosti „dostat“ podporované zaměstnávání, explicitně 

zmíněné jako forma pracovní rehabilitace.  

Existují i další nástroje politiky zaměstnanosti, které je možné uplatnit při 

zaměstnávání osob s mentálním postižením na otevřeném trhu práce (společensky 

účelná pracovní místa, chráněná pracovní místa, nejrůznější příspěvky,…), ani ty ale 

nejsou úřady práce a zaměstnavateli dostatečně využívány.  

Hovoříme-li o zaměstnávání osob se zdravotním postižením, není možné pominout 

chráněná pracoviště (chráněné dílny a tzv. sociální firmy), která určitě mají 

významné místo v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Je však 

důležité, aby lidé se zdravotním postižením (včetně lidí s mentálním postižením), kteří 

preferují práci v běžném prostředí (na otevřeném trhu práce), měli k dispozici 

dostatečnou nabídku služeb. Obávám se, že tomu tak doposud není. (V některých 

krajích – Karlovarském, Plzeňském a Královéhradeckém – neexistuje v současné 

době ani jeden poskytovatel PZ. Ani v ostatních krajích neodpovídá nabídka služeb 

PZ poptávce lidí s mentálním postižením.) Tato situace je zapříčiněna již zmiňovanou 

nesystémovostí PZ a absencí této služby v zákoně. 
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-Co by byl podle Vašeho názoru ideální stav politiky zaměstnanosti, případně 

sociálních služeb, ve kterém by mohlo podporované zaměstnávání fungovat tak, aby 

se mohly plně projevit jeho výhody oproti stávajícím službám, které nabízí stát? 

-Této otázky jsem se dotkla již v předcházejících odpovědích. Tedy pouze stručně. 

Domnívám se, že optimální by byl stav, kdy by podporované zaměstnávání bylo 

explicitně zmíněno a) v Zákoně o zaměstnanosti (jako možná forma pracovní 

rehabilitace; respektive, kdyby bylo v Zákoně výslovně zmíněno, že ÚP může 

realizací pracovní rehabilitace pověřit agenturu PZ) a b) v Zákoně o sociálních 

službách - PZ jako sociální služba (nebo alespoň jednoznačně uvedené jako metoda 

sociální rehabilitace/sociálního poradenství).  

Pro to, aby stav byl ideální (nebo se alespoň ideálu blížil;-), by samozřejmě byl 

žádoucí i jistý posun v přístupu úředníků úřadů práce, zintenzivnění spolupráce 

úřadů práce a agentur PZ. Tato situace se, jak jsem zmínila, zlepšuje, nicméně 

zřejmě bude ještě nějakou dobu trvat, než bude podporované zaměstnávání plně 

akceptováno jako služba (zaměstnanosti či sociální služba), s níž „lze počítat“. 
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Příloha 5 

 

I�FORMACE – prostřednictvím e-mailu 

Vedoucí pracovnice agentury pro podporované zaměstnávání 

24.2.2009 

 

Shrnutí spolupráce v pracovní rehabilitaci mezi Úřadem práce a agenturou pro 

podporované zaměstnávání 

 

Od první komunikace ohledně PR mezi ÚP a agenturou pro PZ se podařilo výrazně 

posunout (rozjet) spolupráci. Pozitivně hodnotím zejména: 

1/První úspěšně ukončená PR (nedostali jsme přímo k tomuto případu zpětnou 

vazbu od ÚP, ale z naší strany se domníváme, že případ pana V. je ukázkou 

výborného výsledku PR. Jako příklad dobré praxe jsme průběh spolupráce zveřejnili 

v časopise IN. 

2/Silnější role koordinátora PR – jasnější koordinace, schůzky žadatelů přímo, 

namísto komplikovaných dohadování na jednotlivých pobočkách, kde nebyli 

pracovníci často tolik informováni o PR – jednoznačně přispělo ke srozumitelnosti 

procesu pro uchazeče. 

3/Proces vykazování a fakturování PR – domnívám se, že se podařilo vyladit a 

probíhá nyní zcela bez komplikací. 

4/Flexibilní přístup k drobným úpravám plánu PR- Pracovníci ÚP i agentury 

dokázali flexibilně reagovat na nové situace (např. ztráta zaměstnání v průběhu PR) a 

PR pokračovala úspěšně dál. 

 

Hlavní potíže současné spolupráce při PR a návrhy případných změn: 

 

1/ Relativně malý počet zájemců o PR a zároveň velký počet zájemců o 

podporované zaměstnávání (mnohaměsíční čekací doby): V současné době se 

podporované zaměstnávání financuje z různých zdrojů, PR je jedním z nich. Oproti 

ostatním finančním zdrojům klade velké nároky na uchazeče v procesu žádání o PR. 

Uchazeče odrazuje zejména časově náročné ergodiagnostické vyšetření, ke kterému 

ještě většinou musí přinést finančně náročné výpisy z dokumentace od vlastních 
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lékařů (viz bod 3), dále často nesrozumitelné, různorodé informace z jednotlivých 

poboček ÚP a z centrály a od pracovníků agentury PZ (viz bod 2). Mnoho uchazečů 

proto požádá, abychom naše služby pro ně zkoušeli pokrýt z jiných finančních zdrojů 

než je pracovní rehabilitace. Vzhledem k omezování těchto zdrojů (zejm. 

financování sociálních služeb a evropské projekty), je stále obtížnější službu, o 

kterou je velký zájem a je funkční finančně zajistit. 

 

2/Zpřístupnění a zjednodušení procesu žádání o PR pro uchazeče zejm. 

s mentálním postižením. Uchazeči, kteří žádají o PR s podporou agentury pro PZ 

jsou lidé, kteří už prošli procesem výběru mezi chráněným pracovištěm a OTP 

(otevřený trh práce). Rozhodli se pro OTP s pomocí služby podporované 

zaměstnávání. O pracovní rehabilitaci žádají jen z důvodu financování této služby. 

Po příchodu na ÚP ale zpravidla dostávají informace i o dalších možnostech – např. 

rekvalifikace. Tyto možnosti zpravidla pro ně v konečném důsledku nejsou 

relevantní (neexistují vhodné rekvalifikační kurzy pro tuto cílovou skupinu). 

Případně nabídka chráněného pracoviště – které se větší část těchto uchazečů 

zalekne, protože už jednou prošli procesem rozhodování a obávají se, že přes jejich 

zájem o práci na OTP budou „donuceni“ pracovat v chráněném prostředí. 

�ávrh: Pracovníci agentury PZ vypracují zjednodušenou, snáze pochopitelnou 

žádost o PR a agentura ji poskytne jako pomůcku úřadu práce - pro snadnější 

pochopení pro uchazeče s mentálním postižením. Již při přijímání pracovníka do 

podporovaného zaměstnávání zdůrazní pracovníci agentury PZ rozdíl práce na OTP 

a v chráněném prostředí a upozorňují uchazeče na možnost volby. V situaci žádosti o 

PR přes agenturu už nebudou na ÚP uchazeči navrhovány další možnosti, pracovníci 

ÚP pouze zjistí, zda souhlasí uchazeč s návrhem zabezpečení tak jak je předkládá 

agentura PZ. Domnívám se, že v rámci úspěšně proběhlé spolupráce a vybudované 

vzájemné důvěry je již možné k takovému společnému postupu přistoupit.  

 

3/ Relevance ergodiagnostického vyšetření – doposud proběhlá vyšetření na 

Albertově nepřinesla žádné nové poznatky o pracovním uplatnění uchazečů, kteří 

mají stabilní zdravotní postižení. Zejména u osob s vrozeným mentálním postižením 

a duševním onemocněním je zpravidla osobě samotné i jeho rodině známé, jaká jsou 

základní fyzická či psychická omezení. Pro pracovní uplatnění je pak nutné 

v konkrétní pracovní úkony vyzkoušet za pomoci (dozoru) odborníka – a to již 
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v konkrétním pracovním prostředí. (Toto stanovisko zaznělo na setkání odborné 

pracovní skupiny i z úst zástupce Albertova.) Např. ergometrické výsledky proto 

nemají na praktické rozhodování o pracovním uplatnění takového uchazeče v 

podstatě žádný dopad. Psychologická a ergoterapeutická vyšetření samozřejmě 

relevantní jsou – ale pouze za předpokladu, že se jedná o dlouhodobé sledování 

člověka v jeho přirozeném prostředí. Při krátkých ambulantních vyšetřeních pak 

dochází buď k tomu, že odborník ergodiagnostické kliniky vychází pouze 

z předložených lékařských zpráv od ošetřujících lékařů, příp. z rozhovoru s dalšími 

osobami (např. pracovními konzultanty), nebo si vytvoří vlastní závěr na základě 

jednorázového ambulantního vyšetření, který se pak často může mýlit. Ve jednom 

případě došlo k protichůdnému posouzení oproti stanovisku ošetřujícího psychiatra, 

který s uchazečkou dlouhodobě pracuje (důvodem byla nedostatečná informovanost 

lékaře z Albertova o konkrétním průběhu psychické nemoci)..  

�ávrh: jak již bylo jednou rozhodnuto na pracovní skupině: Na dlouhodobé (a 

finančně náročné) vyšetření na Albertov by měli být posíláni jen uchazeči 

s jednoznačně nestabilizovaným stavem (v období krátkém po autonehodě apod.). 

Uchazeči, kteří mají v posledních letech stabilizovaný stav, chodí ke svým lékařům, 

znají (oni či jejich blízcí) svá omezení a možnosti, je dostačující jednorázové 

ambulantní vyšetření na Klinice rehabilitačního lékařství. Na kliniku by pak vždy 

uchazeče doprovodil pracovní konzultant, který může dodat další potřebné 

informace. Z našeho hlediska by i toto vyšetření v budoucnu u některých osob – 

zdravotně stabilních - bylo možné nahradit sociálně pracovní diagnostikou – ke 

zvážení do budoucna. 

 

4/ Znemožnění PR osobám s těžším zdravotním postižením, zejm. 

kombinovaným je často pracovní uplatnění na otevřeném trhu práce možné za 

předpokladu dlouhodobé podpory asistenta. Taková služby je dnes ale již nejen 

možná, ale i evropskými antidiskriminačními dokumenty podporována. Proto 

považujeme za nevhodné, aby člověk s těžším postižením byl posouzen jako „práce 

na OTP neschopen“ pouze na základě diagnózy, bez možnosti vyzkoušení. 

Zkušenosti ze zahraničí, ale i více než desetileté zkušenosti agentur pro podporované 

zaměstnávání v ČR ukazují, že v konkrétních případech je možné pracovní uplatnění 

na OTP i pro osoby s velmi závažným kombinovaným postižením. Samozřejmě 

v některých případech je možné dospět k závěru, že takové uplatnění není možné – 
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ovšem takový závěr je možné učinit až po konkrétních zkušenostech, nikoli 

diskriminačně předem. 

�ávrh: V případě že uchazeč sám je motivován k práci na OTP, nezpochybňovat 

toto jeho rozhodnutí. V případě pochybností je možné určit „zkušební pokus“ – tj. 

zapracovat do pracovní rehabilitace bezplatnou praxi v běžném prostředí – s asistencí 

a s jasným zhodnocením proběhlého pokusu (možné v rámci Poradenství v terénu či 

Práce na zkoušku). Tuto praxi může agentura pro PZ zajistit např. v první půli PR 

s tím, že bude domluvena hodnotící schůzka na UP po proběhlé praxi – dle výsledků 

se bude v PR pokračovat, či bude ukončena. 
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Příloha 6  

 
Dotace MPSV na služby sociální rehabilitace poskytnuté agenturám pro 

podporované zaměstnávání na území České republiky pro rok 2009 

 

KRAJ �ÁZEV AGE�TURY  POŽADAVEK PŘIDĚLE�O 
Jihočeský MESADA 727 878 363 000 
Jihočeský MESADA 588 876 294 000 
Jihočeský MESADA 639 888 319 000 
Jihomoravský Sdružení „Piafa“ ve Vyškově 1 227 000 0 
Jihomoravský AGAPO, o. s. 965 777 0 
Liberecký Rytmus Liberec, o.p.s. 1 289 045 606 000 
Olomoucký SPOLU Olomouc 2 105 000 550 000 
Pardubický Rytmus Chrudim, o.p.s. 1 148 204 490 000 
Pardubický Česká abilympijská asociace,o.s. 274 400 200 000 
Praha TyfloCentrum Praha, o.p.s. 1 286 400 550 000 
Praha RYTMUS 2 535 688 850 000 
Praha RYTMUS 2 355 805 1 100 000 
Praha Asistence o. s. 2 073 000 615 000 
Praha FORMIKA,o.s. 2 480 000 1 439 000 
Středočeský Rytmus Benešov, o.p.s. 2 335 850 1 050 000 
Středočeský Fokus Mladá Boleslav 1 217 092 1 000 000 
Ústecký Diakonie ČCE v Litoměřicích 2 000 000 800 000 
Ústecký Rytmus Litvínov, o.p.s. 957 670 340 000 
Ústecký Agentura Osmý den 1 200 000 399 000 
Ústecký Občanské sdružení Jurta 1 370 000 421 000 
Ústecký Agentura Pondělí 2 952 800 525 000 
Vysočina FOKUS Vysočina 1 920 000 1 024 000 
Vysočina FOKUS Vysočina 2 011 000 972 000 
Zlínský ELIM Vsetín 838 400 350 000 
CELKEM  36 499 773 14 257 000 
SROV�Á�Í rok 2008 31 858 771 15 879 300 
 rok 2007 25 685 368 6 573 100 
Zdroj: ČUPZ 

 


