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Anotace 
Ve své diplomové práci bych sejgdgjzabývala problematikou zaměstnávání lidí s mentálním 
postižením na otevřeném trhu práce. Této problematice bych se ráda věnovala v souvislosti 
s přechodem studentů praktických škol do zaměstnání, který podle mého názoru není ještě 
zcela propracovaný, ale pro možnost uplatnění hraje velmi důležitou roli. Jelikož se v CR 
politika zaměstnanosti týká obecně lidí se zdravotním postižením, vymezím problematiku 
dle nového zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. Také se budu věnovat organizacím, které 
prostřednictvím služby podporovaného zaměstnávání nabízí pomocnou ruku nejen osobám 
znevýhodněným na otevřeném trhu práce, tedy i lidem s mentálním postižením, ale také 
jejich případným zaměstnavatelům. Další část mé práce bude mapovat konkrétní pracovní 
možnosti, které jsou lidem v rámci této služby nabízeny a které lidé s mentálním postižením 
vykonávají. A také budu zjišťovat, co si o zaměstnávání lidí s mentálním postižením myslí 
veřejnost. Výhody i úskalí podporovaného zaměstnávání budu zjišťovat pomocí smíšeného 
výzkumu kvalitativní i kvantitativní metodou. Cílem mé diplomové práce je zhodnocení 
situace a perspektivy mladých lidí s mentálním postižením na otevřeném trhu práce, který 
se jim otevírá prostřednictvím služby podporovaného zaměstnávání a představuje šanci 
kvalitního společenského uplatnění. 

In my thesis I deal with problems of employment for people with intellectual disabilities 
at a free labour market. This issue I discuss with a connection at a transition of students 
from practical schools to an employment, which isn't yet well sophisticated in my opinion, 
but very important for chances of assertion. Because in the Czech Republic an employment 
agenda deals with people with a health disability generally, I define the issue accordind 
to a new law number 435/2004. Also I deal with organisations which help via a service of 
supported employment not only to people with intellectual disabilities, but also to their 
employers. The next part of my thesis maps the particular work chances, which are offered 
to people with intellectual disabilities from the service of supported employment and which 
the people practise. And also i find out a public opinion about employing of people with 
intellectual disabilities. Advantages even disadventages I find out via a mixed qualitative 
even quantitative research method. The aim of my diploma thesis is an assessment of a 
situation and a perspective of young people with with intellectual disabilities at free labour 
market, which opens then through the supported employment service and represents a 
chance of quality social assertion. 
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TJvod 
V dnešní době se už s lidmi se zdravotním postižením běžně potkáváme. Jsou součástí 
společnosti, žijí tu s námi a měli by mít stejné možnosti jako ostatní. Mezi ty nejdůleži-
tější patří příležitost najít si takové zaměstnání, které jim bude vyhovovat a umožní jejich 
začlení do většinové populace. Vzpomínám si, že když jsem před dvěma lety v jednom 
supermarketu potkala pána se zdravotním postižením, který pracoval jako pokladní, měla 
jsem z toho upřímnou radost. Odlišoval se od ostatních svým kladným přístupem k práci, 
byl usměvavý a bylo poznat, že má svou práci rád. Zaměstnávání osob se zdravotním po-
stižením je jedním z problémů českého trhu práce už dlouhou dobu. V poslední době se 
díky politickému programu Evropské unie stalo zaměstnávání lidí se zdravotním postižením 
aktuálním a řešeným tématem. Ačkoli legislativa v této problematice nerozlišuje jednotlivé 
skupiny lidí se zdravotním postižením, myslím si, že lidé s mentálním postižením mají na 
pracovní trh horší přístup než ostatní lidé se zdravotním postižením. Mají méně příleži-
tostí a získání vhodného zaměstnání jim ztěžují předsudky a nedostatečná informovanost 
spoluobčanů. Když jsem tedy přemýšlela nad tématem své diplomové práce, rozhodla jsem 
se psát o zaměstnaneckých perspektivách mladých lidí s mentálním postižením. 

Vzhledem k tomu, že je tato problematika velmi široká a složitá, rozdělila jsem tuto 
práci do několika přehledných kapitol. Nejprve poukáži na některé v ČR již uskutečněné 
projekty a výzkumy týkající se problematiky zaměstnanosti u lidí s mentálním postiže-
ním. Poté zodpovím otázku, proč je důležité zaměstnávat občany s mentálním postižením, 
uvedu jejich charakteristiku a popíšu jejich pracovní schopnosti a možnosti. Jelikož v otázce 
pracovního uplatnění hraje důležitou roli vzdělání, zastavím se také u možností vzdělá-
vání dospívajících a dospělých lidí s mentálním postižením. Následující kapitolou bude 
problematika přechodu ze školy do zaměstnání, která se řeší prostřednictvím tranzitních 
programů. Dále se budu věnovat zaměstnávání lidí s mentálním postižením, představím 
službu podporovaného zaměstnávání a nakonec uvedu co lidem se zdravotním postižením 
přináší nynější zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. 

V další části provedu smíšený výzkum pomocí kvalitativních i kvantitativních metod, 
kdy v rámci kvalitativních uskute"cním několik rozhovorů se studenty praktických škol, 
třídními učitelkami praktických škol a pracovníky agentur pro podporované zaměstnávání. 
Jako metodu kvantitativní zvolím dotazník, který předložím široké veřejnosti. 

Zaměstnání a pracovní uplatnění je klíčovou otázkou pro každého dospělého člověka a 
lidé s mentálním postižením nejsou výjimkou.J\iyslímsi, že v majoritní společnosti zatím 
stále převládá názor, že lidé s mentálním postižením nejsou zaměstnavatelní a pokud ano, 
tak jen v chráněných dílnách. Přesto se v naší zemi už přes deset let rozvíjí služba podporo-
vaného zaměstnávání, která přináší také lidem s mentálním postižením možnost zaměstnání 
na běžných pracovištích, kde pracují spoluobčané bez postižení. Myšlenka podporovaného 
zaměstnávání se mi líbí a budu se jí ve své práci věnovat blíže. Cesta na otevřený trh práce 
není pro občany s mentálním postižením jednoduchá, může mít spoustu úskalí a problémo-
vých míst. Cílem mé diplomové práce bude tuto cestu blíže poznat a následně zhodnotit, 
zda ji mohou úspěšně zvládnout i mladí lidé s mentálním postižením, převážně absolventi 
praktických škol. 
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Kapitola 1 

Výzkumný problém, cíle a pojmy 

1.1 Vstupní část 
Lidé s mentálním postižením jsou co se týče zaměstnávání obecně zařazováni do skupiny lidí 
se zdravotním postižením. Podle mého názoru ale nelze tuto problematiku řešit obecně. 
Každé zdravotní postižení je věc individuální, lidé mají různé typy postižení, různé vý-
chozí podmínky, vyžadují odlišné přístupy a mají i odlišné postavení na pracovním trhu. 
Výzkumným problémem této práce je otázka přechodu studentů praktických škol do za-
městnání, dále současný stav služby podporovaného zaměstnávání v Praze a její spolupráce 
s úřady práce a také postoj veřejnosti k těmto tématům. 

Zkoumání a řešení otázky zaměstnanosti lidí s mentálním postižením také spadá do 
problematiky a oblasti speciální pedagogiky. V prostředí zaměstnání se člověk učí, osvo-
juje si nové poznatky a zkušenosti. Práce je též jedním ze způsobů, kterým většina lidí 
pokračuje v učení a rozvíjení svých kompetencí. Získávání zkušeností na pracovišti je le-
gitimní součástí strategie celoživotního učení [1]. Cílem mé diplomové práce je popsání, 
porozumění a zhodnocení situace mladých lidí s mentálním postižením na otevřeném trhu 
práce v Praze, který se jim otevírá prostřednictvím služby podporovaného zaměstnávání. 
Tato problematika je velmi široká a proto jsem ji pro potřeby této práce zúžila do těchto 
výzkumných otázek: 

• Mají studenti praktických škol zájem o zaměstnání a jaké jsou jejich představy o bu-
doucím povolání? 

• Jakým způsobem je na praktických školách řešena praxe studentů a usnadňuje tento 
způsob realizace praxe možnost budoucího pracovního uplatnění? 

• Jaké možnosti mají studenti praktických škol po absolvování praktické školy a jakým 
způsobem probíhá přechod absolventů praktických škol do zaměstnání? 

• Jaké konkrétní možnosti pracovního uplatnění na otevřeném trhu práce přináší pro-
gram podporovaného zaměstnávání pro uživatele s mentálním postižením? 
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• Probíhá v rámci služby pracovní rehabilitace nějaká spolupráce mezi agenturami pro 
podporované zaměstnávání a úřady práce? 

1.2 Vymezení pojmů 
Existuje mnoho definic i pojmů označujících lidskou odchylku. Přikláním se k těm, kteří 
upřednostňují termín „člověk s postižením", před označením „handicapovaný", protože se 
domnívám, že je vhodnější. 

Mentální postižení (retardace) - je stanovena podle WHO jako stav zastaveného 
či neúplného vývoje, který je zvláště charakterizován narušením dovedností projevujících 
se během vývojového období, přispívajících k povšední úrovni inteligence, tj. poznávacích, 
řečových, pohybových a sociálních schopností [2]. 

Práce - je základní lidská činnost, kterou člověk pozměňuje své okolí, sebe sama, svou 
osobnost a tím zpětně ovlivňuje průběh pracovní činnosti. Práce je uvědomělá činnost, 
která je prostředkem k vytváření hmotných a nehmotných hodnot [3]. 

Podporované zaměstnávání - je časově omezená služba určená lidem, kteří hledají 
placené zaměstnání v běžném pracovním prostředí. Jejich schopnosti získat a zachovat si 
zaměstnání jsou přitom z různých důvodů omezeny do té míry, že potřebují individuální, 
dlouhodobou a průběžně poskytovanou podporu poskytovanou před i po nástupu do práce 
[4]. 

Praktická škola - je určena žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, plynoucími 
ze snížené úrovně rozumových schopností, případně žákům s více vadami, kteří ukončili 
povinnou školní docházku v základní škole praktické, v základní škole speciální, v nižším než 
devátém ročníku základní školy a v odůvodněných případech v devátém ročníku základní 
školy [5]. 

Pracovní rehabilitace - podle zákona o zaměstnanosti [6] § 69 je souvislá činnost 
zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postižením, kte-
rou na základě její žádosti zabezpečují úřady práce a hradí náklady s ní spojené. Zahrnuje 
zejména poradenskou činnost zaměřenou na volbu povolání, volbu zaměstnání nebo jiné 
výdělečné činnosti, teoretickou a praktickou přípravu pro zaměstnání nebo jinou výděleč-
nou činnost, zprostředkování, udržení a změnu zaměstnání, změnu povolání a vytváření 
vhodných podmínek pro výkon zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti. 

Otevřený trh práce - zahrnuje pracovní místa na pracovištích, která nemají statut 
chráněné dílny podle platné legislativy, kde nejsou soustředěni pracovníci na základě spo-
lečného znaku - znevýhodnění na trhu práce, opakem otevřeného je chráněný trh práce. 
Nejde o členění na primární trh (místa bez dotací) a sekundární trh (dotovaná místa na 
otevřeném nebo chráněném trhu) [4]. 

Triangulační výzkum - spočívá v kombinaci různých metod, výzkumníků, různých 
zkoumaných skupin nebo osob, různých lokálních a časových okolností a teoretických per-
spektiv, již se uplatňují při zkoumání určitého jevu [7]. 

Jana Mlnaříková 10 



UK PedF - SPPG KAPITOLA 2. ANALÝZA STAVU RESENl 

Kapitola 2 

Analýza stavu řešení 

2.1 Realizované výzkumy a projekty v oblasti zaměst-
návání lidí se zdravotním postižením na otevře-
ném trhu práce v ČR 

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením bylo už v devadesátých letech jedním z ote-
vřených problémů českého trhu práce [9]. Každý čtvrtý až pátý člověk se zdravotním posti-
žením (tehdy ZPS) byl nezaměstnaný a také proto byl z podnětu Správy služeb zaměstna-
nosti MPSV zpracován Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí projekt Ekonomická 
motivace na trhu práce k zaměstnávání osob se zdravotním postižením a návrh opatření 
na zvýšení jejich zaměstnanosti. 

V rámci projektu byly hledány odpovědi nebo potvrzení hypotetických odpovědí na 
dané otázky. Například zda je naše společnost připravená na vstup do EU i v přístupu 
k zaměstnávání lidí se zdravotním postižením? Proč se v posledních dvou letech tak vý-
razně zvýšila nezaměstnanost této skupiny? Cím jsou motivováni k zaměstnání a je tato 
motivace dostatečná? Jaké je místo chráněné práce pro lidi se zdravotním postižením? 
Mají lidé se zdravotním postižením skutečný zájem o získání či udržení zaměstnání? Také 
byly posouzeny právní normy, hodnoceny dostupné zahraniční zkušenosti, bylo provedeno 
anketární šetření na 77 úřadech práce, sociologické šetření asi u 1000 občanů se zdravotním 
postižením (zaměstnaných i nezaměstnaných) a u 620 zaměstnavatelů. Dále proběhly kon-
zultace v desítkách podniků, v chráněných dílnách, výrobních družstvech a rehabilitačních 
zařízeních. 

Závěrem průzkumu bylo, že zájem o práci ze strany samotných lidí s postižením není 
velký. Podle pracovníků úřadů práce má jen zhruba třetina evidovaných nezaměstnaných 
se zdravotním postižením_zájem o zaměstnání odpovídající jejich zdravotním možnostem. 
Skoro polovina dotázaných uchazečů o zaměstnání se zdravotním postižením preferuje dů-
chod před pracovním uplatněním. Tyto postoje ovšem záleží na druhu a míře postižení, 
vzdělání a kvalifikaci, věku i dalších charakteristikách. Tento malý zájem ovlivňuje hlavně 
nedostatečný rozdíl mezi pracovním příjmem a výší sociálních dávek a také nedostatkem 
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vhodných pracovních míst pro osoby s menší kvalifikací. 
Průzkum potvrdil, že základní motivací k zaměstnání občanů se zdravotním postižením 

jsou hmotné pracovní příjmy, přestože i mimopříjmová motivace, jako pocit užitečnosti, 
potřeba sebereflexe, je u nich významná. U většiny poživatelů částečného invalidního dů-
chodu platí určitá omezení výše příjmu z výdělečné činnosti. Toto omezení lidé pociťují 
jako demotivační, vede ke snižování výkonnosti, snižování absence, nezájmu o zvýšení kva-
lifikace a o pracovní postup. 

V roce 1996 se počet nezaměstnaných lidí se zdravotním postižením zvýšil proti před-
cházejícímu roku o 38,6 % a v roce 1997 se za 10 měsíců jejich počet zvýšil proti konci roku 
1996 o 23,7 [10]. Proto bylo k tomuto vážnému problému v roce 1997 uskutečněno anketní 
řízení ve všech 77 okresních úřadech práce v CR. Anketa byla zaměřena na získání údajů 
o počtu a struktuře uchazečů o zaměstnání se zdravotním postižením, na názory odbor-
níků úřadů práce ohledně účinnosti příslušných zákonných opatření a návrhů na opatření 
ke zvýšení zaměstnanosti těchto uchazečů. 

Ze statických informací a z údajů uvedených v anketárním šetření vyplývají tato stručná 
porovnání: 

• Průměrná míra nezaměstnanosti zdravých občanů činila ke konci září 1997 4,1 % 
a u občanů s postižením 21,7 %. Počet zdravých uchazečů o zaměstnání v evidenci 
úřadů práce se zvýšil od roku 1991 ke konci září 1997 o 2,2 % počet uchazečů se 
zdravotním postižením o 125,4 %. 

• Průměrný věk zdravých uchazečů činil 36 let a u uchazečů s postižením 43 let. 

• Průměrná doba zdravých uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadů práce činila 5 
měsíců, uchazečů s postižením 12,5 měsíců. 

• Na jedno volné pracovní místo připadali 3 zdraví uchazeči a na jedno volné místo pro 
uchazeče se zdravotním postižením připadalo 34 lidí s postižením. 

Podle názoru odborníků z úřadu práce působí na umisťování uchazečů se zdravotním po-
stižením do zaměstnání nepříznivě například faktory: 

• volných pracovních míst vhodných pro uchazeče s postižením je velmi málo, 

• vážný zájem o pracovní místa odpovídající zdravotním možnostem uchazečů s posti-
žením je malý, 

• o zaměstnávání uchazečů s postižením mají podnikatelé malý zájem, 

• současná zákonná a ekonomická opatření ke zvýšení zainteresovanosti podnikatelů na 
zaměstnávání občanů se zdravotním postižením jsou málo účinná. 

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí uveřejnil v časopise sociální politika [11] vý-
sledky šetření problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Několik respon-
dentů se zdravotním postižením odpovídalo na otázky z oblasti zájmu o pracovní uplatnění, 
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hodnotové orientace uchazečů o zaměstnání, bariér, představ o pracovním uplatnění a ob-
lasti zlepšení v přístupu k zaměstnanosti. Všechny otázky posuzovali na pětistupňové škále, 
kdy 1 = největší a 5 = nejmenší význam. Z uvedených výsledků to byly například tyto. Co 
se týče významu zaměstnání, tak největší význam respondenti přikládali finančnímu příjmu 
a nejmenší pocitu uplatnění pro společnost. U svých předchozích zaměstnání byli respon-
denti nejvíce spokojeni se zajištěním bezpečnosti práce a nejméně spokojeni s výší výdělku 
a také s nemožností změnit pracovní náplň podle schopnosti a zájmu. V otázce hodnocení 
možnosti získat přijatelné zaměstnání uvedlo nejvíce respondentů, že je to velmi obtížné. 
Respondenti také uváděli různé typy překážek v zaměstnání, kde se největší bariérou stala 
neochota zaměstnavatelů přijmout pracovníka s postižením a hned po té následoval ne-
dostatek jakýchkoli vhodných pracovních míst v dosahu bydliště. Co se týče rekvalifikace, 
zájem o ni projevila zhruba třetina respondentů. Na otázku, co by bylo důležité ještě zlepšit 
byla nejčastější odpovědí možnost rekvalifikace. 

Mezinárodní projekt čtyř zemí (Rakousko, Německo, Holandsko, Česká republika) Tran-
sition from School to Work [12], do kterého byla zapojena katedra speciální pedagogiky 
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, byl řešený v rámci iniciativy EQUAL (2002 -
2005). Jeho součástí byl projekt Integrované poradenství pro osoby s postižením na trhu 
práce v kontextu národní a evropské spolupráce. Zaměřoval se na řešení problematiky 
podpory integrace zdravotně postižených na otevřený trh práce a spočíval v prosazení 
podpůrných opatření pro integraci osob se zdravotním postižením na otevřený trh práce. 
Hlavním cílem projektu bylo vytvořit monitorovací skupinu profesního poradenství, která 
by se zaměřila na prosazování myšlenky propojení poradenských institucí z oblasti škol-
ství, zdravotnictví a sociální práce v efektivní poradenský systém. Zlepšit tak podmínky 
pro přechod žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ze základních a středních škol na 
trh práce a účinně je podpořit na začátku jejich profesní dráhy. 

Smyslem projektu bylo zajištění lepších podmínek pro možnost vedení samostatného 
života v co nejvyšší možné míře a tím přispět ke zlepšení kvality jejich života. Hlavním 
tématem pak byla realizace zácvikových kurzů, které jsou jednou z možností, jak perspek-
tivně zapojit žáky s mentálním nebo kombinovaným postižením do pracovního procesu. 
Dále projekt seznamoval žáky se základními technologickými postupy používanými na jed-
notlivých pracovištích, aby získali pracovní a profesní návyky a znalosti ve zvoleném oboru 
na úrovni zaučených pomocných sil. Osvojili si tak základní pracovní návyky a znalosti 
(prac. doba, bezpečnost práce, pracovní náplň) a procvičovali si trivium. Důraz byl kladen 
na osvojování sociálních dovedností. Kurs byl ukončen závěrečnou zkouškou s pohovorem a 
absolventi získali osvědčení o absolvování zácvikového kurzu. Zaučení proběhlo v jednodu-
chých praktických činnostech: knihařské a kartonážní práce, činnosti spojené s jednoduchou 
úpravou jídla, praní prádla a jeho další úprava, péče o veřejné prostranství, ovocnářské a 
zelinářské práce, výroba papírových briket a ekologická demontáž. Činnosti se realizovaly 
v odborném učilišti a praktické škole v Brně - Lomená, v Ústavu sociální péče pro tělesně 
Postiženou mládež v Brně - Kociánka, kde vznikla v rámci uvedeného projektu aktivizační 
a vzdělávací centra. 

Kurzy absolvovalo 39 frekventantů do 26 let a 12 nad 26 let. Z věkové skupiny do 26 let 
získalo práci 27 klientů, 3 spolupracují s firmou AGAPO, 4 pokračují ve studiu v jiných 
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profesích a jen 4 se sociálně nezařadili. V druhé věkové skupině nikdo nepokračuje ve studiu, 
6 se pracovně uplatnilo, 2 nenastoupili na sjednanou práci a 4 jsou sociálně nezařazeni. 

Projekt agentury Formika „Podporované zaměstnávání v regionu Středočeský kraj", je 
unikátní zejména svým zaměřením na řešení problémů s chybějící případně komplikovanou 
spoluprací s úřadem práce [32]. Tento projekt trval 10 měsíců a byl finančně podpořen 
Evropskou unií a státním rozpočtem v rámci programu PHARE 2003 RLZ. První část se 
soustředila na poskytování služeb podporovaného zaměstnávání občanům s trvalým byd-
lištěm na území Středočeského kraje. Z deseti uživatelů služby získali pracovní místo tři 
lidé. Jedna klientka na lobby v McDonaldu, další klient na základní škole Mendíků jako 
uklízeč a další klientka ve firmě VPÚ DECO také jako uklízečka. Všichni zároveň rozví-
jeli prostřednictvím individuální a skupinové práce své dovednosti potřebné pro získání 
a udržení práce. Druhá část se už zaměřila na rozvoj spolupráce s vytipovaným úřadem 
práce ve Středočeském kraji a na využití dobré praxe při spolupráci s ostatními úřady 
práce v tomto regionu. Na základě dosavadních zkušeností agentura uzavřela partnerství 
s úřadem práce Praha - východ. Pro výběr lidí v evidenci, pro které budou služby podpo-
rovaného zaměstnávání účinným nástrojem k získání a udržení práce, zde bylo vyškoleno 
osm zprostředkovatelů. Podporované zaměstnávání bylo doporučeno 6 účastníkům z nichž 
2 lidem už byly v té době služby poskytovány. Ve spolupráci s tímto úřadem práce pak 
pracovníci sdružení Formika navrhli „model" efektivní spolupráce mezi pracovníky úřadu 
práce a agenturou podporovaného zaměstnávání. 

Projekt Společnosti Duha s názvem Rozvoj služeb podporovaného zaměstnávání pro 
osoby s mentálním postižením, probíhal od září 2006 do srpna 2008 a prošlo jím 38 uživatelů 
[34]. Jedenácti klientům byla poskytnuta jednorázová konzultace, 21 klientů si rozšířilo 
své dovednosti a 8 uživatelů našlo uplatnění v zaměstnání jako např. úklidoví pracovníci 
(v restauraci McDonald's, v obchodě s designovým nábytkem, kancelářích či v domově 
s pečovatelskou službou), nebo jako kamelot bezplatného deníku. Agentura také provedla 
svůj první tzv. audit pracovních příležitostí, což je jeden z efektivních nástrojů vyhledávání 
volných pracovních míst. Audit byl proveden v obchodním řetězci a jedné potravinářské 
firmě, kde se našlo několik pracovních míst vhodných i pro osoby se zdravotním postižením. 

V rámci diplomové práce z roku 2004 byl proveden kvalitativní výzkum (studie) Hod-
nocení procesu Podporovaného zaměstnávání ve fázi zaměstnávání uživatelů služby (sonda 
mezi zaměstnavateli v regionu hlavního města Prahy) [13]. Výzkum se týkal 11 zaměst-
navatelů v regionu hlavního města Prahy zaměstnávajících uživatele služby tří pražských 
agentur podporovaného zaměstnávání: Asistence, Rytmus a Duha. 

Jeho cílem bylo zhodnotit kvalitu poskytovaných služeb agentur podporovaného za-
městnávání ve fázi od oslovení zaměstnavatele pracovníky agentury do ukončení posky-
tování služeb. Studie přináší nový pohled na kvalitu práce agentur, který se odlišuje od 
stávajících nástrojů systému zajištění kvality služeb podporovaného zaměstnávání. Hlavní 
rozdíl spočívá především v hodnocení kvality z pohledu zaměstnavatelů, v zaměření na 
naplnění jejich potřeb a na předpoklady pro udržení místa. Jako kritérium kvality bylo 
stanoveno naplnění Standardů, respektive cíle podporovaného zaměstnávání, tak jak jsou 
definovány v deklaratorní části Standardů podporovaného zaměstnávání. Při hodnocení se 
zaměřil na tři konkrétní cíle: vhodnost pracovního místa pro uživatele, předpoklady pro 

Jana Mlnaříková 14 



UK PedF - SPPG KAPITOLA 2. ANALÝZA STAVU RESENl 

udržení práce a naplnění potřeb zaměstnavatele. 
Ze studie vyplynulo, že agentury naplňují cíl podporovaného zaměstnávání a jednotlivá 

kritéria, ale také odhalila několik nedostatků. Největší rozdíl mezi požadovanou kvalitou 
stanovenou Standardy a skutečností zaznamenala u pracovníka, který nebyl zaměstnán za 
rovných pracovních podmínek, protože jeho mzda byla nižší než u ostatních pracovníků 
na srovnatelné pozici. Zároveň neměl možnost využívat firemních výhod a náplň práce 
neodpovídala jeho možnostem a dovednostem. Zaměstnavatel tak ani neměl z jeho práce 
užitek. Studie také zaregistrovala vliv druhu pracovně právního vztahu pracovníka na roz-
dílná práva a výhody oproti ostatním zaměstnancům. Protože pracovník byl zaměstnán 
formou dohody o pracovní činnosti, a proto se na něj nevztahovaly firemní výhody jako na 
jeho kolegy zaměstnané na hlavní pracovní poměr. 

Studie zjistila, že necelá čtvrtina zaměstnavatelů zaměstnávala pracovníky ze sociálních 
důvodů a jejich pohled na rozvoj pracovníkových dovedností byl skeptický. Z tohoto důvodu 
potom předpoklady pro udržení práce splnila všechna pracovní místa. Hodnocení, nakolik 
agentury propojují potřeby a možnosti zaměstnance s potřebami a možnostmi zaměstnava-
tele, vystihli zaměstnavatelé výroky: „Pokud bych pracovala v jiném typu podniku, tohoto 
zaměstnance bych nezaměstnala", případně: „Pokud bych hledal někoho jiného, který by 
pracoval za podobných podmínek - pracovní doba, mzda - nikoho bych nesehnal". 

Z výše uvedeného vyplývá, že řešení problematiky zaměstnávání lidí se zdravotním 
postižením se rok od roku věnuje větší pozornost a snahy lidí, kterým tato situace není 
lhostejná pomalu přináší malé úspěchy. Úspěchy v podobě několika jedinců, kteří díky 
projektům, vzniklým z aktivity a tvořivosti různých agentur a organizací, získali pracovní 
místo na otevřeném trhu práce. Bylo uvedeno několik projektů odrážejících snahy změnit 
situaci zaměstnanosti lidí se zdravotním postižením. Projekty se týkaly oblasti ekonomické 
motivace, přechodu ze školy do zaměstnání, založení aktivizačního a vzdělávacího centra, 
také se v rámci podporovaného zaměstnávání zaměřili přímo na lidi s mentálním postiže-
ním, neopomněli oblast poradenství ani trénink konkrétních dovedností, které jsou k získání 
práce nezbytné. A své slovo dostalo také zhodnocení služby podporovaného zaměstnávání, 
která se ukázala pro lidi se zdravotním postižením, zejména s mentálním postižením jako 
přínosná. 

Oblast zaměstnávání lidí s mentálním postižením není v současnosti prakticky vůbec 
prozkoumaná. Dostupné výzkumy se převážně zabývají pouze problematikou zaměstnávání 
obecně lidí se zdravotním postižením a pokud je skupina osob s mentálním postižením 
vůbec zmiňována, tak pouze okrajově. Tato skupina osob je však co se týče zaměstnávání 
natolik specifická, že ji nelze směšovat s ostatními typy zdravotního postižení. Jedním z cílů 
této práce bylo proto porozumění a zhodnocení této málo prozkoumané oblasti. 
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Kapitola 3 

Popis problematiky 

3.1 Proč zaměstnávat osoby s mentálním postižením 
Lidé se zdravotním postižením jsou součástí společnosti, mají stejná práva a tak nemůže 
být pochyb o tom, že by měli mít možnost chodit do zaměstnání. Na začátku mé práce budu 
hledat různé argumenty, proč je tedy důležité lidi s mentálním postižením zaměstnávat a 
proč je to problém. 

Práce je základní činností, ve které si lidé plní své potřeby a rozvíjí svou osobnost. Práce 
patří k nejvýznamnějším životním hodnotám, dělá život zajímavějším a rozmanitějším, 
umožňuje sociální kontakt, získávání a sdílení sociální a jiné zkušenosti, ovlivňuje identitu 
člověka. Význam práce s ohledem na člověka s mentálním postižením Šiška [1] shrnuje 
takto: 

• práce poskytuje ekonomickou nezávislost a vyšší životní standard, 

• práce pozitivně ovlivňuje sebeurčení člověka, je-li zaměstnán, není nucen žít podle 
diktátu ostatních, 

• status „být zaměstnán" u člověka s postižením pozitivně ovlivňuje postoje společnosti 
k postiženým, 

• pracovní místo v integrovaném prostředí je prostředkem pro vytváření a rozvíjení 
nových sociálních interakcí, 

• vytváření nových pracovních příležitostí je pro společnost finančně výhodnější než 
poskytování podpory v nezaměstnanosti, 

• placená práce přispívá k vysvobození postiženého z dlouhodobé závislosti na podpůr-
ných službách a péči. 

Prvním argumentem proč lidi s mentálním postižením zaměstnávat je stav zaměst-
nanosti lidí se zdravotním postižením v zemích Evropské unie [14]. V Evropské unii žije 
zhruba 37 miliónů lidí s postižením, což představuje 10 % všech obyvatel Unie. Na jaře 
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roku 2002 proběhl náhodný výzkum zaměstnanosti lidí se zdravotním postižením, který 
poskytl odhady pro osoby ve věku 16 - 64 let žijících v soukromých domácnostech ve 25 
zemích. Výsledky výzkumu byly následující. Lidí ve věku 16 - 64 let je v těchto zemích 44,6 
miliónů a 16 % z nich uvedlo, že mají dlouhodobé zdravotní potíže nebo zdravotní posti-
žení1. Ukázalo se, že úroveň nezaměstnanosti těchto lidí je ve srovnání s lidmi bez postižení 
téměř 2 krát vyšší. V číslech je tedy mimo pracovní trh 78 % lidí se zdravotním postižením 
a 27 % lidí bez postižení. Z lidí s LSHPD bylo 9 % lidí s mentálním postižením. Jen 16 % 
pracujících lidí s LSHPD uvedlo, že má podporu v zaměstnání a 44 % nepracujících by 
naopak tuto podporu v práci ocenilo. 

Evropská Unie podniká různé kroky k potlačení diskriminace na pracovním trhu,jedním 
z nich i Direktiva EU 2000/78/EC „ustanovení pro rovné zacházení v zaměstnání". Toto 
nařízení mimo jiné zdůrazňuje potřebu přimět pracovní trh k sociální integraci prostřed-
nictvím souvislých zásad směřujících k boji s diskriminací vůči znevýhodněným skupinám 
lidí, jako jsou například lidé se zdravotním postižením [15]. 

Co se týče diskriminace, výsledky studie Eurobarometru zpracovávající údaje o diskri-
minaci v Evropské unii za rok 2008 jsou alarmující. Většina Evropanů (64 %) si myslí, že je 
diskriminace v jejich zemi rozšířena a 51 % je toho názoru, že proti tomu jednotlivé státy 
nebojují dostatečně. Postižení pak považuje za společenskou nevýhodu 79 % evropanů. 
Česká čísla dle studie odpovídají celkovým výsledkům z Evropské unie. Postižení považuje 
za nevýhodu 88 % obyvatel ČR. 

Dalším argumentem [16] je stav zaměstnanosti lidí se zdravotním postižením v CR. 
Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí bylo ke dni 31. 12. 2007 evidováno celkem 
354 878 uchazečů o práci a téměř pětinu z nich, což bylo 65 216, tvořily osoby se zdravot-
ním postižením, 254 plně invalidních, 56 022 částečně invalidních a 8 940 osob zdravotně 
znevýhodněných. 

Vstup na volný trh práce je pro lidi s mentálním postižením velmi důležitým projevem 
společenské emancipace [17]. Zvyšuje jejich sebevědomí a sebeúctu, umožňuje větší kontrolu 
nad vlastním životem. Poskytuje rozšíření okruhu zájmů a nové sociální kontakty a sociální 
výhody. Umožňuje zlepšování každodenních dovedností. Lepší naplnění představ o vlastním 
pracovním uplatnění, lepší využití vlastních schopností při výkonu práce. Umožňuje získat 
společenský respekt, přirozeně se zapojit do běžné společnosti a poskytuje větší jistotu 
práce. Práce znamená pro člověka s postižením nejen ekonomickou nezávislost, ale pozitivně 
ovlivňuje jeho sebeurčení. Stav být zaměstnán také ovlivňuje postoj společnosti k těmto 
osobám. Zaměstnání je jedním z klíčových aspektů dosažení statusu dospělosti. Profesní 
život představuje pro osoby se zdravotním postižením důležitý přínos ke zvládnutí života. 
Jedná se o proces rozvoje celé osobnosti na základě nezávislého utváření vlastního života 
a seberealizace v sociálních vztazích [18]. 

Ve prospěch zaměstnávání osob se zdravotním postižením mluví i samotná Deklarace 
práv mentálně postižených osob. Ve třetím článku zajišťuje právo na ekonomické zabez-
pečení, slušnou životní úroveň a právo na to produktivně pracovat dle svých možností a 

Sváděno jako LSHPD - long-standing health problém or disability 
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schopností2 . 
Dalším důvodem proč je důležité tyto lidi zaměstnávat je, že potíže se získáním kvalifi-

kace, přístupem a setrvání na trhu práce zvyšují riziko sociálního vyloučení, proti kterému 
je potřeba bojovat. 

Důvody proč zaměstnávat nalezneme také v Zákoně o zaměstnanosti [6], kde zaměst-
návání lidí se zdravotním postižením je součástí opatření na podporu a dosažení rovného 
zacházení s osobami se zdravotním postižením. Účinná integrace [20] znevýhodněných osob 
do trhu práce bude také znamenat zvýšení úrovně sociálního začleňování, míry zaměstna-
nosti a zlepší udržitelnost systémů sociální ochrany. Evropský summit [21] mimo jiné za-
řadil zvyšování zaměstnanosti skupin obyvatelstva znevýhodněných na trhu práce do čtyř 
prioritních oblastí, které jsou zásadní pro zvýšení hospodářského růstu a zaměstnanosti 
v Evropské unii. 

V poslední řadě musím zmínit fakt, že vytváření pracovních příležitostí je pro společnost 
finančně výhodnější než poskytování podpory v nezaměstnanosti [1]. Dlouhodobá závislost 
na péči je nákladnější než podporovaná nezávislost a smysluplná práce. Status dospělého 
dává člověku s mentálním postižením i málo placené zaměstnání. Být činným je vrozeným 
atributem člověka na základě působení vnitřních impulzů [3]. Pracovat znamená být činný 
pro realizaci společensky uznávaného cíle. Pracovat si člověk musí osvojit v průběhu svého 
života. 

Myslím si, že tyto důvody víc než dokazují, že je správné zaměstnávat osoby s mentálním 
postižením a že je nutné tuto problematiku řešit. Je důležité vytvářet vhodné pracovní 
prostředí, které bude znevýhodněným lidem pomáhat překonávat veškeré překážky. 

3.2 Pracovní potenciál lidí s mentálním postižením 
V rámci jednoho z výzkumů veřejného mínění v Evropě vyplynulo, že lidé s mentálním 
postižením jsou chápáni jako nejvíce znevýhodněná skupina na pracovním trhu. 80 % re-
spondentů uvedlo, že podle jejich názoru mají lidé s mentálním postižením menší šanci než 
ostatní a jejich diskriminace je o něco málo odůvodněnější, než je tomu u ostatních diskri-
minovaných skupin, například z důvodu etnika či náboženství [22]. Podle mého názoru si 
většina veřejnosti myslí, že lidé s mentálním postižením mohou najít uplatnění jen v chrá-
něných dílnách. Nyní bych se tedy ráda věnovala tomu, jaké jsou vlastně pracovní možnosti 
a schopnosti u lidí s mentálním postižením. Nejprve představím konkrétní stupně mentál-
ního postižení, u kterých je možná nějaká forma zaměstnání. Poté se zastavím u pojmů, 
které charakterizují všechny lidi s postižením vstupující do zaměstnání. Také zmíním proč 
je psychika člověka důležitá v otázce zaměstnanosti a jakým funkcím osobnosti je třeba 
věnovat pozornost při posuzování pracovního potenciálu. A nakonec nezapomenu uvést 
důležitou roli motivace, která má také určuje pracovní výkon člověka s postižením. 

Mentální retardace je rozdělena do jednotlivých stupňů, kdy každý má svoji charak-
teristiku. Mezinárodní klasifikace nemocí vymezuje jednotlivé stupně mentální retardace 

2Deklarace práv byla vyhlášená na Valném shromáždění OSN dne 20. prosince 1971 a zaručuje ochranu 
práv lidí s mentálním postižením [19] 
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jako kontinuum, které je dáno hodnotou IQ. Tato hodnota by ale neměla být přeceňována, 
jelikož nás informuje o celkové rozumové úrovni jedince, ale už nemluví o kvalitativních 
zvláštnostech inteligence konkrétní osoby[3]. Pro zapojení lidí s mentálním postižením do 
pracovního procesu je důležité chápat jejich psychické zvláštnosti, které ovlivňují možnosti 
jejich pracovního uplatnění. Z hlediska těchto možností jsou důležité tři stupně mentální 
retardace, kdy každý pak má jiné možnosti pracovního zapojení. 

1. První z nich tvoří lidé s lehkou mentální retardací. Ti se po ukončení školní do-
cházky mohou vyučit v prakticky zaměřených oborech a uplatnit se v jednoduchých 
praktických zaměstnáních. Novým a složitým situacím nemusí rychle porozumět, a 
tak vyžadují občasnou podporu. Pracovní uplatnění je možné jen manuální, mohou 
bydlet zcela samostatně, nebo efektivně využívat služeb podporovaného nebo chrá-
něného bydlení. Podle Jeníčkové [23] je jejich pracovní zapojení ze sociálního hlediska 
žádoucí a z ekonomického je nutné respektovat hranice jejich výkonnosti. Udává se, 
že tuto skupinu tvoří kolem 70 % lidí s mentální retardací. 

2. Druhým stupněm jsou lidé se středně těžkou mentální retardací, kteří jsou schopni 
vykonávat jednoduchou manuální práci, ale potřebují dobře zajištěný dohled. Mohou 
být také úspěšně zapojeni do programu podporovaného zaměstnávání. Někteří jsou 
schopni žít poměrně samostatným životem, například v rámci programů chráněného 
bydlení s vhodně upravenými vnějšími podmínkami. Jejich pracovní zapojení je ze 
sociálního hlediska ještě možné, a to na základě individuálního posouzení. Z ekono-
mického je pak problematické až neúnosné. Tuto skupinu tvoří přibližně 15 - 20 % 
lidí s mentální retardací. 

3. Posledním stupněm je těžká mentální retardace. Tito lidé mohou být zapojeni do 
dílčích pracovních činností pod dohledem, mohou také pracovat v chráněných dílnách 
a ve výjimečných případech i v rámci podporovaného zaměstnávání. Lidé s těžkou 
mentální retardací, kteří jsou zapojení do běžné společnosti, vyžadují rozsáhlou a 
vysoce individualizovanou podporu. Skupinu tvoří asi 5 - 10 % lidí s mentálním 
postižením. 

Z charakteristik lidí s mentálním postižením plyne [23]: 

• nízká schopnost osvojit si mnohdy i velmi jednoduché pracovní návyky, 

• pomalejší adaptační proces se zvýšenými nároky na jeho řízení, 

• nízká a značně kolísavá pracovní výkonnost (po stránce kvantitativní i kvalitativní), 
velmi variabilní případ od případu, 

• nutnost stálého odborného dozoru nad pracovní činností pracovníka s mentálním 
postižením. 
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Dále se uvádí, že hlavním a podstatným požadavkem při pracovním zapojení člověka se 
zdravotním postižením bude vždy zachování jeho zbytkového pracovního potenciálu a podle 
možností jeho další rozvíjení. V prvé řadě je potřeba rozhodnout o druhu práce, kterou 
bude jedinec vykonávat. Spolu s tím pak posoudit časový režim, tedy úvazek, pracovní 
tempo, množství přestávek apod. Pak je nutné rozhodnout, zda bude potřeba pracovníka 
rekvalifikovat. Je důležité zvážit pracovní prostředí, značnou roli budou hrát ergonomická 
kritéria pracovního místa s ohledem na druh zdravotního postižení. Dále je třeba posoudit 
otázku přímé fyzické zátěže a návaznost pracovních úkonů na pracovní program. Také je 
posuzováno hledisko sociální, zda člověk bude pracovat samostatně, ve skupině, nebo pod 
dohledem. A v neposlední řadě je důležitý rozhovor mezi vedoucím pracovníkem a člověkem 
se zdravotním postižením. 

Co vlastně charakterizuje všechny osoby se zdravotním postižením, kteří vstupují do 
pracovního procesu? Za primární charakteristiku lze podle Jeníčkové považovat změněnou 
pracovní schopnost. Toto označení se používá pro všechny osoby se zdravotním postiže-
ním, kteří mají v důsledku závažných psychosomatických obtíží omezený výběr a možnosti 
přípravy na povolání. V souvislosti s touto charakteristikou uvádí tři nejčastěji používané 
pojmy: 

1. Pracovní potenciál je nejčastěji definován jako komplex psychických a tělesných dis-
pozic a kvalifikačních předpokladů osoby se změněnou pracovní schopností. 

2. Zbytkový pracovní potenciál lze charakterizovat jako soubor zachovalých a nenaru-
šených psychosomatických schopností, znalostí a dovedností. 

3. Pojem pracovní schopnosti je často rozšiřován o pracovní charakteristiky prostředí, 
do něhož je člověk se zdravotním postižením zařazen. 

Při posuzování skutečných pracovních možností také hrají roli funkce osobnosti. Mezi 
ty nejdůležitější patří dle Jeníčkové následující: 

• základní rys osobnosti a její skladba - v důsledku zdravotního postižení se nemusí 
měnit, 

• inteligence, vlohy, schopnosti, nadání a talent - k určité práci se dají ovlivnit kvali-
fikační a pracovní přípravou, 

• schopnost zpracovávat informace - můžeme rozvíjet pracovní a kvalifikační výchovou, 
která má v pracovním procesu lidí se zdravotním postižením zvláštní význam, 

• představivost, tvůrčí myšlení, imaginace a intuice - se silně rozvíjejí těmi částmi 
kvalifikačního potenciálu, které člověk získává přípravou na určité povolání, 

• vůle, adaptabilita a vitální schopnosti - velmi zvyšují kvalifikační potenciál, 

• paměť, pozornost a schopnost soustředění - jsou nutnou podmínkou každého pracov-
ního začlenění a součástmi kvalifikačního potenciálu, 
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• aspirační úroveň a motivační zaměření - mohou výrazně ovlivnit vnější okolnosti, se 
kterými je potřeba počítat při řízení a zadávání úkolů, 

• dosavadní vědomosti a znalosti, pracovní návyky a dovednosti - určují perspektivu 
dalšího kvalifikačního rozvoje a jsou důležité při rozhodování a rekvalifikaci jedince, 

• sociabilita a sociální role - jsou schopnosti navazování potřebných kontaktů, které 
jsou důležité pro adaptaci v jakémkoli pracovním kolektivu. 

Jestliže se ptáme jaký má psychika člověka s postižením vztah k pracovní činnosti, 
je důležité zmínit, že současná moderní organizace práce klade na psychiku velké nároky. 
Pracovní prostředí může povzbuzovat k lepšímu výkonu, nebo ho také tlumit. Častým 
argumentem, proč by lidé se zdravotním postižením neměli pracovat také bývá, že neumí 
zvládat krizové situace. V obecné ani speciální psychologii prý ale nejsou žádné objektivní 
důkazy toho, že nějaké zdravotní postižení vytváří charakterově jednoznačný typ, který by 
se měl odlišovat od zdravých jedinců [23]. V typově podobných stresových a frustrujících 
situacích reagují zdraví lidé stejně jako lidé se zdravotním postižením. 

Dalším důležitým faktorem v otázce pracovního potenciálu je pozitivní motivace, která 
je nutnou podmínkou k pracovní činnosti a hraje u lidí se zdravotním postižením velkou roli. 
Měla by člověka k práci přitahovat a poté mu přinášet vnitřní uspokojení. Opakem je potom 
negativní motivace, která může vzniknout například z pocitu nedocenění, nebo v případě, 
že se člověku neposkytne potřebná pomoc. Tato pak způsobuje nechuť k pracovní činnosti, 
k nositeli negativní motivace a pokud trvá delší dobu, z pracovníka se stává negativista 
bez kladného vztahu jak k lidem, tak k práci. Je třeba klást důraz na to, aby pracovník 
se zdravotním postižením cítil, že patří do určitého kolektivu a že jeho úsilí je dostatečně 
uznáváno. 

Z diagnózy mentální retardace vychází důsledky a omezení, které nejsou u všech lidí 
s tímto postižením stejné. Stejně jako mají odlišné schopnosti zdraví lidé, záleží i v tomto 
případě na individualitě každého. Jestliže se budeme zajímat hlavně o schopnosti dotyčného 
člověka s postižením a ne jen o jeho omezení, můžeme zjistit, že i lidé s postižením mohou 
vykonávat řadu prací. Někteří z nich vyžadují sice větší podporu při výběru vhodného 
zaměstnání a zácviku, ale když je jim potřebná podpora poskytnuta, mnozí se mohou stát 
ve své práci úspěšní. 

3.3 Vzdělávání dospívajících a dospělých lidí s men-
tálním postižením 

Vzdělání hraje v problematice zaměstnávání lidí s postižením důležitou roli. Vždyť zdraví 
lidé musí také chodit do různých škol, aby se připravili na své budoucí povolání. V tomto 
ohledu je také důležité, koho chceme vzdělávat. Počáteční vzdělávání lidí s mentálním 
postižením většinou probíhá na základní škole praktické a základní škole speciální ( bývalá 
zvláštní a pomocná škola). Poté mohou žáci dle svých možností pokračovat na odborných 
učilištích nebo praktických školách. Základním vzděláním se zabývat nebudu, ale ráda bych 
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se věnovala vzdělávání dospívajících a dospělých lidí s mentálním postižením. Nejdříve se 
ale zastavím u samotného období dospívání a dospělosti spolu se specifiky u lidí s mentálním 
postižením. Představím praktickou školu, uvedu strategii celoživotního vzdělání hrající ve 
vzdělávání lidí s mentálním postižením velkou roli. A na konec představím vzdělávání 
dospělých a jeho formy. 

Období dospívání a dospělosti 

Období dospívání (adolescence) obvykle začíná kolem patnáctého roku a končí dospělostí 
[24], tedy zhruba ve dvaceti až dvaadvaceti letech. Dochází v něm k tělesné dospělosti a 
psychickému vývoji osobnosti. V tomto období je velmi aktuální příprava na povolání, do-
končení studia a nástup do zaměstnání, ale také například budování partnerských vztahů, 
první zkušenosti s alkoholem případně jinými drogami a příprava na rodinný život. Už z to-
hoto výčtu je patrné, že mladí lidé s mentálním postižením nedostávají šanci většiny těchto 
aktivit dosáhnout. Jsou pod neustálým dohledem institucí nebo rodičů, kteří se s dospívá-
ním svých dětí nesmiřují lehce. Dospívající už není dítětem závislým na rodičích, ale ještě 
není ani dospělým. Šiška [1] uvádí Jenkinse, který tvrdí, že pro mladého člověka s men-
tálním postižením období adolescence téměř neexistuje. Jeho život předurčují očekávání, 
postoje, hodnoty a předsudky společnosti, která vnímá postižení jako osobní tragédii. Toto 
postižení pak vyžaduje odborný zásah, o kterém jedinec nemůže spolurozhodovat. Pokud 
se ale přesto ze školáka stane dospělý, který se utvrzuje ve svém špatném zdravotním stavu, 
pak se nelze divit, že se smíří s pasivní rolí závislého příjemce péče. Pro tento potřebný 
přechod k dospělosti je potřeba mnoho podpůrných komunitních služeb, kterých je v České 
republice málo. 

O dospělosti lze obecně říci, že je charakterizována určitou úrovní osobní i společenské 
odpovědnosti. Dospělost je popsána mnoha definicemi, které je ale těžké sjednotit, protože 
rozlišujeme dospělost biologickou a duševní. Beneš [1] definuje dospělého člověka ve smyslu 
vzdělávání jako osobu, jejíž hlavní sociální role lze charakterizovat statusem dospělého a 
která zároveň ukončila svoji vzdělávací dráhu ve formálním vzdělávacím systému (podle 
této definice nejsou dospělými ti, kteří byli například zbaveni školní docházky). Šiška [1] 
uvádí Coffielda, který konstatuje, že mladý člověk se stává definitivně dospělým tehdy, když 
se stane zaměstnaným. Dlouhodobá nezaměstnanost potom staví člověka do sociálního 
neurčitá mezi stádiem dětství a dospělosti. Určení biologické dospělosti je tedy jednodušší, 
než rozhodnutí o dospělosti duševní, která souvisí s proměnlivými socio-kulturními faktory. 

Praktická škola 

Praktická škola je určena žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, které vyplývají ze 
snížené úrovně rozumových schopností. Dále žákům s více vadami, kteří ukončili povinnou 
školní docházku v základní škole praktické, základní škole speciální, v nižším než devátém 
ročníku základní školy a v odůvodněných případech v devátém ročníku základní školy. 
V praktické škole si žáci mohou doplnit a rozšířit všeobecné vzdělání a osvojit si vědomosti 
a dovednosti potřebné k výkonu konkrétních jednoduchých činností v různých profesních 
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oblastech i v každodenním životě. 
Dle školského zákona [25] § 185 odst. 3 je praktická škola střední školou a vztahuje se na 

ni vše, co se týká středních škol. Žák, který úspěšně ukončí vzdělávací program praktické 
školy v délce 1 roku nebo 2 let denní formy tak dosáhne středního stupně vzdělání (§ 58 
odst. 1, 2). Žák by se měl v průběhu studia naučit nejrůznějším dovednostem. Vzdělávací 
program klade důraz zejména na vypěstování kladného vztahu k práci, na rozvoj komuni-
kačních dovedností, základní orientaci v celospolečensky závažných problémech, kultivaci 
osobnosti, výchovu ke zdravému životnímu stylu, dosažení maximální možné míry samo-
statnosti a posílení předpokladů sociální integrace. Žáci jsou vzděláváni v následujících 
šesti oblastech: vzdělávání jazykové a literární, osobnostní a občanský rozvoj, matematické 
vzdělávání, estetické vzdělávání, rozvoj tělesné kultury a praktické dovednosti. 

Absolvent této školy by měl zvládat základní pracovní dovednosti, návyky a pracovní 
postupy potřebné v každodenním životě i v budoucí profesi. Chápat význam práce v životě 
člověka, znát zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce. Rozumět zá-
važnosti rozhodování o své budoucí životní a profesní orientaci, a také být motivován k roz-
šiřování a prohlubování svých vědomostí a dovedností. Absolventi se pak mohou v rámci 
svých možností a individuálních schopností uplatnit přiměřeným výkonem při pomocných 
pracích ve zdravotnictví, v sociální péči a službách, ve výrobních podnicích, v zemědělství, 
případně v chráněných pracovištích. 

Celoživotní vzdělávání 

Novinkou dnešní doby se stalo tzv. celoživotní vzdělávání. Toto učení [5] spojuje individu-
ální i společenský rozvoj ve všech směrech a prostředcích - v rámci formalizovaném, tedy 
ve školních institucích, v zařízeních odborné přípravy; terciálním vzdělávání, vzdělávání 
dospělých; v prostředí neformálním, tedy doma, v zaměstnání a v jiných společenských 
celcích. 

Pro lidi s mentálním postižením je to významný posun, protože potřebují celoživotní 
podporu v učení i vedení. Pokud dospělého s mentálním postižením necháme bez dalšího 
vedení, bude své dovednosti a návyky ztrácet [26]. Potřeba celoživotního vzdělání vychází 
z rychlého rozvoje v různých oblastech informačních technologií i jiných výrobních pro-
cesech. Jak už bylo řečeno, učení se neodehrává jen ve škole, ale také doma. Principy 
celoživotního učení [1] vychází ze základních cílů vzdělávání. Těmi jsou přispívání k indivi-
duálnímu, kulturnímu a ekonomickému blahu a ke kvalitě života každého člověka. Zvyšování 
zaměstnavatelnosti a co nejefektivnější využívání lidských zdrojů. Důležitost této strategie 
vzdělávání například dokazuje, že vytvoření a zavedení komplexního systému celoživotního 
učení je zařazeno mezi politické priority jak v České republice, tak i v Evropské unii [27]. 
Rozvinuté země se snaží vzdělávání co nejvíc sloučit s životem celé společnosti a odstra-
ňovat bariéry spojené s tradičním školstvím. Pojetí celoživotního učení obsahuje kurzy, po 
jejichž dokončení účastníci neobdrží státní osvědčení, ale tyto kurzy dávají právě lidem 
s mentálním postižením možnost se dál vzdělávat. Dnešní doba hlásá, že škola patří všem. 
Rovnocenný přístup ke kvalitnímu vzdělání a celoživotnímu vzdělávání umožňuje lidem se 
zdravotním postižením, aby se plně zapojili do společnosti a zlepšili si tak svou životní 
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úroveň. 
Součástí celoživotního učení je vzdělávání dospělých, které se také snaží překonávat ne-

rovnosti ve vzdělávání. Je druhou šancí pro ty, kteří z nějakých důvodů nezvládli počáteční 
vzdělání. A je také pro ty, kteří si potřebu a důležitost poznání uvědomí až po ukončení spe-
ciální školy. Vzdělávání dospělých je proces, ve kterém se dospělý člověk aktivně, systema-
ticky a kontinuálně učí za účelem změny znalostí, názorů, hodnot, schopností a dovedností. 
Do cílové skupiny dospělých pak patří ti, jejichž hlavní sociální role lze charakterizovat sta-
tusem dospělého a kteří také ukončili vzdělávání ve formálním systému. Dospělý přestává 
být pouhým žákem či studentem, ale jeho hlavní sociální role jsou naplňovány v práci, 
rodině a sociálním životě. Toto vzdělávání se v dnešní době stalo pozoruhodným jevem 
edukace, jež vyžaduje rozdílné formy vyučování. 

Vzdělávání dospělých se dělí do dvou forem [1]. 
Základní školní vzdělávání dospělých nenavazuje na žádné předešlé vzdělání. Do-

spělý zde získává základní znalosti a dovednosti, které se běžná populace učí na základní 
škole, základní škole praktické, nebo základní škole speciální. 

Další vzdělávání je vymezeno jako všeobecné nebo odborné a navazuje na předešlé 
vzdělání získané v mladším věku. Toto odborné vzdělávání usnadňuje přechod ze školy 
do zaměstnání těm, kdo ještě nenašli stálou práci a slouží jako nástroj aktivní politiky 
zaměstnanosti pro ty, kteří už práci ztratili, nebo jim tato ztráta hrozí. 

Dalšího vzdělání je možné dosáhnout v pokračovacím vzdělávání nebo dalším profesním 
vzdělávání, které probíhá často už na pracovišti. Do této kategorie vzdělávání na pracovišti 
je možno zařadit model podporovaného zaměstnávání, jež se stal důležitým nástrojem 
aktivní politiky zaměstnanosti v Evropské unii. Tomuto modelu se budu podrobněji věnovat 
v samostatné kapitole. 

Další vzdělávání lze realizovat také v rámci dobrovolných organizací, což je velmi ob-
líbené spíše v zahraničí. Dochází tak k odstraňování sociálního vyloučení, integrování do 
společnosti a zapojení jedince do rozhodování. Dobrovolník často po krátkém zaškolení je 
často schopný kvalitnější práce než vyhořelý profesionál po několikaleté praxi. Ovšem vyšší 
kvalifikovanost u nás hraje důležitější roli, než spontánní zájem o práci [1]. 

Učení dospělých lidí s mentálním postižením má své zvláštnosti. Jak uvádí Vágnerová 
[26], jejich schopnost učit se, je vždy omezená, ať už méně či více. Důvodem je snížená 
koncentrace pozornosti a paměti, omezená motivace, deficity v odhadu vlastních možností 
a nedostatečné porozumění obsahu. Co je vlastně obsahem vzdělávání u těchto studentů? 
Příprava na povolání dnes v tomto vzdělávání stále převažuje. Domnívám se, že by tato 
příprava měla být stěžejním úkolem tohoto vzdělávání. Někteří zastávají názor, že příprava 
na povolání v rámci kurikula dalšího vzdělávání smysl nemá. Šiška [1] uvádí dilema Hegarty, 
zda se má obsah dalšího vzdělávání orientovat na svět práce nebo se spíše zaměřit na 
přípravu pro životní styl, ve kterém zaměstnání hraje méně významnou roli. Příprava na 
životní styl je prý více realistická, protože styl není určen vidinou stálého zaměstnání. 

Dospívající lidé s mentálním postižením mají horší podmínky pro vstup do dospělosti. 
Služby profesního poradenství, které slouží mladým lidem bez postižení jsou v tomto pří-
padě nutností k lepšímu přístupu absolventů speciálních škol na pracovní trh. Je důležité 
pracovat na zvýšení sebevědomí, sebedůvěry a sebehodnocení všech mladých lidí s mentál-
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ním postižením, kteří se chystají přejít z období dospívání do dospělosti. 

3.4 Problematika přechodu ze školy do zaměstnání 
Přechod ze školy do zaměstnání je významným okamžikem pro všechny mladé lidi a pro ty 
s postižením ještě významnějším. Jenže uskutečnit tento přechod není jednoduché. Hlavní 
problémy, kterým čelí lidé s postižením, jejich rodiny i profesionálové se vztahují právě k to-
muto přechodu [28]. Mnoho rodičů dospívajících lidí s mentálním postižením po ukončení 
školní docházky stojí před otázkou, co dál? V této části se budu tedy věnovat problematice 
přechodu ze vzdělávacího procesu do zaměstnání. Nejprve se zmíním, jak tato oblast sou-
visí se strategií celoživotního učení, představím tento přechod z pohledu dvou evropských 
definic spolu se šesti klíčovými oblastmi, které se k přechodu vztahují. A v poslední řadě 
seznámím s individuálním plánem přechodu a jeho přínosem. 

Toto období je pro většinu mladých lidí s postižením velmi těžké. Učební obory pro 
všechny nepřichází v úvahu a zaměstnanecké vyhlídky nejsou vždy nejlepší. Nezdařený 
nástup do zaměstnání pak může vést k myšlence, že veškeré vzdělávání a dosažené školní 
výsledky jsou zbytečné a bez jakékoliv hodnoty. V této době pak mohou také ztrácet 
návyky naučené ve škole a postupně i motivaci k tomu svou situaci změnit. Šance na 
získání zaměstnání jsou pro některé tak malé, že je lepší se tomuto stresu raději vyhnout 
a vůbec práci nehledat. 

Jedním z úkolů strategie celoživotního učení je pomoc lidem v této nelehké životní 
etapě. Vznikají tak různé podpůrné programy, které nabízí několik nevládních organizací. 
Těmi jsou například Rytmus a Máme otevřeno, jimž se ještě budu věnovat konkrétněji. 
Vzdělávací instituce a dobrovolné organizace ve vyspělých zemích pořádají přípravné kurzy 
a tranzitní programy sloužící mládeži s mentálním postižením k překonání této přechodné 
doby. Přivádí mladé lidi do pracovního prostředí, převádí jejich dovednosti do výrobní sféry 
a pomáhají se sociálními vztahy na pracovišti [1]. Především tato podpora pak rozhoduje 
o tom, zda umístění na pracoviště bude úspěšné. 

Cílem tranzitních programů je především: 

• naučit žáky, co vše obnáší být zaměstnaný, například pravidelná docházka, dojíždění 
do práce, komunikace, 

• zprostředkovat pracovní zkušenosti související s prací na běžném pracovišti, 

• zajistit v rámci otevřeného pracovního trhu pracovní příležitosti odpovídající schop-
nostem jednotlivých žáků. 

Jak je vlastně definován přechod ze školy do zaměstnání? Publikace Evropské agentury 
pro rozvoj speciálního vzdělávání s názvem Individuální plán přechodu do zaměstnání [28] 
uvádí, že koncept tohoto přechodu uvádí každý mezinárodní dokument trochu jinak. Jako 
přiklad uvedu dvě z evropských definic. 
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Autorem první je OECD [28], kde předpokládá, že přechod do pracovního života je 
pouze jeden z přechodů, kterým mladí lidé musí na jejich cestě k dospělosti projít. V sou-
vislosti celoživotního učení, je přechod z počátečního vzdělání, středoškolského nebo vy-
sokoškolského vzdělání pouze prvním z mnoha přechodů mezi prací a učením, které mladí 
lidé podstoupí v průběhu svého života. 

Mezinárodní trh práce definuje tento přechod jako proces sociální orientace, který za-
hrnuje status a změnu role (např. od studenta k učni, od učně k pracujícímu, od závislosti 
k nezávislosti), a je stěžejní pro začlenění do společnosti. Přechod vyžaduje změnu ve vzta-
zích, v každodenní rutině a v sebeobrazu. Abychom zajistili snadnější přechod ze školy do 
zaměstnání, mladí lidé s postižením si potřebují vytvořit cíle a uvědomit roli, kterou chtějí 
ve společnosti mít. 

Jak uvádí publikace Evropské agentury dále, přechod do zaměstnání je součástí dlou-
hého a komplexního procesu zahrnující všechny etapy v životě člověka, které musí být 
řízeny co nejvhodněji. Tento přechod by měl průběžně zahrnovat spoluúčast mladých lidí 
a jejich rodin, meziresortní koordinaci a úzkou spolupráci se zaměstnavateli. 

Také je v procesu přechodu potřeba myslet na šest klíčových oblastí, kterými jsou: 

1. Proces přechodu do zaměstnání je nutné podpořit platnou legislativou a vládní poli-
tikou. 

2. Proces přechodu do zaměstnání musí mladým lidem zajistit účast a respekt k je-
jich vlastní volbě. Mladý člověk, rodina a profesionálové musí společně pracovat na 
stylizaci individuálního plánu (IPP). 

3. Součástí procesu přechodu do zaměstnání je i individuální vzdělávací plán zamě-
řený na rozvoj osobnosti mladého člověka a na jakékoli nutné změny v jeho školním 
prostředí. 

4. Proces přechodu do zaměstnání musí být založen na osobní angažovanosti a spolu-
práci všech zúčastněných. 

5. Proces přechodu do zaměstnání vyžaduje úzkou spolupráci mezi školami a trhem 
práce, aby si mladí lidé vyzkoušeli opravdové pracovní podmínky. 

6. Proces přechodu do zaměstnání je součástí dlouhého a složitého procesu přípravy a 
podpory mladých lidí pro vstup do ekonomického života dospělosti. 

Ve druhé části této publikace se dočítáme o nutnosti vytvoření individuálního plánu 
přechodu (IPP), což je prostředek, dokument obsahující minulost, přítomnost a vysněnou 
budoucnost mladých lidí. Měl by obsahovat informace o rodině, zdravotním stavu, způsobu 
trávení volného času, hodnotovém a kulturním pozadí, vzdělání a profesní průpravě. 

Jako se neshodují definice přechodu ze školy do zaměstnání, tak také existuje řada 
odlišných termínů než jen IPP. V některých zemích se užívá IPP a v jiných například 
individuální vzdělávací program, individuální integrační projekt, individuální profesní plán 
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atd. Přes tuto rozdílnou terminologii je zřejmé, že si evropské země uvědomují potřebu a 
prospěšnost těchto plánů. 

Důležité je též zmínit, že tento plán přechodu je úzce propojen s individuálním vzdě-
lávacím plánem (IVP), který je Evropskou agenturou pro rozvoj speciálního vzdělávání 
definován jako obsáhlý dokument, zahrnující všechny aspekty vztahující se k učení žáků 
(strategie, zajištění, výsledky) se specifickým zaměřením na vzdělání měl by být připravo-
ván co nejdříve před koncem povinné školní docházky. Snaží se vyplnit vzniklou mezeru 
mezi školou a zaměstnáním. Za vytvoření IVP zodpovídá učitel, který spolupracuje s žá-
kem, jeho rodinou a ostatními zapojenými profesionály. 

Individuální plán přechodu je zaměřen na přechodné období, kdy mladý člověk hledá 
zaměstnání a snaží se vstoupit do života dospělosti. Má pomoci zvýšit šance mladým lidem 
získat vyhovující zaměstnání. Zvýšit autonomii, motivaci, sebepojetí a sebevědomí mladých 
lidí. Vytvořit oboustranně prospěšnou situaci pro mladého člověka i pro zaměstnavatele. 
A také skloubit zájmy, přání, motivace, kompetence, zkušenosti, názory a schopnosti mla-
dého člověka s požadavky profese, zaměstnání, pracovního prostředí a podniků. Je potřeba 
zvážit pracovní podmínky prostředí, poskytnout jasný rozbor schopností mladého člověka 
a následný profesní plán, který jej připraví na skutečné pracovní podmínky. 

Tranzitní program bohužel ještě není zahrnutý do legislativy České republiky. V někte-
rých organizacích je přesto realizován agenturami pro podporované zaměstnávání. Proto 
se k němu vrátím v následující kapitole pojednávající o podporovaném zaměstnání. 

3.5 Zaměstnávání lidí s mentálním postižením 
Lidé s mentálním postižením jsou co se týče zaměstnávání zařazováni obecně do skupiny lidí 
se zdravotním postižením. I přesto se o zaměstnávání lidí s mentálním postižením v české 
odborné literatuře trochu něco dočteme. Oficiálně se ale v této problematice hovoří obecně 
o lidech se zdravotním postižením. Proto dále nebudu psát výlučně jen o lidech s mentál-
ním postižením, ale budu popisovat situaci osob se zdravotním postižením obecně, jak je 
tomu ve všech oficiálních dokumentech. S tímto také souvisí způsob, jakým se v oficiálních 
dokumentech o těchto lidech hovoří. 

Problematika zaměstnávání lidí se zdravotním postižením je široká a nese sebou pro-
blémy zdravotnické, sociální i ekonomické. Pracovní uplatnění těchto lidí předpokládá 
zvláštní ochranu a podporu, kdy je potřeba vytvářet pracovní podmínky odpovídající 
zdravotnímu postižení a systém motivačních a kompenzačních opatření jak vůči lidem 
s postižením, tak vůči jejich zaměstnavatelům [9]. Opatření musí přihlížet ke zvláštním po-
třebám osob, které vyžadují specifickou ochranu a podporu. Jsou to většinou osoby méně 
kvalifikované, s nižším vzděláním i adaptabilitou. Problém často nespočívá v samotném 
postižení, ale v jeho kombinaci s uvedenými nevýhodami. Lidé se zdravotním postižením 
mají obecně horší předpoklady pro uplatnění na otevřeném trhu práce. Díky zdravotním 
problémům mívají nižší výkonnost a vyšší absenci a někteří také vyžadují zvláštní úpravu 
pracoviště. 

Lidé s mentálním postižením mají v dnešní tržní ekonomice a jejím konkurenčním pro-
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středí těžké podmínky pro zaměstnávání. Jaké jsou tedy možnosti zaměstnávání pro tyto 
občany? Lidé s nejtěžším zdravotním postižením mohou nalézt uplatnění v chráněných díl-
nách nebo na chráněných pracovištích, jejichž smyslem není dosahovat zisku, ale poskyt-
nout alespoň částečné pracovní uplatnění a možnost podílet se na pracovní rehabilitaci. 
Zákon o zaměstnanosti deklaruje právo každého člověka s postižením na tuto rehabilitaci. 
Většinou zde bývají určité pracovní činnosti, které musí každý pracovník zvládnout. Tito 
lidé sice pracují a mohou se zde seberealizovat, ale jsou neustále jen v kolektivu lidí s po-
stižením. Tento kolektiv je většinou od běžné společnosti izolován, přestože může nabízet 
výrobky, které společnost oceňuje. Další možností jsou stacionáře, nazývané také jako cen-
tra denních aktivit, které jsou zřizovány také pro osoby s postižením. 

Jak už jsem zmínila v úvodu, ráda bych se ve své práci zabývala možností uplatnění na 
otevřeném trhu práce, ve společnosti lidí bez zdravotního postižení. A právě tuto možnost 
přináší podporovaného zaměstnávání, které je další možností zaměstnávání. 

3.5.1 Podporované zaměstnávání 
Jednou z možností zaměstnávání občanů, kteří jsou znevýhodněni jak při samotném hle-
dání, tak i při udržení práce je podporované zaměstnávání. Jak už napovídá jeho název, 
v rámci tohoto zaměstnávání se jedná o poskytování podpory, která je vysoce individuální a 
je určena specifickými potřebami konkrétního člověka [29]. Na rozdíl od ostatních možností 
se člověk v systému podporovaného zaměstnávání setkává s lidmi běžné populace a hledá 
se pro něj takové pracoviště, pracovní činnosti nebo jejich části, které určitý člověk chce 
a může dělat. Další výhodou oproti chráněnému prostředí je příležitost učit se pracovní i 
sociální dovednosti s individuální podporou přímo na pracovišti. Podporované zaměstnání 
tedy umožňuje znevýhodněným lidem na trhu práce zároveň pracovní i sociální uplatnění. 

Nyní službu podporovaného zaměstnávání představím blíže. Nejprve tedy věnuji pár 
řádků jeho historii. Představím definici a uvedu čím se tato metoda liší od chráněných 
pracovišť. Také seznámím s cílovou skupinou lidí, pro které je tato metoda určena, s cha-
rakteristikou poskytované podpory. Uvedu proč je tato metoda vhodná právě pro lidi 
s mentálním postižením a na konec poukážu na výhody i nevýhody, které sebou metoda 
podporovaného zaměstnávání nese a neopomenu ani její legislativní vymezení. 

Historie 

Podporované zaměstnávání vzniklo ve Spojených státech amerických v období druhé svě-
tové války, kdy byli do zbrojního průmyslu z důvodu nedostatku pracovních sil zapojeni 
mimo jiné i klienti ústavů pro mentálně postižené [1]. Jejich schopnost učit se a pracovat 
tehdy všechny překvapila. V šedesátých a sedmdesátých letech pak sílilo hnutí za lidská 
a občanská práva, které se stalo jedním z důvodů k deinstitucionalizaci také v oblasti 
zaměstnávání osob s postižením. 

Podporované zaměstnávání vzniklo jako alternativa k tradičním službám zaměstna-
nosti, které nebyly pro lidi s mentálním postižením účinné. Toto zaměstnávání bylo připra-
veno pro lidi, jež byli vnímáni, jako „práce neschopní". Úspěšnost podporovaného zaměst-
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návání potom ukázala, že termíny „pracovní schopnost" či „neschopnost" nevypovídají 
ani tak o konkrétních schopnostech lidí, ale spíše mluví o ochotě společnosti poskytnout 
podporu. 

Podporované zaměstnávání se v USA osvědčilo, roku 1984 bylo zakotveno v americké 
legislativě a postoupilo dál do Kanady a Austrálie. V těchto zemích se dnes tato metoda 
stala běžnou pomocí lidem s postižením. Tento druh podpory v zaměstnanosti můžeme 
najít i v zemích jako je Peru, Zambie, Hongkong a Nový Zéland. 

V devadesátých letech dvacátého století se podporované zaměstnávání dostalo do Ev-
ropy. Největšími průkopníky jsou skandinávské státy, zejména Norsko, které tuto metodu 
roku 1996 přijalo do své legislativy jako standardní službu zaměstnanosti. Do České re-
publiky podporované zaměstnávání přišlo v první polovině devadesátých let díky pomoci 
Americké vládní agentury pro mezinárodní rozvoj (USAID), konkrétně prostřednictvím se-
minářů organizace The American Jewish Joint Distribution Committee [29]. Touto samou 
cestou byl roku 1995 financován první projekt o.s. Rytmus v Praze. Stejný kontakt pak 
využila o rok později jiná nezisková organizace, Středisko asistence při pražském Jedličkově 
ústavu a postupně vznikaly i další organizace. Sociální politika [17] uvádí, že v roce 2000 
se k poskytování podporovaného zaměstnávání hlásilo 19 organizací, jejichž služby využilo 
1235 lidí. 

Definice a odlišnost 

Podporované zaměstnávání patří mezi moderní institucionálně - podpůrné mechanizmy 
a je definováno jako časově omezený komplex služeb, jehož cílem je podporovat zájemce 
o práci v tom, aby si našel a udržel místo na otevřeném trhu práce za rovných platových 
podmínek [18]. Je přitom určeno osobám znevýhodněným tak, že pro získání a udržení si 
místa potřebují dlouhodobou, individuálně přizpůsobenou podporu přímo na pracovišti. 

Tato metoda se od ostatních, např. od chráněného pracoviště liší těmito znaky: 

• okamžité umístění na pracovní místo (na rozdíl od tradičního postupu, kde je nejdřív 
trénink ve specializovaném zařízení a potom až umístění na pracoviště), 

• trénink přímo na pracovišti (dovednosti požadované pracovním místem se osoba učí 
přímo na něm), 

• konkurenceschopná práce (odměna za práci a pracovní doba odpovídají běžným pod-
mínkám), 

• zaměstnání v běžném pracovním prostředí, 

• průběžná podpora (podle potřeby postupně oslabovaná), 

• podpora „na míru šitá" podpora podle reálných možností klienta, 

• aktivní přístup uživatele služeb, který není jen pasivním příjemcem služeb. 
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Smysl podporovaného zaměstnávání 

Tato služba je určená lidem, kteří potřebují podporu jak při hledání pracovního místa, tak 
i po nástupu do zaměstnání. Díky kombinaci více znevýhodňujících faktorů, kterými je 
nejčastěji zdravotní postižení, jsou tito uchazeči ohroženi dlouhodobou nezaměstnaností. 
Podporované zaměstnání lze rozdělit do pěti fází [17]: 

• Zjišťování zájmů, schopností, možností a potřeb uživatele služby - vedle požadavků 
na pracovní místo, velikost úvazku a mzdy, náplně práce atd. se zjišťují i zájmy 
uchazeče o práci, jeho dovednosti, praxe a vzdělání. 

• Hledání vhodného pracovního místa - pracovní místa jsou vyhledávána na základě 
individuálních požadavků a uchazeč je do procesu aktivně zapojen. 

• Analýza vytypovaného místa - jsou analyzovány pracovní postupy, dovednosti nutné 
k výkonu práce, kultura a sociální vztahy na pracovišti a také přístupnost pracoviště 
pro uchazeče s postižením. 

• Porovnání potřeb a požadavků uchazeče s podmínkami a možnostmi konkrétního 
pracovního místa - výstupy z analýzy jsou porovnány s požadavky a možnostmi a 
pak se rozhodne, zda pracovní místo pro uchazeče vhodné. 

• Podpora na pracovišti - je postavena na osobní pomoci pracovního konzultanta nebo 
asistenta a zaměřená na zvládnutí potřebných dovedností, jako jsou samotné pracovní 
dovednosti, dovednosti přímo související s prací,například převléknutí do pracovního 
oděvu, a dovednosti nepřímo související, kam lze zařadit schopnost ráno včas vstát, 
nebo naučit se cestu do práce. 

Ojedinělost podporovaného zaměstnávání spočívá v tom, že neposkytuje podporu pouze 
znevýhodněným uchazečům, ale také pomáhá a poskytuje odborné poradenství jejich za-
městnavatelům. Zejména informuje o tom, jak zajistit vhodné pracovní podmínky. Smyslem 
podporovaného zaměstnávání je vyrovnání příležitostí pracovního uplatnění lidí, kteří díky 
znevýhodňujícím faktorům mají zhoršený přístup na otevřený trh práce. Díky tomu pak 
může být ohroženo jejich společenské uplatnění. 

Charakteristika podpory 

Poskytovaná podpora má následující znaky [4]: 

• Orientace na konkrétního uživatele a konkrétní pracovní místo. 

• Kontinuita při získání a zachování práce, poskytování i po uzavření pracovní smlouvy 
a také v jiných oblastech, než je zvládnutí samotné práce. 

• Časová omezenost, přizpůsobivost individuálním potřebám uživatele. 

• Možnost opakovaného využití v zájmu zachování či získání nového zaměstnání. 
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• Běžné poskytování přímo na pracovišti. 

• Osobní pomoc například v poradenství, individuálních konzultacích, doprovodech, 
zastupování, pracovní asistenci apod. 

• Příprava k práci jako součást podpory. 

• Orientace na rozvíjení přirozené podpory na pracovišti. 

• Zaměření na zvládnutí dovedností souvisejících více či méně s pracovním uplatněním. 

• Koordinace pomoci od rodiny a dalších služeb, které mohou získání pracovního místa 
ovlivnit. 

• Poskytování co nejpřirozenější podpory. 

• Aktuálnost poskytování podpory, která je k dosažení cíle momentálně nezbytná. 

• Podpora s aktivní účastí při hledání práce, dojednávání pracovních podmínek, sta-
novování míry podpory apod. 

• Podpora s příležitostí rozhodovat např. o druhu práce, místu výkonu, velikosti pra-
covního úvazku... 

• Podpora prostřednictvím vyškoleného pracovního týmu pokrývajícího potřeby uži-
vatelů. 

• Podpora a motivace zaměstnavatelům zahrnující pomoc s administrativou nutnou 
pro přijetí, úpravou pracovního místa a pracovní náplně, vytvořením podmínek pro 
přijetí v kolektivu... 

• V rámci poskytované podpory je systém spokojenosti uživatelů a dalších zájmových 
skupin. 

Cílová skupina 

Podporované zaměstnání není určeno jen lidem se zdravotním postižením, slouží také těm, 
kteří mají problémy se zneužíváním návykových látek, nebo se vrátili z výkonu trestu od-
nětí svobody či lidem bez domova. Lidé s mentálním postižením na cestě za vhodným 
zaměstnáním potřebují podporu, ke které budou mít důvěru. A právě tuto podporu na 
pracovišti založenou na vzájemné důvěře metoda podporovaného zaměstnávání poskytuje. 
Těmto lidem, kteří mají problémy přenášet naučené dovednosti z jednoho prostředí do 
druhého přinesla tato metoda velkou výhodu, protože přenesla trénink pracovních doved-
ností přímo na konkrétní pracoviště. Lidem s těžším stupněm mentálního postižení přináší 
pomoc jak získat zaměstnání v integrovaném prostředí [1]. 

Tuto podporu poskytuje zaměstnanec nebo dobrovolník příslušné agentury pro podpo-
rované zaměstnávání, který má v popisu práce: 
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• identifikovat pracovní schopnosti, dovednosti a zájmy klienta s cílem vymezit nejlépe 
vyhovující pracovní prostředí, 

• vyjednávat se zaměstnavatelem ohledně pracovního místa, 

• zpracovávat analýzy pracovního zácviku, 

• používat systematické pokyny a techniky pro vytváření sebekontroly klienta, 

• zprostředkovávat interakce mezi podporovaným zaměstnancem, zaměstnavatelem a 
spolupracovníky, 

• podle potřeby snižovat či úplně rušit míru poskytované podpory. 

Výskyt pracovních asistentů na pracovišti přináší také nevýhody. Svojí přítomností 
mohou zabraňovat vytváření sociálních interakcí a částečně také upozorňují na zdravotní 
postižení, které jedince znevýhodňuje. Proto byl vytvořen model tzv. přirozené podpory, 
která je nejvhodněji poskytována spolupracovníkem. 

Výhody a nevýhody 

Program podporovaného zaměstnávání má spoustu výhod, jako jsou [30]: 

• větší příležitost k zapojení se do života společnosti, 

• větší možnosti rozvoje a využití přirozené podpory na pracovišti, 

• možnost individuální podpory založené na potřebách pracovníka i zaměstnavatele, 

• flexibilita podpory, 

• široká škála pracovního uplatnění (neomezená jen několika profesemi jako v chráně-
ných dílnách), 

• možnost větší mzdy a dalších sociálních výhod, 

• větší šance najít práci v požadovaném místě, např. místo bydliště, trasa MHD... 

Přes tyto nesporné výhody má tato služba i svou jedinou nevýhodu, která spočívá ve 
finanční i časově náročné podpoře na začátku zaměstnání. 

Jana Mlnaříková 32 



UK PedF - SPPG KAPITOLA 3. POPIS PROBLEMATIKY 

Legislativní úprava 

Podporované zaměstnávání se ukazuje jako účinný nástroj bojující proti nezaměstnanosti 
nejen lidí se zdravotním postižením. Nabízí se otázka, zda je tato metoda nějak zahrnuta 
do legislativy CR, tedy do zákona o zaměstnanosti [6]. Pojem podporované zaměstnávání 
v zákoně ani jeho prováděcí vyhlášce nenajdeme. Vládní návrh zákona původně legisla-
tivní úpravu podporovaného zaměstnávání neobsahoval, ale nakonec byl přijat alternativní 
návrh, který umožňuje využít pro poskytování a financování této metody pracovní rehabi-
litaci3, které se věnuje jiná kapitola této práce. Za těchto okolností může pak agentura pro 
podporované zaměstnávání uzavřít s úřadem práce dohodu o zabezpečení pracovní rehabi-
litace a na jejím základě poskytovat své služby pro evidované uchazeče o zaměstnání. Znění 
paragrafu 69 byla tedy provedena právě za účelem legislativní úpravy podporovaného za-
městnávání a to na základě požadavků poskytovatelů této služby [32]. Tato úprava se ale 
týká jen lidí se zdravotním postižením, pro ostatní lidi znevýhodněné na trhu práce z jiných 
důvodů je potřeba využívat jiných nástrojů, méně vhodných, jako například poradenství. 

Závěrem bych chtěla podotknout, že vzhledem k nepoměru výhod a jediné nevýhody 
je patrné, že tato metoda podpory zaměstnance s postižením na běžném pracovišti přináší 
znevýhodněným lidem na otevřeném trhu práce šance jak žít normální život a přitom zažít 
alespoň malou ekonomickou nezávislost. 

3.5.2 Nestátní organizace poskytující služby podporovaného za-
městnávání 

Nejdříve bych ráda představila organizaci Česká unie pro podporované zaměstnávání [4], je-
jíž poslání je formulovat, šířit a podporovat myšlenku podporovaného zaměstnávání v České 
republice. Svoji činnost zahájila v únoru roku 2003 na základě finančních prostředků zís-
kaných z projektu EQUAL „Podporované zaměstnávání - rozšíření metodiky, národní a 
evropská spolupráce". Mezi zakládajícími členy patří také dvě organizace, jejichž pracovníci 
vznik Unie iniciovali. Jsou to občanská sdružení Rytmus a Společnost DUHA - integrace 
osob s mentálním postižením. 

Kde se tedy můžeme se službami podporovaného zaměstnávání setkat? Jak už bylo 
zmíněno k tomuto účelu vznikly po celé CR různé agentury, což jsou organizace zabývající 
se cíleně pomocí znevýhodněným občanům při hledání a udržení pracovního uplatnění, a 
to jak u běžných zaměstnavatelů, tak i v regionech, kde je hledání práce velmi obtížné [33]. 
Vzhledem k jejich početnosti bych nyní představila pouze ty, které fungují na území Prahy 
a které jsem v rámci výzkumu oslovila. 

Občanské sdružení Rytmus 

První organizací [33], která se začala specializovat na problematiku začleňování dětí a do-
spělých lidí s mentálním a kombinovaným postižením do běžného života, byla Agentura 

3§ 69 odst. 2 [31] 
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Rytmus. Vznikla v Praze v květnu 1998, navázala na zkušenosti občanského sdružení Ryt-
mus, které vzniklo o čtyři roky dříve a zajišťovalo služby umožňující dětem i dospělým 
lidem žít, vzdělávat se a pracovat mezi lidmi bez postižení. Posláním agentury je napomá-
hat začlenění do běžného života v oblasti vzdělávání, pracovního uplatnění, volného času 
a každodenních aktivit, např. nakupování, cestování a sebeobsluha. Vzhledem k různoro-
dosti těchto oblastí se budu dále zabývat pouze těmi programy a projekty, které spadají 
do problematiky zaměstnávání lidí postižením. 

Organizace Rytmus ve snaze reagovat na problematiku přechodu ze školy do zaměstnání 
vytvořila program pracovní praxe sloužící studentům s mentálním postižením v posledním 
ročníku praktické školy [30]. Studenti musí být 18 let staří, během jednoho nebo dvou 
let ukončit školní docházku, mít větší postižení a splňovat předpoklad, že budou zařazeni 
do programu podporovaného zaměstnávání. Program přechodu spočívá v tom, že žáci tři 
odpoledne v týdnu pracují na běžném pracovišti pod dohledem pracovních instruktorů. 
Program poskytuje vytvoření plánu praxe, nalezení vhodného pracoviště, zaučení, pra-
covní asistenci a jednání se zaměstnavatelem. Cílem programu pak je usnadnit přechod 
do zaměstnání, rozšířit pracovní zkušenosti, aby měli představu co mohou po škole dělat. 
Dále dát studentům možnost získat konkrétní pracovní návyky a dovednosti. Na konec 
najít pracoviště, kam dotyčný nastoupí a současně jej zde zaučit. Z oblasti pracovního 
uplatnění bych ráda blíže uvedla již zmíněný pilotní projekt s názvem Ověření komplexu 
služeb podporovaného zaměstnávání v CR, jehož realizátorem bylo ve spolupráci s dalšími 
organizacemi občanské sdružení Rytmus. 

Projekt zahájený v prosinci 2000 a ukončený v červnu 2002 byl důležitým pokusem 
o rozvoj a rozšíření této metody zaměstnávání. Byl financován Americkou vládní agen-
turou pro mezinárodní rozvoj (USAID) a podpořil ho také Fond aktivních opatření trhu 
práce Phare. Projekt se konal v sedmi regionech a v jeho rámci vznikly čtyři nové agen-
tury, Pondělí ve Šluknově, Rytmus Litvínov, Rytmus Chrudim a Rytmus Písek [36]. Ty 
se připojily k agenturám již fungujícím, což byly o.s. Koník v Českých Budějovicích, o.s. 
Spolu v Olomouci a o.s. Rytmus v Praze. Aktivně se také zapojily místní úřady práce a 
speciální školy. 

Cílem bylo ověřit norskou metodiku podporovaného zaměstnávání a vytvořit vlastní 
metodiku upravenou pro podmínky CR. Projekt ověřil možnosti spolupráce především 
s úřady práce a měl napomoci tomu, aby se podporované zaměstnávání stalo nástrojem 
aktivní politiky zaměstnanosti. Výstupy z projektu byly splněny a dokonce překročeny. 
V průběhu projektu bylo u 143 různých zaměstnavatelů celkem zaměstnáno 127 osob. 
Nejvíce (46) uživatelů našlo práci v pomocných a obslužných profesích. V rámci projektu 
bylo proškoleno či rekvalifikováno 33 zaměstnanců agentur. Základní informace a školení 
o způsobu a možnostech podporovaného zaměstnávání získalo celkem 338 uživatelů. Mezi 
školenými a rekvalifikovanými bylo 223 v evidenci úřadů práce, což představuje dvě třetiny 
všech školených. Toto číslo ukazuje na dobrou spolupráci s úřady práce. V rámci pro-
jektu vzniklo také Centrum pro podporované zaměstnávání, které zorganizovalo několik 
vzdělávacích akcí, např. rekvalifikace pro budoucí pracovní konzultanty/asistenty, týdenní 
stáže pro nové pracovníky agentur, supervize pro agentury a semináře o podporovaném 
zaměstnávání pro veřejnost. 
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V současnosti poskytuje agentura spoustu služeb, kurzů a stále realizuje nějaké pro-
jekty. Mezi sociální služby patří například sociální rehabilitace, která je prováděna metodou 
podporovaného zaměstnávání [37]. Zaměřuje se na posilu osobních kompetencí, schopností 
a dovedností člověka, aby mohl využívat běžné společenské zdroje a fungovat v přirozeném 
prostředí, zejména v oblasti zaměstnání a v návaznosti pak i ve všech dalších oblastech 
kulturního a společenského života. 

Občanské sdružení Máme otevřeno 

Posláním občanského sdružení Máme otevřeno je podporovat lidi se speciálními potřebami, 
převážně s mentálním postižením a autismem v oblasti obhajoby jejich práv, uplatnění na 
trhu práce a volnočasových aktivit. Sdružení se snaží rozvíjet dobrovolnictví a oslovovat 
společnost tak, aby co nejvíce lidí „mělo otevřeno". Ráda bych představila jen ty programy, 
které se věnují problematice zaměstnávání, přesto že sdružení nabízí spoustu jiných a také 
zajímavých programů. 

Organizace poskytuje informační a poradenské centrum fungující prostřednictvím te-
lefonu, e-mailu, internetové a osobní poradny [38]. Jedním z jeho nástrojů je internetový 
portál www.dobromysl.cz, který přináší velmi zajímavé až hůře dostupné informace. Je 
určen hlavně rodinám lidí s mentálním postižením a lidem z pomáhajících profesí. Zabývá 
se hlavními tématy ze života jako jsou rodina, vztahy, škola, práce, bydlení, zájmy, zdraví 
a právo. Odbornými partnery jsou například Česká unie podporovaného zaměstnávání a 
o.s. Rytmus. 

Jedním z nejdůležitějších programů v oblasti zaměstnanosti, který sdružení realizuje 
je Pracovně tréninkový program. Probíhá v pražské kavárně Vesmírná a je zaměřen na 
pracovní integraci podporu nezávislého způsobu života lidí s mentálním postižením. Pro-
gram trvá po dobu dvou let a dospělým lidem s mentálním postižením umožňuje získat co 
nejreálnější pracovní zkušenost a pracovní i sociální přípravu pro další pracovní uplatnění. 

Podmínkami účasti je mentální postižení lehkého až středního stupně nebo kombinované 
postižení, věk od osmnácti let a zdravotní stav umožňující využívání poskytované služby 
spolu se zájmem pracovat. Program se snaží se pozitivně ovlivňovat očekávání společnosti 
ohledně pracovních schopností lidí s mentálním postižením. 

Program se snaží dosáhnout několika cílů, jako například: 

• osvojit si konkrétní pracovní činnosti (obsluha hostů, příprava nápojů, mytí nádobí 
úklid), 

• naučit se práci vykonávat samostatně a zodpovědně, 

• učit se a rozvíjet vhodný způsob komunikace, 

• umět adekvátně zhodnotit svůj pracovní výkon, 

• naučit se, že výše platu souvisí s kvalitou odvedené práce. 

Jana Mlnaříková 35 

http://www.dobromysl.cz


UK PedF - SPPG KAPITOLA 3. POPIS PROBLEMATIKY 

Kapac i t a programu je velmi nízká, s lužba je poskytována souběžně deseti až jedenáct i 
lidem (v současnosti dvanácti) po dobu dvou let a třech měsíců. Během dvou až tří měsíců 
probíhá zkušební doba, kdy se účastníci seznamují s podmínkami a průběhem programu. 
Při práci je uživatelům poskytována průběžná pracovní podpora, jejíž míra klesá s růs-
tem pracovních kompetencí. Ovšem netýká se dopravy, tu musí pracovník zvládnout sám. 
Veškeré podpůrné služby poskytuje sdružení zadarmo, přičemž za vykonanou práci může 
uživatel programu dostat finanční odměnu. Několik měsíců před ukončením programu po-
tom účastníci souběžně vstupují do tranzitního programu, který sdružení také realizuje. 
Program funguje také samostatně pro zájemce mimo pracovně tréninkový program. Tran-
zitní program se orientuje na zařazování lidí s mentálním postižením na nechráněná pra-
covní místa. Náplní programu je nácvik znalostí a schopností potřebných pro vyhledávání, 
získání a udržení si pracovního místa. 

Uživatelé získávají pracovní dovednosti, jakými jsou na příklad: 

• ujasnění si vlastních možností, 

• hledání a odpovědi na inzeráty, 

• psaní životopisu, 

• přípravy na pohovor, 

• seznámení se základními pracovně - právními vztahy, 

• prosazování vlastních práv a dodržování pracovních povinností. 

Dále získávají podporu při jednáních s úřadem práce, se zaměstnavatelem, pracovní asis-
tenci při zaučení na novém pracovišti. 

Své služby poskytuje sdružení také zaměstnavatelům, kteří se rozhodli přijmout člo-
věka s postižením. Nabízí jim pomoc při úpravě pracovního místa nebo náplně práce, při 
vyřizování vstupních formalit, nebo třeba poradí s legislativou, atd. 

Občanské sdružení Společnost DUHA 

Toto občanské sdružení funguje již od února roku 1992 [34]. Jeho posláním je poskytovat 
sociální služby dospělým lidem s mentálním postižením a spolupracovat s nimi na rozšíření 
jejich životních možností se současnou reflexí daných společenských podmínek. Společnost 
svým klientům poskytuje mnoho služeb, mezi služby spadající do oblasti pracovního uplat-
nění patří v současné době program dílny a podporované zaměstnávání. 

Program dílny poskytuje dospělým osobám s mentálním postižením nutnou podporu 
k tomu, aby získali a osvojili si pracovní a sociální návyky. Cílem služby je individuální 
podpora samostatnosti klienta v oblasti pracovního uplatnění a posilování jeho zájmu na 
získání a udržení si práce na otevřeném trhu práce. Služeb programu dílny využívá několik 
desítek klientů. Program podporuje klienty v rozhodování o svém pracovním uplatnění, zda 
mají zájem o práci na otevřeném trhu práce, v chráněné dílně, nebo pouze o naplňování 
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volného času. Dále jim umožňuje vytvářet si představy o vhodném pracovním uplatnění, 
získávání zkušeností s pracovní činností, mít zájem, získat a udržet si práci. Také umož-
ňuje získávání sociálních dovedností a návyků nutných k tomu, aby si klient udržel pracovní 
místo. Podporuje vnímání sebe sama jako občana s právy i povinnostmi. Společnost pro-
vozuje keramickou dílnu, dřevodílnu, výtvarný ateliér, pekárnu, kartonážní dílnu, zahradu, 
textilní dílnu, prádelnu/mandl a kavárnu. 

Na základě potřeb klientů ostatních programů vznikl v roce 2001 program podporova-
ného zaměstnávání. Pro čekatele na službu a pro účastníky programu podporovaného za-
městnání jsou určeny Job kluby, které se konají jednou za měsíc. Cílem je zájemce o práci 
aktivně zapojit do jejího hledání a udržet jejich motivaci. Hlavní výhodou Job klubů je 
práce ve skupině, která uživatelům umožňuje vzájemnou výměnu zkušeností a využívá 
např. metody hraní rolí pro nácvik dovedností potřebných pro hledání a udržení práce.Po 
ukončení programu a v případě potřeby pak Společnost poskytuje bývalému uživateli i 
zaměstnavateli poradenství, které se týká už konkrétních situací v zaměstnání. 

Zmíněné organizace přináší lidem s mentálním postižením řadu programů, které jim 
pomáhají na jejich cestě za samostatností a nezávislostí, za tím stát se respektovaným 
členem společnosti a dostat tak šanci na plnohodnotný život. 

3.6 Co přináší zákon o zaměstnanosti pro osoby se 
zdravotním postižením 

Zákon o zaměstnanosti (dále jen zákon) [6] upravuje zabezpečování státní politiky zaměst-
nanosti, jejímž cílem je dosáhnout plné zaměstnanosti a ochraňovat před nezaměstnaností. 
Tento zákon nabyl účinnosti 1. října 2004 a přinesl několik změn ve prospěch znevýhodně-
ných lidí na trhu práce, kterými jsou zejména lidé se zdravotním postižením. 

Státní politika zaměstnanosti si klade vzhledem k problematice zaměstnávání osob zne-
výhodněných na trhu práce závazky k nimž patří přijímání různých opatření. Souhrnem 
těchto opatření, které se zaměřují na maximálně možnou úroveň zaměstnanosti je tzv. Ak-
tivní politika zaměstnanosti již zabezpečují ministerstvo práce a sociálních věcí a úřady 
práce, popřípadě další subjekty. Zákon mluví v souvislosti s touto politikou o nástrojích 
a opatřeních týkajících se i osob znevýhodněných na trhu práce včetně zdravotně postiže-
ných. Mezi hlavní principy zákona patří komplexní úprava problematiky postavení osob se 
zdravotním postižením na trhu práce. 

Zákon sám je velmi obsáhlý, procházel řadou novelizací a není vyloučené, že toto je 
definitivní podoba. Kompletní výklad by přesahoval rámec mé práce, proto jsem podle 
svého mínění vybrala jen některé důležité body týkající se zaměstnávání lidí se zdravotním 
postižením. 
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3.6.1 Důležité pojmy, vymezení osob se zdravotním postižením 
a jejich povinnosti v rámci zákona 

V zákoně se setkáme s důležitými pojmy vztahujícími se především k možnosti pracovního 
uplatnění a z toho plynoucího výdělku. Těmi jsou: plná invalidita, částečná invalidita, osoby 
s těžším zdravotním postižením a osoby zdravotně znevýhodněné. V rámci problematiky 
zaměstnanosti lidí se zdravotním postižením je důležité tyto pojmy vysvětlit. 

Co se týče plné či částečné invalidity, podmínky pro zařazení jedince do této skupiny 
jsou definovány v § 39 a § 44 zákona o důchodovém pojištění4. Občan je plně invalidní, 
jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu buď poklesla jeho schopnost 
soustavné výdělečné činnosti nejméně o 66 %, nebo je schopen pro zdravotní postižení sou-
stavné výdělečné činnosti jen za zcela mimořádných podmínek [35]. Tyto osoby se v zákoně 
nazývají také jako osoby s těžším zdravotním postižením. Do výčtu zmíněných zdravotních 
postižení pak patří například střední mentální retardace příloha č. 3 vyhlášky č. 284/1995, 
kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění. 

V mnoha evropských [1] zemích se dnes vnímá postižení spíše jako důsledek znevý-
hodňujícího prostředí a ne jako deficit jen na s t raně jedince, ale v naší právní úpravě se 
stále, nadále jako v těch předcházejících vychází z medicínského parad igmatu postižení. 
Důsledkem toho je, že pouze lékař rozhodne, zda člověk je či není osobou se zdravotním 
postižením. 

Podle zákona § 67 je osobou se zdravotním postižením a tedy také osobou, které se 
poskytuje zvýšená ochrana na trhu práce: 

• ten, koho orgán sociálního zabezpečení uznal plně invalidním (lidé s těžším zdravot-
ním postižením), 

• ten, koho orgán sociálního zabezpečení uznal částečně invalidním, 

• ten, koho orgán sociálního zabezpečení uznal zdravotně znevýhodněným (lidé, kteř í 
jsou schopni soustavně pracovat, ale jejich schopnosti mít nebo udržet si práci, zůs ta t 
v současné práci, využít dosavadní nebo získat novou kvalifikaci pods ta tně omezuje 
jejich špatný dlouhodobý zdravotní stav). 

Dlouhodobý znamená takový nepříznivý stav, který by měl podle lékaře t rva t déle než 
rok a pods ta tně omezovat psychické, fyzické nebo smyslové schopnosti a t ím i schopnost 
pracovního uplatnění. 

V zákoně se často setkáme také s pojmy zájemce a uchazeč o zaměstnání. Zájemcem 
je fyzická osoba, která má zájem o zprostředkování zaměstnání a za tím účelem požádá 
kterýkoli úřad práce v CR o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání. Této osobě pak 
úřad práce zprostředkovává vhodné zaměstnání a může jí zabezpečit rekvalifikaci. 

Uchazečem je fyzická osoba, k te rá osobně požádá o zprostředkování vhodného zaměst-
nání ten úřad práce, v jehož správním obvodu má bydliště, a za předpokladu splnění 

4zákon č. 155/95 Sb. 
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zákonem stanovených podmínek je úřadem práce zařazena do evidence uchazečů o za-
městnání. Uchazečem se ale kromě jiných nemůže stát osoba v době, po kterou je plně 
invalidní. A toto je právě důležitý fakt ovlivňující možnosti lidí s mentálním postižením na 
trhu práce. Jak jsem již zmínila, osoby se středním stupněm mentálního postižení jsou dle 
zákona plně invalidní, tudíž nemají nárok stát se uchazečem o zaměstnání. V očích zákona 
jsou neschopni trvalé a souvislé práce a nemají proto nárok ani na ochranu na pracovním 
trhu. 

3.6.2 Opatření k dosažení rovného zacházení s osobami se zdra-
votním postižením 

Důležitým opatřením k rovnému zacházení je zásada, že se osobám se zdravotním postiže-
ním při zprostředkování zaměstnání a zaměstnávání samotném poskytuje zvýšená pomoc, 
péče a ochrana na trhu práce. Dále fakt, že opatření na podporu a dosažení rovného za-
cházení s osobami se zdravotním postižením, které mají ztížené postavení na trhu práce a 
opatření pro zaměstnávání těchto osob jsou součástí státní politiky zaměstnanosti a jejím 
významným strukturním prvkem. 

Stát také při provádění této politiky zaměstnanosti spolupracuje s dalšími subjekty 
aktivními na trhu práce, zejména se sdruženími osob se zdravotním postižením. 

Při uplatňování práva na zaměstnání zákon také z důvodu zdravotního stavu zakazuje 
přímou i nepřímou diskriminaci. Nepřímou diskriminací pak může být například odmítnutí 
nebo opomenutí přijmout opatření, která jsou nutná k tomu, aby člověk se zdravotním 
postižením mohl být zaměstnán. 

3.6.3 Právo na pracovní rehabilitaci 
Pracovní rehabilitace je zákonem definována jako souvislá činnost zaměřená na získání a 
udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postižením. Představuje nový nástroj 
politiky zaměstnanosti ve vztahu k lidem se zdravotním postižením, k vyrovnání jejich 
příležitostí na trhu práce a součást celkových opatření, které vedou k plné integraci těchto 
lidí do pracovního procesu. Pracovní rehabilitace je jednou z částí rehabilitace, jež defi-
nují Standardní pravidla pro vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 
vydané OSN v roce 1993. 

Na základě žádosti osoby s postižením ji zabezpečuje a hradí úřad práce místně pří-
slušný podle bydliště osoby se zdravotním postižením. Ten také ve spolupráci s osobou 
s postižením sestavuje individuální plán pracovní rehabilitace, který by měl obsahovat 
formy, časový průběh a cíl, termíny a způsob hodnocení účinnosti. Zvažuje její zdravotní 
způsobilost, schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost a 
kvalifikaci s ohledem na situaci na trhu práce. Toto opatření dává možnost z peněz na 
aktivní politiku zaměstnanosti hradit služby dosud nehrazené, mezi které patří zejména 
podporované zaměstnávání. 

Pracovní rehabilitace především zahrnuje poradenskou činnost při volbě povolání a 
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teoretickou a praktickou přípravu pro zaměstnání, nebo jinou výdělečnou činnost, pro 
zprostředkování, udržení a změnu zaměstnání. Do poradenské činnosti spadá: 

• posouzení osobnostních předpokladů, schopností a dovedností, 

• doporučení zaměstnání, 

• doporučení přípravy na budoucí povolání a volby povolání, 

• doporučení rekvalifikace. 

Teoretická a praktická příprava pro zaměstnání zahrnuje: 

• přípravu k práci, 

• přípravu na budoucí povolání, 

• specializované rekvalifikační kurzy, určené zvláště osobám se zdravotním postižením. 

3.6.4 TJloha úřadů práce při zprostředkování zaměstnání 
Úřady práce jsou správními úřady a řídí je ministerstvo práce a sociálních věcí. Dobrá 
spolupráce mezi agenturami pro podporované zaměstnávání a úřady práce je jedním z nej-
důležitějších faktorů úspěšnosti služeb podporovaného zaměstnávání [36]. První spolupráce 
proběhla v rámci pilotního projektu podporovaného zaměstnávání a ta se postupně vyvíjela 
a upřesňovala. Osvědčily se konkrétní formy spolupráce, kterými byly například: 

• konzultace problematiky podporovaného zaměstnávání s pracovníky úřadů práce, 

• pověření konkrétního spolupracovníka ÚP, který doporučoval agentuře uchazeče do 
programu, 

• konzultace o možnostech využití prostředků aktivní politiky zaměstnanosti u kon-
krétních uživatelů programu, nebo zaměstnanců agentur, 

• poradenské služby o možnostech zaměstnávání uživatelů, 

• pravidelné schůzky a informování o volných pracovních místech, 

• konzultace metodiky podporovaného zaměstnávání, 

• společné výjezdy k zaměstnavatelům, 

• právní a ekonomické poradenství, 

• poskytování prostorů pro jednání s uživateli. 

Ráda bych nyní představila kompetence a povinnosti úřadů práce, které jsou při zpro-
středkovávání zaměstnání osobě se zdravotním postižením stanoveny zákonem . Úřady 
práce mají za úkol tyto povinnosti: 
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• Zprostředkovávat vhodná zaměstnání (odpovídající zdravotní způsobilosti, kvalifi-
kaci, schopnostem, dosavadní délce doby zaměstnání, možnosti ubytování a dopravní 
dosažitelnosti zaměstnání) /hlava II, odst. 1 d)/. 

• Věnovat při zprostředkovávání zaměstnání zvýšenou péči lidem se zdravotním posti-
žením (těm, kteří ji pro svůj zdravotní stav, věk, péči o dítě nebo z jiných vážných 
důvodů potřebují) /§ 33, odst. 1 a)/. 

• Vést evidenci osob se zdravotním postižením (identifikační údaje, o zdravotních ome-
zeních, o poskytování pracovní rehabilitace) /§ 68, odst. 1/. 

• Zabezpečit a hradit pracovní rehabilitaci (na základě písemné dohody, úřad místně 
příslušný bydlišti osoby se zdravotním postižením ve spolupráci s pracovně - rehabi-
litačními středisky nebo jinými firmami). 

• Sestavit individuální plán pracovní rehabilitace (s ohledem na zdravotní způsobilost, 
schopnost vykonávat soustavné zaměstnání a kvalifikaci s ohledem na situaci na trhu 
práce, který vychází z vyjádření odborné pracovní skupiny) /§ 69, odst. 4/. 

• Oznámit příslušné okresní zprávě soc. zabezpečení zařazení na pracovní rehabilitaci 
i její ukončení (písemně do pěti pracovních dnů). 

• Informovat zaměstnavatele a poskytovat jim poradenské služby o zaměstnávání osob 
se zdravotním postižením (kooperace při vyhrazování vhodných pracovních míst, při 
vytváření vhodných pracovních míst a při řešení individuálního přizpůsobení pracov-
ních míst a podmínek pro osoby se zdravotním postižením) /§ 79/. 

• Rozhodovat o podpoře v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci /§ 39, odst. 3; § 40, 
odst. 2/. 

• Projednávat přestupky a správní delikty. 

Zákon také umožňuje úřadům práce hmotně stimulovat zaměstnavatele, který vytváří 
nová pracovní místa pro osoby se zdravotní postižením a tyto osoby samotné, pokud začnou 
vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, jež jim umožní se uplatnit na trhu práce. 

3.6.5 Podpora zaměstnavatelům osob se zdravotním postižením 
a jejich povinnosti 

Motivace zaměstnavatelů k zaměstnávání lidí se zdravotním postižením je důležitou sou-
částí zaměstnanecké politiky CR. Zaměstnavatelé to nemají v dnešní tržní ekonomice lehké. 
Aby obstáli na pracovním trhu, musí vykazovat velké zisky, které jim přinesou spíše kva-
lifikovaní a výkonní pracovníci s minimální absencí než zaměstnávání lidí se zdravotním 
Postižením. Dřívější podpora zaměstnavatelům [9], jako např. povinný podíl občanů se 
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změněnou pracovní schopností5 byla nedostatečná, sami zaměstnavatelé tehdy uvedli, že 
mezi nejzávažnější překážky bránící většímu uplatnění občanů se ZPS patří nedostatek 
vhodných pracovních příležitostí a pracovněprávní ochrana pracovníků. Stát by pak měl 
v zájmu rovného pracovního uplatnění lidí se zdravotním postižením kompenzovat větší 
náklady, které jsou s jejich zaměstnáváním spojené. 

Nový zákon o zaměstnanosti poskytuje tuto kompenzaci a tím také skutečnost, že za-
městnanci se zdravotním postižením dnes přinášejí svému zaměstnavateli kromě dobře 
odvedené práce i nezanedbatelné výhody, kterými jsou: 

• daňové výhody, 

• příspěvky od úřadu práce, 

• bezplatná služba podporovaného zaměstnávání, 

Daňové výhody probíhají ve třech kategoriích: 

1. 18 000,- Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením, kterému byla uznána 
částečná invalidita nebo který spadá do skupiny osob se zdravotním znevýhodněním, 

2. 60 000,- Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením, kterému byla uznána 
plná invalidita (osoby s těžším zdravotním postižením), 

3. polovina daně - u zaměstnavatelů zaměstnávajících nejméně 25 zaměstnanců, u nichž 
podíl zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, činí více než 50 % 
průměrného ročního přepočteného počtu všech jejich zaměstnanců. 

Jak už bylo zmíněno v předcházející části, služba podporovaného zaměstnávání slouží 
i zaměstnavatelům, kteří se v problematice zaměstnávání osob se zdravotním postižením 
příliš neorientují a potřebují určitou pomoc. Jedná se tedy o odborné poradenství a pomoc 
Při vyhledání vhodného zaměstnance se zdravotním postižením, při řešení plnění povinného 
Podílu zaměstnanců se zdravotním postižením a také při vytipování či vytváření vhodných 
pracovních pozic pro osoby s postižením. Dále se to týká zaučení nového zaměstnance 
formou pracovní asistence a dojednávání dotací na úřadu práce pro osoby se zdravotním 
Postižením. V rámci této služby se jim také poskytují informace o praktických zkušenostech 
se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením a příklady spokojených zaměstnavatelů 
i poradenství v legislativních otázkách zaměstnávání těchto osob. 

Zaměstnavatelé mají kromě různých výhod také určité povinnosti, které jim zákon 
ukládá. Jejich nesplněním se dopustí přestupků, za které jim může úřad práce uložit po-
kutu do 1 000 000 Kč. Patří mezi ně tzv. povinný podíl osob se zdravotním postižením, 
kdy zaměstnavatelé, kteří mají v pracovním poměru více než 25 zaměstnanců musí dle 
zákona (§ 81, § 83) zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, které z celkového počtu 
zaměstnanců musí tvořit 4 %. 

5změněná pracovní schopnost - povinný podíl 4,5 % se ZPS + 0,5 % ZPS s tělesným zdravotním 
Postižením 
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Osoba s těžším zdravotním postižením (plně invalidní) se přitom započítává jako tři 
osoby se zdravotním postižením. Například: Zaměstnavatel, který má 75 zaměstnanců musí 
buď zaměstnat 3 osoby se zdravotním postižením, které tvoří 4 % ze 75 celkových zaměst-
nanců, nebo tuto povinnost může splnit také zaměstnáním 1 osoby s těžším zdravotním 
postižením. 

Pokud zaměstnavatel nechce plnit povinný podíl, musí si vybrat z těchto dvou možností: 

1. za každého pracovníka, kterého nezaměstnal může odebírat výrobky nebo služby od 
zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % OZP, 

2. za každou osobu, kterou by měl zaměstnat může odvádět do státního rozpočtu 2,5 ná-
sobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí 
kalendářního roku, v němž povinnost plnit povinný podíl osob se zdravotním posti-
žením vznikla. 

Dalšími povinnostmi zaměstnavatele jsou: 

1. označování pracovních míst určených pro osoby se zdravotním postižením (u míst 
oznamovaných úřadu práce), 

2. informování úřadu práce o volných pracovních místech pro osoby se zdravotním po-
stižením, 

3. vedení evidence osob se zdravotním postižením a pracovních míst, která jsou pro ně 
vyhrazena, 

4. ohlášení způsobu plnění povinného podílu úřadu práce, 

5. plnění další povinnosti stanovené zákonem. 
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Kapitola 4 

Východiska výzkumu 

4.1 Vlastní předpoklady 
Ze studia literatury i ze své dosavadní učitelské praxe jsem si vytvořila o této problematice 
určité představy, na jejichž základě byly zformulovány následující předpoklady. Zajímalo 
mě, zda se ve výzkumu tyto předpoklady potvrdí, nebo budou naopak vyvráceny. 

1. Hlavní úlohou praktických škol je studenty vybavit k úspěšnému zapojení se do spo-
lečnosti a pracovního trhu. Studentům je umožněn nácvik nejrůznějších pracovních 
dovedností, které jim pak přechod do zaměstnání usnadní. 

2. Lidé s mentálním postižením mají na trhu práce horší postavení než ostatní lidé se 
zdravotním postižením, přičemž zaměstnavatelé v rámci povinného podílu zaměst-
nanců se zdravotním postižením raději přijmou jiného pracovníka s jiným typem 
zdravotního postižení, než je mentální. 

3. Většina studentů praktických škol má alespoň částečné představy o svém budoucím 
zaměstnání, které by rádi naplnili. 

4. Agentur poskytujících službu tranzitního programu je větší počet a dále agentury po-
skytující službu podporovaného zaměstnávání a tranzitního programu mají spoustu 
zájemců a jejich poptávku nestíhají uspokojovat. 

5. Studenti po ukončení jedné praktické školy odcházejí zase na další praktické školy, 
protože je pro ně přechod do zaměstnání příliš složitý a služby, které v přechodu 
pomáhají mají naplněné kapacity. 

6. Úřady práce v rámci pracovní rehabilitace v zájmu lidí se zdravotním postižením 
nějakou formou spolupracují s agenturami pro podporované zaměstnávání. 

7. Speciální pedagogové praktických škol mají povědomí jak o službě tranzitní program, 
tak o podporovaném zaměstnání. 
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8. Co se týče veřejnosti byl předpoklad, že její představy o lidech s mentálním postiže-
ním budou ve většině případů zkreslené a že celkový pohled na jejich uplatnění na 
otevřeném trhu práce bude spíše negativní. 

4.2 Zvolená strategie 
Cílem tohoto výzkumu bylo porozumění a zhodnocení oblasti, která není příliš prozkou-
maná. Vzhledem k charakteru výzkumného problému byl proveden smíšený (triangulační) 
výzkum, který je definován jako obecný přístup v němž se v rámci jedné studie kombinují 
kvantitativní i kvalitativní metody, techniky nebo paradigmata [7]. Souhlasím s Hendlem, 
že kvantitativní i kvalitativní metody přispívají každá po svém k rozšiřování našich znalostí 
o člověku a jeho sociálním světě a že se mohou vzájemně doplňovat. 

Na kvalitativní metodě mi vyhovuje, že umožňuje hloubkové studium jednotlivých pří-
padů, nejrůznější formy rozhovorů a kvalitativní pozorování, na rozdíl od metody kvan-
titativní, která někdy může být příliš povrchní. Protože mě ale současně zajímal i názor 
veřejnosti na tuto problematiku, použití kvantitativní metody formou dotazníku bylo pro 
tento účel výhodným řešením. Každá z metod má své výhody i nevýhody, které jsou ná-
sledující (tabulka 4.1 a 4.2): 

Tabulka 4.1: Porovnání kvalitativního výzkumu [7] 
Přednosti kvalitativního výzkumu Nevýhody kvalitativního výzkumu 

• získává podrobný popis a vhled při 
zkoumání jedince, skupiny, události, 
fenoménu 

• zkoumá fenomén v přirozeném pro-
středí 

• umožňuje studovat procesy 

• umožňuje navrhovat teorie 

• dobře reaguje na místní situace a 
podmínky 

• hledá lokální příčinné souvislosti 

• pomáhá při počáteční exploraci fe-
noménů 

• získaná znalost nemusí být zobecni-
telná na populaci a do jiného pro-
středí 

• je těžké provádět kvantitativní pre-
dikce 

• je obtížnější testovat hypotézy a te-
orie 

• analýza dat i jejich sběr jsou často 
časově náročné etapy 

• výsledky jsou snadněji ovlivněny vý-
zkumníkem a jeho osobními prefe-
rencemi 
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Tabulka 4.2: Porovnání kvantitativního výzkumu [39] 
Přednosti kvantitativního výzkumu Nevýhody kvantitativního výzkumu 

• přehlednost 

• stručnost 

• syntetičnost 

• eliminace mnohoznačnosti slov 

• vysoká míra abstrakce typická pro 
číselné nebo funkční vyjadřování zá-
vislostí 

• možná simpliíikace skutečnosti díky 
ztrátě pestrosti nebo proměnlivosti 
zkoumaných objektů 

Gavora srovnává kvalitativně a kvantitativně orientovaný výzkum takto [39] (tabulka 4.3): 

Tabulka 4.3: Porovnání kvalitativního a kvantitativního výzkumu [39] 
Kvantitativně orientovaný 

výzkum 
Hledisko Kvalitativně orientovaný 

výzkum 
pozitivismus 
jedna realita 

vysvětlení jevu 
číslo 

velká skupina osob 
zobecnění 

odstup 

filosofické východisko 
existence reality 

cíle výzkumu 
přístup 

fenomenologie 
více realit 
porozumět smyslu 
slovo 
význam malé skupiny osob 
jedinečnost 
vcítění se 

4.3 Výzkum kvalitativními metodami 

4.3.1 Základní soubor a vzorek 
V rámci výzkumu jsem spolupracovala se dvěmi dvouletými praktickými školami v Praze 
a třemi pražskými agenturami pro podporované zaměstnávání. Jak ze stran studentů, uči-
telů, tak pracovníků agentur jsem byla kladně přijata. Spolupráce mi přinesla také spoustu 
zajímavých informací, přičemž byl zároveň respektován zákon na ochranu osobních údajů. 
V rámci zúčastněného pozorování jsem měla možnost kontaktovat vhodné účastníky v při-
rozeném prostředí a dotázat se jich, zda se chtějí výzkumu zúčastnit. 

Pro rozhovory s mladými lidmi s mentálním postižením byli záměrně vybráni respon-
denti z praktické školy ve věku 17 až 22 let, s ohledem na úroveň mentální retardace, 
Prostředí, ve kterém žijí (rodina, ústav), kteří vykazovali pracovní aktivitu, snaživost a 
Pečlivost. Tedy jedinci, kteří by se mohli stát potencionálními účastníky tranzitního pro-
gramu. A u kterých je v budoucnu možnost, že by mohli být na pracovním trhu úspěšní 
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a mohli se tak úspěšně stát uživateli služby podporovaného zaměstnání. Jak už bylo zmí-
něno, úspěšnost služby velmi závisí na klientově aktivitě a zájmu o práci. Všichni oslovení 
studenti byli jen z jedné praktické školy, v další části práce označované jako první praktická 
škola. 

Rozhovor proběhl se dvěma studenty prvního a dvěma studenty třetího ročníku dvou-
leté praktické školy, přičemž jeden student třetího ročníku si své studium už prodlužoval 
o jeden rok. Z důvodu zachování anonymity budu pro účely své práce o těchto studentech 
psát následovně. Dva studenti prvního ročníku byli pojmenováni jako student A a student 
B. Zbylí dva studenti třetího ročníku pak jako student C a student D. Co se týče bliž-
ších údajů o těchto chlapcích, vycházela jsem pouze z dokumentace praktické školy vždy 
se svolením třídních učitelů, kteří ji vlastní. Bohužel informací získaných k jednotlivým 
respondentům nebylo mnoho. Ve většině případů škola nemá k dispozici psychologické vy-
šetření z pedagogicko-psychologické poradny a tedy ani bližší diagnózu. Toto vyšetření bylo 
součástí dokumentace pouze u studenta D. V současnosti mají veškeré informační kompe-
tence rodiče, kteří pak o svých dětech, alespoň v tomto případě, předají škole jen minimum 
informací. Dalším zdrojem informací bylo výstupní hodnocení ze základní školy speciální, 
které bylo k dispozici pouze u studentů A a D. Důvodem je fakt, že dříve toto hodnocení 
nebylo povinné, jako je tomu dnes. 

Pro rozhovory s učiteli praktických škol byli záměrně vybráni jen učitelé, kteří se po-
dílí či přímo se studenty realizují školní praxi. A také byly účelně vybráni učitelé ze dvou 
odlišných praktických škol, kdy každá škola pojímá praxi jiným způsobem. Bylo tak uči-
něno za účelem srovnání pojetí a realizace dvou naprosto odlišných školních praxí. Shodou 
okolností byli všichni učitelé zároveň třídními učiteli. Dvě respondentky byly třídními uči-
telkami studentů A, B, C, D na první praktické škole a další dvě třídními učitelkami na 
druhé praktické škole. 

Pro rozhovory s pracovníky agentur byly vybráni tři zástupci ze tří různých pražských 
agentur, které své služby poskytují převážně lidem s mentálním postižením a v rámci 
možností i ty, které zároveň poskytují tranzitní program pro studenty praktických škol. 
Vzhledem k tomu, že tranzitní program je stále velmi ojedinělou službou, ho z oslovených 
agentur poskytují jen dvě. 

Celkem se tedy výzkumu zúčastnilo 11 osob, z nichž byli čtyři chlapci s mentální posti-
žením (studenti praktických škol), čtyři třídní učitelky praktických škol (z nich jedna také 
výchovnou poradkyní) a tři pracovnice agentur pro podporované zaměstnávání. Všichni re-
spondenti se výzkumu účastnili dobrovolně. Všichni lidé, kteří byli v rámci tohoto výzkumu 
osloveni, byli zároveň ochotní se jej zúčastnit. 

4.3.2 Použité kvalitativní metody a techniky 
Vzhledem k charakteru výzkumných otázek převážně typu „jak?" jsem tedy nejprve zvolila 
kvalitativní výzkumné metody z nichž první byla metoda rozhovoru. Kladení otázek a zís-
kávání jejich odpovědí mi vyhovovalo, jelikož lidem ráda naslouchám a vzhledem k povaze 
výzkumných otázek byla tato metoda nejvhodnější. Zvolila jsem strukturovaný a polostruk-
turovaný rozhovor s otevřenými otázkami, který se skládal z řady uvážlivě formulovaných 

Jana Mlnaříková 47 



UK PedF - SPPG KAPITOLA 4. VÝCHODISKA VÝZKUMU 

otázek, na něž měli jednotliví respondenti odpovědět. Pro tento typ rozhovoru jsem se 
rozhodla proto, že jsem použila celkem tři různé rozhovory pro tři odlišné skupiny respon-
dentů s cílem v rámci jedné skupiny provést možné srovnání. Potřebovala jsem aby se data 
z jednotlivých rozhovorů výrazně strukturně nelišila a minimalizovat obměnu otázek, které 
jsem dotazovaným kladla. Data získaná pomocí rozhovorů jsem se rozhodla získávat ze tří 
základních zdrojů: 

1. od mladých lidí s mentálním postižením, kteří se vzdělávají na praktické škole, kde 
se zároveň v rámci disponibilních hodin realizuje tzv. praxe, 

2. od třídních učitelů na praktické škole, kteří tyto studenty velmi dobře znají a kteří 
na této praxi studentů spolupracují a od třídních učitelů na jiné praktické škole, 

3. od pracovníků agentury podporovaného zaměstnávání, kteří pomáhají lidem s men-
tálním postižením zprostředkovávat zaměstnání. 

4.3.3 Zdroj 1 - studenti praktických škol s mentálním postižením 
Vzhledem k tomu, že lidé s mentálním postižením mají často problémy se čtením, psaním a 
porozuměním textu, nebylo vhodné použít dotazníkové či testové metody. Nejvhodnějšími 
metodami sběru dat byly kvalitativní metody pozorování a rozhovoru. 

Pozorování 

Cílem pozorování bylo ze studentů vybrat vhodné respondenty, poznat je lépe v přirozeném 
školním prostředí a v rámci toho také v prostředí konání praxe, která probíhala na jiném 
místě. Abych mezi studenty lépe zapadla a mohla tak nenápadně pozorovat jejich vztah 
k práci, snahu i pečlivost při provádění pracovní činnosti, zvolila jsem zúčastněné pozoro-
vání. Tento způsob pozorování také umožňoval si s nimi jen tak nezávazně povídat a blíže 
je poznávat, přičemž dobrá schopnost komunikace byla také důležitým faktorem výběru 
a přinášela další důležité informace. Pozorování probíhalo v rámci praxe, která se konala 
v jiné škole vždy jeden den v týdnu a trvala čtyři hodiny. Celkově pozorování probíhalo od 
září do ledna, dva dny v týdnu po čtyřech hodinách. Co se týče pracovní náplně, jednalo 
se o zahradnické práce, které probíhaly na podzim a v zimě pak probíhal úklid části školy. 
Jednalo se o tyto pracovní činnosti: 

• hrabání, zametání a pytlování listí (práce s hráběmi, lopatou, koštětem a pytlem), 

• čištění chodníku od plevele (práce se speciálním rycím nástrojem), 

• vysávání koberce (práce s vysavačem, zapojení, vysávání koberce, složení vysavače), 

• zametání chodby, schodů (práce se smetákem, lopatkou a smetáčkem), 

• vytírání chodby a schodů (práce se smetákem, kyblíkem a hadrem, práce s mopem), 
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• čištění WC, vany a umyvadla (práce s houbičkou), 

• utírání prachu (práce s hadříkem, kyblíkem). 

• vyklepávání rohožek. 

Při provádění pracovních činností jsem své pozorování zaměřila na aktivitu, šikovnost, 
adekvátní rychlost v mezích možností studenta, což jsou důležité předpoklady pro jakékoli 
budoucí zaměstnání. 

Respondenty jsem volila ze dvou tříd, přičemž každá třída měla svou praxi v jiný den. 
Z každé třídy jsem nakonec vybrala dva chlapce. Vybrala jsem si tedy čtyři chlapce, kteří 
podle mého názoru byly ze své třídy nejšikovnější, měli k práci velmi kladný vztah, při 
práci byli pečliví, opatrní a dle svých individuálních možností rychlí. Měli tudíž podle mě 
velký pracovní potenciál, který jsem pak dále poznávala druhou kvalitativní metodou. 

Než jsem ale přikročila k metodě rozhovoru, tak jsem se vybraných studentů v rámci 
nezávazné konverzace o zaměstnání a vysněné práci zeptala, zda bych si o tom s nimi 
mohla popovídat více. Postupně jsem jim vysvětlila, co je to rozhovor a co znamená slovo 
anonymní. Když jsem se ujistila, že vše důležité pochopili a u dvou chlapců rozptýlila jejich 
obavy z neznámého, zeptala jsem se, jestli už někdy rozhovor dělali a zda s rozhovorem 
souhlasí. Když jsem zjistila, že nikdo z nich ještě rozhovor neposkytoval a získala jejich 
souhlas, přistoupila jsem k domluvě termínu konání rozhovoru. Chtěla jsem, aby si vybrali 
den, ve kterém by se mnou rozhovor chtěli udělat a aby se rozhodli, jestli si se mnou chtějí 
povídat sami, po dvojicích nebo všichni najednou. Dva chlapci, kteří bez obav s rozhovorem 
souhlasili chtěli být se mnou o samotě a zbylí dva, jež se rozhovoru obávali chtěli být při 
rozhovoru spolu. Když jsem se tedy s respondenty dohodla na podmínkách rozhovoru, 
mohla jsem přikročit k jeho realizaci. 

Další pozorování probíhalo ještě v průběhu samotných rozhovorů, kdy jsem se zaměřila 
především na úroveň vyjadřování, řeč a sociální chování chlapců. 

Rozhovor 

Jelikož se lidé s mentálním postižením vyjadřují spíše stručně a hůře chápou složitější věty a 
abstraktní výrazy, bylo nutné pro potřeby tohoto výzkumu přizpůsobit standardní metodu 
rozhovoru individuálním možnostem konkrétních respondentů. 

Protože jsem chtěla zjistit, zda mají respondenti nějaké představy o svém budoucím za-
městnání, zvolila jsem metodu strukturovaného rozhovoru s otevřenými otázkami, s cílem 
Provést potom srovnání získaných odpovědí. Postupovala jsem podle přesně formulovaných 
otázek v daném pořadí. Přesto, že se tímto typem rozhovoru obtížněji navazuje kontakt, 
v mém dotazování to nevadilo, jelikož jsem si už před tím s respondenty vytvořila velmi přá-
telský vztah. Potřebovala jsem zajistit všem respondentům stejné podmínky k odpovědím 
a to mi tento typ rozhovoru umožnil. Nicméně díky otevřeným otázkám byl respondentům 
dán prostor se k tématům vyjádřit podle jejich potřeb. 

Rozhovor probíhal v rámci jednoho dne, v prostorách praktické školy a chlapci si mohli 
vybrat konkrétní místo, kde by se rozhovor mohl uskutečnit. Protože výběr místa nechali na 
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mě, zvolila jsem jeden menší kabinet, kde byl zajištěný klid a kde se respondenti měli cítit 
dobře. Vzhledem k tomu, že rozhovoru předcházela metoda pozorování a respondenty jsem 
už blíže znala pak při jeho realizaci nebyla potřeba účast třetí osoby. Slovníku respondentů 
a jejich výrazovým prostředkům jsem již dobře rozuměla, což zvyšovalo validitu získaných 
dat. 

Rozhovory se studenty byly s jejich informovaným souhlasem nahrány na diktafon. 
Doba trvání jednotlivých rozhovorů byla odlišná, záleželo na celkové schopnosti komu-
nikace, rychlosti vyjádření a schopnosti udržet se pouze v daném tématu. Doba trvání 
jednoho rozhovoru byla asi 25 minut. 

V průběhu rozhovoru probíhalo také pozorování, které se zaměřovalo především na 
vzhled, úroveň vyjadřování, řeč a sociální chování člověka s mentálním postižením. Po-
známky z pozorování byly záhy po ukončení rozhovoru dočasně zaznamenány a později 
přepsány na začátek protokolu s příslušným přepisem rozhovoru. 

Při přípravě rozhovoru jsem se soustředila na několik důležitých bodů: 

• Respondenta rozpovídat běžnými konverzačními otázkami (jak se dnes má, co dělal 
o víkendu...) zajistit, aby se uvolnil, nebyl nervózní a naladil se na konverzační 
atmosféru. 

• Respondentovi znovu vysvětlit, co je to rozhovor, v čem spočívá, jak bude probíhat 
a ubezpečit ho, že se nemá čeho bát a že vše dobře zvládne. 

• Respondenta seznámit s nahrávacím přístrojem (diktafonem), vysvětlit mu, proč je 
pro mě důležité si rozhovor nahrát a zeptat se ho, zda s nahráváním souhlasí. 

• Respondenta zároveň znovu ujistit, že rozhovor bude anonymní a sdělit mu, že když 
na nějakou otázku nebude chtít odpovědět, tak je to v pořádku a stačí jen když to 
řekne. 

• Provést s respondentem zkoušku rozhovoru, položit mu konverzační otázku, ukázat 
mu, jak diktafon funguje, jak se do něj mluví, předvést mu, jak zní jeho nahraný hlas 
a jak rozhovor bude probíhat. 

• Uvést respondenta do tématu zaměstnávání. Seznámit respondenta s tématy mého 
rozhovoru a zmírnit tak jeho případné obavy. Říci, že se ho budu ptát na různé věci, 
které mu vždy vysvětlím. Nejdříve si budeme povídat o tom, co rád dělá a co má 
rád. Potom o této škole, jestli sem chodí rád a jak se mu líbí na praxi. A nakonec 
o tom, jestli by chtěl po škole pracovat a čím by chtěl být. Také že je moc důležité, 
aby každé otázce dobře rozuměl a když rozumět nebude, tak to vůbec nevadí, jen mi 
to musí říct a já mu to vysvětlím lépe. 

Při samotném rozhovoru jsem kladla důraz na přátelskou atmosféru a doplňujícími 
otázkami jsem u respondenta neustále kontrolovala správné porozumění. Používala jsem jen 
krátké věty, jednoduché a srozumitelné otázky a pozornost jsem věnovala také přiměřené 
délce rozhovoru, kterou jsem přizpůsobovala případné únavě respondenta. Otázky jsem 
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se snažila pokládat s přechodem a přípravou. Způsob, forma a styl odpovědi na otázky 
pak záleželi jen na respondentovi. V případě odpovědí, které otevíraly nová témata jsem 
využila dalších otázek, které nebyly před rozhovorem připraveny, ale následně měly nová 
témata upřesňovat a rozvíjet. 

V závěru rozhovoru jsem se doplňujícími otázkami snažila získat ještě poslední infor-
mace a nakonec respondentovi nabídla možnost dodatečného kontaktu, kdyby si ještě na 
něco vzpomněl, nebo chtěl k tématu ještě něco říci. Poděkovala jsem za spolupráci a na 
důkaz díků jsem chlapce obdarovala sladkou odměnou, z čehož měli viditelně radost. 

Struktura rozhovoru byla následující: Nejprve jsem pokládala otázky, které informo-
valy o neproblémových skutečnostech, současných aktivitách, zkušenostech a chování. Po-
tom následovaly otázky zjišťující názory a pocity respondentů. A nakonec otázky zjišťující 
znalosti a dovednosti [7]. 

4.3.4 Zdroj 2 - třídní učitelé 
Pro třídní učitele jsem zvolila jako metodu sběru dat také kvalitativní techniku rozhovoru, 
jelikož mým cílem bylo získat co nejpodrobnější informace o realizaci praxe na konkrétní 
škole. Zvolila jsem strukturovaný rozhovor s otevřenými otázkami, přičemž bylo mým dal-
ším cílem ze získaných dat provést srovnání dvou odlišných podob školní praxe studentů 
praktické školy. 

Rozhovor probíhal ve třech různých dnech v prostorách praktické školy, z toho ve dvou 
dnech proběhl zvlášť rozhovor s učitelkami první praktické školy a v jednom dni pak 
rozhovor se dvěmi učitelkami druhé praktické školy. 

Rozhovor s učitelkami první praktické školy obsahoval konkrétní otázky ohledně jejich 
studentů a zároveň mých respondentů z 1. skupiny - studentů s mentálním postižením. 
Rozhovor s učitelkami druhé praktické školy byl více zaměřen na podobu a detaily realizace 
školní praxe, kterou jsem osobně nepoznala. 

Rozhovory s učitelkami byly s jejich informovaným souhlasem nahrány na diktafon. 
Doba trvání jednoho rozhovoru byla asi 30 minut. 

4.3.5 Zdroj 3 - pracovníci agentur podporovaného zaměstnávání 
Pro získávání informací od pracovníků agentur podporovaného zaměstnávání jsem také 
zvolila techniku rozhovoru. Protože se poskytování služby u jednotlivých agentur trochu 
odlišovalo, rozhodla jsem se pro polostrukturovaný rozhovor s cílem získat co nejpodrob-
nější informace o poskytování služby podporovaného zaměstnávání u každé z oslovených 
agentur. V rámci tohoto rozhovoru jsem se držela několika pevných bodů, kterými byly: kli-
enti s mentálním postižením, Tranzitní program, úspěšnost služby, počet čekatelů, pracovní 
pozice, pracovní úvazky, konkrétní zaměstnavatelé, spolupráce s úřady práce, legislativní 
úprava, propagace, financování, perspektiva a oslovování zaměstnavatelů. Průběh konkrét-
ních rozhovorů se už potom lišil podle časových možností pracovníků, ochotnosti i jejich 
osobnosti. 
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4.4 Výzkum kvantitativními metodami 

4.4.1 Dotazník 
Vzhledem k tomu, že mě v otázce zaměstnávání lidí s mentálním postižením velmi zajímal 
názor veřejnosti, doplnila jsem kvalitativní techniky o kvantitativní techniku dotazníku. 
Podstatou dotazníku je zjištění dat a informací o respondentovi, ale i jeho názorů a po-
stojů k problémům, které dotazujícího zajímají [40]. Je v něm používána forma písemných 
odpovědí na položené otázky. 

Předností dotazníku je dle Pelikána jeho snadná administrace. Lze jím současně a stej-
nou formou, což je pro zpracování důležité, oslovit i velký počet respondentů. Je možné 
od nich získat informace, které nejsme schopni získat jinou technikou, zejména pokud jde 
o stanoviska, názory či postoje dotazovaných osob. Díky tomu lze většinou údaje získané 
touto technikou plně kvantifikovat a také umožňuje i počítačové zpracování velkého množ-
ství dat. 

Nevýhody dotazníku vychází dle Pelikána z obecných negativních stránek explorativ-
ních technik. Negativní roli hraje subjektivita výpovědí. Přesnost vymezených otázek a 
variant odpovědí striktně omezuje prostor pro odpovědi respondenta. Je možné, že ten je 
nucen vybrat si variantu, kterou by v případě volné výpovědi nezvolil. Další nevýhodou je, 
že respondent může postřehnout záměry zadavatele a odpovídá tak, jak si myslí, že je od 
něj očekáváno. 

Dotazník byl určen široké veřejnosti v rámci všech sociologických skupin a byl vypraco-
ván jak pro respondenty, kteří pracují, tak pro ty, kteří ještě studují, případně zaměstnání 
nemají. Při tvorbě dotazníku jsem vycházela z Pelikána [40] a snažila se zmíněné nevýhody 
této techniky potlačit. Věnovala jsem pozornost jak jeho přiměřené délce, tak i správné a 
přesné formulaci otázek. Abych omezila vliv mé subjektivity, snažila jsem se otázky poklá-
dat neutrálně, aby z nich nešlo odvodit, jakou pozici zastávám já. Alternativy odpovědí 
jsem se snažila formulovat tak, aby žádná z nich neodrazovala, ani se zjevně nenabízela. 
A aby nebyla odpověď ovlivněna přímo formulací otázky, tedy nepokládat je jednoznačně 
v kladné, ani záporné formě. 

V dotazníku jsem zvolila převážně uzavřené otázky a škálové odpovědi, kdy si respon-
dent musí z nabízených odpovědí vybrat jednu a nemá možnost vlastní výpovědi. Pouze ve 
třech případech jsem zvolila otevřené otázky, které nenabízejí žádnou odpověď a nechávají 
volnost pro samostatné vyjádření. 

Struktura dotazníku 

Náhled celého dotazníku je na obrázcích 9.2 - 9.4. V úvodu jsem nejprve představila svou 
osobu a studijní obor, poté jsem požádala o vyplnění a uvedla, že dotazník slouží jako mate-
riál k výzkumu o zaměstnávání lidí s mentálním postižením. Záměrně jsem nespecifikovala 
míru mentálního postižení, jelikož jsem soudila, že samotná diagnóza mentální retardace 
daná mírou inteligenčního kvocientu nemá v této problematice tak velikou výpovědní hod-
notu a je pouze orientační. Mentální postižení je věc velmi individuální a rozhodla jsem 

Jana Mlnaříková 52 



UK PedF - SPPG KAPITOLA 4. VÝCHODISKA VÝZKUMU 

Tabulka 4.4: Přiřazování indexů k jednotlivým odpovědím 
Otázky Přiřazení číselného indexu 
Pohlaví žena = 0, muž = 1 
Vzdělání základní = 1, středoškolské = 2, vysokoškolské = 3 
Neškálované otázky ano = 1, ne = 0 
Skálované otázky ano = 2, spíše ano = 1, nevím = 0, spíše ne = -1, ne = -2 
Řešení povinného podílu zaměstnává osobu ZP = 1, odebírá výrobky = 2, 

odvádí násobek mzdy = 3, nevím — 4 
Motivace zaměstnavatelů daňové výhody = 1, příspěvky UP = 2, 

zjednodušení administrativy = 3, výhody při pojištění = 4 
Místo přednostního 
zaměstnávání 

na běžných pracovištích = 1, v chráněných dílnách = 2 

se tedy dál „neškatulkovat". Navíc jsem soudila, že vzhledem k tomu, že byl dotazník vy-
pracován pro všechny sociologické skupiny, ne všichni respondenti se v těchto diagnózách 
mentálního postižení orientují. Vycházela jsem z předpokladu, že jedince s lehkým mentál-
ním postižením běžní lidé téměř neregistrují. A osoby s těžkým mentálním postižením často 
na veřejnosti nepotkají. Ačkoli jsem tedy měla na mysli spíše osoby se středně těžkým men-
tálním postižením, které už veřejnost pozná, tuto informaci jsem záměrně neudala. Dále 
jsem stručně informovala o možnostech a způsobu zaškrtávání zvolené odpovědi, oznámila, 
že u některých otázek je možné zvolit i více odpovědí najednou a uvedla čísla otázek, které 
jsou určené jen zaměstnaným lidem. Nakonec jsem poděkovala za spolupráci. 

Celkem měl tedy dotazník dvacet osm otázek, z toho čtyři identifikační, osmnáct otá-
zek škálovaných, tři otázky kontaktní a jednu otázku nárazníkovou. Z celkových dvaceti 
osmi otázek dotazníku bylo dvacet čtyři otázek uzavřených a čtyři otázky otevřené, do kte-
rých byly započítány také identifikační otázky na věk a povolání, které respondenti rovněž 
vypisovali. 

Postup při zpracování dat z uzavřených otázek 

Při záznamu údajů z vyplněných dotazníků je vhodné použít postup který zajistí, že data 
budou přehledně uchována, bude možné k nim při vyhodnocování libovolně přistupovat a 
nedojde ke ztrátě žádných informací z dotazníků. Bylo proto postupováno tak, že nejprve 
byla každé odpovědi přiřazena určitá číselná hodnota (tzv. číselný index odpovědi) podle 
následující tabulky (tabulka 4.4): 

Data byla potom zapsána do databáze v tabulkovém procesoru typu Excel a to tak, že 
každý řádek tabulky reprezentuje jednoho respondenta a sloupce potom příslušnou otázku. 
Do jednotlivých buněk byly tedy zapsány příslušné indexy odpovědí pro uzavřené otázky. 
Pro otázky otevřené byl do buněk vložen kompletní text. Tímto postupem byl tedy celý 
obsah každého dotazníku přepsán do pouhého jednoho řádku v tabulce bez ztráty jakékoli 
informace ani vztahů mezi odpověďmi. Pohled na část databázové tabulky je uveden na 
obrázku 9.1. 
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Uzavřené otázky byly vyhodnocovány tak, že pro určitou skupinu respondentů byla pro 
každou odpověď vypočítána průměrná hodnota z číselných indexů. Na základě této prů-
měrné hodnoty byl potom stanoven většinový názor příslušné skupiny. Pro lepší názornost 
je vhodné průměrné hodnoty odpovědí vynášet do grafu. Celý postup tedy spočívá v řazení 
řádků tabulky (respondentů) podle kritéria, které si sami určíme a počítání průměrných 
hodnot u každé odpovědi. Tím lze objevit vztahy mezi údaji od jednotlivých respondentů. 

Příklad: Seřadíme řádky podle pohlaví respondentů, takže potom jsou řádky setříděny 
tak, že v první části tabulky jsou odpovědi žen a ve druhé části odpovědi mužů. Je to tedy 
velmi přehledné a vyhodnocení to usnadňuje. Potom, co data takto seřadíme, vyneseme do 
grafu průměrné hodnoty všech odpovědí zvlášť pro muže a zvlášť pro ženy. Z rozdílu hodnot 
u jednotlivých otázek tak můžeme třeba odhalit u kterých otázek odpovídaly ženy jinak než 
muži. 

Takto lze údaje seřadit podle libovolné otázky a tímto pak můžeme získat údaje typu, že 
lidé odpovídající na nějakou otázku kladně zároveň většinou nějakým způsobem odpovídají 
na jinou otázku, atd. 

Pro vyhotovení grafů byli respondenti roztříděni na skupiny nejen podle jejich osobních 
údajů (věk, vzdělání), ale i podle odpovědí na některé charakteristické otázky. Grafy byly 
vypracovány, aniž by se předem očekávaly nějaké vztahy mezi odpověďmi - tyto vztahy 
potom z grafů přirozeně vyplynuly a byly jednoduše identifikovány. Tímto způsobem ne-
byly vyhodnoceny otázky, které se přímo netýkaly výzkumu např: „Vídáte se se svými 
spolupracovníky i mimo práci?". 

Postup zpracování dat z otevřených otázek 

Protože jsem si byla vědoma toho, že otevřené otázky se velmi špatně vyhodnocují, zís-
kaná data byla zpracována samostatně. Otázky se týkaly povolání respondentů, pracovních 
oborů, ve kterých by se podle jejich názoru mohli lidé s mentálním postižením uplatnit a 
konkrétní pracovní pozice, kterou by pro takového člověka bylo možné na pracovišti re-
spondenta najít, případně vytvořit. 

Nejprve jsem data zapsala do tabulkového procesoru, stejně jako tomu bylo u uzavře-
ných otázek, aby bylo možné určit, kdo konkrétně pozici navrhl a jaké má tento respondent 
Povolání. Poté jsem všechna uvedená povolání, z nichž nějaká byla jedinečná a jiná se opa-
kovala roztřídila do kategorií podle jejich hlavních oborů. Tímto způsobem jsem zpracovala 
také navrhované pracovní obory. Co se týče konkrétních pracovních pozic na konkrétních 
Pracovištích respondentů, postupovala jsem obdobně, jen s tím rozdílem, že byly prezen-
továny jen nejzajímavější návrhy spolu s povoláním, které respondent vykonává. Učinila 
jsem tak z důvodu, že většina navrhovaných pozic se shodovala s pracovními obory, které 
už byly respondentem uvedeny. 
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Kapitola 5 

Výsledky kvalitativní části 

Kvalitativní výzkumný materiál, který jsem získala metodou rozhovoru jsem se rozhodla 
prezentovat různou formou s ohledem na rozsah rozhovorů. Doslovnou transkripci jsem po-
užila jen v případě studentů. V tomto výzkumu jsem se soustředila především na obsahově-
tematickou rovinu a chtěla jsem proto všem odpovědím zachovat co největší výpovědní 
hodnotu. 

5.1 Studenti praktické školy 
Před každým rozhovorem uvedu o respondentovi veškeré informace, které jsem získala a 
přidám k nim také svůj pohled na jejich osobu. Kompletní přepisy rozhovorů se dvěmi 
studenty jsou uvedeny v příloze. 

5.1.1 Student A 

Jelikož jsem u tohoto chlapce mohla nahlédnout do výstupního hodnocení ze základní školy 
speciální, měla jsem tak možnost o něm získat spoustu zajímavých informací. 

Chlapce hodnotí jako snaživého, poměrně dlouhou dobu schopného samostatné práce. 
Jeho výkony jsou lepší při přímém vedení a povzbuzování. Dokáže vyhledávat a osvojovat 
si nové poznatky. Chápe užitečnost vzdělávání a sebevzdělávání. Pracuje plynule, soustře-
děně, se stabilními výkony. Je schopen jednoduché logické úvahy. Dovede dobře komuniko-
vat a naslouchat druhým. Je milý a přátelský, v kolektivu oblíbený, dodržuje pravidla práce 
v týmu. Rád se staví do role vůdčí osoby, je ostatními respektován. Dovede vyjádřit vlastní 
názor, rozhoduje se samostatně a plní své povinnosti, dovede řešit běžné životní situace, do 
školy jezdí sám a rád. Chápe a toleruje odlišné názory, orientuje se v základních mravních 
hodnotách. 

Třídní učitelka praktické školy o něm napsala, že je přátelský a nekonfliktní. Ve vyu-
čování se snaží být svědomitý a samostatný. Jeho pracovní tempo je pomalejší, hlavně při 
Psaní. Má individuální vzdělávací plán v předmětu český jazyk, kde pracuje dle osnov 4. a 
5- ročníku a matematika, kde postupuje dle 4. ročníku. 
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Jak jsem chlapce měla možnost poznat, souhlasím s uvedeným hodnocením, je velmi 
milý, komunikativní a snaživý. Má rád sport a je velmi dobrým plavcem. Rád poučuje 
a napravuje morální selhání spolužáků. K práci sice nepřistupuje natolik aktivně, jak by 
mohl, ale vykonává ji celkem svědomitě. Mohl by být více pečlivější, má sklony k tomu 
být netrpělivý a zbrklý. Při přímém vedení a povzbuzování jsou jeho výkony opravdu 
mnohem lepší a práci vykonává mnohem přesněji. Respektuje zásady bezpečnosti práce, 
Jelikož jsem ho měla možnost pozorovat většinu času pouze při úklidu, myslím si, že výkon 
odpovídá jeho vztahu k této činnosti. Jako jeden z mála velmi prožívá fakt, že veškeré 
uklízení v diakonii probíhá neustále dokolečka a stejně. Přes to, je tento chlapec dobrým 
pracovníkem s velkým potenciálem. Vyrůstá s matkou i otcem, kteří ho velmi motivují, 
což chlapce ovlivňuje a posouvá kupředu. 

K rozhovoru přistupoval velmi zodpovědně, okamžitě s ním souhlasil a považoval ho 
za další životní zkušenost. Povídání s ním bylo velmi příjemné, na otázky odpovídal sice 
stručně, ale výstižně. Velmi dobře pochopil princip střídání tazatele a respondenta, odpo-
vídal velmi hezky a přirozeně, jako by už nějaký rozhovor absolvoval. 

5.1.2 Student B 
U tohoto chlapce nebylo vypracováno výstupní hodnocení, proto jsem o něm neměla mož-
nost získat mnoho informací. Třídní učitelka praktické školy o něm napsala, že je spolehlivý, 
pracovitý, pečlivý, snaživý a ctižádostivý. Nemá žádné kázeňské problémy, chová se velmi 
slušně. Potřebuje více času ke splnění a opakovaný výklad učiva. Někdy mu trvá déle, než 
pochopí, co má dělat. Počítá do 100, opisuje a přepisuje s drobnými chybami. Má individu-
ální vzdělávací plán v předmětu český jazyk, kde pracuje dle osnov 3. ročníku vzdělávacího 
programu zvláštní školy a v předmětu matematika, kde postupuje podle 3. a 4. ročníku 
tohoto programu. Chlapec má vadu řeči. 

Jak jsem měla možnost tohoto chlapce poznat, je velmi příjemný, snaživý a pracovitý. 
Chápe důležitost sebevzdělávání, je velmi zvídavý. Má přehled o mnoha věcech, které jeho 
vrstevníky tolik nezajímají. Velmi rád si povídá, bohužel má vadu řeči, proto je mu velmi 
špatně rozumět. Práci vykonává svědomitě, pečlivě a s maximální přesností. Jeho pracovní 
tempo je rychlé. Je to velmi dobrý, aktivní a učenlivý pracovník. Žije v ústavní péči, kde 
má své povinnosti a zajištěnou budoucnost. 

K rozhovoru přistupoval zodpovědně, okamžitě s ním souhlasil a považoval ho za příle-
žitost, jak si s někým dlouho popovídat. Vzhledem k jeho řečové vadě byl tento rozhovor 
trochu náročnější na soustředění a následné porozumění jeho odpovědím. Vyjadřování mu 
trvalo mnohem delší dobu, což je patrné z délky a podoby rozhovoru, který bylo potom 
velmi těžké doslovně přepsat. Na otázky odpovídal velmi zdlouhavě a často odbíhal od 
Původního tématu. Princip střídání tazatele a respondenta pochopil také velmi dobře. Do-
konce se po celou dobu trvání rozhovoru nepřirozeně nakláněl velmi blízko k mikrofonu 
diktafonu a činil tak i po mém upozornění, že to není potřeba. Přesto povídání s ním bylo 
zajímavé a přineslo mi několik nových zajímavých informací. 
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5.1.3 Student C 
Tomuto studentu také nebylo napsáno výstupní hodnocení, proto jsem se o něm neměla 
možnost dozvědět mnoho informací. Třídní učitelka praktické školy o něm napsala, že je 
tvořivý a zručný. Čte s pomocí a částečným porozuměním. Píše úhledně, čitelně a samo-
statně. Je velmi obratný a rád sportuje. Má individuální vzdělávací plán v předmětu český 
jazyk, kde pracuje dle osnov 2. a 3. ročníku a matematiky, kde postupuje podle 3. a 4. 
ročníku. Chlapec je hyperaktivní a má vadu řeči. Žije v ústavní péči. 

Jak jsem měla možnost chlapce poznat, je snaživý, svědomitý a velmi aktivní. Práci 
vykonává velmi pečlivě s maximální přesností. Jeho pracovní tempo je rychlé, někdy je to 
až na škodu. Má výbušnou a vznětlivou povahu a je trochu konfliktní. 

K rozhovoru přistupoval s obavami, souhlasil s ním až po několika ubezpečováních, že to 
není nic těžkého a nemusí z toho mít strach. Měl podmínku, že rozhovor bude probíhat jen 
ve dvojici se spolužákem, čtvrtým respondentem. Při rozhovoru byl nervózní, což možná 
způsobil fakt, že musel nějakou dobu sedět na místě a být v klidu. Vzhledem k jeho řečové 
vadě byl rozhovor náročnější na porozumění jeho odpovědím. Přesto v rámci svých možností 
odpovídal na otázky stručně a výstižně. Jako jediný využil svého práva neodpovídat, když 
nebude chtít. Velmi dobře pochopil princip střídání tazatele a respondenta. K rozhovoru 
přistupoval tak, že na něm zase tolik nezáleží. Chtěl mít vše hlavně rychle za sebou, což 
bylo z jeho odpovědí poznat. 

5.1.4 Student D 
O tomto chlapci se mi podařilo zjistit nejvíce informací, nejen, že mu bylo vypracováno 
výstupní hodnocení, ale jako jediný měl ve své osobní složce také psychologické vyšetření. 

Z výstupního hodnocení se dozvíme, že chlapec je nekonfliktní, samostatný, snaživý a 
trpělivý. Dokáže si vyhledávat a osvojit nové poznatky. Při práci je často pomalý, nesou-
středěný a má velké výkyvy výkonů. Dokáže pracovat s informačními technologiemi. Je 
schopen jednoduché analýzy a syntézy. Dobře komunikuje a naslouchá druhým. V kolek-
tivu je oblíbený, dodržuje pravidla práce v týmu. Není vůdčí osobnost, rozhoduje se sám, 
ale občas podléhá negativnímu vlivu druhých. Dovede vyjádřit vlastní názor a plní své 
povinnosti. Běžné životní situace dovede řešit sám, někdy těžce zvládá neúspěch. Chápe a 
toleruje odlišné názory, má dobrý vztah k lidem. Respektuje zásady bezpečnosti práce. Je 
manuálně zručný a komunikativní. 

Chlapec má individuální vzdělávací plán v předmětu matematika. Při změně denního 
režimu může zazmatkovat. Vyrůstá s matkou otcem v rodinném prostředí. 

Z psychologického vyšetření se například dočteme, že je důvěřivý, snadno ovlivnitelný, 
protože nedokáže vyhodnotit důsledky nové situace. V nacvičených úkonech spolehlivý. 
Dokáže nakoupit několik věcí, ale nechápe hodnotu peněz. Dělá drobné domácí práce, 
avšak vždy s dohledem a kontrolou. Slušné společenské vystupování, řeč srozumitelná, 
chudší slovník. Ve stresových situacích tendence k afektivní labilitě. Spolupracuje ochotně 
- se střídavou vnitřní úkolovou motivací a většinou krátkodobější zaměřenou pozorností 
na úkol, značné obavy ze selhání. PM tempo střídavé - velmi pomalé a zbrklé bez zpětné 
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kontroly. Úroveň fluidní inteligence odpovídá pásmu průměru pro věkové pásmo 6 let a 
11 měsíců. Aktuální intelektové výkony globálně v pásmu při horní hranici středně těžké 
mentální retardace, úroveň analyticko-syntetického zpracování názorové situace na základě 
vlastní představivosti odpovídá věku 12 let a 10 měsíců, vědomosti věku 8 let a 2 měsíce, 
ostatní výkony spadají do věkového pásma 6 let a méně. Má kvalitní zázemí ve své rodině, 
která plně saturuje jeho potřeby. 

Jak jsem měla možnost tohoto chlapce poznat, je přátelský, celkem komunikativní, ale 
rozhodně není aktivní, spíše pasivní typ. Jeho pracovní tempo je velmi pomalé, ale myslím 
si, že je v jeho silách ho zrychlit. Je velmi trpělivý a pečlivý, což jeho pomalost ještě zvyšuje. 
Po jakékoli pracovní činnosti až nepřirozeně unavený. 

K rozhovoru přistupoval s menšími obavami, bylo nutné ho ubezpečovat, že to zvládne 
a nemá se čeho obávat. Rozhovor chtěl absolvovat jen za přítomnosti spolužáka, třetího 
respondenta. Při rozhovoru byl trochu nervózní, ale měl možnost si jeho průběh nejprve 
poslechnou, jelikož byl až posledním respondentem. Na otázky odpovídal stručně, někdy 
až zbytečně laxně. Rozhovoru nepřikládal velkou důležitost. Povídání s ním bylo příjemné 
a také on velmi dobře pochopil princip střídání tazatele a respondenta. 

5.1.5 Analýza dat získaných z rozhovorů se studenty 
Uskutečnila jsem rozhovory se čtyřmi studenty praktické školy s cílem získat odpověď na 
otázku, zda a jaké mají tito mladí lidé představy o svém budoucím povolání. Zajímalo mne, 
jaké jsou tyto představy, jsou-li konkrétní a jsou-li reálné. Rozhodla jsem se získaná data 
od studentů uspořádat dle kategorií, srovnávat a sledovat rozdíly mezi nimi. Výsledky jsou 
přehledně uspořádány do tabulky v příloze (tabulka 9.1). Zamyslela jsem se, co základního 
tyto mladé lidi nejvíce rozděluje a analyzovala jsem získaná data podle několika základních 
problémů, o kterých si myslím, že souvisí a do jisté míry podmiňují názory a přístupy těchto 
mladých lidí. 

Prostředí a vnější motivace 

Prvním velkým rozdílem jsou různá prostředí, ve kterých chlapci žijí. Studenti B a C 
žijí v ústavu a studenti A a D v rodinném prostředí. Oba tito studenti jsou ze strany 
rodiny velmi motivováni, hovoří s rodiči o své budoucnosti a také jsou jejich názorem dost 
ovlivňováni. Je zajímavé, že dva zbývající studenti žijící v ústavní péči mají velmi odlišné 
podmínky. Zatím co student B je ze strany ústavu velmi motivován a má zde zajištěné 
pracovní místo pomocného kuchaře, student C není motivován skoro vůbec a ještě svou 
budoucnost neřeší. 

Zkušenosti 

Dalším důležitým faktorem jsou zkušenosti mimo školu, které má pouze student A, uvedl, 
že občas dostane příležitost pomáhat v restauraci, kde jeho otec pracuje jako číšník. Student 
mluvil o této své zkušenosti s nadšením, je na ni velmi hrdý a díky ní mohl získat představu, 
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že by rád pracoval v restauraci, protože tam někdy potřebují pomocného kuchaře „v nějaký 
restauraci, protože tam třeba někdy potřebujou třeba kuchaře, kterej pomáhá a tak". 

Co je to práce 

Na otázku, co pro respondenty znamená slovo práce mi studenti odpověděli velmi odlišně. 
Pro studenta A to znamená konkrétní povolání „třeba kuchař nebo něco takovýho". Pro 
studenta B to znamená jít něco dělat „kdo řekne práce, tak du na to, jako dělat, pracovat". 
Student C si pod tímto slovem představí úklid, myslím si, že je hodně ovlivněný jedinou 
pracovní zkušeností, kterou je úklid na praxi „uklízet". Student D si pod prací představuje 
peníze „já nevím, že si vydělám plno peněz". 

Proč pracovat 

Vzhledem k tomu, že všichni oslovení studenti chtějí pracovat, což dokazuje, že si jsou 
sami vědomi toho, že v životě potřebují něco dělat, přikročím rovnou k analýze další 
otázky. Na otázku, proč chtějí respondenti pracovat mi studenti A, B a D, shodou okolností 
motivovaní studenti, odpověděli, že by chtěli vydělávat peníze. Jediný student C chce 
pracovat z důvodu, aby měl nějakou pracovní náplň „kvůli, něco dělat" Když jsem se 
ho překvapeně zeptala, proč si prací nechce vydělávat peníze, odpověděl: „k penězům se 
nehrnu a tak". 

Představy o povolání 

Velmi mě překvapilo, že nejčetnějším povoláním mezi mými respondenty je kuchař. Může 
s tím souviset fakt, že na praktické škole probíhá pravidelná výuka vaření, což je kromě 
úklidu jediná pracovní zkušenost, kterou studenti mají možnost na této škole získat. 

Student A plánuje být rovnou pomocným kuchařem, protože si tuto činnost měl mož-
nost vyzkoušet a ví, že je toto povolání možné. Také by chtěl být hasičem, ale říká, že je to 
moc nebezpečné, tak raději kuchařem: „kuchařem taky a to by bylo určitě lepší, než dělat 
hasiče, protože oni maj dost nebezpečnou práci". Student B má místo pomocného kuchaře 
v ústavu již zajištěné, ale také by chtěl pracovat v hotelu „v hotelu pomáhat jako lidem to 
vézt kufr". Student C by asi chtěl být také kuchařem, protože toto povolání vykonává jeho 
bratr, se kterým je trochu v kontaktu. 

Poslední respondent také chtěl být kuchařem, rodičům se tato volba líbila, ale bylo mu 
řečeno, že musí mít výuční list a tato skutečnost ho odradila „já sem chtěl kuchaře, že bych 
dělal, rodičům se to líbilo, jenže zas tam zase chtějí ty odborný vyučený, což já nejsem". 
Rád by proto pracoval se svým bratrem, který se vyučí automechanikem „tak aspoň bejt 
automechanikem s bráchou". Ale také už má nabídku práce v supermarketu - „buď bych 
tedkom dělal v Interspaaru- máma mi nabídla, a nebo já nevím jestli to bráchovi vyjde, že 
bych dělal s bráchou". 
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Časové představy o práci 

Položila jsem respondentům otázku, zda by chtěli pracovat každý den, přičemž studenti B 
a C , shodou okolností studenti v ústavní výchově, odpověděli s naprostou přesností, že 
ano. 

Student A si je vědom, že táta někdy pracuje o víkendu, což jsou tzv. dlouhé a krátké 
týdny a jelikož chce být pomocným kuchařem, bude to mít také tak „můj táta to třeba 
má že pracuje v sobotu a v neděli někdy a kuchaři to maj někdy taky, jsou dlouho v práci 
vlastně". Student D uvedl, že by chtěl pracovat spíš jen o víkendu, aby nemusel jezdit 
s rodiči na chatu, „no tak, občas, no, ale nemusel bych, ně tak aspoň nějakou sobotu, 
neděli, no, abych nemusel jezdit s rodičema na chatu". 

Pracovní kolektiv 

Pouze student A uvedl, že by chtěl pracovat s hodně lidmi, aby mu mohli případně pomoci, 
kdyby potřeboval „mezi hodně lidma, abych třeba kdybych potřeboval s něčím pomoct a 
tak". Student B nemá vyhraněný názor, záleží na konkrétním pracovišti „kdyby moh sem 
najít práci kuchařem tak taky nevím třeba jestli tam budou víc lidí nebo málo, nevím". 
Studenti C a D preferují raději menší pracovní kolektiv „radši sám, radši mezi míň lidma". 

Plat a jeho využití 

Všichni studenti se shodnou na tom, že plat jsou peníze za práci. Každý si pak tento plat 
představuje trochu jinak. Student A si myslí, že plat je „hodně peněz za práci" a na otázku, 
zda je těch peněz vždycky hodně odpověděl: „moc ne, někdy je to docela málo, ale někdy 
se stane že ten šéf tý práce ani nedá peníze". Co se týče využití platu: „chtěl bych za to 
koupit něco mý rodině, něco babičce, dědovi a tak,sestřenici a tak no". 

Student B si myslí, že plat dostane jen ten, kdo pracuje dobře: „plat je kdyby pracuje 
jo a kdo pracuje tak moc dobře, tak za to plat dostane". Velmi mě překvapil jeho reálný 
pohled na život, plat by použil následovně: „musim pracovat, musí, vydělávat peníze, aby 
moh sem třeba koupit ňáký byt, jako sobě a moh sem i třeba vydělávat, jako chodit do práce 
a vydělávat peníze, aby moh sem platit třeba elektriku i vodu jako jak je to drahý a třeba i 
na koupání vodu, takový ty jó a to musím platit takle, aby to jako bylo fungovalo takhle". 

Student C si také myslí, že plat jsou „peníze za práci" a co se týče využití platu, koupil 
by si „oblečení a nevím". 

Student D si myslí, že plat je „že si něco vydělám v práci třeba". Za plat by si chtěl 
koupit: „no, všechno", na otázku, co například odpověděl: „já nevím, tak pár aut". Na 
další otázku, co kdyby bydlel sám, to by mu stačily auta odpověděl „no ,tak třeba jo". Na 
moji reakci, co třeba nájem, jestli ví, co je to odpověděl „jo, no tak do toho bych šel". 

Samostatnost po Praze 

Dalším důležitým faktorem je míra samostatnosti při pohybu po Praze. Všichni studenti 
uvedli, že po Praze umí jezdit sami. Studenti A a B uvedli příklady, kam se například umí 
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dopravit. Student A: „ano umím, už umím jet třeba na I.P. Pavlova metrem a nebo jedu 
jedenáctkou tam na Vinohrady" a student B: „umím, moc dobře umím, umím třeba sám 
taky chodit po Praze, třeba na Háje nebo třeba na Budějovickou, na Kačerov, na muzeum, 
takže se dostanu kam chci, kam potřebuju". 

Student C uvedl pouze: „jo". Student D uvedl: „umím, krásně, mámě třeba řeknu, že 
třeba někam jedu a máma třeba řekne, abych v osm byl doma, což já dodržím". 

5.1.6 Pohled třídních učitelek 
V rámci rozhovoru s třídními učitelkami těchto čtyř chlapců (analýza kompletních rozho-
vorů bude uvedena dále) mě zajímal jejich pohled a názor na možnosti jejich budoucího 
uplatnění. Záměrně jsem zařadila informace z tohoto rozhovoru do této části, protože do-
plní již získané informace od studentů a umožní každému si o těchto chlapcích vytvořit 
celistvější obraz. 

Možnosti budoucího uplatnění studentů 

Oslovila jsem třídní učitelky s otázkou, zda si myslí, že by studenti A a B a studenti C a 
D mohli najít po studiu uplatnění. Třídní učitelka první dvojice studentů si myslí, že oba 
si mohou najít zaměstnání. Vzhledem k tomu, že student B je v ústavu, tak si myslí, že 
bude v jejich zájmu pro něj najít nějaké místo. Tento chlapec je podle ní navíc pracovně 
velice schopný a má také morálně volní vlastnosti, což jeho šance zvyšuje. Student A má 
z jejího pohledu zase poměrně motivované rodiče, kteří se také snaží ho motivovat, proto 
jeho možnosti vidí též hodně pozitivně. 

Třídní učitelka druhé dvojice studentů si také myslí, že by si mohli najít zaměstnání. 
Student C má podle jejího názoru sice vadu řeči, ale je natolik šikovný a samostatný, že 
se dokáže postarat o sebe i o někoho jiného. Myslí si tedy, že by se rozhodně uplatnil. Na 
studenta D už má ale horší pohled, protože je prý pomalý a je na tom hůř po mentální 
stránce. 

Konkrétní obor pracovního uplatnění 

Zajímal mě názor třídních učitelek na konkrétní možnosti uplatnění, v jakém konkrétním 
oboru si myslí, že by tito studenti mohli být úspěšní. Vycházela jsem z předpokladu, že 
učitelka si už po dobu vyučování mohla vytvořit nějakou představu, protože pozoruje tyto 
studenty při práci jak na praxi, tak ve škole. 

U studenta B si myslí, že by mohl vykonávat rozhodně nějaké úklidové práce, protože 
je dělá velmi dobře. U studenta A ale konkrétní představu nemá, říká, že co se týče sociální 
zralosti a společenské úrovně, je sice na celkem vysoké úrovni, ale ohledně pracovních 
návyků prý velmi záleží na tom, jak bude motivovaný. 

Učitelka druhé dvojice studentů v tomto ohledu odpověděla stručně a jasně. Myslí si, 
že je úplně jedno v jakém oboru, ale že pro tyto studenty připadají v úvahu pouze úklidové 
práce a to jsou veškeré možnosti. 
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Myslím si, že pohled třídních učitelek jasně poukazuje pouze na jednu zkušenost získa-
nou v rámci školy, kde se jen uklízí. Podle mého názoru mají tyto názory převážně z důvodu, 
že viděly studenty vykonávat pouze úklidové práce. Proto ani jedna z oslovených učitelek 
nezmínila jiný pracovní obor, než úklid, se kterým má své zkušenosti. Je otázkou - kdyby 
se studenty na praxi vykonávaly také jiné práce - zda by se jejich názor pozměnil, či ne. 

Pracovní výkony studentů 

Zajímalo mě, co si třídní učitelky myslí o pracovním výkonu těchto svých žáků. Mým cílem 
bylo představit tyto výkony samostatně, bez ohledu na to, jaký názor mají tyto učitelky na 
konkrétní pracovní zařazení svých studentů. Myslím si, že získané dovednosti a schopnosti 
jsou v otázce pracovního uplatnění mnohem důležitější, než dobře vykonávat pouze jednu 
pracovní činnost. Také bylo záměrem aby jejich názor doplnil můj pohled, který jsem již 
představila na začátku této kapitoly a vůbec celkové informace o studentech, které jsem 
získala. 

Učitelka první dvojice studentů o nich mluvila současně. Myslí si, že jsou určitě spo-
lehliví, pracovití, dokážou pracovat podle pokynů, plnit zadané úkoly, což je nejdůležitější. 
Také dodala, že nejsou problematičtí ani co se týče kázně a morálně volní vlastnosti jsou 
u nich také na vysoké úrovni. 

Učitelka druhé dvojice studentů mluvila o každém z nich zvlášť. Výkon studenta D 
je podle ní nízký, protože jak už zmínila, je velice pomalý a potřebuje neustálé vedení, a 
samostatný. Ale výkon studenta C by podle jejího názoru mohl být docela odpovídající 
tomu, že by se mohl někde uplatnit. 

Myslím si, že podle toho, jak popsala pracovní výkon studentů první třídní učitelka, by 
bylo možné pro studenty nalézt mnoho vhodných pracovních uplatnění, jestliže disponují 
zmíněnými dovednostmi. Proto zařazení pouze do úklidových prací je dle mého názoru 
zbytečně omezující. 

Studijní výkony studentů 

Položila jsem třídním učitelkám otázku, jaký mají jejich studenti vztah ke vzdělání, zda 
o něj ještě mají zájem. Myslím si, že pro možnost pracovního uplatnění je tato rovina také 
důležitá. I v zaměstnání je potřeba učit se nové věci a s tím vztah k učení souvisí. 

Třídní učitelka první dvojice studentů popsala chlapce jako ctižádostivé studenty, kteří 
se snaží v rámci svých možností. Třídní učitelka druhé dvojice studentů uvedla, že oba mají 
zájem o práci, o praktickou školu, ale o učení jako takové už prý většina žáků praktické 
školy zájem nemá. 

Myslím si, že z názoru první třídní učitelky je patrné, že její studenti mají velkou šanci 
se uplatnit co se týče učební stránky. Názor druhé třídní učitelky byl bohužel příliš obecný 
~ nelze z něho nic odvodit. 
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5.2 Rozhovory s učitelkami 
Uskutečnila jsem čtyři rozhovory se čtyřmi třídními učitelkami, které nejprve trochu před-
stavím. Vzhledem k tomu, že mé pozorování probíhalo jen na první škole, měla jsem mož-
nost blíže poznat jen dvě své respondentky, jejichž názory byly uvedeny již dříve, neboť 
jde o učitelky studentů A, B, C a D. U dvou zbývajících mohu pouze popsat dojem, který 
na mě během našeho rozhovoru udělaly. 

S první třídní učitelkou první praktické školy se mi spolupracovalo dobře. Od počátku 
(asi třicet let) učila pouze na základní škole praktické a od tohoto školního roku byla jako 
třídní učitelka přeložena na praktickou školu. Vím, že to pro ni byla veliká změna, protože 
jsem s ní vše na praxi prožívala. Začátky pro ni byly těžké, zaskočila ji tak veliká změna 
prostředí a naprosto odlišní žáci. Je velmi zodpovědná, pečlivá a systematická. Patří spíše 
mezi vážnější osoby, není ani příliš upovídaná, je spravedlivá a budí respekt. Přes veliký 
věkový rozdíl jsem si s ní dobře rozuměla a pozice „začátečníků" nás celkově sblížila. V době 
konání rozhovoru si na své nové působení stále ještě zvykala, oslovila jsem ji právě proto, 
že měla čerstvé dojmy a nadhled. Co se týče spolupráce při rozhovoru, bylo příjemné, že 
neodpovídala stručně, ale snažila se o širší odpovědi. 

S druhou třídní učitelkou rovněž z první praktické školy se mi spolupracovalo také 
dobře, má s touto školou tříleté zkušenosti a z jejího chování je zřejmé, že se jí tato práce 
líbí. Ke studentům má velmi hezký, přátelský vztah, založený na důvěře a respektu. Má 
velký smysl pro humor, umí si dělat legraci sama ze sebe a poznala jsem, že ji studenti mají 
hodně rádi. Má samozřejmě respekt a umí ho použít v pravý čas. Je opakem své kolegyně, 
velmi komunikativní, vtipná a zábavná, na druhou stranu ne tolik systematická ani příliš 
pečlivá, ale v její přítomnosti je příjemná uvolněná atmosféra, která studentům vyhovuje. 
Při rozhovoru se mi s ní spolupracovalo dobře, ale přes její veselou povahu, odpovídala 
často stručně a výstižně, což mi nebylo jako tazateli vždy příjemné. 

S první učitelkou druhé praktické školy jsem se měla možnost vidět jen dvakrát. Poprvé, 
když jsem si byla na této škole domlouvat svůj rozhovor a podruhé při realizaci tohoto roz-
hovoru. Udělala na mě veliký dojem, hned jsem poznala, že učí na praktické škole, protože 
byla moc milá, přívětivá a vstřícná. Měla pro mě pochopení, chtěla abych se dozvěděla co 
nejvíce informací, a tak mi sama od sebe zařídila ještě rozhovor se zástupkyní ředitele, se 
kterou má školní praxe na starosti. Jak v rozhovoru uvedla, s praktickou školou má asi 
osmileté zkušenosti. Já už jen dodávám, že je to velmi příjemná paní učitelka, se kterou 
bylo radost se seznámit. Při rozhovoru se mi s ní spolupracovalo moc dobře, protože spojila 
veselou povahu s širšími odpověďmi, nebyla tedy stručná a pečlivě se mi věnovala. 

Druhou učitelku druhé praktické školy jsem také měla možnost vidět dvakrát, ze stej-
ného důvodu jako tomu bylo u její kolegyně. Také byla velmi vstřícná a milá, ale na mě 
Působila více přísněji s větším respektem. S praktickou školou má asi patnáctiletou zkuše-
nost. Působila na mě podobně jako první učitelka z první praktické školy, vážnější, pečlivá, 
s respektem, ne příliš komunikativní, ale sympatická a milá. Potěšilo mě, že je zároveň na 
této škole výchovným poradcem. Z rozhovoru bylo zřejmé, že má své povolání a studenty 
praktické školy velmi ráda. V rámci rozhovoru se mi s ní spolupracovalo dobře, ale její 
odpovědi byly často stručnější, což mi vždy nevyhovovalo. 
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5.2.1 Analýza dat získaných z rozhovoru s učitelkami praktické 
školy 

Vedla jsem rozhovor se čtyřmi třídními učitelkami dvou praktických škol s cílem získat co 
nejpodrobnější informace o tom jak na těchto školách probíhá praxe studentů a také zda 
podoba praxe může ovlivňovat a zvyšovat šance jejich budoucího pracovního uplatnění. 
Dále jsem hledala odpověď na otázku, kam studenti po absolvování školy odchází, jaké 
mají možnosti a zda se škola nějak podílí při přechodu svých studentů do zaměstnán. 

Rozhodla jsem se data získaná od třídních učitelek studentů uspořádat podle kategorií 
do tabulky, srovnávat a sledovat rozdíly mezi nimi. Výsledky jsou přehledně uspořádány 
do tabulky v příloze (tabulka 9.2). Zamyslela jsem se v čem se následující praktické školy 
liší, čím je to způsobeno a co tento rozdíl studentům přináší. Také jsem zjišťovala, jak na 
těchto školách realizují školní praxi, čím se tyto praxe od sebe liší a jaký mají pro studenty 
smysl, v čem je rozvíjí. 

Doba pedagogického působení na PŠ 

Zajímalo mě, jak dlouho tito učitelé působí na praktické škole, protože doba působení 
přináší spoustu zkušeností, lepší přehled o situaci a možnostech studentů. Ukázalo se, že 
působení jednotlivých třídních učitelů se od sebe velmi liší. 

Zatímco učitelé první praktické školy na ní působí necelý půl rok a tři roky, tedy velmi 
krátce, tak učitelé na druhé praktické škole mají dlouhodobější pedagogickou zkušenost, 
což je 8 a 15 let. 

Místo konání praxe 

Zajímalo mě, kde studenti těchto dvou škol získávají své pracovní zkušenosti, jaké mají 
možnosti při vykonávání praxe, zda to na školách bude podobné, nebo se to bude diamet-
rálně odlišovat. Ukázalo se, že místo konání praxe je na obou školách velmi rozdílné. 

Na první praktické škole je pouze jediné místo konání praxe, diakonie evangelické církve, 
které je již po několik let stále stejné. Naproti tomu na druhé praktické škole je míst konání 
praxe několik, mění se podle potřeb studentů, reálných možností a situace. Studenti zde 
mají na výběr několik různých pracovišť a snaží se tu vycházet vstříc jejich přáním a 
možnostem. Mezi stálejší patří botanické zahrady, různé kuchyně a jedním místem je také 
tato škola. Dalšími místy jsou restaurace, jídelny, mateřské školy, knihovny, kanceláře a 
supermarkety. 

Forma praxe 

Zjišťovala jsem na těchto školách, jakou formu má jejich praxe, protože t a je z mého pohledu 
ze všeho nejdůležitější. Velmi záleží na tom, zda na místo dochází celá třída, nebo je to 
vyřešeno jinak. Studenti pak dostanou odlišný prostor k seberealizaci a naprosto odlišné 
Podmínky k nácviku jakýchkoli dovedností. Na první praktické škole probíhá skupinová 
Praxe, kdy do diakonie dochází vždy celá třída. 
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Na druhé praktické škole probíhá praxe třemi formami. Nejprve se vyberou a vytypují 
nejšikovnější a nejsamostatnější studenti vhodní pro individuální praxi na pracovišti, kde 
jsou po 1, které si chtějí vyzkoušet. Potom se těmto studentům pracoviště vyhledají za po-
moci známých učitelů, rodičů, nebo náhodným výběrem. Další formou je skupinová praxe 
v počtu 4 studentů, kteří jsou méně samostatní a potřebují dohled, která probíhá za spo-
lupráce organizace SIMP1, zajišťující asistenty. Většinou pracují v botanických zahradách. 
A třetí formou je skupinová praxe v počtu 12 studentů, kteří zůstávají ve škole a pracují 
s keramikou. Tito studenti nejsou ze zdravotních či kázeňských důvodů schopni praxe na 
běžných pracovištích. 

Pracovní činnosti na praxi 

Zajímala jsem se o konkrétní pracovní činnosti, které se mají studenti možnost na praxi 
naučit a které si mohou vyzkoušet. Myslím si, že čím víc pracovních činností si studenti 
vyzkouší, tím mají větší šanci na pracovní uplatnění a zvyšuje to jejich úspěšnost na 
pracovním trhu. 

Na praxi první praktické školy studenti vykonávají pouze úklidové práce, za dobrého 
počasí sice pracují na zahradě, ale jsou to opět zejména úklidové práce, popřípadě hrabání 
a pytlování listí. 

Na praxi druhé praktické školy mohou studenti vykonávat spoustu činností, které si 
chtějí zkusit a které se podaří na praxi zajistit. Je velmi zajímavé, že na rozdíl od první 
praktické školy tu záměrně nevykonávají úklidové práce. Nejen, že o ně nejspíš nejeví zájem, 
ale ani vedení školy si nepřeje, aby tyto práce dělali, když mohou vykonávat něco „lep-
šího" . Je zde naprosto odlišný a mnohem individuálnější přístup. Z činností tedy například 
učitelé jmenovali zahradnické, kuchyňské práce, pomocné práce v obchodech, v mateřských 
školách, občas kancelářská pomocná práce, pomocné práce v knihovnách. 

Kam studenti odcházejí po absolvování studia na PŠ 

Zajímalo mě kam studenti těchto škol po dvou letech odchází, zda se ukazuje nějaký vi-
ditelný rozdíl, vzhledem k odlišným možnostem, které studenti díky školní praxi mají. 
S tímto odchodem také souvisí dvouleté prodlužování studia, na které mají studenti nárok. 
Zjišťovala jsem tedy, na které ze škol si studenti prodlužují studium více a častěji. 

Ukázalo se, že na první praktické škole si většina studentů prodlužuje studium a poté 
odchází na další praktické školy, obvykle do doby než dosáhnou 26 let. Případně odchází 
do stacionářů a chráněných dílen. Do běžného zaměstnání nějaký student přejde jen výji-
mečně. Letos po dlouhé době odchází jediný student, shodou okolností student D, který si 
prodloužil studium o rok do na pomocné práce do supermarketu. 

Na druhé praktické škole odchází většina studentů na speciální učiliště a těm, kteří 
na vyučení už nestačí se škola snaží ve spolupráci s různými organizacemi nalézt vhodné 
povolání. Prý se to celkem daří díky kontaktům a zkušenostem z praxí. Někteří odchází 

Sdružení pro integraci mentálně postižených, o.s. 
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také do chráněných dílen a bohužel jsou tací, kteří zůstávají doma, ať již ze svého přesvěd-
čení, nebo z pohodlnosti svých rodičů. Prodlužování studia potom využívá jen minimum 
studentů. Na této škole je to spíše výjimečná záležitost. 

Složení studentů 

Ačkoli jsem původně tyto informace záměrně nezjišťovala, z uvedených rozdílů mezi tě-
mito dvěma praktickými školami vyplynuly samy. Během spolupráce s první praktickou 
školou jsem nabyla dojmu, že složení studentů je na každé praktické škole podobné. Ovšem 
v rámci výzkumu na druhé praktické škole vyplynulo, že složení studentů je naprosto od-
lišné. Vzhledem k získaným a již uvedeným informacím je tedy důležité popsat rozdílné 
složení studentů, ze kterého několik zmíněných rozdílů vychází. 

Zatím co na první praktické škole jsou jen studenti se středně těžkým mentálním po-
stižením, což znemožňuje realizaci individuálních praxí, protože většina těchto studentů 
nejsou schopni vykonávat práci samostatně a bez dohledu. 

Na druhé praktické škole je většina studentů bez závažnějšího mentálního postižení, 
kteří nedokončili základní vzdělání. Protože několikrát propadli, opustili základní školu 
dříve a učiliště jsou jim v tomto případě téměř uzavřena. Také sem dochází absolventi 
základních škol praktických, kteří nejsou na učilištích úspěšní. A minimum studentů tvoří 
mladí lidé se středně těžkým mentálním postižením. Třídní učitelky uvedly, že ve třídách 
mají takovéto studenty jen dva nebo tři. 

Předpoklady škol pro přechod do zaměstnání 

Snažila jsem se od učitelů zjistit, zda si myslí, že právě jejich škola poskytuje pro studenty 
vhodné předpoklady k přechodu do zaměstnání. Myslím si, že cílem každé praktické školy 
by mělo být poskytování těchto předpokladů a vybavení studentů potřebnými dovednostmi 
pro úspěšný přechod do zaměstnání. A toto vybavování může velmi dobře probíhat pro-
střednictvím školní praxe. Zajímalo mě, zda se rozdílnost těchto škol v odpovědích projeví, 
či ne. 

Na první praktické škole byly odpovědi učitelek nejisté, jedna argumentovala tím, že na 
této škole působí zatím krátkou dobu, ale myslí si, že tito studenti nebudou moc schopní 
pracovního uplatnění, protože většina z nich bude potřebovat dohled. Pokud tedy pracovní 
uplatnění, tak prý pod dozorem a samozřejmě v nějaké chráněné dílně. Druhá třídní uči-
telka odpověděla, že nějaké předpoklady jim tato škola dát může. Jelikož pro studenty prý 
připadají v úvahu takové ty pomocné práce, naučí se nějakému režimu, pravidelnosti a 
možná něco ze zahradnických prací, mytí nádobí, zametání. Prý jedině tyto činnosti budou 
v budoucnu dělat, jestli něco vůbec. 

Odpovědi třídních učitelek druhé praktické školy byly mnohem přesvědčivější, jistější 
stály na školní praxi, která je v očích učitelek tím nejdůležitějším předpokladem, který 
jejich škola studentům poskytuje. První učitelka odpověděla, že se snaží, aby je právě 
praxe naučila nějaké odpovědnosti, studenti jsou nuceni někam chodit, oddělat si svoji 
práci a hlavně musí jednat sami za sebe. Druhá učitelka odpověděla, že praxe jsou vý-
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borné pro spoustu rodin, které neznají situaci na trhu práce pro takto postižené lidi. Dává 
jim kontakty, seznámí je s různou formou prací a umožní jim také spolupráci s různými 
organizacemi, takže prý asi polovina dětí se přes školu chytne. 

Rozdílnost škol se tedy podle mého názoru v odpovědích projevila. Na první škole si 
nebyli moc jistí, zda jejich škola poskytuje předpoklady. Nemají mnoho zkušeností s pra-
covním uplatněním svých studentů a školní praxe je příliš jednotvárná. Na druhé škole 
si pak byli svým přínosem velmi jistí, díky jejich praxi mají studenti mnoho příležitostí, 
získají spoustu zkušeností, které jim pak při úspěšném přechodu do zaměstnání pomáhají. 

Spolupráce s neziskovými organizacemi 

Zjišťovala jsem konkrétní formu spolupráce s nějakými organizacemi, protože si myslím, že 
na praktické škole je to velmi dobrý krok pro studenty. Vzhledem k tomu, že je dnes těchto 
organizací několik, očekávala jsem, že bude na každé škole alespoň nějaká spolupráce. Mys-
lím si, že šance na zapojení studentů do pracovního života tato spolupráce velmi zvyšuje. 

Byla jsem velmi překvapená, když jsem si na webových stránkách první praktické školy 
přečetla, že spolupracují s o.s. Rytmus, agenturou pro podporované zaměstnávání. Na 
praxi jsem žádnou spolupráci nezaregistrovala a tak mě velmi zajímalo, jak tato avizovaná 
spolupráce probíhá. Bohužel ani jedna z oslovených učitelek o této spolupráci nic nevěděla. 
Zeptala jsem se tedy na spolupráci výchovného poradce této školy. Odpověděl, že má u sebe 
pouze nějaké letáčky a když se rodiče studentů u třídních učitelů zajímají o další možnosti, 
tak jim tyto letáčky po třídním učiteli předá. Ovšem dál už si rodič musí vše zařídit sám. 
Tento výchovný poradce bohužel ani nepracuje pro praktickou školu, je určen pouze pro 
základní školu praktickou. 

Co se týče druhé školy, spolupráce je zde velmi rozvinutá. V rámci praxí probíhá spolu-
práce s o.s. Rytmus, které zde vyhledává klienty tranzitního programu a se svou agenturou 
pro podporované zaměstnávání pomáhá absolventům nacházet vhodná pracovní místa. 
Dále s organizací SIMP, které poskytuje asistenty pro skupinovou praxi na běžných pra-
covištích a také spolupracují s chráněnou dílnou Gawain, která také po studiu umožňuje 
pracovní příležitost. 

Motivace studentů 

Snažila jsem se získat pohled třídních učitelek na důležitost motivace pro zaměstnání těchto 
studentů. Každý člověk potřebuje být motivován k nějaké činnosti, myslím si, že když má 
příležitost vykonávat práci, která ho baví a naplňuje, jsou jeho výkony lepší a kvalitnější. 
U lidí s mentálním postižením je to stejné, ačkoli by se někomu mohlo zdát, že už jen 
získání příležitosti pracovat by mělo být jako motivace postačující, není tomu tak. Motivace 
studentů s mentálním postižením je velmi důležitá a proto jsem chtěla od učitelů získat 
názor na to, zda jsou podle nich studenti něčím motivováni k práci. Opět jsem očekávala, 
jestli se v odpovědích ukáže rozdílnost obou škol. 

Třídní učitelka první praktické školy si myslí, že studenti jsou neustále motivováni ve 
škole, kde se jim v rámci běžné výuky snaží dát pocit, že se musí něčím živit, ale prý je 
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otázkou, do jaké míry jsou studenti schopni to vstřebat. 
Druhá třídní učitelka první praktické školy si myslí, že rozhodně, protože studenti by 

rádi dělali nějakou práci, tak jako pracují rodiče nebo jejich starší sourozenci. Navíc jim 
práce většinou přináší uspokojení, málo který z nich, i když jsou takoví, se prý chce válet 
doma. Myslí si, že práce by jim rozhodně přinesla uspokojení, nějakým způsobem by je 
rozvíjela, ale otázkou prý je, jestli by někde byli trošku co platní. 

Co se týče pohledu na motivaci druhé praktické školy, první třídní učitelka si myslí, že 
se je snaží motivovat oni, učitelé, tím, že s nimi pracují, v kuchyni s nimi vaří... Studenti 
na nich vidí, že tu práci dělají, takže jsou motivováni. 

Názor druhé třídní učitelky se opírá také o rodinu. Myslí si, že někteří jsou motivováni, 
když jejich rodina funguje a přesvědčuje je, že musí pracovat. Nebo také když najdou 
dobrou praxi, tak jdou do té práce většinou rádi. Většina těch dětí chce něco dělat, protože 
často přijdou domů a už prý nedělají nic jiného, než jen sedí u televize a počítače. Chtějí 
něco dělat a myslím si, že je škola motivuje. 

Rozdílnost škol se v tomto směru příliš neprojevila, ale zatímco třídní učitelky druhé 
praktické školy se s jistotou shodly na tom, že studenti jsou motivováni jejich školou, na 
první praktické škole se pohledy různí. Jedna učitelka si myslí, že jsou motivováni také 
školou, ale druhá klade důraz na pracující rodiče a rodinu, kterou studenti mají za svůj 
vzor. Podle mého názoru jistota motivace školou druhé dvojice učitelek vychází z vědomí 
velmi promyšlené a smysluplné praxe, která studentům otevírá spoustu možností, rozhodně 
je tedy motivuje pro zaměstnání a dává jim šanci úspěšně se v budoucnu uplatnit. 

Vhodná místa na trhu 

Ptala jsem se třídních učitelek, zda si myslí, že jsou na trhu práce pro studenty prak-
tické školy a pro lidi s mentálním postižením obecně vhodná pracovní místa. Zajímalo 
mě, vzhledem k rozdílným zkušenostem obou škol, zda se budou názory lišit, nebo budou 
podobné. 

Zjistila jsem, že všechny oslovené třídní učitelky mají názor téměř shodný a myslí si, 
že vhodných míst je na pracovním trhu velmi málo. První třídní učitelka první praktické 
školy ještě dodala, že kdyby místa byla, tak musí být nějakým způsobem dotovaná a to 
v současné době prý společenská situace vůbec neumožňuje. Proto si myslí, že na tom na 
tom tyto děti budou hodně špatně. 

První třídní učitelka druhé praktické školy si myslí, že studenti moc na výběr nemají. 
Pokud se vyučí, je to výborné, ale pokud odchází z praktické a nemají další možnost 
vzdělání, protože to jejich mentální úroveň nedovolí, tak těch volných míst prý mnoho 
není. Dodala, že Praha je v tomto ohledu výhodou, protože je tu větší trh, ale přesto se 
prý musí strašně moc hledat. 

Ačkoli se první škola o zaměstnávání svých studentů téměř nezajímá a už vůbec se v této 
otázce nijak neangažuje, druhá škola dělá maximum pro to, aby její studenti byli pokud 
možno v životě úspěšní a na hledání vhodného zaměstnání se také sama podílí. Přesto 
názor na vhodná pracovní místa je téměř shodný a pro studenty nijak optimistický. Z mého 
pohledu názor učitelek první školy potvrzuje jejich přístup k této problematice, vždyť když 
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vhodná místa téměř nejsou, proč se nějak více snažit, z jejich pohledu je to nejspíš zbytečné. 
Ovšem názor učitelek druhé školy vychází z dlouhodobé praxe a zkušeností. Je tedy více 
než zřejmé, že ačkoli vykazují mnohem větší aktivitu a snahu své studenty zaměstnat, jejich 
negativní pohled na pracovní možnosti dokazuje, že situace na trhu práce opravdu není 
pro studenty praktických moc dobrá. 

Zájem zaměstnavatelů 

V souvislosti s předchozí otázkou mě zajímalo, zda si oslovené učitelky myslí, že zaměst-
navatelé mají zájem o zaměstnávání lidí s mentálním postižením. Očekávala jsem shodný 
výsledek odpovědí jako v předchozí otázce, ale mým cílem bylo také zjistit, proč si případně 
myslí, že zájem nemají. 

Názor první učitelky první praktické školy opět zdůrazňuje důležitost dotací. Myslí si, že 
zaměstnavatelé mají zájem jedině když na tyto zaměstnance dostanou nějaké dotace, jinak 
prý v žádném případě, protože je to pro ně potom nevýhodné. Dodala, že lidé s mentálním 
postižením jsou málo výkonní, potřebují dohled, takže pokud se pro ně nenajde vhodná 
činnost, která by byla dotovaná a která by měla zajištěný odbyt výrobků, tak ta práce 
v podstatě nemá smysl a zaměstnavatelé to v každém případě vyhledávat nebudou. 

Druhá třídní učitelka si myslí, že se zaměstnavatelé bojí zaměstnávat lidi s mentálním 
postižením. Nezná prý bezpečnostní předpisy a podobně, ale podle jejího názoru je pro 
ně jednodušší vzít si někoho, kdo je zdravý, kdo přinese méně problémů, kdo nemusí mít 
nějaké zvýšené bezpečnostní ohledy. Myslí, že to pro zaměstnavatele není nějaký přínos a 
že jim v tom stát asi nijak moc nepomáhá. 

První třídní učitelka druhé praktické školy ohledně zaměstnavatelů neví, protože se 
v rámci školy stýkají jen s organizacemi, které se zabývají zabývají zaměstnáváním lidí 
s mentálním postižením. Dodala, že je možné slyšet něco o daňových výhodách zaměstna-
vatelů v médiích, ale jestli o to vůbec stojí, to prý neví. 

Druhá třídní učitelka druhé praktické školy si myslí, že zaměstnavatelé zájem nemají, 
protože je to pro ně komplikace. Ví, že mají nějaké úlevy na daních, ale myslí si, že jim 
to nevyváží ani tu práci s těmi dětmi, ani potřebu asistenta. Dodala, že to samozřejmě 
záleží také na tom, že když má například podnikatel postižené dítě a manželka pracuje 
ve speciálním školství, tak ten podnikatel zaměstná člověka s mentálním postižením, to ví 
prý bezpečně od svých známých. Ale když to vezme takto globálně, myslí si, že o to moc 
zájem nemají. 

Také v tomto případě se názory všech oslovených učitelek téměř shodovaly, zaměstna-
vatelé tedy podle nich zájem o zaměstnávání lidí s mentálním postižením spíše nemají. 
Přes možná daňová zvýhodnění a dotace je to pro ně komplikace, kterou jim tyto finanční 
výhody nevyváží. 

Zájem studentů o zaměstnání 

Zeptala jsem se na základní otázku, která je v problematice zaměstnávání důležitá a tou je, 
zda samotní studenti mají vůbec o zaměstnání zájem. Tento zájem je důležitou podmínkou 
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jak v programu podporovaného zaměstnávání, tak v procesu hledání zaměstnání vůbec. 
Zajímalo mě, zda se v této otázce projeví rozdílnost škol. Protože studenti první školy 
nejsou z mého pohledu příliš motivováni k zájmu o práci. Ale na druhé škole je tato 
motivace maximální a studenti mají možnost, aby si nějaký zájem vytvořili. 

První třídní učitelka první praktické školy byla výjimkou, protože podle jejího názoru 
mají o zaměstnání zájem z její třídy možná dva, tři studenti a ostatní to prý v podstatě 
neřeší. Druhá třídní učitelka této školy uvedla, že většina studentů zájem má. 

Podle názoru první třídní učitelky druhé praktické školy studenti rozhodně zájem mají 
a málokdy se setká s opakem. Většinou studenti ale také neví, takže se díky školní praxi 
snaží, aby se u nich nějaký zájem probudil. Druhá učitelka této školy si myslí, že studenti 
mají o zaměstnání zájem a že mají zájem celkově prý o školu. 

Z mého pohledu se odpovědi oslovených učitelek přeci jen trochu lišily. Názor třídních 
učitelek na první praktické škole byl trochu rozpačitý, jedna mluvila pouze o minimu a 
druhá o většině studentů. Jejich výpovědi nebyly příliš jisté. Třídní učitelky druhé praktické 
školy si byly jisté a používaly slova typu rozhodně, určitě a mluvily o všech studentech. 
Mohlo by se tedy zdát a podle mého názoru tomu tak je, že rozdílnost výpovědí opět 
souvisí s rozdílným přístupem a podmínkami obou škol. Studenti první školy nejsou z mého 
pohledu příliš motivováni k zájmu o práci, vyplývá to z realizace praxe, která je jednotvárná 
a pokud není jejich snem jen uklízet, tak si zde žádný zájem nevytvoří. Ale na druhé škole 
jsou studenti prostřednictvím praxe motivováni maximálně a mají ty nejlepší podmínky 
k tomu, aby si nějaký zájem o práci vytvořili. Proto všichni studenti druhé školy mají 
rozhodně o zaměstnání zájem a většina, případně minimum studentů první školy mají, 
nebo možná mají o zaměstnání zájem. 

Uplatnitelnost studentů 

Zajímalo mě pro jaké konkrétní obory školy studenty připravují a zda se tyto obory budou 
trochu schodovat s reálnými možnostmi pracovního uplatnění pro tyto studenty na součas-
ném pracovním trhu. Také jsem čekala, zda se v této otázce projeví rozdílný přístup obou 
škol. 

Třídní učitelka první praktické školy uvedla, že možnostmi uplatnění jsou pomocné 
práce ve zdravotnictví, úklidové práce, možná zahradnické a nějaké pomocné práce v ku-
chyni. Dodala, že prostě v tom, co se u nich v praxích rozvíjí. Mají vaření, ruční práce, 
úklidové práce, tak jedině prý v těchto oborech. Druhá třídní učitelka této školy uvedla, že 
studenty připravují na úklidové a zahradnické práce, takže pomocné práce v zahradnictví 
a úklid. 

První třídní učitelka druhé školy odpověděla, že v podstatě v jakémkoli oboru. Speciální 
Školství prý nabízí poměrně širokou škálu různých oborů, může to být kuchař, číšník, truhlář 
a spoustu těchto manuálních prací, takže záleží jen na studentech, kam se chtějí nasměrovat. 
Ve škole pak mají odborné předměty, což je pro holky vaření, šití a pro kluky nějaká práce 
se dřevem. Dodala, že pokud se pak rozhodnou pro některý z těchto oborů, pak si myslí, že 
by mohli být úspěšní. Druhá učitelka této školy uvedla stručně, že to mohou být pomocné 
práce v zahradnictví, ve službách, v prodejnách, v archivech, všude možně. 
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Také zde nalezneme rozdílnost odpovědí. Možnosti uplatnění podle třídních učitelek 
první školy jsou velmi omezené a obě učitelky se shodly pouze na úklidových pracích. 
Tento názor vyplývá z podoby školní praxe, která je jednotvárně zaměřena pouze na úklid, 
výjimečně pak také na zahradnické práce, u kterých první učitelka podotkla jen možná. 
Zazněly zde i kuchyňské práce, které vychází ze školní výuky vaření. Zmíněné pomocné 
práce ve zdravotnictví sice figurují na oficiálních stránkách této školy, ale z mého pohledu 
nechápu, jak studenty na tento obor připravují a na tuto otázku mi v soukromí nedokázala 
odpovědět ani jedna z učitelek této školy, kterou jsem oslovila. 

Názory na uplatnění třídních učitelek druhé školy zase dle mého názoru vychází z rozdíl-
ného složení studentů. Jelikož zde mají většinu studentů s lehkým mentálním postižením, 
z nichž se většina pak vyučí na speciálním učilišti, mohla pak jedna z učitelek do možností 
uplatnění zahrnout širokou škálu různých učebních oborů. Vzhledem k tomu, že v předchozí 
otázce ohledně vhodných míst sama podotkla, že pro studenty bez vyučení na pracovním 
trhu moc míst není, lze z tohoto názoru vyvodit případnou souvislost s možností uplatnění 
studentů s těžším mentálním postižením, kteří na této škole patří mezi menšinu. V každém 
případě názor učitelek druhé školy se neomezuje jen na tři, čtyři práce, ale obě uvedly, že 
se mohou uplatnit kdekoli, kde je možné vykonávat pomocné práce. 

Promítání oborů do předmětů 

Zajímalo mě, zda předměty na praktické škole zahrnují oblasti možného pracovního uplat-
nění. Nemyslela jsem pouze praktické předměty, ale také vzdělávací předměty. 

Všechny oslovené učitelky stručně odpověděly, že se promítají. Jen druhá třídní uči-
telka druhé školy rozvedla svoji odpověď a řekla, že do praktických ano, to je prý taková 
ta údržba, příprava pokrmů, úklid a základní praktické dovednosti. A do vzdělávacích 
předmětů patří prý celkový osobnostní rozvoj, jsou to všeobecné předměty jako občanka, 
výchova ke zdraví, kde získají trošku přehled do světa, takže v těchto se prý taky určitě 
promítají. 

I v těchto odpovědích lze nalézt spojitost s přístupem obou škol. Kladné odpovědi 
učitelek první školy podle mého názoru vychází z omezených možností uplatnění, které se 
studenti opravdu na praxích učí. Souhlasily tedy, jelikož se vyučuje vaření, pěstitelské práce 
a na praxi se uklízí. Souhlas učitelek druhé školy vychází z promyšlené podoby školní praxe, 
která má široký záběr a umožňuje studentům si vyzkoušet různé pracovní činnosti. Uvedly 
širší pole uplatnitelnosti, které umožňuje právě podoba jejich praxe, proto souhlasily i ony. 

Povědomí o tranzitním programu 

Zajímalo mě, zda třídní učitelky na praktických školách vědí, co je to tranzitní program. 
Myslím si, že tento program je pro studenty praktických škol velmi přínosný a zajímalo 
mě, jaké povědomí o něm učitelky mají a zda s ním má některý student případně jakou 
konkrétní zkušenost. 

Učitelky první praktické školy vůbec nevěděly, co to tranzitní program je, druhá z nich 
pak dodala, že jim nikdo nic takového nenabídl. Prý žádná agentura, alespoň, co ví, za ty 
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tři roky nic nenabízela ani rodičům, ani studentům, ani škole, takže nic neslyšeli, nezpro-
středkovali ani o tom neví. 

První učitelka druhé praktické školy tušila, že program poskytuje o.s. Rytmus a prý je 
s nimi v kontaktu už řadu let. Do tohoto programu chtějí prý studenty druhého ročníku, 
kteří už se nechtějí dál vzdělávat, takže ti se pak programu aktivně účastní. Momentálně 
je prý v programu chlapec druhého ročníku, který je na vozíčku a s ním v rámci programu 
vyzkoušeli všechny možné varianty. Nyní je to prý snad ve fázi, že by měl chodit do nějakého 
supermarketu, asi někam do kanceláře, protože je na tom mentálně docela dobře, má hlavně 
tělesné postižení. Takže o.s. Rytmus se pak snaží tímto způsobem v rámci tranzitního 
programu studentům pomáhat. Dodala, že jestli je ta práce na trvalo, to neví, supermarkety 
prý krachují, slučují se, ruší se všelijaká místa a myslím, že to bude tímto způsobem čím dál 
horší a že to nebudou mít jejich studenti jednoduché. Druhá učitelka této školy o programu 
už slyšela, ale zda se ho některý student účastnil, neví. 

Ukázalo se, že povědomí o tomto programu mají pouze učitelky druhé praktické školy, 
protože zde probíhá spolupráce s organizací, která tento program zajišťuje. Podle mého 
názoru je zde vidět rozdíl ve výpovědi obou učitelek druhé školy. První o programu věděla 
a znala také bližší informace, zatím co druhá o něm opravdu měla jen povědomí. Myslím 
si, že je to proto, že první učitelka má praxe na starosti, organizuje, vyhledává, obchází a 
kontroluje, tuto činnost má starosti ještě zástupkyně této školy. Ale druhá učitelka nemá 
s organizací praxe nic společného, v době její realizace vyučuje na základní škole praktické, 
proto se jí tranzitní program dotýká méně, než její kolegyně. Ovšem, vzhledem k tomu, že 
je také výchovnou poradkyní si myslím, že by o takovém programu měla být informovaná 
více. Můžeme zde znovu nalézt argument potvrzující fakt, že výchovné poradenství na 
základní škole praktické sena této škole příliš nezabývá studenty praktické školy. 

Povědomí o podporovaném zaměstnávání 

Zajímalo mě, zda učitelky praktické školy vědí o možnosti podporovaného zaměstnávání a 
zda se toto vědomí bude na školách lišit. 

Učitelky první praktické školy se shodly na tom, že povědomí o podporovaném zaměst-
návání trochu mají. První dodala, že situaci sleduje a neví jak se to bude vyvíjet, protože 
nedávno slyšela, že neziskové organizace nedostávají peníze a budou na tom finančně velmi 
Špatně. 

První učitelka druhé praktické školy uvedla, že o něm neví a druhá učitelka odpověděla, 
že o něm asi slyšela, ale nic víc o něm neví. 

Ukázalo se, že odpovědi učitelek se mezi školami lišily. Velmi mě překvapilo, že tentokrát 
učitelky druhé praktické školy o podporovaném zaměstnání téměř neslyšely, myslela jsem, 
že vzhledem k aktivitám této školy budou tuto službu znát a že díky ní budou jejich 
studenti nalézat zaměstnání. Možná, že první učitelka druhé školy neznala jen název této 
služby a co se týče neznalosti výchovné poradkyně, opět mě utvrdila v tom, že výchovné 
poradenství nejspíš moc nefunguje pro žáky praktických škol. 
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Zaměstnaní absolventi praktických škol 

Poslední otázka, která mě ohledně této problematiky zajímala, se týkala toho, zda už 
někteří studenti praktických škol našli uplatnění na trhu práce a případně kolik ji bylo. 

První učitelka první školy my vzhledem k jejímu krátkému působení nedokázala od-
povědět, tedy neví, zda někdo našel uplatnění. Druhá učitelka této školy odpověděla, že 
někteří našli pracovní uplatnění, ale oni se o tom dozvídají třeba přes někoho, kdo je znal, 
protože se školou pak už většinou studenti neudržují žádný kontakt. Dodala, že jeden její 
student, a také můj respondent D, má od září dohodnuté nějaké pomocné práce v super-
marketu jako vybalování beden, likvidace nějakého odpadu, krabic a podobně. Co z toho 
ale bude, se prý uvidí. 

První učitelka druhé školy také uvedla, že studenti po odchodu nechodí nic sdělovat a 
že nemají žádnou zpětnou vazbu. Prý se ale nedávno přišel student pochlubit s dítětem a 
prací u ochranky, ale takových je prý pár. Dodala, že třeba ví, že jsou na učilištích, ale až 
asi dva, tři roky po tom, co ze školy odejdou. Určitě tu prý bylo pár dětí, kteří se umístili 
například v chráněné dílně, ale to si většinou zařizují už rodiče. Druhá učitelka této školy 
s jistotou odpověděla, že určitě tak půlka studentů pracuje. 

Ukázalo se, že oslovené třídní učitelky se shodly na tom, že po tom, co studenti ab-
solvují a odejdou ze školy už nemají žádnou zpětnou vazbu. O tom, co je se studenty 
dál, zda našli zaměstnání, dále se vzdělávají nebo zůstali doma se dozvídají jen náhodně. 
Co se týče zaměstnaných studentů obou škol, na první praktické škole několik studentů 
dříve uplatnění našlo, ale v poslední době jen výjimečně. Rozdílnost názorů učitelek druhé 
praktické školy mě velmi překvapil, je zvláštní, že zatím co jedna bezpečně tvrdila, že po-
lovina studentů našla zaměstnání, druhá učitelka tento fakt vůbec nezmínila a naopak její 
výpověď o úspěšnosti studentů mnoho nevypověděla. Podle mého názoru to opět vychází 
z rozdílného složení studentů, protože je zde většina těch, kteří dál pokračují na učilištích, 
o jejich dalším kroku už se učitelka nic nedozví. Myslím si, že škoda, že škola s odchodem 
studentů ztrácí zpětnou vazbu, kdyby měla přehled o tom, kam studenti dál odchází, mohla 
by se například konkrétním možnostem v rámci praxe přizpůsobit. 

5.3 Rozhovory s agenturami pro podporované zaměst-
návání 

Navštívila jsem tři agentury pro podporované zaměstnání a uskutečnila jsem tři rozhovory 
se třemi zástupci těchto agentur. Každá z pracovnic oslovených agentur na mě zapůsobila 
jinak, proto nejprve krátce představím, jak jsem se v agentuře cítila a jaký jsem měla dojem 
ze svých respondentek. 

Nešlo mi jen o hledání rozdílů, ale také o potvrzení situace, ve které se podporované 
zaměstnávání v dnešní době nachází. 

Agentura Rytmus - tuto agenturu jsem navštívila jako první a měla jsem možnost 
hovořit přímo s vedoucí této agentury. Když jsem si sjednávala schůzku, bylo mi řečeno, 
že když s agenturou nijak dobrovolnicky nespolupracuji, budu si muset konzultaci zaplatit. 
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Tyto podmínky mě trochu překvapily, ale souhlasila jsem. Byla jsem přijata velmi hezky, 
respondentka si na mě udělala potřebný čas a byla velmi vstřícná. Když jsem v rozhovoru 
narazila na nějakou nejasnost, vše mi trpělivě vysvětlila. Byl to příjemný a poučný rozhovor, 
kdy jsem se dozvěděla bližší fakta, která jsem do té doby neznala. 

Agentura Společnost Duha - tuto agenturu jsem navštívila ještě tentýž den jako 
agenturu Rytmus a můj dojem z této návštěvy byl o trochu horší, jelikož jsem měla možnost 
ve velmi krátké době učinit srovnání jednotlivých přístupů mých respondentek. Konzul-
tace byla sice neplacená, ale celkově jsem návštěvu vnímala jako trochu uspěchanou. Má 
respondentka neměla příliš času, odpovídala na otázky velmi stručně a celková atmosféra 
konzultace mi připadala velmi uspěchaná. Také jsem měla pocit, že se respondentce zdál 
rozhovor se mnou zbytečný. Ve srovnání s předchozí agenturou to byl přístup pouze profe-
sionální a přijetí nebylo zdaleka tak milé. Díky tomuto byl rozhovor také mnohem kratší a 
rezervovanější. 

Agentura Máme otevřeno - jako poslední agenturu jsem si vybrala o.s. Máme 
otevřeno, protože mě zaujal jak jejich pracovně tréninkový program, tak služba tranzitní 
program. Hovořila jsem s koordinátorkou tohoto programu, která mě přijala velmi hezky. 
Rozhovor proběhl v příjemné atmosféře a byl mu dán náležitý časový prostor. Setkání 
bylo přínosné pro obě strany, jelikož jsme si vzájemně sdělily své zkušenosti a obě jsme se 
dozvěděly nové a poučné informace. Co se týče rozvoje zmiňovaného programu v souvislosti 
spolupráce se školami mě velmi překvapilo, že jsem mohla této paní přinést inspiraci. V této 
agentuře se mi velmi líbilo a při realizaci rozhovoru zde byla nejpříjemnější atmosféra. 

5.3.1 Prezentace a analýza dat získaných z rozhovoru s agentu-
rami pro podporované zaměstnávání 

Vedla jsem rozhovor se třemi agenturami s cílem co nejhlouběji proniknout do poskytování 
služby podporovaného zaměstnávání v Praze a získat o této službě i o službě tranzitní pro-
gram co nejpodrobnější informace. Zajímalo mě, jak velký je o službu zájem a v jaké situaci 
se v dnešní době služba podporovaného zaměstnávání nachází. Dále jsem hledala odpověď 
na otázku jaké konkrétní možnosti pracovního uplatnění na otevřeném trhu práce přináší 
program podporovaného zaměstnávání pro uživatele s mentálním postižením a jakou úlohu 
mají v procesu podporovaného zaměstnávání úřady práce. 

Data získaná od agentur jsem uspořádala podle kategorií do tabulky (tabulky 9.3), 
abych je mohla dále srovnávat, sledovat případné rozdíly výpovědí a tím prozkoumat kon-
krétní podmínky, za jakých agentury fungují. Zamyslela jsem se v čem se oslovené agentury 
liší, zda mají srovnatelné podmínky pro fungování. 

Počet klientů s mentálním postižením a počet pracovních konzultantů 

Zjišťování počtu klientů s mentálním postižením nebylo jednoduché, protože agentury ne-
vedou žádnou evidenci podle jednotlivých typů postižení svých klientů, a už vůbec ne 
podle konkrétní diagnózy. Původně jsem chtěla zjišťovat zastoupení klientů s mentálním 
postižením oproti klientům z jiných cílových skupin. Ale vzhledem k tomu, že jsem oslovila 
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agentury zaměřující se převážně z větší části jen na klienty s mentálním postižením, nebylo 
pak toto srovnání už tolik důležité. 

Agentura Rytmus má v současné době 11 klientů a z toho 6 jen s mentálním postižením. 
Pracují zde 3 pracovní konzultanti přičemž 1 konzultant může mít maximálně 7 klientů. 
Z uvedených informací vyplývá, že kapacita je zde nenaplněná. 

Agentura Společnost Duha v současné době také nemá naplněnou kapacitu, protože 
má pouze 9 z možných 13 klientů. V této agentuře pracují jen dvě pracovní konzultantky 
spolu s vedoucí agentury, což není mnoho. 

Máme otevřeno o.s. má nyní 6 klientů z možných 10, jelikož má problémy s personálním 
zajištěním a je zde pouze 1 pracovní konzultantka a současně koordinátorka programu. 

Jak ze zjištěných informací vyplývá, ani jedna z oslovených agentur nemá naplněnou 
kapacitu přesto, že personální podmínky každé z nich to umožňují. Je otázkou, zda tento 
stav svědčí o nedostatku zájmu, nebo je to jen nedostatečnou propagací a neinformovaností. 

Cílová skupina agentur pro podporované zaměstnávání 

Ačkoli byl můj výzkum zaměřen pouze na lidi s mentálním postižením, přesto jsem se za-
jímala o to, které cílové skupině je služba podporovaného zaměstnávání určena. Původním 
cílem bylo zjistit, jaké procento tvoří ze všech uživatelů klienti s mentálním postižením, 
jak moc jsou v této službě zastoupeni, ale tuto informaci mi poskytla pouze respondentka 
agentury Rytmus. 

Agentura Rytmus původně vznikla jen pro klienty s mentálním postižením a bylo tomu 
tak do doby, dokud měla těchto klientů dostatek. Z důvodu úbytku klientů s mentálním 
postižením proto rozšířila svou cílovou skupinu o lidi s kombinovaným postižením, přičemž 
se ale snaží si udržet nad 50 % klientů s mentálním postižením. 

Agentura Společnost Duha v rámci projektu Rozvoj služby podporovaného zaměstná-
vání pro lidi s mentálním postižením rozšířila cílovou skupinu o klienty s lehčím tělesným 
postižením, se sníženou úrovní sociálních dovedností a nízko kvalifikovaných. 

Služba Máme otevřeno je zaměřena jen na lidi s mentálním a kombinovaným postižením, 
přičemž většina klientů má kombinované postižení a lehkou MR, klientů ve středním pásmu 
MR je asi jen 20 procent. 

Žádná z oslovených agentur nevede evidenci klientů podle typu zdravotního postižení. 
Bylo tedy téměř nemožné zjišťovat jak zastoupení klientů s MR, tak další přesná čísla 
ohledně těchto klientů. Pouze respondentka z agentury Rytmus mi uvedla počet klientů 
s mentálním postižením vůči celkovému počtu klientů. Vzhledem k tomu, že respondentky 
z agentur často čísla jen odhadovaly, slouží tedy pouze pro orientaci. Všechny oslovené 
agentury se zaměřují převážně jen na lidi s mentálním postižením, ale přesto mají odlišné 
zastoupení těchto klientů. Agentura Rytmus si udržuje nadpoloviční počet klientů s MR, 
agentura Společnost Duha se v rámci projektu „Rozvoj služby podporovaného zaměstná-
vání pro lidi s mentálním postižením" pokoušela zvýšit počet klientů o 50 %, ale nepodařilo 
se jí to a společnost Máme otevřeno má většinu klientů s kombinovaným postižením. Pro-
tože všechny oslovené agentury rozšířily cílovou skupinu z důvodu nedostatečného zájmu 
ze stran lidí s mentálním postižením, tak si myslím, že tato fakta dokazují, že lidé s mentál-
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ním postižením o službě podporovaného zaměstnávání buď mnoho neví, nebo o ni nemají 
zájem. 

Věková kategorie klientů agentur pro podporované zaměstnávání 

Zajímalo mě, v jakých věkových kategoriích jsou klienti zastoupeni, zda mají o službu 
zájem také mladí lidé s MR, čerství absolventi praktických škol. Agentura Rytmus má 
klienty různé věkové kategorie, jak mladé klienty, kterých je nejvíce v tranzitním programu, 
tak i klienty v předdůchodovém věku. Agentura Máme otevřeno má klienty mezi 20 - 30 
lety, ale se studenty zatím nespolupracuje. 

Agentura Společnost Duha má 6 klientů kolem 30 let a 2 klienty kolem 50 let, přičemž 
se nebrání ani spolupráci se studenty posledních ročníků praktické školy. Respondentka se 
k této spolupráci vyjádřila takto: 

„Když nás třeba osloví na začátku roku v lednu a budou končit v červnu, tak není 
problém už nějakým způsobem navázat spolupráci, protože stejně v průběhu nějakých 5-6 
měsíců by se nejspíš zaměstnání nenašlo a když by se našlo, tak by se domluvil například 
třetinový úvazek, nebo by se odložilo, tak, aby to vyhovovalo." 

Služba Tranzitní program 

Zajímalo mě zda oslovené agentury poskytují kromě služby podporovaného zaměstnávání 
také tranzitní program určený pouze studentům praktických škol. Myslím si, že je tato 
služba pro studenty velmi přínosná a má veliký smysl. 

Jedinou agenturou, která poskytuje tranzitní program určený pro studenty praktických 
škol, zajišťující praxi v běžném zaměstnání je agentura Rytmus. Tranzitní program je 
zde určený pro studenty posledních ročníků praktických škol, kteří dochází jednou týdně 
na asistovanou praxi na běžném pracovišti, kde mají možnost nabrat nové zkušenosti a 
kde se postupně seznamují s podmínkami otevřeného trhu práce. Praxi předchází 4 - 5 
skupinových exkurzí do několika běžných pracovišť s různými typy prací. Exkurze proběhly 
například v knihovně, kde se studenti učili balit knížky, v supermarketu Billa, v hotelu nebo 
v McDonaldu, kde si vyzkoušeli nejčastější práce, jako úklid táců a separace odpadu. Potom 
dostane každý student svého pracovního konzultanta, se kterým vybere oblast v jaké by 
chtěl pracovat. Praxe pak probíhá 1 den v týdnu, v ideálním případě v den školní praxe. 
Asi tak po půl roce se zjišťuje, zda má praxe perspektivu, jestli se tam tomu uživateli líbí, 
jestli jsou tam s ním spokojení a jestli by tam mohl po škole pracovat. Když si student chce 
zkusit ještě jinou práci, nebo stávající práce není perspektivní, hledá se jiné pracoviště a 
pokud perspektiva je, student v praxi pokračuje. Během jara se pak domlouvají podmínky 
k zaměstnání a na konci školního roku, když je spokojenost na obou stranách přejde student 
z praxe rovnou do zaměstnání. Studenti, u kterých se to nepodaří jsou přednostně přijímáni 
do podporovaného zaměstnávání, takže se s nimi dál pracujeme. 

Z pěti současných studentů mají mentální postižení čtyři a perspektivní praxi dva. 
Jeden z nich pracuje v McDonaldu a má mentálním postižení. Druhý student pracuje jako 
administrativní pracovník v Bille a mentální postižení nemá. Další student, který doplňuje 
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zboží v Bille si chce zkusit ještě něco jiného. A u 2 studentů pracujících v hotelu na 
administrativě a catteringu praxe perspektivní není, protože hotel byl ochotný poskytnout 
pouze praxi. 

Bohužel v poslední době prochází služba tranzitní program špatným obdobím a nedaří 
se naplnit možnou kapacitu. V současné době je sice v programu 5 klientů, ale mohlo jich 
zde být celkem 9. Respondentka situaci odůvodňuje takto: 

„Myslíme si, že je to trochu tím, že školy jsou zvyklé spolupracovat s některými or-
ganizacemi, hlavně spíše s chráněným trhem a chráněnýma dílnama a potom to, že my 
vlastně spolupracujeme s tím člověkem v posledním ročníku školy, což si myslíme, že je 
právě dobré, protože je pak ten přechod takový plynulejší. Tak ale hodně z těch lidí, často 
tedy spíš rodičů, kteří o tom nejčastěji rozhodují, si ještě na začátku toho školního roku 
nejsou jistí, jestli je to opravdu ten poslední. My teď máme hodně problémy s tím, že si 
to ti lidé v průběhu roku rozmyslí, že půjdou ještě na další školu. Hodně z těch lidí jde 
na dvouletou praktickou školu, pak si ji prodlouží na tři roky a pak jde na další praktic-
kou školu a tu zase prodlouží. Často se to ani vlastně nedostane k rodičům, protože my je 
kontaktujeme přes školy a často ty školy mají zájem na tom, aby si to ti lidé prodlužovali. 
Takže oni vytypují jednoho, dva lidi, kterým tu informaci dají, ale k těm ostatním se to 
ani nedostane. Proto se teď už třeba snažíme dostat na rodičovské schůzky, aby se o nás 
dozvěděl každý rodič." 

O.s. Máme otevřeno poskytuje sice službu tranzitní program, ale k mému překvapení 
jsem zjistila, že je to pouze jiný název pro službu podporovaného zaměstnávání a stu-
dentů praktických škol se to vůbec netýká. Přesto tato služba bude v budoucnu rozšířena 
i o spolupráci se speciálními školami. Z oslovených agentur poskytuje tranzitní program 
studentům praktických škol bohužel jen agentura Rytmus a i přesto má velké problémy 
tento program naplnit. 

Myslela jsem, že o tuto službu je veliký zájem a čekatelská listina je zaplněna, ale zjistila 
jsem, že je tomu téměř naopak. Zájem by možná byl, ale je problematické sehnat klienty, 
kteří jsou už na začátku posledního ročníku přesvědčeni, že chtějí příští rok už pracovat. 
Agentura tedy v současné době vymýšlí možnou propagaci programu, aby se dostal do 
povědomí veřejnosti, ale hlavně k rodičům. Novou formou propagace je rozdávání letáků na 
rodičovských schůzkách, ale ne všechny školy s tím souhlasí. Rodiče se prý také otevřeného 
pracovního trhu velmi obávají a mají strach nechat své dítě pracovat v běžném zaměstnání. 
V rámci svého výzkumu jsem zjišťovala povědomí o tranzitním programu mezi oslovenými 
třídními učitelkami praktických škol. Ačkoli jsem si myslela, že o tomto programu budou 
vědět všechny, ukázalo se, že o programu ví jen 2 ze čtyř oslovených. Vzhledem k tomu, že 
tedy o programu nevědí ani některé třídní učitelky praktických škol, není divu, že se o této 
službě nedozví ani rodiče. 

Co se týče služby tranzitního programu v o.s. Máme otevřeno, velmi mě překvapilo 
zjištění, že se jedná jen o pracovní název služby podporovaného zaměstnávání. Přesto 
byl rozhovor velmi přínosný pro obě strany. Protože mi koordinátorka sdělila, že by ráda 
do budoucna službu tranzitní program rozšířila, ale ještě neví jak, využila jsem příleži-
tosti a navrhla možnost spolupráce s praktickými školami formou zajišťování školní praxe. 
Koordinátorka dosud nevěděla, že služba tranzitní program bývá také určena studentům 
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praktických škol a zajišťuje asistované praxe. Sdělila jsem jí nějaké bližší informace o tom, 
jak probíhají praxe na oslovených praktických školách a společně jsme se zamýšleli nad 
různými možnostmi spolupráce a nad tím, jakým směrem by se mohla jejich služba dále 
ubírat. 

Konkrétní pracovní místa vhodná pro lidi s mentálním postižením 

Zajímalo mě na jaká konkrétní pracovní místa lidé s mentálním postižením nastupují a 
zda jsou nějaké činnosti z těchto míst realizovány na školní praxi. Myslela jsem, že by 
praxe měli studenty připravovat na vstup do zaměstnání a zda by nebylo možné vykonávat 
na praxích činnosti s budoucím pracovním potenciálem. Také jsem zjišťovala, jak jsou na 
těchto pracovních místech zastoupeny pomocné úklidové práce, které velmi převažují na 
praxi jedné z oslovených škol. 

V agentuře Rytmus klienti nastupují na následující různé pracovní pozice. Jsou to 
úklidové práce kanceláří, restaurací, venkovních či výrobních prostor, pomocné kuchařské 
práce a velmi často práce na studené kuchyni v McDonaldu. Také je to doplňování zboží 
a kódování zboží - dnes už jen v menších samoobsluhách. Občas se najde i práce se zví-
řaty, dále lepení štítků ve skladech, umývání přepravek v pekárně. Také pomocné práce 
v knihovně, zahradnické práce, které mají tu nevýhodu, že jsou hodně sezónní. Když pak 
chce některý uživatel chodit do práce celý rok, je to problém, protože v zahradnictvích si 
přes zimu nechávají jen minimum zaměstnanců. Klienti pracují také hodně jako pomocní 
administrativní pracovníci, kdy je jejich pracovní náplní skenování, kopírování, obálkování, 
razítkování... O tyto činnosti mají klienti velký zájem, který se bohužel u všech nepodaří 
naplnit. Častá práce je balení různých časopisů a práce na strojích, kde se k časopisům 
pomocí igelitu přidávají různé dárky. Výjimečně je to i pomocná práce v nemocnicích na 
stříhání gázy, přípravu sterilních materiálů, ale této práce je čím dál méně, protože tyto 
materiály většinou přichází už předpřipravené. Občas také klienti využijí polobrigády na 
roznášení letáků a novin. Práce se našla například i na vrakovišti, kde jeden klient s těžší 
MR demontovával dvířka. Tyto práce ale bohužel nejsou příliš stabilní, protože jednou 
práce je a pak zase není. Mezi další poskytovaná zaměstnání patří i různé doplňování jed-
noduchých dat do počítače, samozřejmě jen pro ty, kdo s počítačem umí trochu pracovat. 
Hodně oblíbené jsou také pomocné skladnické práce a kompletace, ale tyto výrobně kom-
pletační práce bohužel z Prahy hodně mizí. Důvodem jsou vysoké nájmy, kvůli kterým se 
pak sklady a výrobny stěhují mimo Prahu, takže tuto práci potom mohou poskytovat už 
jen agentury, které jsou mimopražské. 

V agentuře Společnost Duha klienti nastupují na pomocné práce v kuchyni, zahradnic-
tví, pracují jako pomocní dělníci ve skladu, prodejnách, supermarketech, uklízí kanceláře, 
venkovních prostory, doplňují zboží, balí a rozvážejí balíky, ručně myjí auta a také vykoná-
vají pomocné práce na nádraží, pracují jako pomocné síly v restauraci nebo jako kameloti. 

Agentura Máme otevřeno již poskytla pomocné administrativní práce, doplňování pa-
pírů do tiskárny, do kopírek, vody do barelu, zalévání květin, pomocné práce v hotelu, 
žehlení, úpravy pokojů, pomocné práce v obchodě, etiketování zboží, pomocné práce v ku-
chyni, mytí nádobí, skládání nádobí do myček a úklidové práce v menším obchodním 
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centru. 
Co se týče zastoupení pomocných úklidových prací, respondentka se k nim vyjádřila 

následovně: 
„ Úklidové práce by se možná i našly, ale není o ně zájem z hlediska těch lidí. Je to spíš 

menšina těch, co to chtějí dělat. Nebo když už, tak třeba slečny chtějí uklízet v mateřské 
školce, aby to měly občas spojené s těmi dětmi, pomáhaly při oblékání, ale čistě úklidy ne. 
A druhá věc je, že přeci jen některé úklidy kanceláří ti lidé nezvládají v té kvalitě, která je 
požadovaná, takže ne každý to zvládne. Ani ne tak to technické uklízení, ale spíš jim dělá 
problémy si to po sobě zkontrolovat, podívat se, jestli je to čisté." 

Pracovní úvazky 

Zajímalo mě, na jaké pracovní úvazky lidé s MR nastupují, zda tito pracovníci vyžadují 
obecně nějaké konkrétní úvazky, nebo je to u každého klienta individuální. 

Uživatelé všech tří oslovených agentur upřednostňují kratší pracovní úvazky, kdy jsou 
hodně žádané poloviční úvazky na 4 hodiny denně nebo pak třetinové na dva až tři dny 
v týdnu na čtyři hodiny a občas někdo zvládne práci i na 6 hodin denně. Často také 
dochází k tomu, že nejdříve nastoupí na kratší úvazky a potom si je případně prodlužují. 
Respondentka z agentury Rytmus se k důvodu preferování těchto úvazků vyjádřila takto: 

„Jsou to lidé, kteří mají například nějaký stacionář, nebo chráněnou dílnu a chtějí si 
to zanechat. Nebo je to z důvodů zdravotních, či technických, protože bydlí například někde 
v chráněném bydlení za Prahou a tak často se sem nedostanou. Často je to i ze strany 
nějakého lékařského omezení, o kterém si respondentka myslí, že je leckdy diskutabilní, ale 
stává se, že doktor nesouhlasí s každodenní prací. Ted máme jednoho pána, který hledá 
práci na 2-3 krát týdně na dvě hodiny nebo také člověka, který chodí jednou týdně na 4 
hodiny." 

Zaměstnavatelé 

Zajímalo mě, ke kterým konkrétním zaměstnavatelům lidé s MR nastupují, zda jsou to 
velké podniky, nebo spíše menší firmy. 

Agentura Rytmus zprostředkovává zaměstnání například v obchodních řetězcích Billa, 
Tesco, ale také Kaufland, kde jeden klient sváží vozíky na velkém parkovišti. Dále je prý 
velmi dobrá spolupráce s firmou SEND, která se zabývá předplatným časopisů a která se 
dokonce sama o zaměstnance s mentálním postižením zajímá. 

Klienti agentury Společnost Duha nastupují jak k soukromníkům, tak i velkým zaměst-
navatelům. Příkladem velkého zaměstnavatele je pak společnost McDonald nebo Zeměděl-
ská univerzita, ale ve většině případech poskytují zaměstnání menší firmy, protože ty velké 
už potom mají třeba chráněná pracoviště, což už do podporovaného zaměstnání nespadá. 
Co se týče konkrétních jmen, je to například nakladatelství Dokořán, obchod s nábytkem 
Kinling nebo mateřské školy. 

Klienti o.s. Máme otevřeno nastoupili například k těmto zaměstnavatelům: Golden 
Prague Hotel services, a.s., Hotel Imperiál Praha, Young & Rubicam Praha, s.r.o., Ahold 
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Czech Republic, a.s., Besico Real, s.r.o., Sociální firma Zahrada, Fokus Praha o.s. a EvRo 
Gastro, s.r.o. 

Z uvedeného vyplývá, že zaměstnání poskytují různí zaměstnavatelé, záleží jen na 
vstřícnosti a otevřenosti konkrétních podniků i jejich zaměstnanců. 

Platové podmínky zaměstnanců s mentálním postižením 

Zajímalo mě, zda jsou platové podmínky uživatelů služby podporovaného zaměstnávání 
rovnocenné s ostatními pracovníky na stejné pozici, nebo jsou odlišné. 

V agentuře Rytmus se vždy snaží o rovnocenné podmínky bez diskriminace, ale pokud 
klient pracuje na stejné pozici tři krát pomaleji, tak zaměstnavatele upozorní, že není 
diskriminace, když bude mít plat také tři krát nižší. Je velmi důležité, aby se takový 
pracovník firmě vyplatil stejně jako někdo jiný. 

Respondentka popsala platové podmínky uživatelů následovně: 
„Řekla bych, že se stává častěji, že dostávají stejné peníze, přestože dělají trochu po-

maleji. Ale těm zaměstnavatelům potom na té rychlosti už tolik nezáleží. Samozřejmě pak 
v nějakých výrobnách, kde se jedná o úkolovou mzdu je plat na jednání, že ten člověk ho do-
stane trochu menší, ale jinak je to standardní. Dostávají prý samozřejmě i zaměstnanecké 
výhody, ale někde je nabídnou automaticky, a jinde to pořád vnímají, že ten člověk je tam 
trochu navíc a konzultant musí trochu zasáhnout. Ale nejde tu prý ani tak o ty klasické 
výhody, jako spíš o opravdové přijetí do kolektivu, když například pořádají Vánoční večírek, 
aby tohoto pracovníka nezapomněli pozvat. S tím souvisí snaha, aby na každém praco-
višti fungovala tzv. přirozená podpora, nějaký kolega, který pracovníkovi občas řekne něco 
důležitého, co se objeví na nástěnce a co si ten klient nepřečte, nebo mu něco připomene." 

Platové podmínky klientů agentury SD jsou také ve většině případů rovnocenné. Figu-
rují tu sice různé dohody jako dohody o provedení práce, o pracovní činnosti, ale většinou 
jsou tyto podmínky srovnatelné. Respondentka k tomu uvedla: 

„Myslím si, že jsme měli jen jednoho klienta, který měl sníženou minimální mzdu, čehož 
může zaměstnavatel využít. Většina těch zaměstnavatelů, když už někoho zaměstná, tak se 
naopak prezentuje tím, že mu nabízí rovnocenné podmínky." 

V agentuře Máme otevřeno jsou u někoho podmínky rovnocenné a někdo má zase mzdu 
nižší. Lidé, kteří pobírají invalidní důchod, mají stanovenou nižší minimální mzdu. Někteří 
zaměstnavatelé toho využívají, ale spíš čerpají daňová zvýhodnění, takže v platu potom 
takový velký rozdíl není. Mzda je ale údajně nižší než běžně, asi kolem 50 Kč/hod. 

Respondentka uvedla k daňovým výhodám zaměstnavatelů následující: 
„Já si myslím, že jsou dva typy zaměstnavatelům. Jedněm opravdu záleží na odvedené 

práci a je jim jedno, kdo tu práci udělá, hlavně že je hotová. A ti nabízí právě ty méně 
kvalifikované pozice v těch jídelnách a úklidy. Stačí, když je ten pracovník spolehlivý, za-
platí ho a výhody jim stačí. A ti druzí spíše chtějí konat něco dobrého, mají tzv. sociální 
odpovědnost a to jsou spíše bohatší firmy, které nabízejí kancelářské práce a tak. Těm na 
výhodách zas tak nezáleží, protože těch financí mají víc, takže je pro ně spíše důležité, kdo 
jim tam pracuje. Často ti zaměstnavatelé hodně oceňují to, co je pro tuto skupinu spe-
cifické. Že když tu práci dostanou, tak si jí strašně váží a chodí do ní opravdu nadšení, 
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takže nejenom, že se nevymlouvají, nevyhýbají se a nejsou nemocní, ale jsou to spolehliví 
zaměstnanci, kteří chodí na čas. A jsou hodně pozitivní a veselí, takže mohou to pracoviště 
kolikrát i obohatit." 

Spolupráce s úřadem práce v rámci pracovní rehabilitace 

Nový zákon o zaměstnanosti [6] poskytuje co se týče zaměstnávání lidí se zdravotním posti-
žením úřadům práce velké pravomoci. Úřady musí lidem se zdravotním postižením zajišťo-
vat zvýšenou ochranu na trhu práce a zabezpečovat jim službu pracovní rehabilitace (PR). 
Tato služba se ale poskytuje pouze lidem, kteří jsou na základě doporučení lékaře uznáni 
jako dočasně neschopní práce, tedy částečně invalidní nebo zdravotně znevýhodnění. Jak 
už bylo zmíněno v předcházející části této práce, pracovní úřad poskytuje pracovní reha-
bilitaci buď ve spolupráci s pracovně rehabilitačními středisky a nebo může zabezpečením 
pracovní rehabilitace pověřit jinou právnickou nebo fyzickou osobu. Uvedenou právnic-
kou osobou se myslí právě agentury pro podporované zaměstnání, což je v zákoně jediné 
místo, kde se skrytě podporované zaměstnávání objevuje. Proto mě velmi zajímalo, zda 
úřady práce v rámci zajištění služby PR lidem s mentálním postižením s agenturami nějak 
spolupracují, či nikoli. 

Všechny oslovené respondentky se shodly v tom, že jejich klienti většinou o možnosti 
zaregistrování na úřadu práce vůbec netuší a zkušenost s pracovním úřadem je pro většinu 
z nich frustrující. Pokud jsou pak jejich klienti zároveň zaregistrováni na pracovním úřadu, 
buď je tam doprovází, nebo se pak na konzultacích zabývají věcmi, které klientům úřad 
neposkytuje. Agentury, které jsem oslovila zaujímají ke spolupráci s úřady práce různé 
postoje. 

V agenturách Společnost Duha a Máme otevřeno v dnešní době zatím žádná spolupráce 
neprobíhá a protože jsou agentury momentálně financovány z jiných zdrojů a ne z úřadu 
práce, pracovní rehabilitací se nyní nezabývají. Agentura Společnost Duha by měla o spo-
lupráci zájem jen za jasných podmínek a agentura Máme otevřeno by byla ráda, kdyby 
se na úřadech práce vůbec o službách podporovaného zaměstnávání vědělo. Respondentka 
z agentury Společnost Duha vnímá spolupráci takto: 

„V jednu chvíli jsme spolupracovali s úřadem hlavního města Prahy v rámci shánění 
klientů do programu, ale to se nějak rozplynulo. Oni vlastně ani moc o ty naše služby 
neměli zájem, takže si to zajišťují sami v rámci té pracovní rehabilitace, popřípadě by od 
nás mohli využít nějakou pracovní asistenci, což pro nás není dobré, když s tím klientem 
chceme projít všechny ty etapy, aby jsme mu mohli co nejvíce pomoci a poznali ho. Úřad 
práce má svoji vlastní pracovní rehabilitaci a z jeho strany není zájem. Říkají, že nemají 
peníze na to, aby si platili ještě někoho zvlášť." 

Respondentka z agentury Máme otevřeno popsala zkušenost s úřadem práce následovně: 
„Když jsme jednou zjišťovali informace o dotacích na vytvoření nového pracovního 

místa pro člověka s postižením, tak nám paní, která o tomto přímo rozhoduje a její po-
vinností je podávat informace tvrdila, že na lidi s mentálním postižením se to nevztahuje, 
protože člověk, pro kterého má být to místo vytvořeno musí vyplnit dotazník a to člověk 
s mentálním postižením přece neumí. Takže to byl její argument, no a tito lidé o tom 
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rozhodují, proto je to docela problém." 
Jediná agentura, která se v rámci služby pracovní rehabilitace pokouší s pracovním 

úřadem spolupracovat je agentura Rytmus, ale tato spolupráce je zde teprve v počátku. 
Službu pracovní rehabilitace tu vnímají jako další možnost financování podporovaného 
zaměstnávání. Služba podporovaného zaměstnávání je v této agentuře registrována jako 
sociální rehabilitace, je tedy z části financována státními dotacemi určenými na sociální 
služby. Spolupráce v rámci PR sebou nese několik nevýhod. Je to administrativně náročný 
proces jak pro pracovního konzultanta, tak pro klienta. Klienti, kterým se služba proplácí 
z ÚP musí chodit na různé lékařské prohlídky a málokterý z nich je ochotný to podstoupit. 
Konzultanti pak nechtějí, aby se kvůli jejich penězům klienti podrobovali něčemu, co je 
pro ně složité a některým i nepříjemné. Další nevýhodou je, že se PR musí vyřizovat 
u každého klienta zvlášť, což je velmi náročné jak pro konzultanty, tak i pro klienty a 
oproti grantovému financování na celý rok je to komplikace. Výsledkem pokusu agentury 
Rytmus o spolupráci je, že v Praze na ústředí pracovního úřadu už nyní o podporovaném 
zaměstnávání trochu vědí. Bohužel stále klienty agentury chápou jako minoritní podíl své 
klientely, i když údajně hodně záleží na každém úřadu zvlášť. Respondentky z agentury 
Společnost Duha a Rytmus se shodly v tom, že spolupráce je mnohem větší mimo Prahu. 
Důkazem pak má být fakt, že například v Písku2 si pracovní úřady službu podporovaného 
zaměstnávání opravdu u agentur kupují, což se v Praze zatím neděje. 

Respondentka z agentury Rytmus popisuje jejich snažení o spolupráci takto: 
„V současné době máme za sebou jednu úspěšně placenou pracovní rehabilitaci a druhá 

teď běží. Takže jeden člověk už takto práci získal, ale měl placený ze dvou let jen jeden rok, 
protože rok trvalo než se to vůbec vyřídilo, při čemž jsme ten první rok platili z té sociální 
rehabilitace. U té druhé paní to bude také rok a teď bychom byli rádi, aby to šlo i nějak dál, 
protože letos to s těmi sociálními penězi není moc slavné." 

Návrhy pro zlepšení této spolupráce uvedly jen respondentky z agentury Rytmus a 
Máme otevřeno, které se shodly v tom, že by se na pracovních úřadech měla zlepšit infor-
movanost. 

Respondentka z Máme otevřeno navrhla zlepšit spolupráci následovně: 
„Myslím si, že by se spolupráce mohla zlepšit v tom, že by nám třeba úřady mohly 

doporučovat uchazeče, kteří hledají nějakou práci, už kvůli těmto uchazečům samotným. My 
sice taky máme nějakou databázi, takže se tomu člověku nemůžeme věnovat jakoby hned, ale 
připadá mi, že tam se mu nebudou věnovat vůbec, protože na to nemají třeba kapacitu, nebo 
takhle prostě nepracují. Bylo by dobré, aby kvůli samotným lidem s postižením předávali 
informace a odkazovali je na nás. Možná, že by šlo také změnit žádání o nějaké dotace a 
granty, ale co se týče financování, musel by se změnit celý systém a ta služba by fungovala 
úplně jinak, takže to ne." 

A jak navrhuje zlepšit spolupráci respondentka z agentury Rytmus? 
„Na ústředí Pražského úřadu práce vědí co je to podporované zaměstnávání, rozumějí 

tomu a není s tím problém, ale ostatní lidé na pobočkách na to pořád tak koukají a opravdu 
2První pracovní rehabilitace proběhly v Písku, protože tamní ředitelka pracovního úřadu současně 

působila jako předsedkyně CUPZ 
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se nám ještě teď stalo, že odmítli zaregistrovat člověka s důchodem typu B a my jsme to 
tam pak museli nějak dohadovat. To je asi největší problém a asi je jasné, že je pro ně 
tato skupina lidí s mentálním postižením okrajová a spíš jsou překvapení, že hledají práci, 
když mají důchod. Oni tam mají většinu takových těch problematických lidí, kteří by naopak 
měli jít do práce a trochu se tomu vyhýbají a teď jsou takoví zaskočení, že je tu někdo, kdo 
by nemusel do práce a chce. A přece jenom je pořád hodně malé procento těch, kteří jsou 
zaregistrovaní. Kdyby se například všichni z ústavů a podobných zařízení šli zaregistrovat 
na úřad práce a my mu pak nabídli, že jim s těmito lidmi můžeme pomoci, tak by to bylo 
asi něco trochu jiného. My jim teď nepomáháme řešit žádný problém, ale my jim ho vlastně 
přiděláváme, protože my těmto lidem říkáme, že se tam mohou zaregistrovat a oni by se tam 
jinak vůbec nedostali. Takže my jim tímto přidáváme další nezaměstnané. My si myslíme, 
že by naši práci s lidmi nemělo ovlivňovat to, že jsou věci legislativně nedořešené." 

Zájem o službu podporovaného zaměstnávání, počet čekatelů a čekatelská doba 

Všechny oslovené agentury uvedly, že je o jejich službu stále zájem, ale jelikož má každá 
z nich odlišné personální zajištění, liší se jak počet čekatelů, tak doba čekání. 

V agentuře Rytmus mají v současné době 9 čekatelů, z toho je 7 lidí s mentálním 
postižením a čekatelská doba trvá 6 - 9 měsíců. Tato agentura má možná výhodu v tom, 
že ji zajišťuje organizace, která vznikla původně jen pro lidi s mentálním postižením, takže 
ji lidé znají. Jeden konzultant tu pracuje s 6 - 8 klienty současně, takže například sedmý 
klient v pořadí bude čekat půl až tři čtvrtě roku. 

V Máme otevřeno mají v dnešní době 6 čekatelů, kteří čekají jen pár měsíců a vzhledem 
k tomu, že zde službu zajišťuje jen jeden pracovní konzultant a pracovní asistent v jedné 
osobě, jeho kapacita je tedy 6 klientů. 

V agentuře Společnost Duha mají také 6 čekatelů, jeden konzultant má kapacitu 6 
klientů a poslední čekatel zde bude čekat maximálně asi měsíc. Respondentka nahlíží na 
zájem o službu v souvislosti s povědomím veřejnosti a uvedla: 

„Je to spíš o tom, že všeobecná povědomost o podporovaném zaměstnávání není až tak 
velká, my v současné době máme i místo v čekatelích, takže bychom uvítali nějaké zájemce, 
ale zase v Rytmu mají čekací dobu dost dlouhou, takže je to individuální. Rytmus má zase 
širší cílovou skupinu, my máme převážně lidi s mentální postižením a je to hodně uzavřené, 
takže ta poptávka po službě odpovídá hodně i tomu, komu službu nabízíme." 

Legislativní úprava podporovaného zaměstnávání 

Jelikož služba podporovaného zaměstnávání není nikde v legislativě výslovně uvedena, 
zajímalo mě, co si o tom respondentky myslí a co by se podle nich mohlo legislativní 
úpravou této služby změnit a zlepšit. Všechny agentury se na případné legislativní úpravě 
podporovaného zaměstnávání shodly, protože by to výrazně ulehčilo jejich práci a snažení, 
také by to vyjasnilo jejich financování, zvýšilo věrohodnost před úřady, včetně úřadů práce. 
Zákonné ošetření služby by pak bylo dobré i pro všeobecnou povědomost jako takovou. 
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V agentuře Rytmus se snaží o legislativní úpravu už od roku 1994 a tak je jejich po-
hled do budoucna spíše pesimistický. Velmi mě zaujala výpověď respondenty, která situaci 
popsala takto: 

„V jednu chvíli už existoval metodický pokyn k zákonu o zaměstnanosti, kde podporo-
vané zaměstnávání přímo bylo, už měl projít na ministerstvu nějakým paragrafováním, ale 
potom byl ten člověk co to měl na starosti vyhozen a jeho nástupce to smetl do koše a zase 
byl celý proces zpátky. ČUPZ pak iniciovala projekt Podpořte podporované zaměstnávání, 
kde se podařilo vytvořit pracovní skupinu, kde byli lidé z MPSV, zástupci agentur a zástupci 
z úřadů práce. Tato skupina se několikrát sešla, ale v podstatě to tak nějak vyšumělo. Ze 
strany ministerstva nám bylo řečeno, že situace je neprůhledná a nejasná a nikdo nemá 
zájem ji nějak vyjasňovat. Jeden pán tam řekl, že jsme asi předběhli dobu a že si asi budeme 
muset počkat. Takže bych řekla, že spíš před takovými 5 lety, kdy se podporované zaměstná-
vání hodně rozšířilo, vznikly standardy, audity kvality a je to vlastně docela dobře ošetřené, 
tak v tu chvíli, kdyby se to nějak legislativně zakotvilo a řeklo se, že třeba jen ty, kdo pro-
jdou auditem kvality tomu mohou říkat podporované zaměstnávání, tak by to bylo bývalo 
výborné. Jenže tento okamžik se ze strany ministerstva trochu prošvihnul, některé agentury 
zanikly, některé přežívají, ale úplně přestaly používat název podporovaného zaměstnávání 
a aby dosáhly na ty peníze, tak se třeba přejmenovaly na agenturu sociální rehabilitace a 
začaly třeba dělat i jiné věci. Může se stát, že to najednou z ničeho nic projde, ale nikdo 
na to už nespoléhá a nedává do toho energii." 

Propagace služby 

Propagace a zviditelnění služby podle mého názoru hodně souvisí i s celkovým zájmem 
a poptávkou. Oslovené agentury se snaží dostávat do povědomí obdobnými způsoby. Zvi-
ditelňují se na různých přednáškách, informačních sezeních, pomocí mediální prezentace, 
článků a příkladů dobré praxe v novinách, také oslovují klienty přes webové stránky. Pro-
pagují službu na různých fórech pro sociální služby, například v chráněných bydleních, kde 
je velká šance získat více klientů najednou. 

Agentury Rytmus a Společnost Duha, které by rády spolupracovaly se školami se shodly 
na tom, že nejtěžší je dostat se k rodičům žáků speciálních škol. Snaží se školy oslovovat, 
rozesílat jim letáky a nabízet různé prezentace, ale zájem je malý, a tak se na rodičovských 
schůzkách snaží informovat přímo rodiče. 

O.s. Máme otevřeno dokonce mělo televizní a rozhlasovou reklamní kampaň, každoročně 
pořádá festival „ Podzimní kafemletí" a nyní připravují další festival s názvem „ Ziju stejně, 
jako ty". 

Lhůta podpory 

V agenturách Rytmus a Společnost Duha nabízí dvouletou podporu, která je zatím dosta-
čující. U lidí s dobrými vyhlídkami na získání zaměstnání nebo u těch, kteří o práci přišli ne 
vlastní vinou je pak možné tuto podporu prodloužit až o 1 rok. Navíc poskytují podporu i 
svým bývalým klientům, kteří se na ně mohou obrátit i po ukončení služby podporovaného 
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zaměstnávání, což pak doporučují i jejich zaměstnavatelům. Když se pak v zaměstnání 
pracovní činnost trochu změní, týden pracovní asistence klientovo místo mnohdy opět za-
chrání. 

O.s. Máme otevřeno se v tomto ohledu od ostatních agentur trochu odlišuje, protože 
poskytuje podporu pouze 1,5 roku, přičemž přímá podpora na pracovišti probíhá jen 3 
měsíce a zatím je také dostačující. 

Financování služby 

Zajímalo mě, jak oslovené agentury svoji službu financují, zda jsou závislé jen na státních 
dotacích, nebo jsou financovány z jiných zdrojů. Zjistila jsem, že všechny oslovené agentury 
jsou financovány přes sociální služby jako sociální rehabilitace a žádná z oslovených agentur 
není financována jen ze státních dotací. 

Agentury Společnost Duha a Máme otevřeno jsou z velké části financovány z prostředků 
Evropských fondů přes různé granty a plány, například plán na zaměstnávání znevýhod-
něných lidí na trhu práce JPD 3, nebo operační program Praha adaptabilita, což naprosto 
pokryje celou jejich práci. 

Agentura Rytmus si také hodně vypomáhá z různých Evropských projektů. Pro bližší 
představu dostali například loňský rok 1/3 ze státních peněz na sociální služby, další část 
byla jedna pracovní rehabilitace a zbytek tvořily Evropské projekty. Tyto projekty mají 
ovšem 2 nevýhody. První je ta, že EU nechce financovat standardní provoz, ale spíše nějaké 
inovace a tou podporované zaměstnávání po 7 letech fungování už není. Proto musí agen-
tura neustále vymýšlet nějaké novinky, například počítačové kurzy. Druhým problémem je, 
že tyto Evropské fondy by měly fungovat jen do roku 2013 a pak už by tuto zodpovědnost 
měly převzít národní státy. 

Oslovování zaměstnavatelů 

Agentury oslovují zaměstnavatele běžnými způsoby, jako je reakce na inzerovaná pracovní 
či brigádní místa, která se potom snaží případně poupravit ke klientově spokojenosti. Také 
zaměstnavatelům nabízí pomoc s vytvořením pracovních míst. Každá z oslovených agentur 
má ale také svůj vlastní přístup. Respondentka z agentury Rytmus ho popisuje takto: 

„Konzultanti jsou zvykli na práci s lidmi s postižením, mají sociální cítění, ale když 
pak mají jít dělat marketing do byznysu, mají s tím dost problémy. Proto máme jednu 
pracovnici, která se věnuje pouze oslovování zaměstnavatelů. Každý konzultant s ní probere 
své klienty a práci, kterou klient hledá a ona pak cíleně vyhledává zaměstnavatele podniků 
s podobnými pozicemi. Dělá různé prezentace, propaguje, kde se dá, vytváří různé letáky 
a podobné věci. Potom jsme ještě založili internetovou stránku www.stejnasance.cz, což je 
takový pracovní portál s různými informacemi pro zaměstnavatele". 

Respondentka z agentury Společnost Duha uvedla následující: 
„V rámci projektu, který nyní běží máme naplánováno vytvořit brožurku pro zaměst-

navatele, kteří nezaměstnávají lidi se zdravotním postižením, přičemž bych chtěla oslovit 
zaměstnavatele, kteří tyto lidi zaměstnávají, aby přes tuto brožurku popsali své zkušenosti 
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s těmito pracovníky a oslovili tím právě ty zaměstnavatele, kteří zatím tyto lidi nezaměst-
návají". 

Respondentka z Máme otevřeno uvedla: 
„Zatím se nám daří, většinou jsou vstřícní, otevření a snaží se o možnosti zaměstnat 

člověka s mentálním postižením přemýšlet. Myslím si, že mezi lidmi hodně panuje nedů-
věra, protože mám zkušenost, že když mluvím o naší službě a o tom, že zprostředkováváme 
zaměstnání lidem se zdravotním postižením, tak je to ještě z jejich strany dobré, přemýšlí, 
zajímají se. Ovšem jakmile upřesním, že jsou to lidé s mentálním postižením, ihned se stáh-
nou a neví. Když jim pak popíšu konkrétního klienta, co umí a příklad, kde pracuje, tak se 
přístup zlepší. Veřejnost má o lidech s mentálním postižením hrozně zkreslené představy". 

Perspektiva podporovaného zaměstnávání 

Zajímalo mě, jak vidí pracovnice oslovených agentur budoucnost služby podporovaného 
zaměstnávání, vzhledem k problematice financování a ne zcela dostatečného zájmu ze stran 
lidí s mentálním postižením. 

Respondentka z agentury Rytmus uvedla: 
„ Já myslím, že služba je velmi vhodná pro lidi s mentálním postižením a určitě máme 

spoustu lidí, které jsme opustili v zaměstnání před 5 lety a pořád tam jsou. Jak na pozicích, 
kde málokdo vydrží, třeba v McDonaldech se lidi hodně střídají, tak i na těch administrativ-
ních. Hodně lidí vlastně děsí, že je to hrozně drahé, že celou pracovní dobu je s 1 člověkem 
1 asistent, ale toto je intenzivnější služba třeba na dva roky, ale potom už tam ten člo-
věk vydrží například 5 let bez podpory. Jinak jsem docela optimista, tím, že je vytvořený 
základní kurs pro konzultanty, standardy, metodika, existuje CUPZ a také jsme dobře na-
pojeni i na Evropskou unii pro podporované zaměstnávání, tak si myslím, že je snad málo 
pravděpodobné, aby to úplně zapadlo. Jak to bude dál s financování, to je otázka". 

Respondentka z agentury Společnost Duha odpověděla takto: 
„Já myslím, že je určitě služba vhodná pro lidi s mentálním postižením, je o individuální 

spolupráci, nácviku nějakých dovedností, schopností, které ten člověk jakoby vůbec nemusí 
znát. Má možnost využít pracovního konzultanta sám pro sebe a podporu v sebeprezentování 
a sebevystupování, prostě na to není ten člověk sám". 

Respondentka z o.s. Máme otevřeno vidí budoucnost programu následovně: 
„Vidím ji velmi dobře, zájemci jsou, financování je zajištěné, chystám se zvýšit úvazky, 

takže i kapacita klientů vzroste. Chtěla bych zapracovat na spolupráci s ÚP a MěU ohledně 
informovanosti. Dále plánuji rozšířit nabídku služeb programu tak, aby byl otevřený více li-
dem a zprostředkovával praxe a exkurze studentům. Zkušenost je cenná a oni vůbec netuší, 
jak to v zaměstnání vypadá, co je to pracovně právní vztah. Také bych chtěla zajistit spolu-
práci s širší firmou, Městskými úřady, které mají pod správou různá detašovaná pracoviště 
a měly by podporovat lidi s mentální retardací". 
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Kapitola 6 

Výsledky kvantitativní části 

Velmi mě zajímalo, zda jsou lidé s mentálním postižením vnímáni většinovou společností. 
Jaké mají o těchto lidech představy a co si myslí o jejich zaměstnávání. Vytvořila jsem 
proto dotazník skládající se z uzavřených i otevřených otázek. Uzavřených otázek bylo 
více a odpovědi na ně budou prezentovány v podobě grafů, přičemž analýza a podrobnější 
popis bude proveden v nejzajímavějších aspektech. Otevřené otázky, kterých bylo méně 
budu prezentovat samostatně přehledem v kategoriích a z důvodu četnosti i různorodosti 
odpovědí uvedu vždy rovněž jen ty nej zajímavější z nich. 

6.1 Prezentace a analýza odpovědí na uzavřené otázky 
Do tohoto dílčího vyhodnocování nebyly některé otázky vůbec zahrnuty. Vztahy mezi otáz-
kami vypovídají o osobnosti respondenta, která se tímto vyhodnocením podchytí. Odpo-
vědi, které se přímo netýkají postoje a názorů respondentů nebyly proto do tohoto dílčího 
hodnocení zahrnuty (např. v ot. 26 se ptáme na možný postoj zaměstnavatelů a už ne tolik 
respondentů). 

Nejprve bude představen graf celkových výsledků zahrnující odpovědi na všechny uza-
vřené otázky. Poté budou následovat grafy, které odhalují vztahy mezi jednotlivými otáz-
kami. Již dříve byl v kapitole „Východiska výzkumu" byl popsán postup vyhodnocení 
dotazníků. Připomínám, že v grafech nejsou vyneseny četnosti jednotlivých odpovědí, ale 
průměrné hodnoty z číselných hodnot jednotlivých odpovědí, přiřazených podle tabulky 4.4 
(tzv. číselné indexy). V každém sloupcovém grafu je rovněž zobrazen malý graf koláčový, 
který přehledně zobrazuje počet respondentů v každé sledované skupině. To má význam 
zejména v případě, kdy je počet respondentů v určité skupině velmi malý a odpovědi této 
skupiny jsou tudíž nevypovídající. 

6.1.1 Celkové vyhodnocení uzavřených otázek dotazníku 
Celkové výsledky jsou uvedeny na obrázku 6.1. Průměrný věk respondentů byl 41 let. 
Z grafu je patrné, že většina respondentů byla vůči lidem s mentálním postižením nala-
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děna pozitivně. Spíše se přiklání k názoru, že tito lidé mohou být pečliví, zodpovědní, že 
svoji práci mohou vykonávat dobře a být tak svému zaměstnavateli užiteční. Co se týče 
vytvoření konkrétní pozice na jejich pracovišti, většina respondentů je spíše skeptická. Ná-
zor většiny respondentů ohledně přijetí takového pracovníka do kolektivu je spíše pozitivní. 
Povědomí o podporovaném zaměstnávání respondenti spíše mají, nebo si to alespoň myslí. 
Většina respondentů se také spíše přiklání k názoru, že by pracovník s mentálním postiže-
ním měl mít stejné platové podmínky. Celkově si jsou respondenti jisti, že jsou tolerantní. 
Respondenti také pochybují o tom, že jsou na pracovním trhu pro tyto lidi vhodná pra-
covní místa. A ještě více pochybují ohledně toho, že mají zaměstnavatelé o zaměstnávání 
lidí s mentálním postižením zájem. Co se týče názoru, kde by měli být tito lidé přednostně 
zaměstnávání se většina respondentů přiklání k zaměstnávání v chráněných dílnách. Dů-
vody mohou být různé, jedna respondentka přímo uvedla, že si je na jedné straně vědoma 
toho, že tito lidé chtějí pracovat v běžných zaměstnáních, ale na druhé straně si myslí, že je 
málo pracovišť, kde se mohou bez problému integrovat a proto uvedla preference chráněné 
dílny. 

Celkové vyhodnocení uzavřených otázek dotazníku 
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Obrázek 6.1: Celkové vyhodnocení uzavřených otázek 

6.1.2 Dle pohlaví 
Pokud respondenty s jejich odpověďmi seřadíme podle pohlaví a vyhodnocení odpovědí 
provedeme pro každou skupinu zvlášť, můžeme podle rozdílů hodnot pro každou skupinu 
u určité otázky zjistit, jak se liší odpovědi mužů a žen (obrázek 6.2). Takto vyplynul vztah 
např. na otázku ohledně zavádění kvót (ot. 11). Postoj obou pohlaví je v této otázce kladný, 
ale postoj žen je oproti mužům výrazně kladnější. 

Dále vyplynula vazba na otázku, zda by bylo možné na pracovišti respondentů nalézt či 
vytvořit pracovní pozici pro člověka s mentálním postižením (ot. 17). Postoj obou pohlaví 
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nebyl v této otázce kladný, ale přesto ženy tuto možnost zvažovaly mnohem více než muži, 
kteří měli k této otázce výrazně negativnější postoj. 

Vazba vyplynula také na otázku ohledně přijetí tohoto pracovníka okolím a jeho za-
padnutí do kolektivu (ot. č. 19). I v této otázce byl postoj žen výrazně kladnější. Zatímco 
muži nevěděli, většina žen si myslela, že by nejspíš takový pracovník byl okolím přijat a 
spíše by zapadl do pracovního kolektivu. 

Vztah byl nalezen otázku ohledně povědomí o podporovaném zaměstnání (ot. 20). 
Z údajů vyplynulo, že ženy o této službě slyšely mnohem více, než muži. 

Podle mého názoru se v převaze kladnějších postojů ze stran žen zobrazila jejich obecná 
charakteristika. Ženy jsou většinou citlivější, tolerantnější a mívají také větší sociální cítění. 
Co se týče povědomí o podporovaném zaměstnání, je otázkou, zda si respondenti opravdu 
správně uvědomovali, co je tento pojem znamená, ale nezbývá než věřit, že ženy opravdu 
slyšely o této službě mnohem více, než muži. 
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Obrázek 6.2: Skupiny podle pohlaví 

6.1.3 Dle věku 
Věk zúčastněných respondentů byl rozdělen do 3 věkových skupin a to 20 - 39, 40 - 59, 60 a 
více let. Když byla získaná data seřazena podle věkových skupin (obrázek 6.3), vyplynula 
vazba na otázku ohledně povědomí o povinnosti zaměstnavatelů zaměstnávat osoby se 
zdravotním postižením (ot. 8). Nejstarší věková skupina je o této povinnosti informována 
mnohem více, než ostatní skupiny. Na grafu je patrné, že informovanost se zároveň s věkem 
snižuje. 

Dále vyplynula vazba na otázku ohledně přijetí tohoto pracovníka okolím a jeho za-
padnutí do kolektivu (ot. 19). V této otázce byl postoj nejstarší věkové skupiny výrazně 
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kladnější, než ostatních skupin. Zatímco ostatní skupiny nevěděli, většina lidí z nejstarší 
skupiny si myslela, že by nejspíš takový pracovník byl okolím přijat a spíše by zapadl do 
pracovního kolektivu. 

Převaha kladnějších odpovědí ze stran lidí z nejstarší věkové skupiny mě velmi překva-
pila. Očekávala bych větší informovanost spíše u mladších lidí, rovněž tak kladnější postoj 
co se týče přijetí těchto lidí do pracovního kolektivu. 

Odpovědi podle věku (ot. 2) 
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Obrázek 6.3: Skupiny podle věku 

6.1.4 Dle vzdělání 
Interpretaci výsledků pro data seřazená podle vzdělání respondentů komplikuje fakt, že 
pouze dva respondenti uvedli jako dosažené vzdělání základní. Skupina o dvou lidech ovšem 
nemůže dostatečně reprezentovat názor lidí se základním vzděláním, což se také ukázalo 
v grafu, kde se jejich hodnoty výrazně odlišují. Pokud z výše uvedených důvodů zanedbáme 
červené hodnoty, které jsou nevypovídající, ukázalo se, že jsou všechny odpovědi prakticky 
nezávislé na dosaženém vzdělání. Lze vidět, že rozdíly mezi středoškoláky a vysokoškoláky 
jsou v jejich odpovědích zanedbatelné (obrázek 6.4). 

Pokud ovšem přesto hledáme nějakou vazbu, málo výrazná vyplynula na otázku, zda 
by bylo možné na pracovišti respondentů nalézt či vytvořit pracovní pozici pro člověka 
s mentálním postižením (ot. 17). Postoj středoškoláků i vysokoškoláků byl v této otázce 
záporný, ale postoj středoškoláků byl negativnější. 

Slabá vazba vyplynula také na otázku ohledně přijetí tohoto pracovníka okolím a jeho 
zapadnutí do kolektivu (ot. 19). V této otázce se ukázalo, že kladnější postoj měli vyso-
koškoláci. Zatímco středoškoláci nevěděli, většina vysokoškoláků si myslela, že by nejspíš 
takový pracovník byl okolím přijat a spíše by zapadl do pracovního kolektivu. 
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Podle mého názoru je dobře, že názor na zaměstnávání lidí s mentálním postižením 
nesouvisí s dosaženým vzděláním. Ukázalo se, že oslovená veřejnost je navzdory rozdílnému 
vzdělání k lidem s mentálním postižením spíše naladěna kladně. 
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Obrázek 6.4: Skupiny podle vzdělání 

6.1.5 Dle setkání se zaměstnaným člověkem s mentálním posti-
žením 

Když byla získaná data seřazena podle toho, zda se respondenti setkali se zaměstnaným 
člověkem, vyplynulo z nich několik zajímavých informací (obrázek 6.5). První vazba je 
na otázku ohledně názoru na práci v běžném zaměstnání (ot. 7). Lidé, kteří se s tímto 
člověkem setkali si zároveň myslí, že by tito lidé měli pracovat v běžných zaměstnáních. 

Dále vyplynula vazba na otázku ohledně povědomí o povinnosti zaměstnavatel zaměst-
návat osoby se zdravotním postižením (ot. 8). Lidé, kteří se s tímto člověkem setkali byli 
zároveň v této věci informovanější. 

Vazba vyplynula také na otázku, zda by bylo možné na pracovišti respondentů nalézt či 
vytvořit pracovní pozici pro člověka s mentálním postižením (ot. 17). Postoj obou skupin 
byl v této otázce spíše záporný, ale lidé, kteří se s tímto člověkem nesetkali měli k této 
otázce výrazně negativnější postoj. 

Další vztah který vyplynul, byl na otázku ohledně přijetí tohoto pracovníka okolím 
a jeho zapadnutí do kolektivu (ot. 19). I v této otázce byl postoj těch, kteří se s tímto 
člověkem setkali výrazně kladnější. Zatímco ti, kteří se s tímto člověkem nesetkali nevěděli, 
většina těch kteří se setkali si myslela, že by nejspíš takový pracovník byl okolím přijat a 
do pracovního kolektivu by spíše zapadl. 
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Poslední návaznost byla nalezena na otázku ohledně povědomí o podporovaném za-
městnání (ot. 20). Z údajů vyplynulo, že lidé, kteří se s tímto člověkem setkali zároveň 
o této službě mnohem více slyšeli. 

Podle mého názoru jsou tyto výsledky přirozené. Převaha kladnějších postojů ze stran 
lidí, kteří už se někdy setkali se zaměstnaným člověkem s mentálním postižením mě nepře-
kvapila. Možná, že jejich postoj může být jakýmsi svědectvím o dobré zkušenosti a o tom, 
že lidé s tímto postižením své zaměstnání zvládají a vykonávají ho dobře. 

Podle setkání se zaměstnaným člověkem s MP (ot 4) 

Otázka č. 

Obrázek 6.5: Podle se zaměstnaným člověkem s mentálním postižením 

6.1.6 Dle názoru na práci v běžném zaměstnání 
Data seřazená podle názoru na práci v běžném zaměstnání ukázala (obrázek 6.6), že re-
spondentů, kteří si myslí, že by tito lidé rozhodně neměli pracovat v běžných zaměstnáních 
je velmi málo. Jestliže je vyhodnocovaná skupina příliš malá, což vidíme rychle a přehledně 
na koláčovém grafu, tak jejich odpovědi nelze považovat za vypovídající. V tomto případě 
tedy odpovědi lidí, kteří s běžnou prací rozhodně nesouhlasí nejsou vypovídající. Některé 
vazby se zde ale přesto objevily. 

První vazba vyplynula u otázku, zda si myslí, že lidé s mentálním postižením chtějí 
pracovat v běžném zaměstnání (ot. 12). Lidé, kteří si myslí, že by v běžném zaměstnání 
pracovat neměli si zároveň myslí, že zde tito lidé pracovat ani nechtějí. 

Dále se ukázal vztah u otázky zda by bylo možné na pracovišti respondentů nalézt či 
vytvořit pracovní pozici pro člověka s mentálním postižením (ot. 17). Lidé, kteří si myslí, že 
by tito lidé určitě měli pracovat na běžných pracovištích zároveň uvedli, že by se na jejich 
pracovišti nejspíš mohla nějaká pozice najít. Na grafu je patrné, že čím méně si lidé myslí, 
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že by tito lidé měli pracovat na běžných pracovištích, tím zápornější je postoj k nalezení 
nějaké pozice přímo na jejich pracovišti. 

Další vazba, která vyplynula, byla na otázku ohledně přijetí tohoto pracovníka okolím 
a jeho zapadnutí do kolektivu (ot. 19). I v této otázce byl postoj těch, kteří jsou práci 
těchto lidí v běžném zaměstnání nakloněni, kladnější. 

Poslední vazba byla na otázku ohledně tolerance respondentů (ot. 24). Z údajů vy-
plynulo, že tolerantnost oslovených lidí klesá s povahou přístupu k lidem s mentálním 
postižením. Sebereflexe respondentů je na grafu velmi patrná. 

Překvapilo mě, že si lidé, kteří nesouhlasí s tím, aby lidé s mentálním postižením praco-
vali v běžném zaměstnání zároveň myslí, že zde tito lidé pracovat vlastně nechtějí. Očeká-
vala jsem, že ne všichni budou se zaměstnáváním v běžném prostředí souhlasit, ale myslela 
jsem, že si tito lidé zároveň si uvědomí, že lidé s tímto postižením většinou chtějí být sou-
částí běžné pracující společnosti. Podle mého názoru je tento názor trochu alibistický. Také 
mě překvapil výsledek tolerantnosti, protože jsem předpokládala, že málokdo odpoví, že 
vlastně není tolerantní. Jsem proto ráda, že lidé nesouhlasící se zaměstnáváním na běž-
ném pracovišti si jsou zároveň vědomi toho, že nejsou vůči lidem s mentálním postižením 
tolerantní. 
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• určitě ano 
• spíše ano 
• nevím 
• spíše ne 
• určitě ne 

Otázka č. 

Obrázek 6.6: Podle názoru na práci v běžném zaměstnání 

6.1.7 Dle názoru na kvóty 
Když byla získaná data seřazena podle názoru na zavádění zaměstnaneckých kvót, opět 
z nich vyplynulo, že respondentů, kteří si myslí, že tyto kvóty rozhodně nejsou správné 
je velmi málo (obrázek 6.7). V tomto případě nejsou tedy odpovědi lidí, kteří s kvótami 
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rozhodně nesouhlasí vypovídající. Když tedy tyto lidí opomineme, ukázalo se, že nelze najít 
výraznější vztah mezi otázkami. 

Objevil se pouze jakýsi náznak vztahu u otázky ohledně přijetí tohoto pracovníka okolím 
a jeho zapadnutí do kolektivu (ot. 19). Kdy byl postoj těch, kteří s kvótami souhlasí v této 
otázce kladnější, než u těch ostatních. 

Překvapilo mě, že názor na kvóty neměl na žádnou z odpovědí velký vliv. Předpokládala 
jsem, že lidé, kteří se v této otázce liší budou mít mnohem rozdílnější názory. Jediná vazba, 
která zde vyplynula mě nepřekvapila, myslím si, že u lidí souhlasících s kvótami je přirozené 
že jsou v otázce přijetí takového pracovníka do kolektivu pozitivnější. 

Podle názoru na kvóty pro zaměstnavatele (ot. 11) 

• správné 
• spíše správné 
• nevím 
• spíše nesprávné 
• nesprávné 

~i r 
3 5 6 7 8 11 12 15 16 17 19 20 22 23 24 25 

Otázka č. 

Obrázek 6.7: Podle názoru na kvóty 

6.1.8 Dle názoru na ochotu lidí s mentálním postižením pracovat 
v běžném zaměstnání 

Několik zajímavých vztahů bylo nalezeno, pokud byla získaná data seřazena podle této 
otázky, objevilo se několik zajímavých vztahů (obrázek 6.8). 

První vazba vyplynula na otázku, zda by tito lidé měli pracovat v běžném zaměstnání 
(ot. 7). Respondenti, kteří si myslí, že tito lidé chtějí pracovat v běžném zaměstnání si 
zároveň myslí, že by zde lidé s mentálním postižením pracovat měli (totožná závislost již 
byla uvedena dříve u dělení podle ot. 7). 

Dále byl nalezen vztah u otázky zda člověk s tímto postižením může být pečlivý a 
zodpovědný pracovník (ot. 15). Lidé, kteří si myslí, že tito lidé spíše nechtějí pracovat na 
běžných pracovištích jsou zároveň názoru, že lidé s tímto postižením spíše nejsou ani pečliví 
ani zodpovědní pracovníci. U podobné otázky č. 16 byl tento trend podobný. 
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Poslední vazba, která vyplynula, byla na otázku ohledně stejných platových podmínek 
(ot. 22). Ukázalo se, že respondenti, kteří si myslí, že by tito lidé nechtěli pracovat v běžném 
zaměstnání si zároveň myslí, že by měli mít horší platové podmínky. 

Překvapilo mě, že se objevila vazba na otázku zda by lidé s tímto postižením měli 
pracovat v běžném zaměstnání. Souvislost jsem zde nepředpokládala, ale objevila se. Tato 
vazba je podle mého názoru možná nejzajímavější výsledek tohoto průzkumu. Ukázalo se, 
že ti, co si myslí, že lidé s tímto postižením nepracují kvalitně si také myslí, že pracovat 
v běžném zaměstnání nechtějí. Působí to na mě tak, jako kdyby si negativně naladění 
lidé svůj postoj přímo obhajovali tím, že si myslí, že lidé s mentálním postižením vlastně 
pracovat nechtějí. 

Podle názoru na ochotu pracovat v běžném zaměstnání (ot. 12) 
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Obrázek 6.8: Podle názoru na ochotu lidí s mentálním postižením pracovat v běžném 
zaměstnání 

6.1.9 Dle povědomí o podporovaném zaměstnání 
Zde vyplynula jediná vazba a to na otázku ohledně povědomí o povinnosti zaměstnavatelů 
zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (ot. 8) (obrázek 6.9). Ukázalo se, že lidé 
mající povědomí o podporovaném zaměstnávání zároveň mnohem více vědí o povinnosti 
zaměstnavatelů, než lidé, kteří o podporovaném zaměstnávání neslyšeli. 

6.1.10 Dle názoru na stejné platové podmínky 
Na obrázku 6.10 jsou data seřazena podle otázky ohledně stejných platových podmínek. 
Opět vyplynulo, že skupina zastávající názor, že by lidé s mentálním postižením měli 
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Otázka č. 

Obrázek 6.9: Podle povědomí o podporovaném zaměstnání 

rozhodně mít horší platové podmínky je velmi malá. A tak i v tomto případě nejsou tedy 
odpovědi této skupiny vypovídající. 

Přesto byla nalezena slabá vazba na otázku ohledně toho, zda by tito lidé měli pra-
covat v běžném zaměstnání (ot. 7). Ukázalo se, že respondenti zastávající názor rovných 
platových podmínek si zároveň myslí, že by tito lidé měli pracovat v běžném zaměstnání. 
Na grafu je patrné, že čím více si lidé myslí, že by tito lidé měli mít stejný plat, tím více 
si myslí, že by také měli pracovat na běžném pracovišti. 

Další vazba vyplynula na otázku zda by bylo možné na pracovišti respondentů nalézt 
či vytvořit pracovní pozici pro člověka s mentálním postižením (ot. 17). Respondenti, kteří 
si myslí, že by tito lidé měli mít stejné platové podmínky zároveň uvedli, že by se na jejich 
pracovišti nejspíš mohla nějaká pozice najít. 

Poslední velice slabý vztah vyplynul u otázky zda by tito lidé měli být přednostně 
zaměstnávání na běžných pracovištích, nebo v chráněných dílnách (ot. 25). Ukázalo se, že 
ti, co si myslí, že by lidé s mentálním postižením neměli mít stejný plat zároveň zastávají 
názor, že by měli pracovat na běžných pracovištích. 

Podle mého názoru je přirozené, že respondenti přiklánějící se k rovným platovým 
podmínkám zastávají kladný názor na práci na běžném pracovišti i to, že by na svém 
pracovišti nalezli nějakou pracovní pozici. Vypovídá to o jejich celkovém postoji a proto mě 
tato vazba nepřekvapila. Ovšem poslední vazba, ačkoli je velice slabá, přesto zde vyplynula 
a já si myslím, že je velmi zvláštní. Tato vazba mě hodně překvapila, protože bych od 
záporně naladěných respondentů očekávala spíše přiklonění k zaměstnávání v chráněných 
dílnách. Na druhou stranu je zajímavé, že i když chtějí pro tyto lidi s mentálním postižením 
horší platy, stále by je chtěli zaměstnávat na běžných pracovištích. Myslím si, že vzhledem 
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Podle názoru na stejné platové podmínky (ot. 22) 

Otázka č. 

Obrázek 6.10: Podle názoru na stejné platové podmínky 

k tomu, že lidé s tímto postižením nechtějí pracovat tolik pro peníze, hovoří tento výsledek 
v jejich prospěch. 

6.1.11 Dle tolerance k lidem s mentálním postižením 
Když byla získaná data seřazena podle tolerance (obrázek 6.11), opět vyplynulo, že netole-
rantní skupina vůči lidem s mentálním postižením je velmi malá. Proto i v tomto případě 
nejsou odpovědi této skupiny vypovídající. Jestliže odhlédneme od zmíněné skupiny, žádná 
výraznější vazba zde nalezena nebyla. 

Je velmi zajímavé, že míra tolerance v podstatě nemá výraznější vliv na ostatní odpo-
vědi. Ovšem tento závěr je značně spekulativní vzhledem k velmi malému počtu lidí, kteří 
v tomto výzkumu uvedli, že jsou méně tolerantní. 

6.1.12 Četnost odpovědí na otázky č. 10 a č. 21 
V otázkách ohledně povědomí o řešení povinného podílu a ohledně motivace zaměstnavatelů 
k zaměstnávání lidí s mentálním postižením bylo možné zvolit i více odpovědí najednou, 
což bylo ve grafech zohledněno. Z tohoto důvodu je součet čísel částí koláčového grafu na 
obrázku 6.13 vyšší, než celkový počet respondentů. Jedna z odpovědí týkající se výhod při 
pojištění byla záměrně vymyšlená a měla za úkol respondenty zmást. Podařilo se zmást 
sice relativně málo respondentů (28), ale přesto to bylo více, než uvedlo možnost zjedno-
dušení administrativy (22) - což zaměstnavatelům také poskytuje služba podporovaného 
zaměstnávání. Na otázku č. 10 mnoho respondentů neodpovědělo, proto součet čísel částí 
koláčového grafu je výrazně nižší, než celkový počet respondentů (obrázek 6.12). 
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• určitě ano 
• spíše ano 
• nevím 
• spíše ne 

Podle tolerance k lidem s MP (ot 24) 
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Otázka č. 

Obrázek 6.11: Podle tolerance k lidem s mentálním postižením 

Jak váš zaměstnavatel řeší povinný podíl? (Ot. 10) 

> Zaměstnává 
osobu se ZP 

i Odebírá výrobky 
Odvádí násobek 
ze mzdy 

l Nevím 

Obrázek 6.12: Odpovědi na otázku č. 10 
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Čím jsou zaměstanatelé motivováni? (Ot. 21) 

I Daňové výhody 
• Příspěvky od UP 
Zjednodušení 
administrativy 

! Výhody při po-
jištění 

Obrázek 6.13: Odpovědi na otázku č. 21 
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6.2 Prezentace a analýza otevřených otázek 
Dotazník určený veřejnosti obsahoval pouze 3 otevřené otázky, které zjišťovaly povolání 
respondenta, dále ve kterých oborech by se podle respondenta mohli lidé s mentálním 
postižením uplatnit a zda by bylo možné na pracovišti respondenta najít, případně vytvořit 
pracovní místo, které by mohl vykonávat člověk s mentálním postižením. Tyto tři otázky 
jsem položila záměrně za účelem zjistit postoj veřejnosti k problematice zaměstnávání lidí 
s mentálním postižením. Chtěla jsem, aby se lidé nad svými spoluobčany trochu zamysleli 
a aby se pokusily pro ně nalézt pracovní uplatnění přímo na jejich pracovišti. Inspiroval mě 
audit pracovních příležitostí agentury Společnost Duha a prostřednictvím tohoto dotazníku 
jsem se chtěla pokusit vyhledat nějaká jiná potenciální pracovní místa. Zajímalo mě, kolik 
z oslovených lidí mi na tyto otevřené otázky odpoví a upřímně se nad nimi zamyslí. Zajímalo 
mě, jaký budou mít k dotazníku celkový přístup a jaká bude jejich spolupráce. 

6.2.1 Povolání 
Oslovila jsem celkem 200 respondentů, kteří zastávají následující pracovní pozice. 

1. manuální pracovníci (soustružník, technik, automechanik, stavební mistr, pokladní, 
strojvedoucí, pracovník v potravinářské výrobě...) 

2. administrativní pracovníci (úředník, referent, asistent, účetní, logistik, personalista, 
sociální pracovník, realitní makléř...) 

3. zdravotní pracovníci (zdravotní sestra, fyzioterapeut, lékař, biochemik, psycholog, 
zdravotník...) 

4. pracovníci ve školství (pedagog, lektor cizího jazyka...) 

5. pracovníci justice (právník, advokát, asistent soudce...) 

6. pracovníci státní správy(starosta, poslankyně...) 

7. finanční pracovníci (ekonom, finanční poradce...) 

8. výzkumní pracovníci (výzkumný pracovník...) 

9. IT pracovníci (funkční analytik, tester SW, programátor...) 

10. vedoucí pracovníci (manažer, ředitel firmy, ředitelka diakonie, inženýr jakosti...) 

11. pracovníci ve službách (knihovnice, číšník...) 

12. mediální pracovníci (redaktor, publicista, novinářka, tisková mluvčí...) 

13. duchovní (farář, pastorační asistent, kazatel...) 
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6.2.2 Pracovní obory pro lidi s mentálním postižením 
Respondenti navrhovali spoustu pracovních oborů a většina těch základních se neustále 
opakovala. Jak už bylo uvedeno, zmíním jen hlavní obory a zajímavosti, které mě upoutaly. 
Podle názoru respondentů mohou najít lidé s mentálním postižením uplatnění v následu-
jících pracovních oborech: zahradnictví, zemědělství, zdravotnictví, potravinářství, úklid, 
pohostinství, různé manuální práce, domácí práce, pomocné administrativní práce, práce 
ve skladu a péče o zvířata. Ze zajímavostí bych zmínila obory telefonní operátor, hlídání 
budov, práce s počítačem, práce v domovech důchodců a přepis z diktafonu v rámci pomoc-
ných prací v redakci. Také mě zaujala chráněná dílna na likvidaci elektronických přístrojů, 
ale to už do otevřeného trhu nespadá. 

Nejčastěji byly navrhovány manuální práce, úklid a pohostinství. Překvapilo mě, že 
respondenti hodně zmiňovali také různé pomocné práce a že jejich návrhy byly ve většině 
případů obory, ve kterých se lidé s mentálním postižením opravdu uplatňují. Až na výjimky 
byly představy veřejnosti správné a od reality se příliš neodlišovaly. ... 

6.2.3 Pozice na pracovišti 
Prostřednictvím dotazníku jsem dále zjišťovala, zda by bylo možné na pracovišti respon-
dentů najít nebo vytvořit pozici, kterou by mohl zastávat člověk s mentálním postižením. 
Zajímalo mě, zda se respondenti dokáží zamyslet nad tím, jakou konkrétní pracovní činnost 
by mohl takový člověk v jejich zaměstnání vykonávat. 

Nejčastější prací byl úklid, pomocná administrativa a práce v archivu. Pracovní čin-
nosti, které mě zaujaly byly následující: pedagožka AMU navrhla práci uvaděče a kont-
rolování lístků, starostka navrhla sběr odpadků a posyp cest při náledí, zdravotní sestra 
uvedla mytí nástrojů na operačním sále, tisková mluvčí navrhla pozici poradce k tématu 
lidí s postižením, učitelka na ZŠ uvedla pozici asistenta v knihovně, vědecko-výzkumný 
pracovník navrhl hlídání budov a pomoc s orientací po objektu, novinářka uvedla pozici 
herce v reklamě a šéfredaktorka navrhla přepisování z diktafonu. 

Na tuto otázku sice odpověděl jen malý počet respondentů, ale myslím si, že jejich na-
bídky byly ve většině případů reálné. Na odpovědích bylo znát, že se tito respondenti 
opravdu upřímně zamýšleli a podle mého názoru navrhovali z většiny místa opravdu 
vhodná. Ukázalo se, že oslovení respondenti mají představu o zaměstnávání lidí s men-
tálním postižením a tato představa ve své podstatě není zkreslená. 
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Kapitola 7 

Diskuze a závěry 

7.1 Diskuze o metodách 
Pro přehlednost tuto diskusi rozdělím do dvou částí. V první části budu diskutovat o zvo-
lených kvalitativních metodách a ve druhé části budu diskutovat o metodě kvantitativní. 
Jelikož jsem se rozhodla provést smíšený (triangulační) výzkum, za kvalitativní výzkumné 
metody jsem zvolila metodu zúčastněného pozorování a metodu strukturovaného rozho-
voru a jako kvantitativní metodu jsem použila metodu dotazníku. Všechny tyto metody 
považuji vzhledem k výzkumnému cíli za vhodné, protože se ve výzkumu vzájemně do-
plňovaly a dokázaly zapojit jak osoby se středně těžkým mentálním postižením, tak také 
širokou veřejnost, jejíž názor mi přiblížily. Některé výzkumy zabývající se lidmi s men-
tálním postižením často tyto lidi vylučují a dotazníky za ně potom vyplňují rodiče či jiné 
blízké osoby. V tomto výzkumu jsem se snažila dát stejný prostor jak studentům s mentální 
retardací, tak jejich učitelům i pracovníkům agentur. Vycházela jsem z předpokladu, že lidé 
s mentální retardací většinou nemají potíže srozumitelně vyjadřovat své názory, ale mají 
potíže je prosadit mezi ostatními lidmi. K tomuto prosazování svých zájmů a k rozhovoru 
o svých názorech potřebují nějakou podporu. 

7.1.1 Diskuze o kvalitativních metodách 
Výběr účastníků výzkumu byl u studentů veden s ohledem na mou spolupráci s konkrétní 
školou a s ohledem na pracovní schopnosti a dovednosti u pozorovaných studentů. Co se týče 
zúčastněných praktických škol, výběr probíhal na zakladě realizace školní praxe a u agentur 
pro podporované zaměstnávání s ohledem na klientelu lidí s mentálním postižením. Mé 
výsledky mohou být zkresleny faktem, že všichni oslovení studenti dochází na stejnou 
praktickou školu a tudíž mají i podobné zkušenosti. 

Metoda rozhovoru se ukázala po časové a organizační stránce jako náročná. Kladla 
nároky na trpělivost a vynalézavost, zejména co se týkalo hledání vhodné formulace otázky 
a způsobů, jak dojít k vzájemnému dorozumění. Přes všechnu snahu se ne vždy podařilo 
formulovat otázku tak, aby jí člověk s mentální retardací napoprvé porozuměl a pochopil. 
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Přepisování rozhovorů bylo ztíženo častými obtížně srozumitelnými projevy, nesouvis-
lými větami a samotnou vadou řeči. Vzhledem k větší náročnosti této metody byl výzkum 
proveden jen v rámci Prahy, i když ho bylo možné teoreticky provést i v jiných oblas-
tech České republiky. Takový výzkum by byl ale nad rámec mých časových i finančních 
možností. 

Vzhledem k tomuto omezení jsem získané výsledky nezobecnila, neboť si uvědomuji 
omezení, která by plynula ze zobecnění výsledků výzkumu na celkové české podmínky. Do-
mnívám se, že mé výsledky odrážejí do určité míry specifika hlavního města Prahy, zejména 
nižší míru nezaměstnanosti, mnohem širší pracovní možnosti a také specifický charakter 
obou oslovených praktických škol, ze které pocházeli někteří účastníci výzkumu. Tyto školy 
se vyznačují zejména odlišným složením studentů a podobou školní praxe. V podmínkách 
hlavního města Prahy však považuji svůj popis do značné míry za věrohodný. 

Jsem si vědoma toho, že jsem zejména při rozhovorech s pracovníky agentur nebyla do-
statečně pohotová na případné reakce a vymýšlení podotázek, které by zjišťovaný problém 
ještě více objasnily. 

Co se týče popisu zaměstnavatelů a úřadů práce, vidím v něm omezení platnosti mých 
zjištění, neboť jsem je v tomto výzkumu přímo neoslovovala a nebyli zahrnuti do výzkum-
ného souboru. Zvolila jsem takovýto soubor, protože není v možnostech jednoho člověka 
získat a kvalitně analyzovat obrovské množství dat, které by přineslo rozšíření výzkumného 
souboru o zaměstnavatele a pracovníky úřadů práce. Mé tvrzení o zaměstnavatelích člověka 
s mentální retardací a úřadech práce jsou ve výzkumu zprostředkována třetí stranou a je 
nutné k nim přistupovat pouze orientačně. Rozhodně by však bylo získání názoru zaměst-
navatelů a zaměstnanců úřadu práce velmi cenné a mohlo by být vhodným podnětem pro 
další výzkum. 

V průběhu výzkumu jsem také dospěla k závěru, že velmi vhodnou metodou, kterou by 
bylo možné tuto problematiku zkoumat by bylo zúčastněné pozorování v roli pracovního 
asistenta. Je třeba zdůraznit, že tato metoda by byla mimořádně časově náročná. 

7.1.2 Diskuze o kvantitativní metodě 
Výběr účastníků výzkumu z řad veřejnosti byl vzhledem k jeho převážně elektronickému 
šíření náhodný. Výsledky mohou být zkresleny faktem, že všichni respondenti uvedli jako 
své dosažené vzdělání přinejmenším vzdělání středoškolské a pouze dva z nich dosáhli 
jen základního vzdělání, což se potom odráží v prezentaci výsledků z pohledu vzdělání 
respondentů. 

V některých průzkumech veřejného mínění bývá obvyklé, že se u některých otázek vy-
hodnocuje přímo četnost, nebo procentuální zastoupení možných odpovědí. To znamená, 
že u odpovědi každé z otázek bývá uveden přesný počet respondentů, který tuto odpověď 
zvolili. V tomto dotazníku však bylo velké množství otázek a vyhodnocování každé z nich 
zvlášť tímto způsobem by vedlo ke zcela nepřehledným výsledkům a navíc by nebylo možné 
odhalit vztahy a vazby mezi odpověďmi jednotlivých respondentů. Data v tomto dotazníku 
byla z tohoto důvodu vyhodnocována jiným způsobem. Všechny odpovědi uzavřených otá-
zek byly převedeny na příslušnou číselnou hodnotu a z této hodnoty pak byla pro každou 
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otázku vypočítána průměrná hodnota podle počtu jednotlivých odpovědí - tzv. číselný in-
dex odpovědi. Na základě takto zpracovaných výsledků sice nelze uvést kolik respondentů 
zvolilo konkrétní odpověď, ale naopak umožňuje výsledky jednoduše a přehledně prezen-
tovat i přes jejich velké množství. Uzavřené otázky, které v dotazníku tvořily většinu se 
vyhodnocovaly velmi dobře. 

Dotazník ovšem obsahoval i otázky otevřené, přesto, že jsem si byla vědoma jejich špat-
ného vyhodnocování a význam některých z nich může být diskutabilní, zaujímaly v prů-
zkumu veřejného mínění, který byl součástí tohoto výzkumu důležité místo. 

Kritické připomínky k dotazníku od zúčastněných respondentů 

Jedna z nejčastějších kritik se týkala právě zmiňovaného pojmu „mentální postižení", které 
je široké a velmi různorodé a těžko ho lze zobecnit. Jsem si vědoma toho, že v tomto vý-
zkumu velmi záleželo na tom, co si jednotliví respondenti pod pojmem „mentální postižení" 
představili. V dotazníku jsem záměrně neuvedla konkrétní míru mentální retardace, neboť 
byl určen široké veřejnosti všech sociologických skupin. Domnívala jsem se, že problema-
tika lidí s mentálním postižením je natolik individuální, že by i její zúžení na konkrétní 
stupeň mentální retardace mohlo být pro některé respondenty zavádějící až zcela nesrozu-
mitelné. Vycházela jsem z předpokladu, že lidé z řad veřejnost si většinou všimnou člověka 
s mentální retardací až v jejím středním pásmu, jelikož u člověka s lehkou mentální retar-
dací není postižení tolik patrné a s člověkem v těžkém pásmu mentální retardace se běžně 
nesetkáme. 

Objevil se také názor, že je dotazník místy nedomyšlený a nekonkrétní. Jsem si vědoma 
toho, že problematika zaměstnávání lidí se zdravotním postižením je velmi široká a vy-
cházela jsem z předpokladu, že už jen zaměření na člověka s mentálním postižením bude 
v jistém pohledu jejím zúžením. 

Vzhledem k výzkumnému cíli, kterým byla všeobecná povědomost o službě podporova-
ného zaměstnávání a celkové přiblížení názoru veřejnosti ohledně lidí s mentálním postiže-
ním považuji kvantitativní metodu založenou na dotazníku za vhodnou. Přesto vzhledem 
ke zmiňovaným faktům musíme k výsledkům tohoto výzkumu přistupovat obezřetně. 

7.2 Závěry 

7.2.1 Závěry obsahové 
Jestliže se zamýšlíme nad problematikou zaměstnávání lidí s mentálním postižením na 
otevřeném trhu práce, musíme se pozastavit nad jedním z nejdůležitějších faktorů jejich 
úspěšného začlenění, kterým je podpora. Podpora může mít různé podoby i činitele, ale 
je důležité si uvědomit, proč je tato podpora tolik nezbytná. Lidé s mentálním postižením 
se v okolním světě orientují obtížněji, také je pro ně mnohem náročnější komunikovat, 
rozumět a učit se novým věcem, proto v těchto oblastech většinou potřebují podporu. Jak 
už samotný název služby napovídá, služba podporovaného zaměstnávání tuto potřebnou 
podporu poskytuje. Mentální postižení se vyskytuje v mnoha podobách a jeho problematika 
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je velmi individuální. Každý člověk s tímto postižením proto nepotřebuje podpořit ve všech 
zmíněných oblastech v maximálním rozsahu, ale každý vyžaduje podporu „šitou na svoji 
míru" Služba podporovaného zaměstnávání je charakteristická tím, že oblast, způsob a 
míra podpory závisí na individuální úrovni dovedností uživatele a na možnosti podpory 
z jeho přirozeného prostředí. Podpora je časově ohraničena a po jejím ukončení by měl 
být člověk s mentálním postižením schopný pracovat samostatně. Vzhledem k tomu, že 
je člověk s mentálním postižením často zvyklý na péči a pomoc druhých lidí, za uživatele 
služby je vnímáno také jeho blízké okolí. Proto si myslím, že je služba podporovaného 
zaměstnávání pro lidi s mentálním postižením velmi vhodná a představuje pro ně šanci 
začlenit se do společnosti obyčejných pracujících lidí a naplnit tak pocit užitečnosti, který 
má každý z nás, lidé s mentálním postižením nevyjímaje. 

Stejně jako u všech ostatních i pro lidi s mentálním postižením hraje v otázce za-
městnání důležitou roli motivace. Stejně jako je tomu u ostatních je i pro lidi s mentál-
ním postižením v otázce zaměstnání velmi důležitá motivace. Potřebují vykonávat takovou 
práci, která je zaujme a kterou budou vykonávat rádi. Jsem přesvědčena, že mnozí z těchto 
lidí jsou schopni podávat stabilní pracovní výkony, jen vyžadují pomalejší pracovní tempo. 
Vhodnou prací je pak pro ně spíš monotónní činnost, která si neklade velké nároky na rych-
lost. Lidé s mentálním postižením sice většinou nemají schopnosti ani vzdělání k tomu, aby 
vykonávali odborné činnosti, z výzkumu ale vyplývá, že mohou velmi dobře vykonávat řadu 
pomocných prací v nejrůznějších oborech. Výzkum také ukázal, že mladí lidé s mentálním 
postižením, současní studenti praktické školy, mají o zaměstnání v běžném prostředí zájem. 
Mají tedy bližší představy o tom, čím by chtěli být, kde by chtěli pracovat, vědí, co je to 
plat i co jim umožňuje a někteří mají dokonce základní ekonomické povědomí o nutnosti 
platit nájem, elektřinu nebo vodu. 

Velká část mladých lidí s mentálním postižením se v dnešní době vzdělává na prak-
tických školách. Tento výzkum měl proto také poukázat na důležitost praxe těchto škol, 
která svou podobou může do jisté míry usnadňovat úspěšné uplatnění studentů v zaměst-
nání. Na příkladu dvou praktických škol byly představeny dva velmi odlišné přístupy, ze 
kterých zároveň pro tyto studenty plynou i velmi odlišné možnosti. Praxe má na školách 
různé podoby, ale jako perspektivní se ukázala být pouze praxe různorodá a individuální, 
případně také ještě praxe malých skupin s asistentem. Smysl má pak jen taková praxe, 
která umožňuje studentům nácvik různých pracovních činností a upevnění nejrůznějších 
dovednosti, které v zaměstnání později využijí. 

Ze zjištěných informací také vyplývá, že lidé s mentálním postižením jsou schopni vyko-
návat různé pomocné práce. Velmi vyhledávané jsou pomocné administrativní a hotelové 
práce a naopak nejméně vyhledávané jsou úklidové práce. Jednak je lidé s mentálním po-
stižením příliš nechtějí vykonávat a dalším faktorem je, že je neumí plnit v požadované 
kvalitě, protože mají problémy se zpětnou kontrolou své práce. Vzhledem ke zjištěným 
informacím považuji proto praxe zaměřené jednostranně pouze na úklid za nedostatečné. 
Velmi časté jsou také pomocné práce v kuchyni a obchodě, na které jsou studenti praktic-
kých škol připravováni v rámci hodin vaření, které jsou tedy pro ně do budoucna přínosné. 

V rámci tohoto výzkumu byly také zjišťovány možnosti, které mají studenti po ab-
solvování praktické školy. Bylo zjištěno, že i v tomto hraje důležitou roli podoba školní 
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praxe. Studenti, kteří dochází na praxi perspektivní často po škole odchází do zaměstnání, 
nebo nastupují na speciální učiliště. Studenti, kteří absolvují praxi opačnou velmi často 
využívají možnosti prodloužení studia a poté přechází na jiné praktické školy, odchází do 
chráněných dílen a jiných zařízení nebo zůstávají doma. Ti, kteří přechází na jiné praktické 
školy pak na těchto školách kolují několik dalších let, přičemž není nikde výslovně řečeno, 
že by toto studium muselo končit dosažením věku 26 let. 

Výzkum také sledoval jakým způsobem probíhá přechod studentů praktických škol do 
zaměstnání, pokud vůbec. Jedním ze způsobů se opět ukázala perspektivní školní praxe, 
protože studenti, kteří se osvědčí pak z praxe přejdou přímo do zaměstnání. Dalším způ-
sobem je služba tranzitní program, která je speciálně pro tyto studenty vytvořena. Na 
běžných pracovištích poskytuje asistovanou praxi a umožňuje nejen získání různých pra-
covních zkušeností a poznání vlastních možností, ale také zorientování se na otevřeném 
trhu práce, což je vzhledem k budoucímu pracovnímu uplatnění přínosné. Ukázalo se, že 
o tento program není v poslední době příliš zájem, že je velký problém dostat informace 
o programu mezi rodiče studentů, což dokládá i fakt, že o programu neví ani některé třídní 
učitelky praktických škol. Dalším ze způsobů přechodu do zaměstnání je také zmiňovaná 
služba podporovaného zaměstnávání, o které mají tito třídní učitelé také velmi malé pově-
domí. 

Výzkum také zjišťoval zda mezi agenturami pro podporované zaměstnávání a úřady 
práce probíhá v rámci služby pracovní rehabilitace nějaká spolupráce. Bylo zjištěno, že 
v Praze tato spolupráce příliš nefunguje. Ačkoli mohou úřady práce ze zákona zabezpečit 
pracovní rehabilitaci i prostřednictvím agentur pro podporované zaměstnávání, nečiní tak 
a o jiných možnostech lidi ani neinformují. Bylo zjištěno, že podporované zaměstnávání 
a pracovní rehabilitace jsou dvě podobné služby fungující nezávisle na sobě. Pracovní re-
habilitaci zajišťují úřady práce a podporované zaměstnávání, které je ve většině případů 
registrováno jako sociální rehabilitace poskytují agentury pro podporované zaměstnávání. 
Obě služby jsou sice určené také lidem se zdravotním postižením, ale služba pracovní re-
habilitace je pro lidi s mentálním postižením velmi omezená. Vzhledem k tomu, že na tuto 
službu mají nárok jen lidé s částečným invalidním důchodem, je pro velkou část lidí s men-
tálním postižením téměř nedostupná. Úřady práce přistupují k těmto lidem tak, že práci 
nepotřebují, protože pobírají důchod a nejsou ani trvale souvislé práce schopni. Tito lidé 
se také na úřadu práce nemohou zaregistrovat jako uchazeči o zaměstnání a jejich případní 
zaměstnavatelé nemají potom na výhody poskytované úřadem práce nárok. Pracovní re-
habilitace se tak pro agentury podporovaného zaměstnávání stala jen jednou z časově a 
administrativně náročných možností, jak službu podporovaného zaměstnávání financovat. 
V současné době je většina podporovaného zaměstnávání financována přes sociální služby 
jako sociální rehabilitace, která je placena grantově na celý rok, což je pro agentury i 
uživatele služby jednodušší. 

Výzkum také zjistil, že služba podporovaného zaměstnávání, kterou poskytují agen-
tury pro podporované zaměstnávání se v dnešní době potýká s mnoha problémy. Je třeba 
poukázat na fakt, že ačkoli je tato služba v naší zemi již od devadesátých let dvacátého 
století, stále ještě není legislativně vymezena. Je poněkud zarážející, že se v novém zákoně 
o zaměstnanosti, který se zabývá problematikou zaměstnávání lidí se zdravotním postiže-
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ním o podporovaném zaměstnávání nic nedočteme. Podle mého_ názoru je tato služba pro 
znevýhodněné lidi hledající zaměstnání na otevřeném trhu práče nezbytná a její legislativní 
vymezení by situaci zprůhlednilo a ulehčilo. Bolestnou stránkou této služby je financování, 
které oslovené agentury prozatím z velké části řeší Evropskými granty a projekty, ale toto 
řešení je pouze dočasné, jelikož Evropská unie bude tyto i jiné služby dotovat jen do roku 
2013 a potom by se to mělo stát pouze záležitostí národních politik. Je proto otázkou, 
v jakých podmínkách se služba podporovaného zaměstnávání v budoucnu ocitne. To už je 
ale také otázka současné sociální politiky k osobám s mentálním postižením, která si za 
svůj dominantní nástroj zvolila vyplácení důchodů a sociálních dávek, které bohužel často 
přímo podmiňují nečinnost a setrvávání v závislosti na tomto systému. Lze ho považovat 
za faktor, který jistým způsobem velmi ohrožuje osamostatnění lidí s mentálním postiže-
ním. Tito lidé mají pak ze strachu, aby o tyto dávky nepřišli obavy z nástupu do práce, 
přesto, že by pracovat v určité, i když třeba v omezené míře rozhodně mohli. Domnívám 
se, že z tohoto pohledu tento přístup vyžaduje změnu, která by počítala s jistou finanční 
podporou, ale zároveň by lidem s mentálním postižením umožňovala pracovat bez toho, 
aniž by se báli o ztrátu sociálních dávek. 

Zaměstnávání lidí s mentálním postižením v běžných zaměstnáních je velmi složité a 
závisí na mnoha faktorech, jejichž příkladem za všechny je obyčejná lidskost a tolerance. 
Mentální postižení je velmi individuální záležitost, každý člověk s tímto postižením totiž 
potřebuje zvláštní, jeho povaze odpovídající přístup. Myslím si ale, že kde jsou lidé vstřícní, 
informovaní a obdaření empatií, tam jsou také schopni člověka s mentálním postižením 
přijmout. Průzkum veřejného mínění ohledně zaměstnanosti lidí s mentálním postižením 
ukázal, že většina oslovených respondentů je vůči této skupině lidí se zdravotním postižením 
pozitivně naladěna. Ale kde se lidem těchto vlastností nedostává, tam by mohl člověk 
s mentálním postižením trpět a myslím si, že za to nikomu z nich žádné zaměstnání nestojí. 

Výzkum také zjistil, že lidé s mentálním postižením upřednostňují práci na kratší úva-
zek. Myslím si, že na tyto úvazky často běžní lidé z finančních důvodů nenastupují a lidé 
s mentálním postižením tak mohou tuto mezeru na pracovním trhu zaplnit. Jestliže jim 
tato forma vyhovuje a zároveň se tato místa zaměstnavatelům hůře obsazují, je toho třeba 
využít k oboustranné spokojenosti. 

Bylo zjištěno, že lidé s mentálním postižením mají většinou rovnocenné podmínky 
s ostatními, které jsou často srovnatelné i přes to, že uživatelé vykonávají práci poma-
leji nebo méně kvalitněji. To podle mého názoru svědčí o tom, že jsou na trhu práce stále 
ještě zaměstnavatelé, kteří mají sociální odpovědnost a prostě jen chtějí konat dobré věci. 

Zaměstnání na otevřeném trhu práce umožňuje lidem s mentální retardací rozvoj jak 
v oblasti sociální, tak osobnostní, poskytuje kvalitní využití volného času, zapojení do 
kolektivu lidí bez postižení, podporuje jejich sebevědomí a posiluje pocit užitečnosti, sebe-
důvěry a samostatnosti. Práce těchto lidí může být přínosná tam, kde zaměstnavatel ocení 
loajalitu, respekt k autoritě, svědomitost, obětavost, snaživost a kde ocení stále motivované 
pracovníky, kteří si své práce váží a vykonávají ji s radostí. 
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7.2.2 Závěry metodologické 
V této práci byly propojeny kvalitativní a kvantitativní výzkumné metody, přičemž data 
byla získávána metodou pozorování, rozhovoru a dotazníku. V rámci kvalitativního části 
výzkumu byly provedeny rozhovory se třemi skupinami respondentů, kdy první skupinu 
tvořili studenti praktických škol, druhou skupinou byli třídní učitelky praktických škol a do 
poslední skupiny spadaly agentury pro podporované zaměstnávání. K získávání informací 
byly zvoleny rozhovory strukturované a polostrukturované. V rámci kvantitativní části 
výzkumu pak byla prostřednictvím dotazníku oslovena široká veřejnost. Dotazník obsaho-
val většinu uzavřených otázek, ale jeho součástí bylo i několik otevřených otázek. Přesto, 
že otevřené otázky se vyhodnocují velmi špatně, zaujímaly v dotazníku důležité místo a 
umožnily tak získat ještě bližší informace, které hrály ve výzkumu také svoji roli. Myslím 
si, že zvolené postupy mi umožnily pozorovat situaci z více úhlů pohledu a problema-
tiku zaměstnávání lidí s mentálním postižením poznat hlouběji. Podle mého názoru měly 
všechny zvolené metody ve výzkumu své místo a podařilo se jimi získat všechna potřebná 
data a tím zodpovědět veškeré výzkumné otázky, které byly na počátku tohoto výzkumu 
položeny. Přesto smíšený výzkum přináší jistá úskalí, kdy ze dvou odlišných metod nelze 
formulovat jednotný závěr. 

7.2.3 Závěry o praktickém využití nových poznatků a o dalších 
perspektivách výzkumu 

Poznatky o situaci zaměstnávání lidí s mentálním postižením, které byly tímto výzkumem 
zjištěny bych ráda aplikovala do své pedagogické praxe, která se mimo jiné zaměřuje i na 
studenty praktických škol. V rámci rozhovoru s jednou z oslovených agentur jsem navrhla 
možnost spolupráce s praktickými školami, která by probíhala formou zajišťování školních 
praxí, a tím studentům rozšiřovala jejich obzory, umožňovala získání různých pracovních 
dovedností a usnadňovala tak přechod těchto studentů do zaměstnání. Tato práce také 
přispěla ke změně podoby praxe na první praktické škole, která se po ukončení výzkumu 
rozšířila o spolupráci s Toulcovým dvorem a v příštím školním roce také o dva domovy pro 
seniory. Studenti tak získali nové možnosti získání pracovních zkušeností a umožní jim to 
získat také další pracovní dovednosti, které budou do jejich života jen přínosem. Na základě 
mého výzkumu je v jednání spolupráce první praktické školy s organizací Máme otevřeno, 
o.s., která plánuje vytvořit projekt zajišťující individuální praxe studentům praktických 
škol. Zjištěné informace bych také ráda poskytla rodičům studentů praktických škol, jejichž 
oslovování se ukázalo být pro agentury velmi komplikované a které se více méně nedaří. 
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Souhrn 

Tato práce se zabývala problematikou zaměstnávání lidí s mentálním postižením na otevře-
ném pracovním trhu v Praze a podporou, kterou těmto lidem nabízí služba podporovaného 
zaměstnání. Také se věnovala otázce přechodu studentů praktických škol do zaměstnání, 
který také může ulehčovat školní praxe. Byl proveden smíšený (triangulační) výzkum za-
hrnující kvalitativní metodu pozorování a rozhovoru a kvantitativní metodu dotazníku. 
Pomocí rozhovorů byly hledány odpovědi na výzkumné otázky, jimiž se tato široká proble-
matika zúžila. 

Jako první se zjišťovalo, zda mají studenti praktických škol zájem o zaměstnání a zda 
mají o svém budoucím povolání nějaké bližší představy. Prostřednictvím zúčastněného po-
zorování byly na praxi jedné praktické školy vybráni čtyři studenti, kteří se projevili jako 
pracovití, šikovní, snaživí a komunikativní. S těmi byly pak ve škole realizovány struktu-
rované rozhovory, které zjišťovaly například jejich zájmy, názor na školní praxi, vztah ke 
škole, představy o povolání, úroveň samostatnosti po Praze a motivaci ze strany rodiny. 
Byl kladen velký důraz na jednoduchost pokládaných otázek, na užívání krátkých vět, 
vynechání cizích slov apod., aby respondenti otázkám dobře rozuměli a byly pro ně srozu-
mitelné. Ukázalo se, že všichni oslovení studenti chtějí v budoucnu pracovat a také mají 
bližší představy o svém zaměstnání, vědí co by chtěli dělat, kde by chtěli pracovat, jak často 
by chtěli chodit do práce i co je to plat. Všichni oslovení studenti jako jedno ze svých bu-
doucích zaměstnání uvedli kuchaře, což jsem připisovala také vlivu předmětu vaření, který 
se na praktické škole vyučuje a který by měl studenty připravit na pomocné kuchyňské 
práce. Potvrdil se tak předpoklad, že většina studentů praktické školy má o svém budou-
cím zaměstnání alespoň částečné představy. Ukázalo se, že motivace rodiny hraje v otázce 
představ o budoucím povolání také velkou roli. Dva oslovení chlapci žijí v rodině, která je 
velmi motivuje a zbývající dva jsou klienty ústavu sociální péče, z čehož motivovaný je jen 
jeden z nich. Tato motivace se pak promítla i do jednotlivých odpovědí respondentů. 

Další otázky zjišťovalyi jakým způsobem jsou na praktických školách řešeny praxe a 
zda mohou studentům pozjději usnadňovat možnost pracovního uplatnění. Také jaké mají 
studenti možnosti po absolvování školy a jakým způsobem probíhá jejich přechod do za-
městnání. Byly provedeny strukturované rozhovory se čtyřmi třídními učitelkami dvou 
praktických škol, na kterých realizují praxi velmi odlišně. Těmito rozhovory se například 
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zjišťovala konkrétní podoba praxe na obou školách, komunikace se studenty a rodiči ohledně 
budoucího povolání, povědomí o službě tranzitní program, která se zabývá přechodem stu-
dentů do zaměstnání a v posledním ročníku školy jim poskytuje asistovanou praxi na 
běžných pracovištích. Dále se zjišťovalo kam studenti po absolvování školy odchází, spo-
lupráce s neziskovými organizacemi a povědomí o službě podporovaného zaměstnávání. 
Jelikož dvě respondentky jsou také třídními učitelkami čtyř oslovených studentů, byly jim 
položeny otázky týkající se jejich názoru na uplatnění těchto studentů, na jejich pracovní 
výkony, na konkrétní pracovní obory, kde by tito studenti mohli najít zaměstnání. Roz-
dílnost obou škol se v odpovědích respondentek projevila. Praxe první praktické školy se 
ukázala být velmi jednostranná, nezajímavá a nemotivující. Praxe se realizuje pouze v jed-
nom zařízení, probíhá skupinově v rámci celé třídy za dozoru dvou pedagogů a zaměřuje 
se jen na úklidové práce. Praxe na druhé praktické škole se realizuje ve třech podobách. 
Nejméně schopní studenti chodí do školní keramické dílny, šikovnější chodí ve skupině o po-
čtu čtyř až šesti studentů spolu s asistentem do botanické zahrady a nejšikovnější studenti 
jsou individuálně podle jejich přání rozmístěni do běžných zaměstnání. Ukázalo se, že praxe 
druhé praktické školy je mnohem pestřejší, zajímavější a přizpůsobená možnostem všech 
studentů. Z odpovědí vyplynulo, že jsou studenti této školy více motivovaní, mají mnohem 
více možností a když se osvědčí, mohou přes tuto praxi navázat i vztahy se svým budoucím 
zaměstnavatelem. Také mají možnost vyzkoušet si několik pracovních činností a orientovat 
se na oblast, kde by později chtěli být zaměstnaní. 

Z rozhovoru také vyplynulo, že v otázce praxe je velmi důležité vlastní složení studentů 
praktických škol. Praktická škola umožňuje integraci několika různých skupin studentů, 
přičemž na první praktické škole jsou převážně studenti s těžším stupněm mentální re-
tardace a na druhé praktické škole jsou potom tito studenti v menšině a převažují zde 
mladí lidé s lehčím mentálním postižením, žáci, kteří předčasně opustili základní školu 
nebo neúspěšní studenti učilišť. Předpokladem bylo, že hlavní úlohou praktických škol je 
vybavit studenty k úspěšnému zapojení do společnosti a pracovního trhu a umožnit jim 
nácvik nejrůznějších pracovních dovedností, které jim pak přechod do zaměstnání usnadní. 
Tento předpoklad se jednoznačně nepotvrdil ani nevyvrátil. Ukázalo se, že velmi záleží 
na přístupu konkrétní praktické školy a na podobě praxe, která se zde realizuje. Ukázala 
se spojitost mezi perspektivní praxí a prodlužováním studia, kdy většina studentů první 
praktické školy si své studium prodlužuje a je to zde běžné. Ovšem prodlužování studia na 
druhé škole je pouze výjimečné a častěji zde studenti odchází do zaměstnání či speciálních 
učilišť. 

Co se týče možností studentů po absolvování školy, odchází do zaměstnání, chráněných 
dílen, stacionářů, speciálních učilišť, ale také zůstávají nečinně doma. Oslovené učitelky 
první praktické školy neměly povědomí o tranzitním programu a velmi malé povědomí pak 
měly o podporovaném zaměstnávání. Učitelky druhé školy pak tranzitní program znaly, 
protože s ním mají na škole zkušenosti ale o podporovaném zaměstnávání měly povědomí 
také velmi malé. První praktická škola pak nespolupracuje s žádnou neziskovou organizací 
a druhá škola spolupracuje s několika organizacemi najednou. 

Další otázka se týkala konkrétního pracovního uplatnění na otevřeném pracovním trhu, 
které lidem s mentálním postižením zprostředkovává služba podporovaného zaměstnávání. 
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Byly provedeny polostrukturované rozhovory se zástupci tří agentur pro podporované za-
městnávání. Bylo zjištěno, že lidé s mentálním postižením jsou schopni vykonávat různé 
pomocné práce v jakýchkoli pracovních oborech, například pomocné práce v kuchyni, za-
hradnictví, zemědělství, zdravotnictví, administrativě a pomocné práce ve skladu. Samo-
zřejmě záleží na úrovni dovedností a schopností jednotlivých lidí a také na vstřícnosti a 
přístupu každého zaměstnavatele. Z rozhovorů vyplynulo, že lidé s mentálním postižením 
nechtějí příliš vykonávat pouze pomocné úklidové práce a největší zájem mají o pomocné 
administrativní a výrobně kompletační práce Předpoklad, že agentur poskytujících službu 
tranzitního programu je více se nepotvrdil, jelikož tento program poskytuje z oslovených 
jen jedna. Očekávání, že agentury mají spoustu zájemců a jejich poptávku nestíhají uspo-
kojovat se také spíše nepotvrdilo, protože všechny agentury mají klientů méně, než by 
chtěli, v důsledku toho vymýšlí různé propagační akce a rozšiřují cílovou skupinu služeb a 
služby samotné. 

Poslední otázka zjišťovala zda v rámci pracovní rehabilitace probíhá mezi agenturami 
pro podporované zaměstnávání a úřady práce nějaká spolupráce. Předpokladem bylo, že ve 
prospěch lidí se zdravotním postižením bude nějaká spolupráce probíhat. Ukázalo se, že je 
tato spolupráce komplikovaná a prozatím se ji nedaří realizovat. Pouze jedna z oslovených 
agentur se pomalu o spolupráci pokouší, ale je to administrativně náročný proces nejen pro 
pracovní konzultanty, ale také pro samotné uživatele služby podporovaného zaměstnávání. 
Z rozhovorů také vyplynulo, že úřady práce v Praze o tuto spolupráci nestojí. 

V rámci kvantitativní části výzkumu byl navržen dotazník ohledně vztahu veřejnosti 
k otázce zaměstnávání lidí s mentálním postižením. Tento dotazník byl poté předložen 
veřejnosti, přičemž celkový počet respondentů byl 200. Předpoklad, že budou představy 
respondentů velmi zkreslené a zaměstnávání lidí s mentálním postižením na otevřeném 
trhu práce spíše nebudou respondenti nakloněni se nepotvrdil. Ukázalo se, že očekávání 
bylo příliš pesimistické, většina respondentů byla zapojení lidí s mentálním postižením do 
pracovního procesu příznivě nakloněna, navrhovala reálné pracovní obory, kde by mohli 
tito lidé najít uplatnění a někteří z nich také navrhovali konkrétní možná pracovní místa 
ve svých zaměstnáních. 
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Obrázek 9.1: Náhled na databázi zpracování dat z dotazníku 
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Učitelka 1 U1 (PŠ 1) U2 (Pš 1) U3 (PŠ 2) U4 (PŠ 2) 
Doba působeni 6 měsíců 3 roky 8 let 15 let 
Místo konáni praxe diakonie diakonie různá místa, kuchyně, botanické zahrady různá místa, 
Forma praxe skupinové (třídní) skupinová (třídní) individuální, malá skupinová individuální praxe 
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Poskytuje škola překla-
dy pro přechod do práce 

neví, obecně se studenti nebudou 
schopni samostatné uplatnit 

trochu ano ano, hlavně praxe ano, hlavně praxe 
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ziskovými organizacemi 

ne ne ano, o.s. Rytmus, SIMP ano 

Motivace studentů ano, školou ano, rodiči, rodinnou ano, školou ano, rodinou, školou, praxí 
Konkrétní příklad této 
spolupráce 

zajištěni asistence na praxi, tranzitní 
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Zájem studentů o za-
městnání 

2 - 3, vétšina to neřeší vétšina ano vétšina ano ano velký 

Uplatnitelnost studentů pomocné práce ve zdravotnictví, úkli-
dové práce, možná zahradnictw, nějaké 
pomocné práce v kuchyni 

úklidová a zahradnické 
pomocné práce 

vjakýchkoli manuálních pracích, např. ku-
chař, číšník, truhlář... 

pomocné práce v zahradnictví, ve 
službách, v prodejnách, v ar-
chivech, kdekoli. 

Promítání pracovních 
oborů do vzděl.předmě-
tů 

ano ano ano ano 

Povědomí o TP ne ne ano ano 
Povědomí o PZ ano trochu ano ne trochu ano 
Zaměstnaní absolventi 
praktických škol 

nevím někteří ano, ale nehlásí to někteří ano, ale nehlásí to asi polouna studentů 
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Agentury Rytmus Společnost Duha Máme otevřeno 
Počet klientů, 
kapacita, počet 
konzultantů 

11 (z toho 6 s MR), kapacita 21. 3 konzultanti 9, kapacita 13. 2 konzultanti 6 (vétšina s lehkou MR a kombinovaným postiž.), 
kapacita 10, 1 konzultant 

Věk klientů mladí (hlavně v TP) i v předdůchodovém věku 7 kolem 30 let. 2 kolem 50 let 20 - 30 let 
Služba Tranzitní 
program 

ano, 5 klientů (4 s MR ), kípacita 9 ne/ možnost spolupráce v PZ i pro studenty 
posledních ročníků 

ne, je to jen název pro PZ 

Zprostředkovaná 
pracovní místa v 
PZ 

úklidově práce, pomocné kuchařské práce, doplňování zboží, kódování zboží, práce se zvtfaty, lepení štítků 
ve skladech, umýváni přepravek v pekárně, pomocné práce v knihovně, zahradnické práce, pomocné 
administrativní práce (skenovóní, kopírováni, obálkovém', razítkování, baleni různých časopisů, pomocná 
práce v nemocnicích (stříhání gázy, příprava sterilních materiálů), roznášení letáků, novin (pdobrigády), 
práce například na vrakovišti (demontovaní dvířek), doplňování jednoduchých dat do počňače, pomocné 
skladnické práce a kompletace 

pomocné práce v kuchyni, zahradnictva", 
pomocný dělník ve skladu, prodejnách, 
supermarketech, úklidy kanceláří, venkovních 
prostorů, doplňování zboží, balení a rozvoz 
balfců, ruční mytí aut, pomocné práce na 
nádraží, pomocné síly v restauraci, kameloti 

pomocné administrativní práce (doplňování papírů do 
tiskárny, do kopírek, vody z barelu, zalévání květin), 
pomocné práce v hotelu (žehlení prádla,úprava pokojů), 
pomocné práce v obchodě (lepení etiket na zboží), 
pomocné práce v kuchyni (mytí nádobí, skládáni nádobí 
do myček), pomocné úklidové práce (kolektiv dalších lidí 

Pracovní úvazky nejčastěji půl úvazek, 4 hodiny každý den. spíše kratší, třetinové většinou zkrácené úvazky, 4-6 hodn denně 
Přě klady 
zaměstnavatelů 

řetězce Billa, Tesco, Kaufland, firma SEND - předplatným časopisů McDonald. Zemědělská univerzita, nakladatelství 
Dokořán, obchod s nábytkem Kinling, mateřské 
školy 

Goldcn Prague Hotel services, a s . . Hotel knpcrial 
Praha, Young & Rubicam Praha, s.r.o., Ahold Czech 
RcpubBc, a.s., Besico Real, s.r.o.. Sociální firma 
Zahrada. Fokus Praha o.s. a EvRo Gastro, s.r.o. 

Platové podmínky 
lidí s MR 

většinou rovnocenné i přesto, že je někdy pracovník mnohem pomalejší většinou rovnocenné různé, někdy rovnocenné, ale někdy zaměstnavatelé 
využívají nižší minimální mzdu, když pracovník pobírá 
invalidní důchod 

Spolupráce s U P v 
rámci pracovní 
rehabilitace 

v počátku, 1 poíowčné proplacená PR a druhá nyní běží ne ne 

Počet čekatelů 9 čekatelů (z toho 7 lidí s MR), zájem je 6 čekatelů (zájem je, ale všeobecná povědomost 
o PZ není až tak velká) 

6 čekatelů (zájem je, ale záleží na propagaci) 

Čekací doba 6 až 9 měsíců záleží na vytíženosti konzultantů, nyní asi 1- 2 
měsíce 

pár měsíců 

Lhůta podpory, je 
dostačující 

2 roční podpora, dostačující, při dobré vyhlídce na zaměstnání možnost prodloužení o 1 rok 2 roky, dostačující, pň dobré vyhlídce 
prodloužení o rok 

1, 5 roku a z toho na pracovišti 3 městce, zatím 
dostačující 

Financování loni 1/3 v rámci sociálních služeb, část jedna pracovní rehabilitace a zbytek Evropské projekty. od r. 2006 z prostředků EU, do srpna 2008 z 
programu sociálního fondu JPD 3 a od září 2008 
do února 2011 z grantu EU v rámci sociálníro 
bodu na program OPPA- Operační program 
Praha adaptabilita, v současné době peníze 
máme. 

z prostředků Evropských fondů v rámci plánu JPD 3 na 
zaměstnáváni znevýhodněných lidi na trhu práce 
(naprosté pokrytí práce), také přes Magistrát, Městské 
části, Nadační fondy 

Oslovování 
zaměstnavatelů 

reakce na inzerované pracovní pozice, sledování brigádnic h, běžných pozic (snaha o poupraveni), 
oslovování zaměstnavatelů podle požadovaných míst s nabídkou pomoci s vytvořením míst, jedna 
xacovnice pro kontakt se zaměstnavateli, založení pracovního portálu s informacemi pro zaměstnavatele 
www.stejnasance.cz) 

reakce na inzeráty, vývěsky, si tán není cílená 
propagace, v rámci projektu chce vytvořit 
bro-urku pro zaměstnavatele, kdy 
zaměstnavatelé zaměstnávajíc bdi se ZP, 
osloví zaměstnavatele, kteří nezaměstnávají ZP 

festival Podzimní kafemletí, letáky, webové stránky, 
pňprava festial Žju stejné jako ty, někdy rádiové a TV 
reklamy. 

Úspěšnost služby 
PZ 

celkové a dlouhodobé vychází úspěšnost 60 %. celkem úspěaná, od r. 2001 naalo práci asi 30 
klientů, udr-elo š i j i asi 20 

70 - 80 % úspěšnost. Z10 našli 4 na otevřeném trhu 
práce, za r. 2008 získalo práci z 9 klientů 6, úspěšnost 
se zvyšuje. 

http://www.stejnasance.cz
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Dotazník o zaměstnávání lidí s mentálním postižením 

Dobrý den, jmenuji se Jana Mlnaříková a jsem studentkou speciální pedagogiky 
Karlovy univerzity v Praze. Prosím Vás o vyplnění tohoto dotazníku, který je nezbytnou 
součástí mé diplomové práce a slouží jako materiál k výzkumu o zaměstnanosti lidí 
s mentálním postižením. 
U každé otázky zaškrtněte příslušné zvolené políčko (u některých je možno i více odpovědí) a 
v ostatních případech napište vlastními slovy. Otázky č. 4, 9, 10, 13, 17, 18, 19, 27 a 28 
vyplní jen zaměstnaní. Děkuji za spolupráci a za Váš čas. 

1) Pohlaví: Žena • Muž • 

2) Věk: 

3) Vzdělání: Základní • 
Středoškolské • 
Vysokoškolské • 

4) Vaše povolání: 

5) Setkal/a jste se někdy s člověkem s mentálním postižením? 
Ano • Ne • 

6) Setkal/a jste se někdy se zaměstnaným člověkem s mentálním postižením? 
Ano • Ne • 

7) Myslíte si, že by tito lidé měli pracovat v běžném zaměstnání mezi většinovou populací? 
Ano • Spíše ano • Nevím • Spíše ne • Ne • 

8) Věděli jste, že zaměstnavatelé zaměstnávající více než 25 zaměstnanců musí dle zákona 
o zaměstnanosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením a plnit tzv. povinný podíl osob 
se zdravotním postižením? A pokud tento podíl neplní, musí buď odebírat jejich výrobky 
nebo odvádět 2,5 násobek jejich průměrné měsíční mzdy? 

A n o D N e D 

9) Zaměstnává Váš zaměstnavatel více jak 25 zaměstnanců? 
Ano • Nevím • Ne • 

10) Pokud ano, je Vám známo, jak Váš zaměstnavatel tento povinný podíl řeší? 
Zaměstnává osobu se zdravotním postižením • 
Odebírá výrobky nebo služby • 
Odvádí násobek mzdy • 
Nevím • 

Obrázek 9.2: Dotazník - 1. strana 
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11) Jaký je Váš názor ohledně zavádění takovýchto kvót? Správné • • • • • 
Spíše správné 
Nevím 
Spíše nesprávné 
Nesprávné 

12) Myslíte si, že lidé s mentálním postižením chtějí pracovat v běžném zaměstnání? 
Ano • Spíše ano • Nevím • Spíše ne • Ne • 

13) Máte kladný vztah ke své práci? 
Ano • Spíše ano • Nevím • Spíše ne • Ne • 

14) Vypište prosím v jakých oborech podle Vás nachází lidé s mentálním postižením 
nejčastěji pracovní uplatnění? 

15) Jaký je Váš názor na to, že člověk s mentálním postižením může být pečlivým a 
zodpovědným pracovníkem? 

Může • Spíše může • Nevím • Spíše nemůže • Nemůže • 

16) Co si myslíte o tom, že takový člověk může svou práci vykonávat dobře a být tak pro 
zaměstnavatele užitečným? 

Může • Spíše může • Nevím • Spíše nemůže • Nemůže • 

17) Myslíte si, že by se na Vašem pracovišti mohla najít, případně vytvořit pozice, kterou by 
mohl vykonávat člověk s mentálním postižením? 

Ano • Spíše ano • Nevím • Spíše ne • Ne • 

18) Co by bylo jeho náplní práce? 

19) Myslíte si, že by byl takový pracovník ve Vaší firmě (na Vašem pracovišti) okolím 
přijímán a že by zapadl do pracovního kolektivu? 

Ano • Spíše ano • Nevím • Spíše ne • Ne • 

20) Slyšel jste už o podporovaném zaměstnávání? 
Ano • Spíše ano • Nevím • Spíše ne • Ne • 

21) Čím jsou podle Vás zaměstnavatelé motivováni k zaměstnávání těchto osob? 
Daňové výhody • 
Příspěvky od úřadu práce • 
Zjednodušení administrativy v rámci služby podporovaného zaměstnávání • 
Výhody při pojištění • 

22) Myslíte si, že by pracovník s mentálním postižením měl mít stejné platové podmínky jako 
ostatní na stejné pozici? 

Ano • Spíše ano • Nevím • Spíše ne • Ne • 

Obrázek 9.3: Dotazník - 2. strana 
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23) Jaký je Váš názor ohledně toho, zda jsou na našem pracovním trhu pro lidi s mentálním 
postižením vhodná pracovní místa? 

Jsou • Spíše jsou • Nevím • Spíše nejsou • Nejsou • 

24) Myslíte si, že jste ohledně těchto lidí tolerantní? 
Ano • Spíše ano • Nevím • Spíše ne • N c D 

25) Kde by podle Vás měli být tito lidé přednostně zaměstnáváni? 
Na běžných pracovištích • 
V chráněných dílnách • 

26) Myslíte si, že zaměstnavatelé mají zájem o zaměstnávání lidí s mentálním postižením? 
Ano • Spiše ano • Nevím • Spíše ne • Ne • 

27) Máte dobrý vztah s Vašimi spolupracovníky? 
Ano • Spíše ano • Spíše ne • Ne • 

28) Vídáte se s některými spolupracovníky i mimo pracoviště? 
Ano • Spíše ano • Spíše ne • Ne • 

Obrázek 9.4: Dotazník - 3. strana 
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9.1 Otázky k rozhovoru se studenty PŠ 
1) Co děláš rád, když nejsi ve škole? 
2) Z jaké školy si sem přišel? 
3) Líbí se ti tady ve škole? 
4) Jaké předměty máš nejradši? (to co se tady učí, tak co se ti nejvíc líbí?) na co se těšíš 
5) Myslíš si, že je dobré chodit do školy? 
6) Jak se ti líbí na praxe? 
7) Líbilo by se ti třeba chodit jinam, nebo dělat jiné práce? 
8) Co tě napadne, když se řekne práce? 
9) Chtěl bys po škole pracovat? 
10) Myslíš, že pak v práci využiješ co ses naučil na praxi? 
11) Myslíš si, že pracuješ dobře? 
12) Cím bys chtěl být? 
13) Chtěl bys pracovat každý den? 
14) Chtěl bys pracovat mezi hodně lidmi, nebo radši spíš sám? 
15) Víš, co je plat? 
16) Jaký bys chtěl mít plat? co by sis za něj chtěl koupit? 
17) Umíš jezdit sám po Praze? 
18) Mluvíš o práci někdy s někým v domově? 
19) Pomáháš s něčím v domově? 
20) Proč myslíš, že lidi pracují? 
21) Kolik je ti let? 
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9.2 Kompletní rozhovory se studenty 

9.2.1 Rozhovor se studentem A 
1) Co děláš rád, když nejsi ve škole? fotbal 
kde ho hraješ? tady ve škole 
a ještě něco jinýho? ne 
koukáš na fotbal v televizi? koukám 
2) Z jaké školy si sem přišel? 2 Ružinovský 
líbilo se ti tam? líbilo, tady je to nejlepší 
3) A baví tě sem chodit? ano 
4) Jaký předměty máš nejradši? tělocvik 
a ještě něco? matika 
5) Myslíš si, že je dobrý chodit do školy? ano je, protože ňáký děti jsou moc hloupý 
když nechoděj do školy 
je potřeba se učit, viď? no právě 
6) Jak se ti líbí školní praxe? hodně moc se mi to tady líbí 
ale ty si říkal, že chceš odejít jinam? no jo, ale mě se tady hrozně moc líbí 
a baví tě na praxi uklízet? jo, baví 
opravdu? Já jen, že si vždycky povzdychneš a vypadáš, že se ti nechce.. . protože 
pořád všechno uklízíme dokola dokolečka 
a ta škola, kde uklízíme se ti libí? jo líbí je to dobře zařízený 
a chtěl bys tam chodit do školy? ne vůbec nechtěl... sem 
jaký práce tě na praxi baví nejvíc? vytírání 
7) chtěl bys na praxi něco změnit? Líbilo by se ti třeba chodit jinam, nebo dělat jiné 
práce jo 
a jaký? nevím 
co kdyby sme chodili někam jinam? jo klidně, když by to bylo nějak dobře udělaný, 
všichni by se tam chovali slušně 
co třeba do domova důchodců? tam by to bylo zajímavý 
8) Co tě napadne, když se řekne práce? třeba kuchař nebo něco takovýho 
9) Chtěl bys po škole pracovat? no chtěl 
a proč? protože bych vydělal hodně peněz 
10) A myslíš, že pak v práci využiješ co ses naučil na praxi? jo určité jo, něco jo 
11) myslíš si, že pracuješ dobře? jo, někdy jo, někdy ne 
12) Čím bys chtěl být? chtěl bych být hasičem 
a už si viděl hasiče v akci? jo viděl, třeba když byli u zásahu, když hasili nějakej domek 
jsem viděl tam jak bydlíme 
ale ty jsi mi taky říkal, že bys chtěl být kuchařem? jo to taky a to by bylo určitě 
lepší, než dělat hasiče, protože oni maj dost nebezpečnou práci 
13) Chtěl bys pracovat každý den? jo určitě jo, kdybych měl aspoň ňákej den volno 
já jsem myslela pracovat od pondělí do pátku a pak mít v sobotu a neděli 
volno.. . jo šlo by to, ale můj táta to třeba má že pracuje v sobotu a v neděli někdy 
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a co dělá? číšníka 
aha, oni mají dlouhý a krátký týdny... no právě a kuchaři to maj někdy taky, jsou 
dlouho v práci vlastně 
14) Chtěl bys pracovat mezi hodně lidma, nebo radši spíš sám? mezi hodně lidma 
abych třeba kdybych potřeboval s něčím pomoct a tak 
15) víš, co je plat? hodně peněz 
a za co? za práci 
n myslíS, že těch peněz jo vždycky hodně? moc ne, někdy je to docela málo, ale někdy 

se stane že ten šéf tý práce ani nedá peníze 
to máš pravdu a je to smutný 
16) Jakej bys chtěl mít plat? Co by sis za něj chtěl koupit? chtěl bych za to koupit 
něco my rodině, něco babičce, dědovi a tak,sestřenici a tak no 
a chtěl by ses od rodičů odstěhovat? vůbec ne, protože tam se mi hrozně moc líbí, kde 
bydlíme 
17) Umíš jezdit sám po Praze? ano umím, už umím jet třeba na I.P. Pavlova metrem 
a nebo jedu jedenáctkou tam na Vinohrady 
takže by ti nevadilo kdybys musel třeba do práce dojíždět? ne nevadilo 
18) A kde bys chtěl pracovat? někde poblíž v Praze 
a kdybys dělal kuchaře, tak bys chtěl být ve školní jídelně, nebo třeba v restau-
raci? v nějaký restauraci, protože tam třeba někdy potřebujou třeba kuchaře, kterej pomáhá 
a tak 
Já tě musím pochválit, protože se s tebou moc hezky povídá (úsměv) 
19) Mluvíš o práci někdy doma s rodiči? no jo mluvím 
a říkají ti, co by si měl dělat? nó, kuchaře nó, už sem tátovi pomáhal jednou v restauraci, 
když tam měli třeba plnej autobus německejch turistů a tak no, jsem pomáhal v kuchyni, 
jsem tam dycky dělal na svíčkovou takovou, že jo ten citrón a na to tu šlehačku 
teda to muselo být hodně lidí, nó, to bylo hodně, jsem tam ještě otvíral ňáký 
piva a takový všechno možný, no tak to si šikovnej, to už máš praxi... nó 
20) Pomáháš doma s něčím? já vím, že sekáš dřevo, takže jenom to, nebo ještě 
něco jiného? no ještě pomáhám když táta třeba potřebuje s něčím pomoct nebo máma 
třeba nějak něco doma, nebo tak nó 
a máš nějakou svoji práci, kterou děláš jen ty? nó, to dřevo pořád dělám 
a baví tě to ještě? jo baví, ale někdy je to hrozný, protože potom mám někdy namoženou 
ruku a nohu, že potom nemůžu nic dělat. 
to ale zase musíš bejt docela silnej? nó, to jo, to se musí do toho dát pořádná rána, 
aby se to rozpůlilo na dvě půlky 
no tak výborný, teď mi ještě řekni 
21) Proč myslíš, že lidi pracujou? protože aby si vydělali peníze, aby nebyli chudý, aby 
neskončili na ulici 
a myslíš si, že najít práci je dnes jednoduchý? no moc není to jednoduchý, protože 
je to někdy dost těžký ji sehnat 
Tak už budeme za chvilku končit, jen se tě ještě zeptám 
22) Kolik je ti let? 17 
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23) Máš nějaké sourozence? mám, ségru 
a kolik jí je let? 15 
a to chodí kam do školy? tam na vinohrady blízko vinohradský nemocnice 
a to je ještě základní? já nevím jaká je to škola 
a učí se dobře? docela jo akorát ji tam teď učitel ňák vydíral nebo co 
vydíral ji učitel? že má jít na ňákej gympl no vona vůbec nemusí 
učí se ráda? jo docela jo a teď už bude poslední otázka 
24) Co dělá tvoje máma? účetnictví 
Takže já ti moc děkuju za rozhovor. Moc hezky se s tebou povídalo a krásně 
jsi odpovídal a kdyby sis ještě vzpomněl na něco, co si chtěl říct, tak za mnou 
klidně přijď. 
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9.2.2 Rozhovor se studentem C 
1) Co děláš rád, když nejsi ve škole? fotbal a hokej 
a ještě něco? vybika 
2) Z jaké školy si sem přišel? dál... 
nevíš, nevadí 
3) Líbí se ti tady ve škole? ne 
Tebe sem nebaví chodit? baví, ale je to moc dlouhý to na mě ta škola 
4) Jaký předměty máš nejradši? počty a ještě se mi líbí počítače 
5) Myslíš si, že je dobrý chodit do školy? ne 
a proč si to myslíš? protože musíme vstávat tak brzo 
6) Jak se ti líbí na praxi? jo líbí 
a jaký práce tě na praxi baví nejvíc? nejvíc mě baví vytírat a vysávat 
a líbí se ti ta škola kde uklízíme? já sem myslel, že to je ústav 
to není ústav, to je škola, tam se děti učí . . . fakt? 
no vidíš, co se tu ještě dozvíš 
a líbí se ti tam? jo 
7) Líbilo by se ti třeba chodit jinam, nebo dělat jiné práce? chodit víc ven 
co kdyby sme chodili třeba do domova důchodců? nevadí 
8) Co tě napadne, když se řekne práce? uklízet 
9) Chtěl bys po škole pracovat? ne 
Ty bys nechtěl chodit do práce, jako do zaměstnání? jo, to jo 
a proč? kvůli něco dělat 
a co třeba peníze? nic moc, k penězům se nehrnu a tak 
takže nechceš pracovat kvůli tomu aby sis vydělával. . . ne 
10) A myslíš, že pak v práci využiješ co ses naučil na praxi? nevím 
11) myslíš si, že pracuješ dobře? ne 
12) Čím bys chtěl být? to nevím, ale asi kuchařem 
to je hezká práce. . . můj brácha byl kuchař, táta byl taky kuchař, a tak 
13) A chtěl bys pracovat každý den? jo 
14) Chtěl bys pracovat mezi hodně lidma, nebo radši spíš sám? radši sám 
15) víš, co je plat? peníze 
a za co? za práci 
16) Jakej bys chtěl mít plat? co by sis za něj chtěl koupit? oblečení a nevím 
17) Umíš jezdit sám po Praze? jo 
takže by ti nevadilo kdybys musel třeba do práce dojíždět? ne 
18) A kdybys dělal kuchaře, tak bys chtěl být ve školní jídelně, nebo třeba 
v restauraci? to mám ještě čas haba děj 
Já tě musím pochválit, protože se s tebou moc hezky povídá 
19) Mluvíš o práci někdy s někým v domově? ne, jenom jeden vychovatel se ptá 
A ještě na tu školu si ptala... no jasně, klidně doplň 
Vyšehrad 
Takže v Nuslích? jo 
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Ty jsi říkal, že táta a bratr byl kuchař... Takže jsi s rodinou v kontaktu? no 
sem 
20) Pomáháš s něčím v domově? jo dělám úklid 
a nějak pravidelně? já jsem ještě nechodil hokej a fotbal, tak jo, tak pravidelně, ale teďka 
nemám čas a teďka v sobotu 
no výborný 
21) A proč myslíš, že lidi pracujou? nevím 
a myslíš si, že najít práci je dnes jednoduchý? není, kvůli škole a tak 
Tak už budeme za chvilku končit, jen se tě ještě zeptám 
23) Kolik je ti let? 18 
Takže já ti moc děkuju za rozhovor Moc hezky se s tebou povídalo a krásně jsi 
odpovídal, a kdyby sis ještě vzpomněl na něco, co si chtěl říct, tak za mnou klidně přijď 
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9.3 Otázky k rozhovoru s třídními učitelkami PŠ 
1) Jak dlouho učíte na praktické škole? 
2) A jak se Vám tady líbí? 
3) Co si myslíte o kvalitě vzdělávání na praktické škole? 
4) Jste spokojená se vzdělávacím obsahem, nebo by se mohl nějak vylepšit, zaktuálnit? 
5) Převažují tady vzdělávací předměty nebo praktické? 
6) Jak probíhá praxe studentů, kde se koná, co dělají a jak to na Vás působí? 
7) Bavíte se se studenty někdy o jejich budoucím možném zaměstnání? 
8) Myslíte si, že mají o zaměstnání zájem? 
9) Konzultují s vámi někteří rodiče pracovní možnosti svých dětí? 
10) Kam si myslíte, že odchází studenti po dokončení této školy? 
11) Našel už některý student této školy pracovní uplatnění? 
12) Co si myslíte o přechodu studentů ze školy do zaměstnání, poskytuje jim tato škola 
vhodné předpoklady? 
13) Slyšela jste už někdy o tranzitním programu? 
14) Byl nebo je některý student účastníkem tohoto programu? 
15) Na kolik let lze celkově rozložit studium na této škole? 
16) Myslíte, že to využívá hodně studentů, plánuje to už někdo z vaší třídy? 
17) Na webových stránkách této školy avizujete spolupráci s o.s. Rytmus, agenturou pro 
podporované zaměstnání, jak tato spolupráce probíhá? 
18) Myslíte si, že jsou pro tyto studenty na pracovním trhu vhodná místa? 
19) Máte pocit, že jsou studenti něčím motivováni k zaměstnání? 
20) Myslíte si, že zaměstnavatelé mají zájem o zaměstnávání lidí s mentálním postižením? 
21) Slyšela jste už někdy o podporovaném zaměstnávání, co si o něm myslíte? 
A teď se Vás budu ptát konkrétně na dva studenty z Vaší třídy 
22) Myslíte si, že by S 3 a S 4 mohli najít po studiu zaměstnání? 
23) Kde si myslíte, že by se mohli uplatnit konkrétně? 
24) Jak byste tedy popsala jejich pracovní výkony? 
25) A jací jsou to studenti, jak jsou na tom výukově? 
26) A když se Vás zeptám obecně, tak v jakých oborech se můžou studenti této školy 
uplatnit? 
27) Promítají se tyto obory do vzdělávacích nebo praktických předmětů? 
28) Myslíte si, že služba podporovaného zaměstnávání v budoucnu pomůže absolventům 
praktických škol při hledání zaměstnání? 
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UK PedF - SPPG KAPITOLA 9. PŘÍLOHY 

9.4 Otázky k rozhovoru se zaměstnanci agentur pro 
podporované zaměstnávání 

1)Kolik máte v současné době klientů s mentálním postižením, vedete si evidenci různých 
cílových skupin? 
2) Do jaké věkové kategorie Vaši klienti patří? 
3) Poskytuje vaše agentura Tranzitní program? 
4) Kolik klientů už našlo práci a jaká je tedy úspěšnost této služby? 
5) Na jaká pracovní místa a na jaký úvazek nastoupili a lze obecně říci, na jaká místa a 
úvazky lidé s mentálním postižením nastupují? 
6) Můžete jmenovat příklad některých konkrétních firem a podniků, se kterými spolupra-
cujete? 
7) Jsou platové podmínky Vašich uživatelů rovnocenné s ostatními na stejných pozicích? 
8) Spolupracujete nějak s úřady práce? 
9) Máte nějaká povinná školení nebo kurzy ohledně specifik práce s lidmi s mentálním 
postižením? 
10) Mají lidé s mentálním postižením o službu velký zájem a kolik máte v současné době 
čekatelů? 
11) Co si myslíte o legislativní úpravě podporovaného zaměstnávání? 
12) Jsou klienti s mentálním postižením spolehliví, chodí na schůzky včas a spolupracují 
jak je třeba? 
13) Jak Vaši službu propagujete, pořádáte nějaké přednášky pro školy nebo rodiče? 
14) Je lhůta podpory, kterou poskytujete pro lidi s mentálním postižením dostačující, nebo 
by ji bylo třeba prodloužit? 
15) Jak je služba financována, jsou s tím problémy? 
16) Myslíte si, že možnost získat zaměstnání pro klienty s mentálním postižením už nyní 
ovlivňuje finanční krize, máte nějaké zprávy o jejich propouštěni? 
17) Jak vidíte perspektivu služby podporovaného zaměstnávání? 
18) Mají lidé s mentálním postižením zájem o práci na otevřeném trhu? 
19) Jakým způsobem oslovujete možné zaměstnavatele, pořádáte pro ně nějaké prezentace? 
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