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Úvod 

 

Motto: 

„Nejlepší způsob integrace do společnosti je práce, která dává člověku 

status, důstojnost, zaměstnanci se zdravotním postižením umožňuje žít naplno a 

nezávisle s přiměřeným příjmem."   

      Wallis Goelen1  

 

 

Práce jako prostředek sociální inkluze, nikoliv sociální exkluze, práce, která 

znamená pro zdravého člověka mnoho, pro osobu se zdravotním postižením ještě více.  

Problematika zaměstnávání osob se zdravotním postižením je složitá a její řešení 

časově i finančně náročné. Pohled zdravého člověka na práci a zaměstnávání je jiný než 

pohled lidí se zdravotním postižením. Jiný úhel pohledu, jiný názor. Lidé se zdravotním 

postižením se v každodenním životě setkávají s problémy, které zdraví lidé neznají, 

s překážkami, které zdraví lidé nevidí. I proto je potřeba klást zdravotně postiženým 

otázky, hledat odpovědi, řešit s nimi jejich problémy, protože řešení „o nich, bez nich“ 

nepřinese očekávané výsledky.  

Moje diplomová práce pojímá problematiku zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením jak z pohledu literatury, tak i z pohledu zdravotně postižených osob. Mým 

cílem je zanalyzovat, jaký je pohled na tuto problematiku ze strany osob se zdravotním 

postižením, jak zdravotně postižení vnímají své postavení na otevřeném trhu práce, kde 

se poptávka po práci setkává s nabídkou.  

Diplomová práce je rozdělena na dvě základní části, část teoretickou a část 

empirickou.  

V první části se zabývám teoretickými východisky problematiky zaměstnávání 

osob se zdravotním postižením. Cílem úvodní kapitoly je představit filozofii 

nezávislého života osob se zdravotním postižením jako kontrolu nad každodenními 

aktivitami a schopnost vybrat si svůj životní styl, kvalitu života a integraci jako strategii 

                                                 
1 Škrabálková, M. Aj zdravotne postihnutí majú právo na prácu. In: Humanita, 6/2006, str. 7 



 

                                                                                                                              2 

přístupu společnosti k občanům založené na sociálním učení jednotlivce a jeho 

dozrávání. 

Druhá kapitola je historickým exkurzem do vývoje mezinárodní ochrany práv 

osob se zdravotním postižením. Blíže se zaměřuje na dokumenty zakotvující práva osob 

se zdravotním postižením přijaté Organizací spojených národů, Radou Evropy a 

Evropskou unií.  

Třetí kapitola je věnována právnímu postavení osob se zdravotním postižením 

v České republice a zakotvení problematiky zaměstnávání ve vnitrostátních právních 

předpisech, zejména z oblasti zaměstnanosti. Na tuto kapitolu plynně navazuje kapitola 

s názvem „Zaměstnávání osob se zdravotním postižením“. Kapitola se zabývá jednak 

možnostmi vzdělání a pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením na trhu 

práce, a jednak právy a povinnostmi zaměstnavatelů a úřadů práce vůči zdravotně 

postiženým osobám. 

Závěrečná kapitola teoretické částí mé diplomové práce obrací pozornost 

na zakotvení problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v právním řádu 

Slovenské republiky. 

Empirická část mé diplomové práce obsahuje analýzu postavení osob se 

zdravotním postižením na trhu práce. Respondenti průzkumu, osoby se zdravotním 

postižením, v České i ve Slovenské republice, prostřednictvím dotazníkové metody 

vyjádřili svůj postoj k této velmi aktuální problematice. Respondenti prostřednictvím 

odpovědí na položené otázky poskytli reálný a věrohodný obraz svých názorů a 

postřehů z každodenního života, ve kterém jsou konfrontováni s bariérami, předsudky, 

diskriminací a nedostatkem vhodných pracovních míst, kde by mohli plně rozvíjet své 

nadání, vědomosti, zručnosti a dovednosti. 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

 

1.1 Teoretická východiska 

 

1.1.1 Filozofie nezávislého života 

 

Nezávislý život - independent living – ideál prosazovaný v současnosti při 

poskytování pomoci lidem se zdravotním postižením. Cílem je minimalizovat jejich 

závislost na sociálních dávkách a přímé sociální pomoci a podpořit jejich vlastní 

prosazení ve společnosti.2  

Aby byl člověk nezávislý, musí převzít kontrolu nad svým životem. Ve světě lidí 

bez postižení a znevýhodnění to znamená, že jednotlivci pečují o své běžné záležitosti. 

Nikdo však nemá skutečnou a ničím nepodmíněnou kontrolu nad svým životem. 

Nezávislost pro zdravotně postiženého člověka garantují také individuální zdroje a 

sociální služby, které mu umožňují přístup ke stejným sociálním, politickým, 

ekonomickým a kulturním příležitostem jako většinové populaci.3  

 „Člověk je v životě nezávislý, když je vnitřně přesvědčený, že všechno životně 

důležité zvládne vlastními silami. Musí sám sobě důvěřovat, že něco dokáže úplně sám, 

bez pomoci jiných, bez ohledu na společenské a rodinné prostředí. Jsou lidé, kteří bez 

pomoci jiných nedokážou použít toaletu, sami se neumyjí, neoblečou, nenajedí. 

V takovém případě se vrcholně nedobrovolná závislost stává téměř bytostní. I když 

člověku rodina, přátelé nebo asistenti vytvoří prostředí, ve kterém se vůči němu chovají 

tak, aby měl pocit co nejmenší závislosti, vnitřní pocit, že je na někom závislý, zůstává. 

Takový stav je velice nepříjemný a i při vynaložení velikého úsilí je těžké ho 

překonat.“4  

 Rozličná opatření celostního procesu rehabilitace by měla směřovat k podpoře 

autonomie lidí se zdravotním postižením jako individuí a k zajištění jejich ekonomické 

                                                 
2 Matoušek, O. Slovník sociální práce. Praha: Portál, 2008, str. 117 
3 Matoušek, O., Kodymová, P., Koláčková, J. Sociální práce v praxi. Praha: Portál, 2005, str. 102 
4 Repková, K. Nezávislosť ľudí so zdravotným postihnutím vo výskumnej analýze. Viedeň: Literas 
Universitätsverlag, 2004, str. 133 



 

                                                                                                                              4 

nezávislosti a plné integrace do společnosti. Proto by měla být do rehabilitačního 

programu zakomponována a v rámci něj rozvíjena individuální a skupinová opatření 

s cílem zajistit, aby lidé se zdravotním postižením zůstali nebo se stali nezávislými 

jedinci, schopnými do té míry, jak je to možné, žít běžným a plnohodnotným sociálním 

životem, který obsahuje právo být jiný. Přístupnost informací je podmínkou a klíčem 

k nezávislému životu. Ne pouze profesionální pracovníci jsou schopní využívat 

informace o všech oblastech života, i samotným lidem se zdravotním postižením by se 

mělo umožnit získat informace.  

Postižení lidé chtějí stejné příležitosti a stejné šance v každodenním životě jako 

mají jejich nepostižení bratři a sestry, sousedé, přátelé, a které se považují za 

samozřejmé. Jde o možnost vyrůstat v rodinách, chodit do běžných škol, používat stejné 

autobusy, či jiné prostředky přepravy, o možnost zaměstnat se v souladu s jejich 

vzděláním a schopnostmi, o stejný přístup ke službám a společenskému životu, kultuře 

a možnostem trávení volného času. Nejdůležitější je, že tak jako každý člověk, i lidé se 

zdravotním postižením chtějí nezávisle rozhodovat o svém životě, potřebují myslet a 

hovořit sami za sebe, bez zasahování ostatních a to i za cenu, že ostatní by nepovažovali 

jejich rozhodnutí za správné a nejvhodnější. Je potřeba respektovat, že každý má právo 

na omyl a na možnost poučení se z něj.  

Nezávislý život neznamená, že lidé s postižením nikoho nepotřebují, že si chtějí 

všechno dělat sami nebo žít v izolaci. Nezávislý život se stal životní filozofií lidí 

s postižením, kteří usilují o stejná práva a stejné příležitosti, seberespektování a 

sebeurčení. 

K dosažení nezávislého života a k vytvoření podmínek života v jejich 

přirozeném prostředí, bude potřeba uplatňovat tyto principy: 

● deinstitucionalizaci, 

● demedikalizaci, 

● deprofesionalizaci. 

Deinstitucionalizace - je zaměřená na navrácení lidí s postižením do jejich přirozeného 

prostředí, tj. do rodiny, mezi přátele, sousedy, známé, do své obce nebo města. Je 

přitom nevyhnutelné zajistit takové formy pomoci, které občanům umožní vykonávat 

běžné aktivity relativně nezávisle na ostatních členech rodiny a tím zrovnoprávnit jejich 

postavení v rodině. 
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Demedikalizace - je potřeba překonat názor, že občan s postižením je pacient, o kterého 

je třeba jako o pacienta pečovat. Zdravotní postižení není choroba, a proto se vychází 

z nemedicínského náhledu na potřeby občana, tj. demedikalizace. Léčebný proces je už 

většinou ukončený a intervenci je potřeba zaměřit na odstranění nebo překonání 

sociálních důsledků zdravotního postižení občana a ne na léčení jeho nemoci. Až 

v případě, že občan se zdravotním postižením akutně onemocní, přistupuje se k němu 

jako k pacientovi. 

Deprofesionalizace - tento princip znamená, že hlavním odborníkem – expertem na 

posouzení potřeb občana se zdravotním postižením je on sám. Dosavadní praxe je však 

taková, že v životě občanů se zdravotním postižením dominují odborníci – lékaři, 

psychologové, speciální pedagogové, sociální pracovníci apod. Oni jsou ti, kteří činí 

rozhodnutí, která mají často zásadní a nezvratný vliv na život těchto občanů. Přitom 

platí, že čím větší vliv mají odborníci, o to méně možností a později i schopností mají 

lidé s postižením. Proto je potřeba přistoupit k deprofesionalizaci při řešení jejich 

sociální situace. V praxi to neznamená, že by posuzování důsledků zdravotního 

postižení a sociální poradenství neměli vykonávat oborníci. Jde spíše o to, že v rámci 

spolupráce a posuzování potřeb občana se mají respektovat představy a rozhodnutí 

občana, nakolik on sám nejlépe zná své potřeby a má právo rozhodovat o sobě. Novým 

klíčem v přístupu k občanovi se zdravotním postižením ze strany státu se tedy stávají 

jeho individuální potřeby, osobnost občana a konkrétní dopad zdravotního postižení na 

uspokojování těchto potřeb. 

 

K dosažení stejného vlivu a stejných příležitostí pro občany s těžkým 

zdravotním postižením, je potřeba pro tuto skupinu občanů zajistit i další klíčové 

předpoklady (pilíře): 

● zajištění dostupnosti bydlení, 

● zajištění dostupnosti přepravy, 

● zajištění potřebných kompenzačních pomůcek, 

● zajištění pomoci jiné osoby při činnostech a úkonech, které občan z důvodu 

zdravotního postižení nedokáže vykonávat sám. 

Filozofie nezávislého života lidí se zdravotním postižením, především těžšího 

stupně, neznamená, že tito lidé nepotřebují ve svém každodenním životě pomoc jiné 
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osoby, resp. osob. Podstatné je, aby se objektivně potřebná závislost na pomoci jiných 

nevnímala jako jejich neschopnost přijímat rozhodnutí týkající se jejich osoby a života, 

ale aby se jim poskytla účinná asistence (může mít podobu péče blízké osoby, podobu 

pečovatelské služby, či osobní asistence) při činnostech, které jim zdravotní postižení 

brání samostatně vykonávat. Nejde přitom pouze o nevyhnutelné životní úkony a práce 

v domácnosti, ale i o pomoc při vzdělávacích a pracovně-profesionálních aktivitách, při 

volno-časových aktivitách a při širším společenském a veřejném uplatnění se. Tato 

pomoc by měla být poskytována za podmínek, které nevyvolávají pocit zavázanosti a 

vděčnosti. Pouze v tom případě, když občan se zdravotním postižením není omezován 

takovými pocity, může se rozhodovat svobodně a nezávisle.5  

 

1.1.2 Kvalita života osob se zdravotním postižením 

  

 Životní pohoda (komfort) je stavem a způsobem existence člověka, který se 

svým prostředím udržuje přiměřenou rovnováhu a nemá s ním výraznější nebo 

dlouhodobější konflikty. Zdravotně postižený musí vadu nejenom akceptovat jako 

nezměnitelný stav, ale předpokládá se, že se s handicapem souvisejícím s vadou 

vyrovnal a dostal se do stavu rovnováhy se svým životním a společenským prostředím. 

Součástí je i stav remise, tj. zlepšení a ustálení život neohrožujícího zdravotního stavu. 

Remise se netýká pouze ustálení funkčních poruch organismu, ale týká se i 

psychosociálního stavu. Dobrý psychosociální stav podporuje nejenom hloubku remise, 

ale i délku trvání. Proto, aby se postižený vyrovnal s vadou, je důležité vědomí, že 

remise je dosažitelná. Vědomí, že remise je dlouhodobě dosažitelná, tvoří podmínku 

životní pohody u zdravotně postižených osob.  

 

Remisi pomáhají udržet i takové životní podmínky, jako je: 

 

● přijatelný životní standard společnosti a tomu odpovídající životní úroveň zdravotně 

postižených osob – finanční a hmotné zajištění, 

                                                 
5 Brichtová, L., Gašová, M., Repková, K. Posudzovanie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného 
postihnutia. Bratislava: MPSVaR SR, 1999, str. 5-7 
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● optimální rehabilitačně-inženýrské zajištění – užívání účinných léků, protetické a 

kompenzační pomůcky, rehabilitační pomůcky, bezbariérové prostředí, 

● optimální manažersko-rehabilitační pomůcky – uspořádání života, znalost a 

bezkonfliktní využití práv zdravotně postiženého občana atd. 

 Životní pohoda může mít různé podoby, formy a může existovat v různých 

individuálně dosažených stupních podob či forem. Součástí bude i určitý způsob 

asertivity a sociální integrace. V uvedeném pojetí je dosažení životní pohody cílem celé 

komprehensivní rehabilitace a všech jejich složek, avšak nejenom její. Životní pohoda 

je také cílem komplexního zajištění kvality života občanů se zdravotním postižením. To 

znamená, že se rehabilitace na životní pohodě občanů se zdravotním postižením 

významně podílí, ale není jediná, která ji zajišťuje.6  

 Mnohé se dá unést, když existuje perspektiva konce utrpení. Ztrácí-li se, je-li 

zamlžena, nebo nejistá, stává se situace skutečně těžkou. A ještě tíživější, když se léčení 

vleče, stav pacienta se viditelně nezlepšuje. Těžké to je i v případech, kdy po údobí 

obtíží sice dojde ke zlepšení – k tzv. remisi (vymezení projevu nemoci), avšak po určité 

době se choroba opět přihlásí. V lékařské terminologii dochází k tzv. relapsi 

(znovuupadnutí do obtížnější fáze nemoci). Situace se stává tím těžší, čím častěji se tyto 

fáze střídají. Těžkou se může stát situace nejen pro postiženého, ale i pro lidi kolem něj, 

např. pro rodiče, narodí-li se jim dítě s vrozenou vadou či se zdravotním postižením, 

které vykazuje výše uvedené znaky těžké nemoci.7    

 Pro kvalitu života zdravotně postiženého je důležitý jeho psychický stav, 

zdravotně postižený přehodnocuje smysl svého života, individuální hodnotovou 

orientaci, jakož i schopnost odpoutat se od hodnot konzumně výkonových a směřovat 

k preferenci hodnot kulturně-duchovních a humanitárních. Velký význam má i dobře 

zorientované sociální prostředí – poučený partner zdravotně postižené osoby, jeho 

rodina, poučení i tolerantní spolupracovníci, na druhé straně neformální skupina stejně 

zdravotně postižených. 

 S pojmem kvalita života se v posledním období setkáváme velice často, tento 

pojem se usilují blíže specifikovat lékaři, kulturní pracovníci, pedagogové, sociální 

pracovníci, filozofové a v neposlední řadě i psychologové a další odborníci. Nevztahuje 

                                                 
6 Jesenský, J. Uvedení do rehabilitace zdravotně postižených. Praha: Karolinum, 2000, str. 56 
7 Křivohlavý, J. Vážně nemocný mezi námi – rady nemocným. První vydání. Praha: Avicenum, 1989, str. 
41-42  
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se totiž pouze na zdravotní nebo materiální oblast právní jistoty, bezpečí pracovního 

uplatnění, či osobní svobody, kulturního vyžití apod. Jde především o oblast 

přiměřeného uspokojování základních psychických potřeb i tzv. vyšších potřeb, oblast 

sociálních vztahů, sebeprosazování, sebepotvrzování, potřeba zážitku úspěchu a 

dobrého cítění se. Pokud jde o jedince s různým druhem zdravotního postižení spolu 

s akceptováním vlastního postižení, akceptováním postiženého společností a některé 

další oblasti. Současný trend života ve společnosti nepřispívá ke kvalitě života jedinců 

s různým druhem zdravotního postižení, a to i přesto, že dnes mají k dispozici mnohem 

efektivnější prostředky kompenzace a jiné pomůcky, které byly v minulém období 

nepředstavitelné.  

 Vysoké požadavky společnosti na výkon, na shromažďování hmotných statků, 

nedokážou plnit ani zdraví, nepostižení lidé, ještě těžší je to pro jedince s postižením. 

Společnost sice začíná své postoje k postiženým pozitivně měnit, ale ohledy na slabé se 

příliš neberou. Ve srovnání s minulostí jsou těžkosti s pracovním nasazením 

nesrovnatelně větší, žádná charita nemůže z osobnostního hlediska postiženým pomoci. 

Toto všechno zhoršuje kvalitu jejich života.  

 Život zdravotně postiženého se utváří vnitřními činiteli (somatické a 

psychické vybavení) a vnějšími činiteli (životní prostředí, společensko-kulturní, 

výchovně-vzdělávací, pracovní, ekonomické, materiálně-technické a přírodní 

podmínky). Zdravotní postižení a hlavně těžké zdravotní postižení trvalého charakteru 

vyvolává stav, kdy u vnitřních činitelů dochází ke změnám a působením vnějších 

činitelů se tyto změny prohlubují, znásobují, nebo se jejich působením vytváří další 

zdravotní, osobní a společenské komplikace. Nemoc, úraz nebo dědičné znaky vedou 

k deformacím organismu, způsobují poruchu jeho funkcí, člověk se stává neschopným 

některých činností. Tato neschopnost ovlivňuje vývoj jeho osobnosti, motivaci, ale i 

postoj zdravotně postiženého k sobě samému i k jiným lidem. Postupně může dojít 

k poruchám identity osobnosti či dezintegraci. V tomto případě je důležité, jak se s tím 

postižený člověk dokáže vyrovnat. Jde v podstatě o vnitřní změny kvality života 

postiženého člověka, které mohou mít různé podoby, modality, intenzity. Vnitřní 

podmínky kvality života zdravotně postižených si mohou do jisté míry zdravotně 

postižení upravovat sami. Mohou se vypořádat se svou poruchou, mohou rozvíjet své 

schopnosti, uplatňovat zdravý životní styl.  
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 Vnější podmínky normalizace kvality života zdravotně postižených jsou 

doménou kompletní péče. Zdravotně postižení jsou závislí na okolnostech 

institucionálního, legislativního, materiálno-technického, jako i funkčního charakteru, 

které mohou osobně ovlivnit pouze v minimální míře. Co se týče ekologických 

podmínek, existují prvky a systémy, které zdravotně postižení nemohou vůbec ovlivnit. 

Úprava vnějších podmínek, jejich legislativního zajištění, informovanost o možných 

úpravách a finanční zajištění vytváří soubor komplexních služeb, které směřují 

k normalitě kvality života zdravotně postižených. Nedostatky ve službách omezují 

existenční možnosti zdravotně postižených. 

 Pro osoby zdravotně postižené, především pro osoby s těžkým zdravotním 

postižením, je těžké dosáhnout uspokojení základních potřeb, proto jsou tu podmínky 

životně důležité pro jedince každého věku, kterých se nemůže zříci. Jsou to především:  

• potřeba zamezení hladu, žízně a bolesti, 

• potřeba podnětů, změn a pohybu, 

• potřeba jistoty, stability – spolehlivost vztahů, 

• potřeba vazby, být někým přijat, potřeba něhy, 

• potřeba uznání a sebeúcty, 

• potřeba nezávislosti, samostatnosti a sebeurčení. 

 

 Všichni těžce zdravotně postižení, bez ohledu na věk, mají společné, že na 

základě svého útrpného poškození a z toho plynoucího postižení mají zvláštní potřeby 

pro vlastní vývoj a interakci s jinými lidmi: 

• potřebují tělesnou blízkost, aby mohli získat přímou zkušenost, 

• potřebují pedagoga – terapeuta, který jim přiblíží jejich prostředí, co 

nejjednodušším způsobem, 

• potřebují pedagoga – terapeuta, který jim umožní pohyb a změnu polohy, 

• potřebují každého, kdo jim rozumí i bez řečí a spolehlivě o ně pečuje. 
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1.1.3 Integrace osob se zdravotním postižením 
 

Pojem integrace je velice frekventovaný a populární, vymezený pro systémy 

biologické, sociální, státoprávní, kulturní integrovaný program, který je předmětem 

ekonomického zájmu. V systémech sociálního zabezpečení se používá alternativně 

k pojmům rehabilitace, začlenění, v souvislosti s vymezenými skupinami občanů 

hovoříme o socializaci. I přes různorodost vymezení pro dané účely se při integraci 

vždy jedná o sloučení částí orientovaných na společné hodnoty do jednoho celku. Cílem 

je překonání existující nerovnováhy mezi izolovanými částmi, jejichž sloučením se 

obvykle dosáhne nová kvalita a vyšší úroveň. 

Opakem integrace je dezintegrace. Charakterizuje se jako proces narušení 

strukturální, či funkční jednotky, směřování k rozpadu, eventuelně k zániku celku, 

sociálního systému. Dezintegrace je nevyhnutelným předpokladem vzniku nového 

celku, nové jednoty a dochází k ní rozvojem, činností sociálních systémů, vztahů mezi 

nimi, resp. uvnitř nich. Integrace – dezintegrace tedy představuji permanentní proces 

změny a vývinu, ve kterém systém zůstává stabilní tehdy, když jsou oba částkové 

procesy v rovnováze.8  

 V nejširším významu chápe A. Rothmayer (in Faxlexikon, 1993) sociální 

integraci jako přizpůsobení se (die Anpassung) jedince normám a životnímu stylu 

společnosti nebo skupiny. Jde tedy o proces, ve kterém se „člověk stává občanem“ (die 

Einbürgerung), a který se bezesporu týká každého jednotlivce bez ohledu na jeho 

osobitost jakéhokoliv druhu (pohlaví, věk, rasa, náboženství, zdravotní status atd.). Š. 

Striečenec (1996) a Š. Vašek (1993) používají v souvislosti se zdravotním postižením 

občana pojem socializace postižených nebo narušených jedinců ve smyslu jejich 

návratu, začlenění, zařazení do společnosti, kdy se stávají plnohodnotnými sociálními 

bytostmi. Fungování jedince v každém menším či větším společenství lidí je založeno 

na působení dvou vzájemně se potencujících sil: 

   „sily“ společenství – její úlohou je formovat obecné podmínky lidí a od jejich 

charakteru a úrovně odvozovat potřebu osobité kompenzace sociálně znevýhodněných 

jedinců a skupin, 

                                                 
8 Repková, K. Občania so zdravotným postihnutím v procese spoločenskej integrácie. Bratislava: Ing. 
Miroslav Mračko, 1998, str. 14-19 
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  „sily“ jednotlivce – je tvořená individuálním tělesným, duševním a výkonovým 

potenciálem konkrétního člověka, jeho životní zkušeností, potřebami, aspiracemi a 

ambicemi, citem pro odpovědnost za svou životní situaci a spoluodpovědnost za 

celkové společenské blaho. 

Je důležité položit si otázku, v čem spočívá efekt vzájemného potencování 

těchto dvou sil? Pokud společnost akcentuje právo každého svého člena na sociální 

suverenitu a sebeurčení, pak zajišťuje formování takové úrovně a charakteru obecných 

životních podmínek, které by neměli být znevýhodňující pro žádného z nich. 

Jednotlivec je v takovém prostředí spontánně aktivní v souladu s jeho přirozeností, není 

zjevných a zásadních vnějších překážek na realizaci jeho životních plánů, a jestli se 

vyskytnou, má dostatek možností a sil zmobilizovat, využít náhradní podpůrné a 

pomocné zdroje k jejich překonání. Je to model, který vytváří ideální předpoklady pro 

„integraci všech pro všechny“.9   

Sociální integraci je nutno chápat jako snahu o to, aby všechny osoby zdravotně 

postižené byly přijímány jako součást společnosti. Základní společenskou jednotkou je 

rodina, a proto významným cílem sociální rehabilitace je podporovat rodinu a vnitřní 

vztahy a to zvláště v rodině, kde se narodilo dítě se zdravotním postižením nebo jejímž 

členem se zdravotně postižený stane.10  

 Integrace – integration – je snaha o začlenění sociálně nebo zdravotně 

znevýhodněných lidí do společnosti včetně pracovního zařazení. Jde o široce uznávaný 

ideál novodobé sociální práce, protějšek sociálního vyloučení, se kterým se 

handicapovaní setkávali a ještě častěji se setkávat budou. Libor Novosad rozlišuje 

asimilační směr a adaptační směr integrace. Asimilační směr znamená, že 

handicapovaná menšina by se měla snažit přizpůsobit se nehandicapované většině a 

v maximální míře s ní splynout. Adaptační směr znamená, že integrace je společenský 

problém majority a minority, mezi handicapovanými i nehandicapovanými má 

vzniknout partnerský vztah, který se stává pro obě strany významnou hodnotou.11 Je tu 

snaha o přirozené začlenění lidí se zdravotním postižením, aby se stali integrální 

součástí této společnosti. Má to souvislost s vyrovnáváním příležitostí mezi majoritou a 

                                                 
9 Repková, K. Občania so zdravotným postihnutím v procese spoločenskej integrácie. Bratislava: Ing. 
Miroslav Mračko, 1998, str. 20-21 
10 Votava, J. a kol. Ucelená rehabilitace osob se zdravotním postižením. Praha: Karolinum, 2003, str. 70 
11 Matoušek, O. Slovník sociální práce. Praha: Portál, 2008, str. 79 
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minoritou a prosakuje do všech oblastí vzájemného soužití. Integrace je především 

proces začleňování se zdravotně postižených do společnosti, ale také proces přirozené 

akceptace a ztotožnění se s ním. Integrace je fenoménem rozvoje osobnosti a vytváření 

kvality života zdravotně a sociálně postižených. Možnosti integrace jsou 

interindividuálně a intraindividuálně různé. Integrace úzce souvisí s vlastní osobností 

postiženého, ale jednak i s jeho enkulturací a socializací a pracovním uplatněním. 

Vnější projev reprezentují partnerské vztahy na různých úrovních a s nimi spjaté 

společensky uznávané schopnosti a aktivity postiženého. Podstatou je uplatnění 

v hlavním proudu společenských aktivit, jejichž mírou je často podmiňovaný 

společenský status postiženého. Ve vzájemné interakci je i postižená i nepostižená 

společnost, ale také pozitivní aktivita postižených při řešení společenských vztahů. 

Integrace je stav soužití, „žití jeden pro druhého“ stav, kdy se zdravotně 

postižení nepovažují za zvláštní součást společnosti a ani intaktní společnost 

nepovažuje postiženého za zvláštní součást, došlo tedy k plnému naplnění vzájemné 

sociální adaptability a úplnému ustoupení defektivity. Tohoto stavu docílíme rozvojem 

osobnosti, socializace, enkulturace postiženého. Z hlediska rehabilitace je integrace 

jedním z jejích cílů. 

 

Pro integraci je charakteristické: 

• že není závislá na odstranitelnosti defektu, 

• že je závislá na odstranitelnosti defektivity (disaptibility a handicapu), 

• že má dynamický (proměnlivý) charakter, tzn., že není soustavně na zenitu (na 

vrcholu) a permanentně (neustále) hrozí její regrese (ústup), 

• že se zpravidla dosáhne pouze za podmínek speciálních rehabilitačních, výchovných 

a vzdělávacích, enkulturačních a ergonomických opatření, 

• že předpokládá vysoký stupeň schopnosti seberehabilitace, sebevýchovy 

a seberealizace, 

• je zpravidla závislá i na úpravě materiálně technických podmínek existence 

postiženého člověka, 

• její úroveň je možné odstupňovat.12  

 

                                                 
12 Jesenský, J. Uvedení do rehabilitace zdravotně postižených. Praha: Karolinum, 2000, str. 15 
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V posledním období jsou častěji žádoucí strategie sociální politiky s ohledem na 

znevýhodněné skupiny označované jako inkluze. Termín inkluze znamená zahrnutí, 

náležitost k celku, měla by být součásti hodnotového systému a osobním přesvědčením 

každého člověka. Znamená rovnoprávný vztah, ale především postoj, přístup, hodnotu a 

přesvědčení. Obdobně jako integrace i inkluze je proces, který usiluje o plnohodnotný 

společný život zdravých s handicapovanými, respektování individuálních schopností a 

možností rozvoje. Člověk zahrnutý do společnosti je touto společností přijímaný a 

oceňovaný, participuje na společenském životě. Hlavním kriteriem k určení stupně 

integrace je kvalita společenských vztahů. Tyto vztahy mohou vykazovat několik 

stupňů: 

● úplná sociální integrace – stav společenské a osobní pohody a úplná účast 

v sociálních vztazích, 

● inhibovaná integrace – znamená znevýhodnění, není ale znemožněním normálních 

sociálních vztahů (tréma, ostych, stud, malé sebevědomí v důsledku viditelné vady či 

poruchy, 

● omezená účast v sociálních vztazích – znamená rezignaci či nemožnost realizovat 

činnosti a některé vztahy (v praxi např. vynechávání cvičení, zákaz tělesně náročnějších 

činností), 

● zmenšená účast v sociálních vztazích – je omezením těchto vztahů na mikroprostředí 

každého jedince (rodina, přátelé, sousedé). Jedná se o situaci, která se sebou ještě nese 

možnost zlepšení jak v tělesné, tak i v psychické stránce osobnosti, 

● ochuzené vztahy – znamenají rezignaci na širší společenské kontakty mimo rodinu 

nebo sociální instituci, v které se člověk nachází v důsledku tělesných či psychických 

zvláštností bez perspektivy zlepšení stavu, 

● redukované vztahy -  jsou charakteristické pro osoby s kontaktem na výrazně 

omezený počet osob (rodič, lékař aj.), případně pro osoby uzavřené do vlastního světa, 

● narušené vztahy – mají osoby neschopné udržovat sociální kontakty v důsledku jejich 

specifické poruchy nebo pro obecnou nepřizpůsobivost, která je vyřazuje i ze života 

v rodině, 
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● v společenské izolaci – jsou osoby, u kterých je schopnost společenských vztahů 

nezjistitelná pro jejich izolaci (osoby v ústavech sociální péče, osoby s těžkými 

mentálními handicapy, s fatálními tělesními vadami aj.).13  

Člověk vyloučený ze společnosti žije na „okraji“, nemá zdroje a příležitosti 

ke společenskému uplatnění, jaké by chtěl, nebo jaké by bylo žádoucí. Tato situace se 

často spojuje s jednáním proti společnosti, případně sebedestruktivním jednáním. 

Sociální vyloučení se neomezuje pouze na jednotlivce, ale může postihovat i celé rodiny 

či skupiny obyvatel. Prevencí sociálního vyloučení je hlavně podpora obyvatel při 

vzdělávání a začleňování maximálního počtu lidí do práce, kromě jiného i garancí 

minimálního příjmu a poskytování sociálních služeb.  

Zastánci inkluze vysvětlují způsob, jakým instituce pro vzdělávání a sociální 

zabezpečení postižených pokračují v systematickém vylučování a zamítání – „exkluzi“. 

Exkluzi nechápeme jako charakteristiku lidí, kteří mají volný výběr „kultury 

postižených“, ani skupiny postižených a nepostižených, kteří se rozhodli snášet trochu 

izolovaný život v účelně vyformovaném společenství. Mluvíme tedy o systému, který 

nabízí málo nebo nijaké možnosti pro postižené děti a jeho nevyhnutelným následkem 

je to, že když tyto děti vyrostou, jsou vyloučené ze světa dospělých.14  

 

Úspěšné integraci musí předcházet vytváření celé řady podmínek, které se 

dotýkají uživatele služby, jeho rodiny, či příslušného zařízení: 

● služba musí být dostupná,  

● důležitým faktorem je kvalitní příprava pracovníků,  

● zásadní podmínkou je přijetí uživatele skupinou,  

● s integrací musí souhlasit rodina uživatele a musí si ji přát.15  

 

Opakem integrace je segregace, tj. odloučení postižených a nepostižených, často 

provázená hlubokými konflikty. Z hlediska diagnózy je pro integraci významnější 

hodnocení defektivity, než vycházení z defektu. Vážnou chybou přístupu k postiženým 

a k možnostem jejich integrace je, když se klade důraz na neschopnost či snížení 

                                                 
13 Matoušek, O., Kodymová, P., Koláčková, J. Sociální práce v praxi. Praha: Portál, 2005, str. 97 
14 Lechta, V., Matuška, O., Zászkaliczky, P. Nové cesty k postihnutým ľuďom – rozvoj systému, 
poradenstva a integrácie. Bratislava: Liečreh Gúth, 1997, str. 328 
15 Matoušek, O., Kodymová, P., Koláčková, J. Sociální práce v praxi. Praha: Portál, 2005, str. 98-99 
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schopnosti místo důrazu na schopnosti a rozvoj. Integrace je širokospektrální jev. Mezi 

zdravotně postiženými jsou rozdíly, proto došlo k úvahám o odstupňování míry 

integrace. To by mělo být součástí individuálního rehabilitačního plánu. V souladu s tím 

je tedy integrace nejenom jedním z cílů rehabilitace, ale i součástí hodnotové orientace 

a životní pohody zdravotně postižených. Mělo by tedy dojít k podpoře sociálního 

poradenství, sociálních služeb, pomoci a poradenství pro rodiny a možnosti účasti lidí 

se zdravotním postižením a jejich organizací. To je základní podmínkou pro dosažení 

integrace prostřednictvím plné účasti a rovnosti příležitostí, aby se dosáhl co nejvyšší 

stupeň nezávislosti lidí se zdravotním postižením. V případě, že povaha a stupeň 

zdravotního postižení neumožňují pracovní integraci postiženého, ani podporovanou 

prací, práci doma nebo ve speciálním pracovním centru, měly by se poskytovat 

pracovní činnosti sociálního, kulturního a volnočasového charakteru. Důležité je 

přijímání vhodných opatření k tomu, aby se pro lidi se zdravotním postižením, včetně 

mentálního postižení, zajistil životní styl, který dovoluje do té míry, v jaké je to možné, 

běžné rozvíjet jejich emocionální a sexuální vztahy. To zahrnuje informace a sexuální 

výchovu ve školách a institucích. 

 

Z mezinárodního hlediska je možné rozlišit různé integrativní formy: 

● fyzická případně lokální integrace – znamená přítomnost (existenci) postižených a 

nepostižených na jednom místě, 

● funkční integrace – participují na ní obě skupiny, 

● sociální integrace – způsobuje, že všichni patří ke stejné skupině, 

● společenská integrace – představuje skutečnou účast na kulturním a společenském 

životě. 

Cílem integrace je vytvoření vzájemného porozumění a akceptace mezi 

postiženými a nepostiženými, tzn. brát i dávat na jedné i druhé straně. Můžeme tedy 

vyvodit tři procesy přizpůsobení se, které různým způsobem akcentují cíl integrace: 

 

● asimilace – postižený se vypořádá se způsoby chování většiny a převezme je do té 

míry, do jaké bude moci. Diference se považují za negativní a je potřeba je zredukovat. 

Koncept se omezuje na lehčí typy postižení a převládá v krajinách s menšími snahami o 

integraci,  
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● akomodace – uznávání svébytnosti práv postižených. Tlak na přizpůsobení se působí 

v první řadě na většinu. Cílem je potlačit rozdíly, ale postiženým se vytváří pozitivní 

sebeobraz. Zda se tak děje v integrativní nebo separativní formě závisí na míře, do jaké 

se vzájemné vztahy vypracují mezi minoritou a majoritou, 

 

●  adaptace – požaduje oboustranné přizpůsobení se postižených a nepostižených. Cíl 

spočívá v kreativním a angažovaném úsilí smířit se s odporujícími si stanovisky a 

přiblížit většinu společnosti postiženému jedinci a opačně postiženého jedince skupině. 

Z toho následně vzniká dynamický proces vzájemného přizpůsobování se. 

 

Integrace ve smyslu asimilace vede především k pozitivním změnám u lehko 

postižených. Akomodace vede k formám částečné integrace. Adaptace k rozsáhlým, 

brzo začínajícím, permanentně probíhajícím a interaktivním formám integrace.16 

Problémy s integrací začínají už velice brzo. Už děti s vážnou tělesnou nebo smyslovou 

poruchou jsou na tom hůře než jejich zdraví spolužáci, protože si uvědomují, o co jsou 

ochuzení. Žijí jakoby s nálepkou a nevyhnutelně u nich už v mladším školním věku 

vznikne pocit méněcennosti. Očekává se od nich, že budou tiše trpět se svým neštěstím, 

vděčně přijímat náš soucit a blahosklonnou pomoc a že se smíří se svým údělem. 

Některé to dokážou, jiné si nechají pro sebe, co cítí, na co myslí, co nenávidí, závidí a 

snaží se pohrdat, aby si zachovaly sebeúctu.17   

Otázky debarierizace fyzického prostředí patřily a patří k základním otázkám 

formujícím postoje k fenoménu zdravotního postižení v životě člověka. Ve zprávě 

O postojích Evropanů k otázkám zdravotního postižení (Eurobarometer 54,2/2001) se 

uvádějí výsledky velkého průzkumu realizovaného ve spolupráci s více než 16 000 

respondenty ze zemí Evropské unie. 97 % z nich (15 520 respondentů) je 

přesvědčených, že by země měly přijímat opatření na zlepšení integrace lidí se 

zdravotním postižením do společnosti, přičemž 93 % (14 880 respondentů) se domnívá, 

že by to mělo být právě prostřednictvím odstraňování fyzických barier, které komplikují 

lidem se zdravotním postižením každodenní život.18  

                                                 
16 Vítková, M. Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a sociální. 2. rozšířené a přepracované 
vydání. Brno: Paido, 2004, str. 17-18 
17 Říčan, P. Cesta životem. První vydání. Praha: Panorama, 1990, str. 178 
18 Repková, K.. Nezávislosť ľudí so zdravotným postihnutím vo výskumnej analýze. Viedeň: Literas 
Universitätsverlag, 2004, str. 126 
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1.1.4 Charakteristika základních pojmů 

 

Zdraví je dynamická rovnováha organizmu ve vztahu k endogenním a exogenním 

podmínkám, které zajišťuje jeho optimální fungování. Největší rozšíření zahrnuje 

definice Světové zdravotnické organizace (WHO) z roku 1948, která vymezuje zdraví 

jako stav úplné tělesné, duševní a společenské pohody (well-being). 

 

Zdraví je stav tělesné, duševní a sociální pohody (blaha), provázený nepřítomností 

nemoci nebo poruchy (abnormality) či rizikových faktorů a pěstováním zdravého 

životního stylu, který vede k udržování zdraví a prevenci onemocnění. Součástí, 

projevem i předpokladem zdraví je duševní zdraví.  

 

Zdravotní postižení – je stav trvalého a závažného snížení funkční schopnosti 

v důsledku nemoci, úrazu nebo vrozené vady.  

 

Zdravotně postižený v Norsku je ten, kdo v důsledku trvalé nemoci či vady nebo 

odchylky sociální povahy je podstatně omezený v praktickém životě ve srovnání 

s ostatními.  

 

Zdravotní postižení v USA zahrnuje fyzickou nebo mentální vadu (poruchu), která 

podstatně omezuje jednu nebo více hlavních životních aktivit takového jedince, 

následek takové vady (poruchy) nebo stav, který se za takovou vadu (poruchu) 

považuje.  

 

Těžké zdravotní postižení v SR je zdravotní postižení s mírou funkční poruchy nejméně 

50 %.19 

 

Zdravotní postižení – je ujma způsobená tělesnou nebo duševní poruchou nebo jejích 

kombinací. Porucha zabraňuje vykonávání takových činností, které jsou běžné u 

zdravého občana. Zdravotní postižení se posuzuje na základě doporučení ošetřujícího 

                                                 
19 § 2 zákona č. 447/2008 Z.z., o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného 
postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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lékaře. Rozlišuje se zdravotně postižený občan a těžko zdravotně postižený občan. 

Používají se pojmy porucha (impairment), omezení (disabilita) a handicap. 

 

Zdravotní postižení znamená na jedné straně minus, omezuje jedince, znamená slabost a 

snížení rozvoje, ale na straně druhé, právě proto, že vytváří těžkosti, stimuluje jedince 

ke zvýšení a intenzivnějšímu pokroku, to znamená, že každé zdravotní postižení 

vyvolává stimuly k vypracování kompenzace.  

 

Zdravotní postižení – disability – je postižení člověka, které nepříznivě ovlivňuje 

kvalitu života, hlavně schopnost navazovat a udržovat vztahy s lidmi a schopnost 

pracovat.  

 

Zdravotně postižená osoba - legislativa v minulém období velmi široce používala 

termín invalidní, invalid, invalidita pro souborné označení všech zdravotně postižených. 

Tyto termíny nejsou již dlouhou dobu ve všech směrech přesné. Z hlediska sociální 

rehabilitace nejlépe vyhovuje termín postižený defektivitou, zkráceně zdravotně 

postižený. V tomto pojetí je termín postižený do značné míry ekvivalentem 

mezinárodně užívaného termínu handicap. 

 

Postižený jedinec je takový člověk, který má v sociálním uplatnění těžkosti vyplývající 

z nedostatku nebo deficitu orgánu, jeho funkce nebo procesu. Je to jedinec, u kterého se 

projevují změny a charakteristické těžkosti při poznávání okolního konkrétního světa a 

u kterého se projevují současně specifické osobitosti při utváření osobnosti. Tato 

definice objasňuje daný pojem zejména z psychologického a patopsychologického 

hlediska. Ze speciálně pedagogického pohledu je postižený jedinec definovaný jako 

„člověk s více nebo méně trvalým tělesným, sluchovým, zrakovým, rozumovým, 

řečovým nebo sociálním defektem, případně onemocněním“  

 

Trvalé (nezvratné) zdravotní postižení má podobu defektů organizmu nebo poruch jeho 

funkcí. Tyto negativně ovlivňují schopnosti existovat a vyvíjet aktivity směrem 

k prostředí. Projevují se jako neschopnosti (disaptibility) postiženého člověka zvládat 

nejrůznější životní úlohy. Projevují se také jako stavy znevýhodnění (handicap) 
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a poškození člověka v jeho postavení ve společnosti. U handicapovaného člověka nejde 

pouze o poruchu organizmu – defekt, ale také o poruchy jeho vztahů s prostředím – 

defektivitu. Defektivita reflektuje problémy psychologického, jako i sociálního 

charakteru. V tomto směru už jde o poškození kvality života postižených osob. 

 

Defekt je poškození, které se projevuje chybami v anatomické skladbě nebo poruchami 

ve funkcích organizmu. Nedostatek se projevuje odchylkami ve vzhledu a výkonnosti 

postiženého. Defekt může měnit stav a schopnosti postiženého člověka, způsobuje 

neschopnost – destabilitu a znevýhodnění – handicap, vyvolává specifické potřeby 

zdravotně postiženého, nemusí však být překážkou plnění úloh a cílů, které si klade 

jedinec nebo které požaduje společnost. Může specifikovat a komplikovat úlohy 

sociální rehabilitace, může, ale nemusí být překážkou rozvoje osobnosti, výchovy a 

vzdělávání, sociální integrace, akulturace a pracovního uplatnění. 

 

Defektivita je druhotný následek defektu. Představuje odchylky v průběhu psychických 

procesů, odchylky ve vývoji schopnosti (disaptibility), odchylky ve vztahu k sobě 

a k prostředí a změny ve vývoji osobnosti. Za rozhodující se přitom považuje tzv. 

sociální dimenze (rozměr), tj. vymezení, jak tyto odchylky přijímá nebo nepřijímá 

zdravá veřejnost, jak postižený přežívá své znevýhodnění (handicap). 

 

Disabilita, postižení, změněná schopnost (disability) je jakékoliv omezení nebo ztráta 

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

považovaný za normální. Termínem postižení je označovaný profil funkčních 

schopností postiženého, na základě funkčních vyšetření tak, aby následná specifikace 

prostředí umožnila přizpůsobení k schopnostem člověka. V klasifikaci WHO se 

rozlišuje např. disabilita v chování, komunikaci, v péči o sebe, v pohybu, v tělesné 

dispozici, v obratnosti apod. Protože v případě disability se jedná o funkční změny 

vyplývající z poruchy, metodou určení disability je funkční vyšetření. 

 

Handicap je spíše znevýhodnění než postižení. Projevuje se to hlavně snížením, resp. 

omezením možností výkonu daného člověka ve srovnání s tím, co by běžně zastal, 

pokud by nebyl znevýhodněný. Takto je handicapovaný člověk znevýhodněný, 
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poškozený, právě při plnění svých sociálních rolí. Jedná se o změnu rolí, které člověk 

zastává ve vztahu ke společnosti.  

 

Handicap – znevýhodnění – je omezení vyplývající pro daného jedince z jeho poruchy 

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

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

Handicap je funkcí vztahů mezi zdravotně postiženými a jejich okolím. Samozřejmým 

se stává v případech, kdy dochází ke střetu s kulturními, fyzickými nebo sociálními 

bariérami, které postiženým brání účastnit se normálního života ve společnosti na stejné 

úrovni jako ostatní. Handicap se nemusí vždy projevit. Záleží na kulturních 

a společenských normách, které dotyčnou osobu obklopují, protože handicap je 

v podstatě nesoulad mezi stavem nebo výkonem člověka a tím, co od něj očekává 

společenství, do kterého patří. Handicap může vzniknout např. v orientaci, ve fyzické 

soběstačnosti, v pohyblivosti, v pracovním uplatnění, v sexuální integraci apod. 

 

Impairment – vada, porucha – je jakákoliv ztráta nebo abnormalita psychické, 

fyziologické nebo anatomické stavby nebo funkce. Jde o vnější projev bez ohledu na 

skutečný dopad na funkční schopnosti postiženého nebo jeho začlenění do běžného 

sociálního a pracovního prostředí.  

 

Postižení je snížení úrovně určité funkce, její narušení či oslabení, nejčastěji trvalého 

charakteru (mentální postižení – mentální retardace).  

 

Mezi uvedenými pojmy – porucha, postižení, handicap – může nastat souvislost, 

například v důsledku onemocnění nebo úrazu dojde u člověka ke vzniku vady nebo 

poruchy a na základě této vady (poruchy) se může rozvinout postižení ve sféře 

pohybové, smyslové nebo mentální. Toto postižení může způsobit dané osobě handicap 

v jedné z několika oblastí výše uvedených. Přesnější terminologické vymezení má 

mimo jiné i návaznost i na druh a rozsah služeb poskytovaných osobám se zdravotním 

postižením. 
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Pojmem otevřený trh práce se míní všechna pracoviště zaměstnavatele, kde většina 

pracovníků nemá zdravotní postižení ani nejsou jinak znevýhodněni na trhu práce, tzn., 

že nepatří do skupiny na trhu občanů, kteří potřebují zvláštní pomoc. 

 

Uchazečem o zaměstnání je fyzická osoba, která osobně požádá o zprostředkování 

vhodného zaměstnání úřad práce, v jehož správním obvodu má bydliště, a při splnění 

zákonem stanovených podmínek je úřadem práce zařazena do evidence uchazečů o 

zaměstnání. 

 

1.2      Práva zdravotně postižených osob v mezinárodních dokumentech 

 

1.2.1 Mezinárodní dokumenty přijaté OSN 

 

Až dvacáté století bylo stoletím, kdy se společnost začala více zajímat o práva 

zdravotně postižených, o jejich postavení, potřeby. Nejprve byly organizacemi 

přijímány dokumenty, které upravovaly základní lidská práva obecně. Jedním z prvních 

dokumentů, které na půdě Organizace spojených národů, vznikly, byla Charta OSN a 

následně Deklarace lidských práv, která byla přijata dne 10. prosince 1948. Deklarace 

stanoví, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech a přiznává všechna práva 

všem bez rozdílu rasy, barvy pleti, pohlaví, národnostního či sociálního původu apod. 

Ze zásad, na kterých stojí Charta OSN a Všeobecná deklarace lidských práv vychází i 

Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a Mezinárodní pakt o 

hospodářských, sociálních a kulturních právech, které vstoupily v platnost v roce 

1976. Lidská práva, která Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních 

právech propaguje a chrání, jsou trojího druhu: 

• právo na práci, svobodnou volbu povolání a spravedlivé a uspokojivé pracovní 

podmínky, 

• právo na sociální ochranu, na přiměřenou životní úroveň a na nejvýše dosažitelnou 

úroveň fyzického a duševního zdraví, 

• právo na vzdělání a na svobodu nezbytnou pro vědecký výzkum a tvůrčí činnost. 
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Požadavek obsažený v článku 2 odst. 2, že „práva formulována v tomto Paktu se budou 

uskutečňovat bez jakéhokoliv rozlišování“ vyplývajícího z určitých specifických 

důvodů „nebo jiného postavení“, lze aplikovat také na zákaz diskriminace z důvodu 

zdravotního postižení. Diskriminace osob se zdravotním postižením de iure i de facto 

má dlouhou historii a různé formy. Z hlediska Paktu může být diskriminace z důvodu 

zdravotního postižení definována jako rozlišování zahrnující jakoukoliv odlišnost, 

výlučnost, omezení nebo preferenci, jejímž důsledkem je buď popření, nebo 

nedostatečné respektování ekonomických, sociálních a kulturních práv zdravotně 

postižených.20  

V sedmdesátých letech se zájem společnosti obracel především na řešení situace 

osob s mentálním postižením. V roce 1971 byla přijata na půdě OSN Deklarace práv 

mentálně postižených osob, která mentálně postiženým přiznává stejná práva jako 

ostatním občanům, hlavně jim přiznává právo na řádnou léčebnou péči, výuku a 

výchovu, které mentálně postiženým umožní v maximální míře rozvinout jejich 

možnosti a schopnosti. Také lze vyzvednout právo pracovat, podle svých schopností 

zabývat se jinou užitečnou činností, žít se svojí rodinou. Podmínky ve speciálních 

zařízeních by měly co nejvíce odpovídat podmínkám normálního života. Pokud 

mentálně postižená osoba není sama schopna realizovat svá práva, její způsobilost byla 

omezena nebo byla způsobilosti zbavena, musí jí být stanoven kvalifikovaný 

opatrovník. 

Následně se pozornost soustředila na práva zdravotně postižených osob a 

výsledkem byla dne 9. prosince 1975 Valným shromážděním OSN přijata Deklarace 

práv zdravotně postižených osob. I tyto osoby, obdobně jako mentálně postižení, mají 

právo, aby jim byla poskytnutá pomoc při rozvíjení jejich schopností a aby se mohly 

plně integrovat do normálního života. Zdravotně postižení mají právo na lidskou 

důstojnost, právo na to, aby jim vhodnými opatřeními byla umožněna co největší 

soběstačnost. I zdravotně postižení mají právo získat odpovídající zaměstnání, které 

bude odpovídat jejich schopnostem. Podle článku 1 této deklarace znamená výraz 

zdravotně postižená osoba jakoukoli osobu, která není plně nebo zčásti schopna 

zabezpečit si své životní potřeby nebo potřeby v životě společnosti jako běžný 

                                                 
20 Vysokajová, M. Hospodářská, sociální, kulturní práva a zdravotně postižení. Univerzita Karlova 
v Praze. Praha: Karolinum, 2000, str. 33-35 
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jednotlivec, a to v důsledku vady, ať už vrozené nebo ne, spočívající v jejich fyzických 

nebo duševních schopnostech. 

Význam zajištění ochrany práv zdravotně postižených a důležitost řešení tohoto 

problému světového společenství dokumentuje i skutečnost, že  

• rok 1981 byl Valným shromážděním OSN vyhlášen Mezinárodním rokem 

zdravotně postižených osob, 

• Rehabilitation International vyhlásila v roce 1981 Chartu na osmdesátá léta, 

• v roce 1982 byl přijat Světový program činnosti týkající se zdravotně 

postižených, 

• léta 1983-1992 prohlásila OSN za Dekádu zdravotně postižených osob. 

 

Mezinárodní rok zdravotně postižených osob měl přispět k prosazení myšlenky plné 

účasti zdravotně postižených na životě a rozvoji společnosti a rovnosti s ostatními 

z hlediska základních lidských práv a svobod. 

Charta na osmdesátá léta – prohlášení Rehabilitation International o mezinárodních 

prioritách činnosti v oblasti práv zdravotně postižených, které bylo předloženo světové 

veřejnosti jako významný příspěvek pro uskutečnění Mezinárodního roku zdravotně 

postižených. Charta vyzývá k tomu, aby: 

• v každé zemi byl zahájen program prevence všech druhů postižení, který zaručí, 

že potřebná pomoc se dostane do každé rodiny a každému jednotlivci, kde jí 

bude potřeba, 

• každému zdravotně postiženému a každé rodině, v níž takový člověk žije, se 

dostalo veškeré potřebné rehabilitační péče a další pomoci s cílem snížit co 

nejvíce negativní následky postižení a umožnit postiženým žít plnohodnotným 

životem, 

• byly podniknuty všechny potřebné kroky k zajištění co největší integrace 

postižených do společnosti, jejich účasti na životě společnosti a jejím rozvoji,  

• intenzivním šířením informací o zdravotně postižených byla veřejnost blíže 

seznamována s jejich schopnostmi i potížemi, s možnostmi prevence a pomoci. 
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Každé zemi je určena výzva, aby vypracovala podrobný národní plán k prosazení výše 

uvedených záměrů v souladu s místními podmínkami, které budou zahrnovat všechny 

oblasti života. 

Světový program činnosti týkající se osob se zdravotním postižením je dokumentem, 

který svým obsahem a stanovenými cíli navazuje na ideje Mezinárodního roku 

zdravotně postižených a dále je rozvádí. Znovu zdůrazňuje právo osob se zdravotním 

postižením „plně se účastnit života společnosti a jejího rozvoje“ a požadavek jejich 

„rovnosti“ s ostatními, kterou definuje jako rovné příležitosti všech lidí a stejnou účast 

na zlepšování životních podmínek, které s sebou nese sociální a ekonomický vývoj. 

Především vlády jednotlivých států musí zabezpečit, aby zdravotně postižení měli 

možnost dosáhnout stejné životní úrovně jako jejich spoluobčané. 

Dekáda zdravotně postižených osob byla vyhlášená OSN na podporu dodržování a 

respektování základních lidských práv a svobod osob se zdravotním postižením. Po 

jejím ukončení vydala OSN v roce 1993 první oficiální studii o porušování lidských 

práv zdravotně postižených. Zpráva vyzývá členské státy k legislativní aktivitě a 

doporučuje jejich pozornosti témata, jakými je např. úplná integrace zdravotně 

postižených do společnosti, rovnost příležitostí pro všechny, odstraňování bariér 

(fyzických i sociálních), rozvoj alternativních komunikačních systémů pro osoby 

komunikující jiným způsobem. Kromě toho upozorňuje také na potřebu zajistit stejné 

možnosti v přístupu ke vzdělání, v zaměstnání, ke kultuře, rekreaci a zdůrazňuje i 

význam rozvoje zajištění dostupnosti služeb pro zdravotně postižené.21  

 Otázkami ochrany lidských práv zdravotně postižených se zabývá i Úmluva o 

právech dítěte, která byla na půdě OSN přijata v roce 1989. Signatářské státy se v ní 

zavázaly k bezdiskriminačnímu respektování a zabezpečení práv stanovených úmluvou 

každému dítěti, které se nachází pod jejich jurisdikcí. Každé dítě má právo, aby mu byla 

poskytována náležitá péče s přihlédnutím k jeho stavu, aby stejná péče byla 

poskytována také osobám, které o něj pečují. Postiženému dítěti má být zajištěno, aby 

mělo přístup ke vzdělání, profesní přípravě, zdravotní i rehabilitační péči. Postiženému 

dítěti má být poskytnut takový komfort, aby došlo k nejvýše možnému rozvoji jeho 

osobnosti.  

                                                 
21 Vysokajová, M. Hospodářská, sociální, kulturní práva a zdravotně postižení. Univerzita Karlova 
v Praze. Praha: Karolinum, 2000, str. 18-21 
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 Vídeňská deklarace, která byla přijata na závěr Světové konference o lidských 

právech, věnuje zvláštní pozornost právům handicapovaných osob. Bylo potvrzeno, že 

všichni lidé, včetně zdravotně postižených, mají právo na požívání všech lidských práv 

a základních svobod a byla učiněna výzva, aby byla přijata legislativa garantující 

zdravotně postiženým přístup k těmto právům a svobodám. Jakákoliv diskriminace je 

považována za porušení práv handicapovaných osob, kterým musí být zaručeny stejné 

možnosti jako ostatním. Je nutné odstranit fyzické, finanční, sociální nebo 

psychologické bariéry, které jakýmkoliv způsobem omezují jejich účast na 

společenském dění. Světová konference učinila výzvu Valnému shromáždění OSN, aby 

přijalo návrh Standardních pravidel. Stalo se tak 28. října 1993. Dokument 

zapracovává všechny poznatky získané v průběhu Dekády zdravotně postižených. 

Politickým i morálním základem je Všeobecná deklarace lidských práv, Mezinárodní 

pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, Mezinárodní pakt o občanských 

a politických právech, Úmluva o právech dítěte, Úmluva o odstranění všech forem 

diskriminace žen a Světový program činnosti týkající se zdravotně postižených osob. 

Cílem je, aby zdravotně postižení měli stejná práva jako ostatní. Mají být přijata 

všechna opatření, která odstraní překážky, které brání zdravotně postiženým 

v uplatňování práv a plné integraci do společnosti. Standardní pravidla nejsou z pohledu 

mezinárodního práva právně závazná, ale mohou se stát obyčejovým právem, pokud 

budou aplikována velkým počtem států.  

Ve výčtu dokumentů nesmíme opomenout ani dokumenty přijaté na půdě 

Mezinárodní organizace práce (ILO), kde je problematice zaměstnávání zdravotně 

postižených osob věnována velká pozornost. V roce 1950 bylo přijato Doporučení č. 

88, které se týkalo přípravy mladistvých na povolání, a to včetně zdravotně postižených. 

Tento dokument byl následován Doporučením o pracovní rehabilitaci zdravotně 

postižených, které kromě jiného uvádí, že vláda příslušného státu nese hlavní 

odpovědnost za financování všech služeb souvisejících s rehabilitací a přípravou pro 

zaměstnání, je chráněná domácí práce, která by měla být organizována, aby byla 

dosažena co nejvyšší produktivita práce zdravotně postiženého pracovníka, stanovuje se 

rozdíl mezi platem a sociálními dávkami, které by neměly být automaticky odňaty, když 

má zaměstnanec i příjem z výdělečné činnosti a stejná práva a povinnosti, jako mají 

ostatní zaměstnanci by měl mít i zdravotně postižený zaměstnanec v chráněném 
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pracovním prostředí. Významným dokumentem byla i Úmluva o poradenství pro 

volbu a odborné výchově pro rozvoj lidských zdrojů (č. 142) z roku 1975 a po ní 

Úmluva č. 159 o pracovní rehabilitaci a zaměstnávání zdravotně postižených z roku 

1983. Stejná práva a stejné příležitosti pro zdravotně postižené v souvislosti s výkonem 

zaměstnání, to je hlavní cíl, který tato úmluva stanovila. Každý stát je povinen zajistit, 

aby byla stanovena, prováděna a kontrolována vnitrostátní politika v oblasti pracovní 

rehabilitace a zaměstnávání zdravotně postižených. Státy se zavázaly vyškolit poradce 

pro pracovní rehabilitaci a další osoby pověřené poradenstvím pro volbu povolání, 

odbornou výchovu, zprostředkováním práce a zaměstnávání zdravotně postižených.  

 

Nejvýznamnějším dokumentem z dokumentů přijatých v rámci OSN je Úmluva 

o právech osob se zdravotním postižením. Úmluva byla přijata 30. března 2007. 

Obsahuje princip, že lidé se zdravotním postižením by měli požívat stejných práv jako 

zdraví lidé. Poskytuje ochranu postiženým lidem před všemi druhy diskriminace a dává 

za úlohu všem státům, aby přijaly odpovídající legislativu, která by zajistila co největší 

integraci zdravotně postižených osob do společnosti. Už v preambuli Úmluvy je 

stanoveno, že všechna lidská práva a základní svobody jsou všestranné, nedělitelné, 

jsou vzájemně závislé a souvislé a je potřeba je zaručit všem osobám se zdravotním 

postižením bez jakékoliv diskriminace. Právě jejím přičiněním by mělo dojít 

k odstranění hlubokého sociálního znevýhodnění osob se zdravotním postižením a 

k podpoře účasti těchto osob v oblastech občanského, politického, hospodářského, 

sociálního a kulturního života. Úmluva stojí na zásadách respektování přirozené 

důstojnosti, osobní nezávislosti, která zahrnuje i svobodu volby, nediskriminaci, plnou a 

účinnou integraci do společnosti, ale i respektování různorodosti, rovnosti příležitostí, 

rovnoprávnosti mužů i žen, ale i zdravotně postižených a ostatních lidí. Účelem Úmluvy 

je podporovat, chránit a zajišťovat plné a rovné užívání všech lidských práv a 

základních svobod všemi osobami se zdravotním postižením a podporovat úctu k jejich 

přirozené důstojnosti. Státy uznávají právo osob se zdravotním postižením na práci, na 

spravedlivé a uspokojivé pracovní podmínky, rovnoprávnost s ostatními osobami. 

Úmluva upřednostňuje pracovní uplatnění osob se zdravotním postižením na otevřeném 

trhu práce před jejich uplatněním na chráněných pracovištích. Přístup k zaměstnání jde 

ruku v ruce s přístupnosti architektonickou, ale i s přístupnosti informační. Nesmíme 
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zapomenout ani na vzdělávací systém, který by měl být zaměřen na rozvoj osobnosti, 

nadání osob se zdravotním postižením, jejich tělesných i duševních schopností. Článek 

26 Úmluvy upravuje otázku rehabilitace. Státy jsou povinny přijmout účinné a vhodné 

opatření, aby si osoby se zdravotním postižením udržely co nejvyšší úroveň 

samostatnosti a dosáhly plného začlenění do společnosti.  Práva, která jsou obsažena 

v Úmluvě, nestačí deklarovat, ale musí být uskutečňována a užívána osobami se 

zdravotním postižením na stejné úrovni jako ostatními lidmi. Úmluva poskytuje pouze 

základní, minimální rámec ochrany osob se zdravotním postižením, neomezuje se pouze 

na některou oblast života společnosti, ale upravuje práva osob se zdravotním postižením 

v různých oblastech.22  

 

1.2.2 Dokumenty přijaté Radou Evropy 

 

 Rada Evropy sídlí ve Štrasburku a byla založena v roce 1949. Hlavním cílem 

této politické organizace je ochrana lidských práv. Evropská úmluva o ochraně 

lidských práv byla přijata v roce 1950 a umožnila, aby se občané mohli dovolat svých 

práv a svobod u Evropského soudu pro lidská práva. Zdravotně postiženými se blíže 

nezabývá, ale ve svém článku 14 zakotvuje zákaz diskriminace.  

 Evropská sociální charta přijatá dne 18. října 1961 v Turíně stanoví, že by 

„sociální práva měla být zajištěna bez diskriminace z důvodu rasy, barvy, pohlaví, 

náboženství, politického názoru, národního nebo sociálního původu“. Charta obsahuje 

důležité cíle politiky smluvních stran, v článku 15 části I. uvádí, že „osoby zdravotně 

postižené mají právo na odborný výcvik, rehabilitaci a sociální readaptaci bez ohledu na 

původ a povahu postižení“. Smluvní strany se zavazují, že přijmou odpovídající 

opatření k poskytnutí možnosti odborné a sociální přípravy pro výkon povolání, včetně 

zapojení specializovaných veřejných nebo soukromých institucí, je-li to nutné, přijmout 

vhodná opatření k umístění zdravotně postižených osob do zaměstnání, zejména pomocí 

specializovaných zprostředkovatelen práce, zařízení pro chráněná zaměstnání a 

vhodnými způsoby stimulace zaměstnavatelů k přijetí zdravotně postižených osob do 

zaměstnání. 

                                                 
22 Úmluva o právech osob se zdravotním postižením 
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 Dne 16. dubna 1964 byl ve Štrasburku v rámci Rady Evropy sjednán Evropský 

zákoník sociálního zabezpečení, který definuje sociální události, kterým stát musí 

poskytovat ochranu, a okruhy osob, kterým je ochrana poskytována.23 

 Doporučení Rady Evropy „Akční plán na podporu práv a plného zapojení 

osob se zdravotním postižením do společnosti: zlepšení kvality života osob se 

zdravotním postižením v Evropě 2006 – 2015“ bylo schváleno dne 5. dubna 2006. 

Tento akční plán vymezuje cíle Rady Evropy s ohledem na lidská práva, zákaz 

diskriminace, rovné příležitosti a zapojení osob se zdravotním postižením do 

společnosti. Aktivity tohoto plánu pokrývají všechny aspekty života osob se zdravotním 

postižením a tvoří souhrnný rámec pro formulaci politiky vůči této skupině osob na 

úrovni jednotlivých členských států. Akční plán není právně závazný. V článku 5 je 

stanoveno, že zaměstnávání, poradenství a příprava na povolání jsou klíčovými činiteli 

sociálního začleňování a ekonomické nezávislosti osob se zdravotním postižením. 

Nezbytná je legislativa, vhodná opatření a služby ve spolupráci s antidiskriminačními 

opatřeními a pozitivními akcemi. 

 

1.2.3 Dokumenty přijaté v rámci Evropské unie 

 

 Evropská unie klade důraz na vytváření vhodných podmínek pro zdravotně 

postižené osoby. Prvotním cílem je uplatnění osob z hlediska zaměstnávání. 

Charakteristickým znakem Evropské unie je uplatňování 4 základních svobod, 

především volného pohybu osob za účelem pracovní činnosti či podnikání, kterou 

zakotvuje Smlouva o založení Evropského společenství. Smlouva o založení 

Evropského společenství obsahuje mnoho cílů, které je potřeba ve Společenství naplnit, 

avšak jedním ze základních cílů je zlepšování životních i pracovních podmínek. Počátek 

vydávání dokumentů týkajících se osob se zdravotním postižením sahá až do 70. let 

minulého století. Zdravotně postiženým jsou přiznána stejná práva v přístupu ke 

vzdělání a k zaměstnání jako ostatním. Značný posun je možno datovat až následně 

v 80. letech 20. století, kdy bylo přijato Doporučení Rady č. 86/379/ES, o 

                                                 
23 Tröster, P., a kol. Právo sociálního zabezpečení. 4. přepracované a doplněné vydání. Praha: Linde, 
C.H.Beck, 2008, str. 56 
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zaměstnávání osob se zdravotním postižením, kde je zakotvena zvláštní úprava 

pracovních podmínek, přístup ke vzdělání, k zaměstnání, ochrana proti nedůvodnému 

propouštění, stejná možnost povýšení, vzdělání v rámci zaměstnání. 

 Společenství vytvořilo v období 1974 až 1996 4 víceleté akční programy 

v oblasti zdravotního postižení.24 Cílem programů ve Společenství bylo podpořit 

výměnu informací a nejlepší praxe a přispět k vzniku širší politiky pro zdravotně 

postižené. Když v roce 1983 zahájilo Společenství v rámci „Prvního Akčního programu 

Společenství pro sociální integraci handicapovaných osob (1983 – 1988)“ práci na 

projektu „Handynet“, byl předpoklad, že to bude „dlouhodobá aktivita zaměřená na 

vznik počítačového vícejazyčného informačního systému o problematice zdravotního 

postižení v Evropském společenství“. Handynet následovaly i dva následující programy 

Helios. Handynet byl mezi zdravotně postiženými velice neoblíbený a byl také drahý. 

Evropský parlament projekt kritizoval a na konci programu Helios II byl projekt tiše 

ukončen. Na základě rozhodnutí Rady byl zahájen program Helios I. pro období 1988-

1991. To je počátek činnosti ve prospěch osob se zdravotním postižením na komunitární 

úrovni. Důležitými otázkami, kterými se zabýval, byly otázky, jakým způsobem je 

možno zlepšit odbornou přípravu a rehabilitaci zdravotně postižených, jejich 

ekonomickou a sociální integraci a jak jim zajistit nezávislý způsob života. Akční 

programy Helios umožnily financování jednorázových konferencí a jednání. Často se 

jednalo o akce pořádané nevládními organizacemi, u jejichž příležitosti se obvykle 

vydávaly a distribuovaly publikace a zprávy. Tým odborníků v rámci Helios také 

vydával vícejazyčné zpravodaje a časopisy, které byly skutečně široce distribuovány. 

Dalším důležitým dokumentem ve vývoji evropské sociální politiky se stala 

Charta základních sociálních práv pracujících z roku 1989. Sociální práva zakotvená 

v Chartě základních sociálních práv pracujících jsou do značné míry shodná s právy 

uváděnými v Evropské sociální chartě. Zakotvuje právo na spravedlivou odměnu za 

práci, která zajistí pracovníkům a jejich rodinám uspokojivou životní úroveň, právo na 

zdravotní a sociální zabezpečení a bezpečnou práci, právo na odborné vzdělávání a 

výcvik po celý pracovní život, právo organizovat se v místních, celostátních i 

                                                 
24 Akční program Společenství pro odbornou rehabilitaci zdravotně postižených osob 1974 -1979, První 
akční program Společenství o sociálním začlenění postižených osob 1983 – 1988, HELIOS I Akční 
program Společenství pro osoby se zdravotním postižením 1988 -1991, HELIOS II Akční program 
Společenství na pomoc osobám se zdravotním postižením 1993 – 1996. 
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mezinárodních organizacích, právo na ochranu práv pracovníků a kolektivní 

vyjednávání bez ohledu na příslušnost k odborům, právo handicapovaných lidí na 

integraci do pracovního života, právo pracovníků na informace o ekonomické a finanční 

situaci firem, v nichž jsou zaměstnáni, a právo podílet se na jejich řízení, právo na 

svobodnou volbu povolání, právo usazovat se a pracovat v zemích EU, právo 

migrujících pracovníků na stejné daně a sociální zabezpečení, právo na dobré životní a 

pracovní podmínky včetně rovnosti pracovních podmínek i pro pracovníky s částečnými 

úvazky, právo na odměnu za noční a přesčasovou práci a za dovolenou, právo na 

sociální zabezpečení včetně výplaty podpory v nezaměstnanosti a dalších sociálních 

dávek, právo mužů a žen na stejné zacházení, práva dětí a mladistvých na ochranu, 

právo starších lidí na přiměřenou životní úroveň garantovanou státem. Charta 

základních sociálních práv pracujících je příkladem obtížného dosažení konsensu v 

oblasti sociální politiky na evropské úrovni. Charta se stala pouze politickým 

prohlášením bez právních důsledků, avšak posloužila jako základ revize Římské 

smlouvy a budoucí Úmluvy o sociální politice. 

Rok 1995 byl vyhlášen Evropským rokem zdravotně postižených a o rok 

později, v roce 1996, Evropský parlament přijal Rezoluci o rovných příležitostech pro 

osoby se zdravotním postižením. Východiskem bylo zjištění, že nezaměstnanost osob 

se zdravotním postižením je dvakrát až třikrát vyšší než u ostatních občanů a že osoby 

se zdravotním postižením jsou v Evropské unii diskriminovány. Cílem bylo zamezit 

diskriminaci v pracovní a sociální oblasti.  

 Amsterodamskou smlouvou došlo k největšímu průlomu v problematice 

zdravotního postižení, protože tato smlouva poprvé obsahovala specifický odkaz k této 

problematice. Článek 13 Smlouvy o založení Evropského společenství dává 

Společenství kompetenci k podniknutí akcí v potírání diskriminace z důvodu pohlaví, 

rasového nebo etnického původu, náboženství nebo víry, zdravotního postižení, věku a 

sexuální orientace. Úvodní pochyby o dopadu článku, založené na chybějícím přímém 

účinku a požadavku jednohlasnosti při hlasování rady, brzy odstranil návrh na rychlé 

přijetí antidiskriminačního balíčku.  
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Koncem roku 2000 byly schváleny dvě antidiskriminační směrnice a 

antidiskriminační program.25 Druhá ze zmíněných směrnic, Rámcová směrnice o 

zaměstnání, zakazuje diskriminaci v zaměstnání z různých důvodů, mj. zdravotního 

postižení. Směrnice definuje diskriminaci (z důvodu zdravotního postižení) jako 

diskriminaci přímou a nepřímou, harašení a pokyn k diskriminaci, a taková 

diskriminace se zakazuje v široké škále oblastí, spojených se zaměstnáním a povoláním, 

včetně vysokoškolského vzdělávání. Z hlediska zdravotního postižení, je 

nejzajímavějším ustanovením článek 5, který požaduje odůvodněné přizpůsobení pro 

osoby se zdravotním postižením.  

 V Portugalském Lisabonu v březnu 2000 došlo k zahájení tzv. Lisabonského 

procesu a přijetí Lisabonské strategie pro desetiletí 2000-2010. Lisabonská strategie 

kromě jiného zahrnuje i sociální dimenzi, chce dosáhnout plné zaměstnanosti a 

zdokonalit sociální soudržnost, ukládá členským státům, aby zabránily sociálnímu 

vyloučení osob se zdravotním postižením v oblasti vzdělávání, zaměstnání, zdravotní 

péče a bydlení. Strategie byla následovaná Evropskou sociální agendou, která zavádí 

nové reintegrační a preventivní strategie a předcházení sociálnímu vyloučení. 

 Pomocí Evropského akčního programu pro vyrovnávání příležitostí a Evropské 

strategie pro oblast zdravotního postižení 2004-2010 je v EU řešena problematika 

sociálního začleňování zdravotně postižených osob do společnosti. Každé dva roky je 

Evropskou komisí zpracovávána zpráva o vývoji situace zdravotě postižených osob. 

Poslední z Akčních plánů na roky 2007-2010 stanoví, že hlavními cíli jsou zlepšení 

stávajících pravidel sociálního zabezpečení, odstraňování administrativních bariér, lepší 

využívání portálu pracovních míst Eures a zvyšování informovanosti o práci 

v zahraničí. V posledních dvou letech bylo vytvořeno 6,5 milionů nových pracovních 

míst a dalších 5 milionů mělo být vytvořeno do roku 2009.  

 V žádném případě nesmíme opomenout, že 3. prosinec byl vyhlášen Evropským 

dnem osob se zdravotním postižením v návaznosti na Mezinárodní rok osob se 

zdravotním postižením, který OSN vyhlásila v roce 1992.  

                                                 
25 Směrnice 2000/43/ES zavádějící zásadu rovného zacházení s osobami bez ohledu na rasový nebo 
etnický původ, směrnice 2000/78/ES zavádějící obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a 
povolání, a Rozhodnutí Rady 2000/750/ES zavádějící akční program Společenství pro boj s diskriminací 
(2001 – 2006). 
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Důležitým mezníkem v existenci Evropské unie byl 7. prosinec 2000, kdy došlo 

ve francouzském Nice k přijetí a vyhlášení Charty základních práv EU. V současnosti 

se sice ještě nejedná o právně závazný text, avšak všechny členské státy se zavázaly její 

ustanovení dodržovat. Od roku 2001 předkládá Evropský parlament každoročně zprávu 

týkající se dodržování práv vyjmenovaných v Listině v jednotlivých členských zemích. 

Článek 26 této charty patří k nejdůležitějším, protože mluví o tom, že: „Unie uznává a 

respektuje právo postižených osob na opatření, která jim mají zajistit nezávislost, 

společenskou a profesní integraci a účast na životě společnosti“. 

V roce 2002 se v Madridu konal Evropský kongres o osobách se zdravotním 

postižením. Výsledným dokumentem byla Madridská deklarace, která stanovila cíle 

pro Evropský rok osob se zdravotním postižením. Už v preambuli madridské deklarace 

je stanoveno, že Evropská unie mění postoj z opečovávání osob se zdravotním 

postižením směrem k posilování odpovědnosti osob se zdravotním postižením 

v rozhodování o svém vlastním životě. Osoby se zdravotním postižením mají stejná 

lidská práva jako ostatní občané, avšak způsob, jakým je naše společnost organizována, 

často znamená, že osoby se zdravotním postižením nemohou plně využívat svá lidská 

práva a jsou tudíž sociálně vyloučeny, mají nízký přístup ke vzdělání a zaměstnání. 

Ostatní lidé často reagují na osoby se zdravotním postižením s předsudky, tyto osoby 

jsou často ve společnosti zapomenuty a ignorovány. Charta základních práv EU uznává, 

že k dosažení rovnosti v právech osob se zdravotním postižením je třeba kombinace 

práva na nediskriminaci a práva na podporu a pomoc. Madridská deklarace obsahuje 

několik vizí, které by se měly v budoucnu naplnit. Jak se v ní uvádí, lze je nejlépe 

popsat jako kontrast mezi starým a novým přístupem: 

• od přístupu ke zdravotně postiženým jako objektu pro charitu … k přístupu 

ke zdravotně postiženým jako k poživatelům lidských práv, 

• od přístupu ke zdravotně postiženým jako k pacientům … k přístupu ke 

zdravotně postiženým jako k nezávislým občanům a spotřebitelům, 

• od přístupu, kdy o zdravotně postižených rozhodují úředníci … k přístupu, 

kdy zdravotně postižení o svých právech rozhodují samostatně s vlastní 

odpovědností, 
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• od zaměření na jednotlivé složky fyzického postižení … k odstranění bariér, 

přehodnocení sociálních norem, politik, kultury a k podpoře dostupného 

prostředí, 

• od vidění osob se zdravotním postižením jako závislých a nezaměstnaných 

… ke zdůraznění jejich možností a zavedení aktivních nástrojů podpory, 

• od konstruování ekonomických a sociálních opatření pro některé … ke 

konstrukci přizpůsobitelného prostředí pro všechny, 

• od nadbytečné segregace ve vzdělávání, zaměstnávání a jiných sférách 

života … k integraci osob se zdravotním postižením do hlavního proudu, 

• od pojímání otázek osob se zdravotním postižením jako úzce zaměřených 

otázek pro speciální politiky … k zahrnutí těchto otázek do všeobecné vládní 

politiky. 

Na mysli musíme mít jednu velice důležitou vizi, kterou je zajištění integrace do 

společnosti pro všechny. K jejímu dosažení je potřeba přijmout komplexní 

antidiskriminační legislativu k odstranění existujících bariér a zamezení vzniku nových 

bariér, které by mohly bránit zdravotně postiženým v jejich vzdělání, zaměstnávání a 

přístupu ke zboží a službám, a které by mohly zdravotně postiženým bránit 

v dosahování jejich plného potenciálu v sociální integraci a nezávislosti. Osoby se 

zdravotním postižením musí mít přístup k běžným zdravotním, vzdělávacím, pracovním 

a sociálním službám a ke všem příležitostem, které jsou k dispozici osobám bez 

zdravotního postižení. Je potřeba vynaložit zvýšené úsilí k podpoře zdravotně 

postižených k zaměstnání na hlavním pracovním trhu. Madridská deklarace stanovila, 

že Evropský rok osob se zdravotním postižením by měl být také příležitostí pro zapojení 

zdravotně postižených i jejich rodin do sociálního a politického života společnosti. 

Nesmí docházet k jednání o zdravotně postižených bez zdravotně postižených.26  

 

 

 

                                                 
26 Madridská deklarace 
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1.3       Právní postavení osob se zdravotním postižením v České republice 

 

1.3.1 Vývoj postavení osob se zdravotním postižením v ČR po roce 1989 
 

 

Jedním z otevřených a bolavých problémů českého trhu práce je zaměstnávání 

osob se zdravotním postižením. Zaměstnávání zdravotně postižených není možné 

uskutečnit bez určitých právních opatření pro všechny strany, a to úpravou legislativy. 

Zdravotně postižení mohou být zaměstnáváni v běžných profesích, pokud je například 

přizpůsobeno vybavení pracoviště. Stejně tak jako v každé oblasti zaměstnávání i 

v zaměstnávání osob se zdravotním postižením vzniká celá řada otázek, na které je 

potřeba hledat odpovědi a následně hledat i řešení. Zaměstnávání těchto osob není 

pouze zdravotnickým problémem, ale je to problém i sociální a ekonomický. Cílem 

politiky zaměstnanosti je pokud možno úplná pracovní integrace osob se zdravotním 

postižením v rámci normálního trhu práce. Chráněná pracoviště jsou řešením pro ty, pro 

které je jejich uplatnění na otevřeném trhu práce pro míru jejich zdravotního postižení a 

s tím související výkonností problematické. Zdravotně postižení měli a mají nárok na 

vhodnou výchovu, na pracovní rehabilitaci, na pracovní poradenství, na zabezpečení 

rovné příležitosti v přístupu k odborné přípravě a na zabezpečení příležitosti v získání, 

udržení se a v postupu v zaměstnání. Pracovní uplatnění těchto osob předpokládá 

zvláštní ochranu a podporu. Spočívá to ve vytváření pracovních podmínek 

odpovídajících zdravotnímu stavu, v systému motivačních a kompenzačních opatření 

jak na straně zdravotně postižených, tak i zaměstnavatelů.27 

Po roce 1989 zaznamenala právní úprava zaměstnávání zdravotně postižených 

osob velkých změn. Byl přijat první samostatný zákon o zaměstnanosti pod číslem 

1/1991 Sb.. Až do přijetí tohoto zákona nebyl v oblasti zaměstnanosti žádný právní 

předpis, který by definoval občana se změněnou pracovní schopností. Do té doby byla 

definice zahrnuta pouze v zákoně o sociálním zabezpečení z roku 1956. V problematice 

zaměstnanosti je pojem osoby se změněnou pracovní schopností, kterou používá zákon 

                                                 
27 Karpíšek, Z. K problematice zaměstnávání zdravotně postižených. In: Sociální politika č. 2/1998,  

str. 14 -16 
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o zaměstnanosti z roku 1991 pojmem velice vágním. Zákon přesně stanovoval, kdo je 

občanem se změněnou pracovní schopností. Zákon o zaměstnanosti rozlišoval občany 

se změněnou pracovní schopností a občany se změněnou pracovní schopnosti s těžším 

zdravotním postižením. Občanem se ZPS byl vždy občan, který byl poživatelem 

částečného invalidního důchodu, nebo mu vznikl nárok na částečný invalidní důchod. 

Občané se změněnou pracovní schopností byli většinou osoby starší, s nižším 

vzděláním. Samotné postižení nebylo problémem v pracovním uplatnění těchto osob, 

problémem bylo jeho spojení s dalšími nevýhodami. Pracovněprávní ochrana občanů se 

ZPS nebyla dostatečně podpořena ekonomickou motivací. Často se stávalo, že pro 

občany se ZPS bylo výhodnější pobírat sociální dávky než pracovat v nízko placeném 

zaměstnání a uplatnit se na trhu práce. Ze statistických údajů vyplývá, že zdravotně 

postižení měli a mají zájem pracovat. Více než polovina těchto osob ale preferovala 

důchod před zaměstnáním. Bylo potřeba, aby byl větší rozdíl mezi pracovním příjmem 

a výši sociálních dávek. Příjmová motivace je oslabená tam, kde se sociální dávky blíží 

výši očekávaných mezd. Už v minulosti bylo potřeba, aby se zvýšila úroveň oficiální 

minimální mzdy tak, aby převyšovala oficiální životní minimum. Stát se snažil 

motivovat občany se ZPS k pracovnímu uplatnění například i výší nezdanitelné částky 

základu daně z příjmu. Není možné očekávat od zaměstnavatelů, že budou preferovat 

sociální hledisko před hlediskem ekonomickým. Každý zaměstnavatel se snaží 

maximalizovat své zisky, do této snahy nezapadá mnohdy velice náročné zapojení 

zdravotně postižených do pracovního procesu. I sami zaměstnavatelé se přiklánějí 

k názoru, že největším problémem v zaměstnávání těchto osob je právě nedostatek 

vhodných pracovních míst a také zvýšená pracovněprávní ochrana.  

Pro ty zdravotně postižené, které nebylo možné integrovat do hlavního proudu 

zaměstnání, bylo určeno chráněné zaměstnání, tedy chráněné dílny a chráněná 

pracoviště. Nízká produktivita spojená s nízkou kvalifikací, malou adaptabilitou a 

vysokou absencí z důvodu nemocnosti, to jsou aspekty, které ztěžují pozici chráněného 

zaměstnávání na otevřeném trhu práce.  

Další velmi významnou právní normou v oblasti zaměstnanosti po roce 1989 byl 

zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zaměstnavatelé byli 

povinni zaměstnávat pracovníky na vhodných pracovních místech a umožňovat jim 

získat nebo zvyšovat jejich kvalifikaci, zlepšovat vybavení pracovišť, aby mohli 
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dosahovat pokud možno stejných pracovních výsledků jako ostatní pracovníci a aby jim 

byla práce co nejvíce usnadňována. Na tato ustanovení „starého“ zákoníku práce 

navazovala ustanovení zákona o zaměstnanosti č. 1/1991 Sb., která dále rozvíjela 

povinnosti zaměstnavatelů na úseku zaměstnávání těchto osob. Byl-li zakládán pracovní 

poměr se zaměstnanci se ZPS, docházelo v zájmu jejich intenzivnější ochrany 

k omezení smluvní volnosti. V určitých případech mohl vzniknout pracovní poměr i 

proti vůli zaměstnavatele. „Starý“ zákoník práce dále obsahoval i několik ustanovení 

upravujících zvýšenou podporu a ochranu pro občany se ZPS. Tento zákoník práce ve 

svých ustanoveních přímo definoval diskriminaci na rozdíl od nového zákoníku práce, 

který v podrobnostech odkazuje na antidiskriminační zákon.  

Před vstupem do Evropské unie nebyla legislativa České republiky v rozporu 

s mezinárodně platnými právními dokumenty, ale nebyla komplexní a nevytvářela 

předpoklady pro účinnou motivaci k zaměstnávání zdravotně postižených. Předpoklady 

pro uplatnění na otevřeném trhu práce pro zaměstnávání zdravotně postižených od 

počátku byly horší. Souvisí to s nižší výkonností, ale i vyšší absencí osob se zdravotním 

postižením. Vzdělání těchto osob je často postačující pro práci, kterou by na otevřeném 

trhu práce mohli vykonávat, jejich zdravotní postižení jim ale neumožňuje uplatňovat 

jejích původní kvalifikaci.  

V České republice vznikl v roce 2000 iniciativní a koordinační orgán pro 

obhajobu, prosazování a naplňování práv a zájmů zdravotně postižených, vznikla tzv. 

Národní rada zdravotně postižených ČR (NRZP). NRZP spolupracuje s orgány státní 

správy a samosprávy a mezinárodními organizacemi a institucemi. Je tedy největším a 

nejreprezentativnějším zástupcem organizací osob se zdravotním postižením v ČR. 

V roce 2007 tento orgán zpracoval v rámci Evropského roku zdravotně postižených 

Studii aktuální situace diskriminace osob se zdravotním postižením. Výsledky této 

studie jsou alarmující. Oficiálně se udává nižší nezaměstnanost, než ve skutečnosti v 

komunitě zdravotně postižených je. Zdravotně postižené osoby by rády pracovaly, ale 

netroufají se ani požádat úřady práce o zprostředkování zaměstnání. Tito lidé se 

potýkají i s problémem najít si vhodného lékaře či zdravotnické zařízení, které by je 

přijalo za své pacienty. Důvody mohou být různého druhu, například architektonické 

bariéry, či neschopnost domluvit se se zdravotně postiženým. Tato studie odhalila i 

pozitivní fakt. Zdravotně postižené osoby nemají pocit, že by se jim dostávalo horší 
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zdravotní péče. I tak největším problémem zůstávají architektonické bariéry. Mnohé 

veřejně prospěšné budovy nejsou přizpůsobeny na příchod zdravotně postižené osoby. 

 

1.3.2 Listina základních práv a svobod 

 

 Listina základních práv a svobod (Listina) je součástí ústavního pořádku České 

republiky. Podle článku 26 Listiny má každý právo na svobodnou volbu povolání a 

přípravu k němu, jakož i podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost. Zákonem 

mohou být stanoveny podmínky a omezení pro výkon určitých povolání nebo činností. 

Listina neopomíná právo každého prací získávat prostředky pro své životní potřeby. 

Když se řekne právo na práci, je to chápáno jako právo na zaměstnání a povinnost státu 

podpořit nejenom zaměstnanost, ale stát by měl zajistit i vznik nových pracovních míst. 

Fyzická osoba, která má zájem pracovat, pracovat může a zároveň se o zaměstnání i 

uchází, má právo na zprostředkování zaměstnání, ale má právo i na to, aby jí byly 

poskytnuty i další služby, které jsou stanoveny v zákoně č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Při uplatňování tohoto práva je zakázána 

jakákoliv diskriminace z důvodu pohlaví, sexuální orientace, rasového nebo etnického 

původu, národnosti, státního občanství, sociálního původu, rodu, jazyka, zdravotního 

stavu, věku, náboženství či víry, majetku, manželského či rodinného stavu atd. Je 

nepředstavitelné, aby docházelo k diskriminaci osob se zdravotním postižením při 

ucházení se o zaměstnání pouze proto, že na výkon své práce potřebuje speciální 

podmínky. Za diskriminaci není možno považovat, pokud důvod pro odepření 

zaměstnání spočívá v povaze zaměstnání, pro kterou by právě občan se zdravotním 

postižením nemohl práci vykonávat.  

 S právem na práci úzce souvisí i právo na spravedlivou odměnu a na uspokojivé 

pracovní podmínky. Tato samostatná práva zakotvuje stejně jako Listina základních 

práv a svobod i článek 7 Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních 

právech. Článek 28 Listiny základních práv a svobod je potřeba vykládat spolu 

s článkem 3 odst. 1 Listiny, který stanoví, že základní práva a svobody se zaručují všem 

bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, národního nebo sociálního původu, 

příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. 
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Právo na spravedlivou odměnu za práci a uspokojivé pracovní podmínky musí náležet 

tedy i osobám se zdravotním postižením. Tento článek je v rámci právního řádu 

problematický, jelikož výslovně neposkytuje ochranu osobám se zdravotním 

postižením. Ochrana těchto osob je poskytována pouze podřazením pod „jiné 

postavení“, to je ale nedostačující. 

Osobám se zdravotním postižením, stejně jako ženám a mladistvým se přiznává 

i právo na zvýšenou ochranu zdraví při práci a na zvláštní pracovní podmínky. 

Mladiství a osoby zdravotně postižené mají právo na zvláštní ochranu v pracovně 

právních vztazích a na pomoc při přípravě k povolání. I na tomto místě Listina odkazuje 

na zvláštní zákon, který má stanovit podrobnosti k provedení tohoto ustanovení. 

V tomto ustanovení Listiny není stanoveno, že by se ochrana těmto skupinám osob měla 

poskytovat pouze v soukromoprávních vztazích, lze tedy dovodit, že tyto skupiny osob 

požívají ochrany, i když nevykonávají práci v pracovněprávních vztazích. Podstatný je 

zdravotní stav dané osoby. Podle ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) zákona č. 262/2006 

Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, je zaměstnavatel povinen nepřipustit, 

aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala 

jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti. Znamená to tedy, že zaměstnavatel nesmí 

takové osobě přidělovat takovou práci, stejně tak je povinen zamezit, aby takovou práci 

vykonával. Zákoník práce v ustanovení § 41 stanovuje případy, kdy je zaměstnavatel 

povinen převést na jinou práci a kdy může zaměstnavatel převést zaměstnance na jinou 

práci. Pokud jde o institut převedení na jinou práci, zaměstnavatel je povinen přihlížet 

k tomu, aby práce byla pro zaměstnance vhodná z hlediska jeho zdravotního stavu, 

schopností, či kvalifikace. Tím ale výčet povinností zaměstnavatele zdaleka nekončí. 

Ustanovení § 103 odst. 5 zákoníku práce stanoví, že zaměstnavatel je povinen pro 

zaměstnance, který je osobou se zdravotním postižením, zajišťovat na svůj náklad 

technickými a organizačními opatřeními, zejména potřebnou úpravu pracovních 

podmínek, úpravu pracovišť, zřízení chráněných pracovních míst a dílen, zaškolení 

nebo zaučení těchto zaměstnanců a zvyšování jejich kvalifikace při výkonu jejich 

pravidelného zaměstnání. Nesmíme opomenout také povinnost zaměstnavatele 

projednat s odborovou organizací kromě jiného i opatření k vytváření podmínek pro 

zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postižením, včetně podstatných náležitostí 

péče o zaměstnance, opatření ke zlepšení hygieny práce a pracovního prostředí. S tím 



 

                                                                                                                              39 

souvisí i úprava pracovního prostředí, jeho bezbariérový přístup na pracoviště, užívání 

prostor a zařízení pracoviště. Stavby občanského vybavení musí mít alespoň jeden 

bezbariérový přístup, v částech určených pro užívání veřejností, ke stavbám určeným 

pro zaměstnávání osob s těžkým zdravotním postižením a staveb škol, předškolních a 

školských zařízení se musí pro zrakově postižené osoby vytýčit přirozenými nebo 

umělými vodícími liniemi nebo akusticky. 

 Ustanovení článku 41 Listiny obsahuje taxativní výčet práv, kterých se lze 

domáhat pouze v mezích zákonů, které je provádějí. Pokud se jedná o ustanovení 

Listiny upravující ochranu zdravotně postižených při výkonu práce, stanoví zákony 

nejenom konkrétní způsoby této ochrany, ale vymezují i okruh osob, kterým je 

poskytována. Podle toho, jak se mění politická situace, tak se mění i zákony provádějící 

tato práva.  

 

1.3.3 Zákoník práce 

 

Zákoník práce se zaměstnávání osob se zdravotním postižením ve větší míře 

nevěnuje. V části desáté hlavě čtvrté zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění 

pozdějších předpisů, jsou upraveny zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců, 

zaměstnankyň, zaměstnankyň – matek, zaměstnanců pečujících o dítě, či jinou fyzickou 

osobu, pracovní podmínky mladistvých zaměstnanců a v neposlední řadě i pracovní 

podmínky osob se zdravotním postižením. Zákoník práce v ustanovení § 237 stanovuje, 

že povinnosti zaměstnavatelů k zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postižením 

a k vytváření potřebných pracovních podmínek pro ně stanoví zvláštní právní předpis. 

Tímto zvláštním předpisem je zákon o zaměstnanosti. Právní řád České republiky 

neobsahuje ucelené vymezení pracovních podmínek fyzických osob včetně zdravotně 

postižených. Ačkoliv je úprava pracovních podmínek a zaměstnávání svěřena zákonu o 

zaměstnanosti, bylo by vhodné, kdyby se i zákoník práce ve větší míře zabýval 

pracovními podmínkami osob se zdravotním postižením.  

Zákoník práce se na několika místech věnuje ochraně osob se zdravotním 

postižením. Jedná se především o ochranu osob se zdravotním postižením před 

diskriminací. Ustanovení § 3 odst. 2 zákoníku práce kromě jiných zásad upravuje 
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zásadu rovného zacházení. Zaměstnavatel je povinen zajistit rovné zacházení se 

zaměstnanci a dodržovat zákaz jakékoliv diskriminace zaměstnanců, jakož i fyzických 

osob ucházejících se o zaměstnání. Jak dále vyplývá z ustanovení § 16 odst. 1 zákoníku 

práce, zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, 

pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování za práci a o poskytování jiných 

peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, o odbornou přípravu a o příležitost 

dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání. V pracovněprávních vztazích 

se zakazuje jakákoliv diskriminace, jednak přímá, tak i nepřímá, obtěžování, sexuální 

obtěžování, pronásledování, ale i pokyn k diskriminaci. V zákoníku práce nalezneme i 

výčet případů, které se za diskriminaci nepovažují. Pokud z povahy věci vyplývá, že jde 

o rozdílné zacházení, které je podstatným požadavkem pro výkon práce, nelze toto 

rozdílné zacházení považovat za diskriminaci. Důležitým limitem účelu, který je touto 

výjimkou sledován, je oprávněnost a zároveň i přiměřenost. Za diskriminaci se rovněž 

nepovažují dočasná opatření zaměstnavatele, jejichž účelem je odůvodněno předcházení 

nebo vyrovnávání nevýhod, které osobě vyplývají z příslušnosti k určité skupině. 

Zákoník práce počítá s přijetím tzv. antidiskriminačního zákona, zákona o rovném 

zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých 

zákonů, který by měl zapracovávat právní předpisy evropských společenství a 

navazovat na Listinu základních práv a svobod a mezinárodní smlouvy, které jsou 

součástí právního řádu, vymezovat právo na rovné zacházení a zákaz diskriminace, 

kromě jiného ve věcech pracovních, služebních poměrů, a jiné závislé činnosti, včetně 

odměňování, práva na zaměstnání a přístupu k zaměstnání.28 Zákoník práce opomněl 

vymezit diskriminační důvody. Odkazuje na antidiskriminační zákon, avšak ten 

stanovuje, že výslovný zákaz diskriminace z řady důvodů je stanoven zákoníkem práce. 

Zákoník práce, který nabyl účinnosti 1.1.2007, počítal s přijetím antidiskriminačního 

zákona, ten byl přijat až 17. 6. 2009, kdy poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 

přehlasovala veto prezidenta. Antidiskriminační zákon byl publikován ve Sbírce zákonů 

pod číslem 198/2009 Sb.. Část tohoto zákona by měla nabýt účinnosti 1. 9. 2009, část 

zákona zakotvující Veřejného ochrance práv jako antidiskriminační orgán, by měla 

nabýt účinnosti k 1. 12. 2009. Antidiskriminační zákon č. 198/2009 Sb. v ustanovení § 2 

odst. 3 obsahuje taxativní výčet diskriminačních důvodů, a jsou to kromě zdravotního 

                                                 
28 § 1 antidiskriminačního zákona 
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postižení i rasa, etnický původ, národnost, pohlaví, sexuální orientace, věk, náboženské 

vyznání, víra či světový názor29. Jak je uvedeno výše, zákoník práce neobsahuje výklad 

pojmů přímá a nepřímá diskriminace. Tím nedostatky zákoníku práce ve vztahu 

k diskriminaci nekončí. Zákoník práce neobsahuje ani právní prostředky ochrany před 

diskriminací. V tomto případě zákoník práce opět odkazuje na antidiskriminační zákon, 

který stanovuje, že dojde-li k porušení práv a povinností vyplývajících z práva na rovné 

zacházení nebo k diskriminaci, má ten, kdo byl tímto jednáním dotčen, právo se u soudu 

zejména domáhat, aby bylo upuštěno od diskriminace, aby byly odstraněny následky 

diskriminačního zásahu a aby mu bylo dáno přiměřené zadostiučinění. Pokud by takové 

řešení nepostačovalo, obsahuje antidiskriminační zákon i úpravu práva na náhradu 

nemajetkové újmy v penězích.  

Zákoník práce se dále zabývá problematikou rozvázání pracovního poměru se 

zaměstnancem, který je osobou se zdravotním postižením. Zaměstnavatel, který 

rozvazuje pracovní poměr s takovým zaměstnancem, je povinen tuto skutečnost 

písemně oznámit příslušnému úřadu práce.30 Rozvázání pracovního poměru je určitou 

podskupinou skončení pracovního poměru.  

 

1.3.4 Zákon o zaměstnanosti 

 

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, je 

základním právním předpisem provádějícím právo zdravotně postižených na 

zaměstnání.  Celá část třetí tohoto zákona je věnována zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením.  

Tento zákon vymezuje, kdo je osobou se zdravotním postižením.31 Zákon o 

zaměstnanosti za osobu se zdravotním postižením považuje osobu, která je orgánem 

sociálního zabezpečení uznána plně invalidní (osoba s těžším zdravotním postižením), 

orgánem sociálního zabezpečení uznána částečně invalidní, nebo rozhodnutím úřadu 

práce uznána zdravotně znevýhodněnou. Z pohledu zákona o zaměstnanosti nelze 

zohledňovat posouzení zdravotního stavu jinými institucemi než orgány sociálního 

                                                 
29 § 2 odst. 3 antidiskriminačního zákona 
30 § 48 odst. 5 zákoníku práce 
31 § 67 odst. 2 zákona o zaměstnanosti 
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zabezpečení a úřady práce. Pokud tedy osoba není uznána za plně nebo částečně 

invalidní českým orgánem sociálního zabezpečení či znevýhodněnou úřadem práce, 

nelze ji považovat pro účely zákona o zaměstnanosti za osobu se zdravotním 

postižením. Zahraničním institucím zákon o zaměstnanosti stejné právní postavení 

nepřiznává. Cizinci musí předkládat stejné doklady jako občané České republiky. 

Výjimku lze přiznat pouze fyzické osobě, která byla uznána plně nebo částečně 

invalidní a byl jí přiznán invalidní důchod, plný či částečný, před rozdělením České a 

Slovenské Federativní republiky.  

Pokud je osoba uznána za plně invalidní, je pro ni používán termín „osoba 

s těžším zdravotním postižením“, tedy každá plně invalidní osoba bez ohledu na to, zda 

pobírá nebo nepobírá plný invalidní důchod. Nerozhoduje, zda je plná invalidita 

posouzena podle ustanovení § 39 odst. 1 písm. a) zákona o důchodovém pojištění, tedy 

že schopnost soustavné výdělečné činnosti této fyzické osoby poklesla nejméně o 66 %, 

nebo podle ustanovení § 39 odst. 1 písm. b) stejného zákona, který stanovuje, že fyzická 

osoba je pro své zdravotní postižení schopna soustavné výdělečné činnosti jen za zcela 

mimořádných podmínek. 

Za částečně invalidní se považuje „osoba se zdravotním postižením“ bez ohledu 

na to, zda je její invalidita posouzena podle ustanovení § 44 odst. 1 zákona o 

důchodovém pojištění, tedy že u této fyzické osoby došlo k poklesu soustavné 

výdělečné činnosti nejméně o 33 %, nebo podle odst. 2 uvedeného ustanovení, kdy jsou 

této osobě v důsledku dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu značně ztíženy 

obecné životní podmínky.  

Jak je již výše uvedeno, o statusu osob s těžším zdravotním postižením a osob se 

zdravotním postižením rozhodují orgány sociálního zabezpečení. Naproti tomu o 

statusu osob znevýhodněných rozhodují úřady práce ve správním řízení. V daném 

případě stanovuje zákon o zaměstnanosti, kdo je posuzován jako osoba znevýhodněná.  

Za takovou osobu zákon považuje fyzickou osobu, která sice má zachovanou schopnost 

soustavné výdělečné činnosti, ale jejíž dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, kromě 

medicínského se zohledňuje i věcné hledisko, ji podstatně omezuje v plnohodnotném 

uplatnění na trhu práce. S účinností od 1. 7. 2009 dochází ke změně v posuzování osob 

znevýhodněných. Podkladem pro rozhodnutí úřadu práce bude posudek, který vypracuje 

příslušný orgán sociálního zabezpečení.  
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Z výše uvedeného vyplývá, že zákon o zaměstnanosti je základním právním 

předpisem v oblasti zaměstnávání zdravotně postižených osob. Osoby se zdravotním 

postižením jsou v oblasti zaměstnávání, vzdělání, sociálního zabezpečení, stejně tak 

v přístupu k bydlení, zboží a službám, diskriminovány. Celkové postavení zdravotně 

postižených můžeme charakterizovat jako stabilizované. Případné diskriminační 

tendence jsou pouze výsledkem poměrně nízkého vědomí skutečných problémů 

zdravotně postižených jako skupiny a jednotlivců. Český právní řád neobsahuje 

komplexní definici, která by odpověděla na otázku, koho je třeba považovat za 

zdravotně postiženého. Rozlišit můžeme několik forem diskriminace – diskriminaci 

přímou, nepřímou, obtěžování, neoprávněný postih, ale také pokyn k diskriminaci a 

nabádání na diskriminaci. 

Přímá diskriminace – definována jako jednání nebo opomenutí, při kterém se s osobou 

zachází méně příznivě, než se zachází, zacházelo nebo mohlo zacházet s jinou osobou 

ve srovnatelné situaci. Přímou diskriminaci je tedy jednání, kterým někdo přímo 

znevýhodňuje určitou osobu pro její určitou vlastnost nebo danost (např. upřednostnění 

v zaměstnání). 

Nepřímá diskriminace – představuje navenek neutrální předpis, rozhodnutí, pokyn nebo 

praxi, které znevýhodňují osobu v porovnání s jinou osobou. Nepřímá diskriminace 

není, jestli takový předpis, rozhodnutí, pokyn nebo praxe jsou objektivně odůvodněné 

sledováním oprávněného zájmu a jsou přiměřené a nevyhnutelné pro dosažení takového 

zájmu. Může navenek vypadat jako stejné zacházení, avšak při bližším zkoumání má 

diskriminační efekt. Nepřímá diskriminace nemusí být vždy protiprávná. Existují 

výjimky, kdy může být nepřímá diskriminace odůvodněná sledováním oprávněného 

zájmu, když jsou prostředky na jeho dosažení přiměřené a nevyhnutelné. 

Obtěžování – je takové zacházení s osobou, které tato osoba může odůvodněně 

považovat za nepříjemné, nevhodné, urážlivé a  

• jehož úmyslem nebo následkem je nebo může být snížení důstojnosti této 

osoby nebo vytvoření nepřátelského, ponižujícího nebo zastrašujícího 

prostředí nebo 

• jehož strpění může pokládat za podmínku pro rozhodnutí nebo výkon práv a 

povinností vyplývajících z právních vztahů. 



 

                                                                                                                              44 

Nemusí to být tedy pouze sexuální obtěžování. Mohou to být např. různé schválnosti, 

které zaměstnavatel nebo spoluzaměstnanci dělají na pracovišti své kolegyni nebo 

kolegovi – například nepřiměřené nebo neopodstatněné zadávání úloh, soustavné a 

neopodstatněné kontrolování, pomlouvání, posměšky. Může se to dít například ve škole 

např. tím, že si vyučující na některého ze žáků tzv. „zasedne“. Podstatné je tedy to, jak 

jej vnímá osoba, která je jím dotčená, a ne to, zda ho za závažné považuje osoba, která 

ho produkuje. Je proto důležité, aby osoba, která se domnívá, že je vystavená 

obtěžování, dala včas a jednoznačně najevo, že takové zacházení je pro ni nepřijatelné. 

Neoprávněný postih – konání nebo opomenutí, které je pro osobu, které se týká 

nepříznivé a přímo souvisí  

• s domáháním se právní ochrany před diskriminaci ve jménu svém nebo ve 

jménu jiné osoby, nebo 

• s podáním svědecké výpovědi, vysvětlení, nebo souvisí s jinou účastí této 

osoby v konání ve věcech porušení zásady stejného zacházení.  

Pokyn na diskriminaci  - jednání, které spočívá ve zneužití podřazenosti osoby za 

účelem diskriminace třetí osoby.  

Nabádání k diskriminaci – přesvědčování, utvrzování nebo podněcování osoby k 

diskriminaci třetí osoby.32 

 

 I v rámci společenství byla přijímána antidiskriminační legislativa. 

Nejdůležitější v této oblasti jsou směrnice 2000/43/ES provádějící zásady rovného 

zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasový a etnický původ a směrnice 

2000/78/ES, která je obecným rámcem rovného zacházení při výkonu povolání. Tato 

směrnice by měla stanovit obecný rámec pro boj proti diskriminaci na základě 

náboženského vyznání či víry, zdravotního stavu, věku nebo sexuální orientace. 

Následně byla v roce 2002 přijata směrnice Evropského parlamentu a rady ES 2002/73 

EEC. Touto směrnicí se mění směrnice Rady ES 76/207 EEC o zavedení rovného 

zacházení s muži a ženami pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornou přípravu, 

služební postup a pracovní podmínky.  

                                                 
32 Nadácia otvorenej spoločnosti Eliminácia diskriminácie a podpora rovnakých príležitostí v oblasti 
zamestnávania zdravotne postihnutých osôb. Martin, 2007 
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 Evropská komise se zabývá řešením problému zdravotně postižených v různých 

programech nazývaných Iniciativy Společenství. Jednou z iniciativ je i Iniciativa 

EQUAL. Je jednou ze 4 iniciativ společenství, které byly v programovacím období 

2000 – 2006 spolufinancované ze Strukturálních fondů, jedním z nástrojů na dosažení 

cílů Evropské strategie zaměstnanosti. Evropská komise vyhlásila Iniciativu 

Společenství EQUAL v návaznosti na Iniciativy Společenství ADAPT a 

EMPLOYMENT implementované v minulém programovacím období. Cílem Iniciativy 

je vyvinout a prosadit nástroje na podporu příslušníků znevýhodněných skupin 

(dlouhodobě nezaměstnaných, nízkokvalifikovaných, absolventů škol, starších občanů, 

osob se zdravotním postižením, etnických menšin, žen, azylantů apod.), kteří se 

setkávají s diskriminací či nerovným zacházení buďto přímo v zaměstnání nebo při 

hledání zaměstnání. Jedna z tematických oblastí Iniciativy Společenství EQUAL je 

zaměřena pouze na problematiku sociálního začleňování a pracovního uplatnění 

žadatelů o azyl. Každý členský stát EU, který se chtěl zapojit do Iniciativy Společenství 

EQUAL, musel vypracovat Programový dokument Iniciativy Společenství EQUAL a 

Dodatek programového dokumentu, ve kterých je vytyčena zejména strategie (cíle, 

priority a opatření), implementační struktura a financování Programu. 

 Ze zákonů, které upravují zákaz diskriminace z důvodu zdravotního postižení 

v oblasti zaměstnávání je to zákoník práce, zákon o zaměstnanosti, nově přijatý 

antidiskriminační zákon.  

 Každý zaměstnavatel, který zaměstnává osobu se zdravotním postižením, 

vykazuje zvýšené náklady s tím spojené. Proto se těmto zaměstnavatelům poskytuje 

určitá kompenzace, která má alespoň částečně pokrýt tyto náklady. Úřad práce 

poskytuje zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním 

postižením z celkového počtu svých zaměstnanců příspěvek na podporu zaměstnávání 

těchto osob. Příspěvek se neposkytuje na základě dohody, ale pokud zaměstnavatel 

splní zákonem stanovené podmínky, má na tento příspěvek nárok. Úřad práce vydá 

rozhodnutí o poskytnutí tohoto příspěvku na základě žádosti zaměstnavatele. To, že 

zaměstnavatel zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového 

počtu svých zaměstnanců, je jednou ze základních podmínek na poskytnutí příspěvku. 

Příspěvek náleží zaměstnavateli měsíčně ve výši skutečně vynaložených mzdových 

nákladů na zaměstnance v pracovním poměru, který je osobou se zdravotním 
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postižením a to včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe 

odvedl z vyměřovacího základu tohoto zaměstnance, nejvýše však 8.000 Kč. Příspěvek 

se nevztahuje na osoby se zdravotním postižením, které pracují na základě dohod o 

pracích konaných mimo pracovní poměr. Zaměstnavatel se musí písemnou žádostí 

obrátit na úřad práce nejpozději do konce měsíce následujícího po uplynutí 

kalendářního čtvrtletí. Příspěvek se tedy poskytuje zpětně za uplynulé kalendářní 

čtvrtletí, ale za předpokladu splnění podmínky, kterou je bezdlužnost zaměstnavatele. 

Bezdlužnost zaměstnavatele znamená, že zaměstnavatel nemá v evidenci daní daňový 

nedoplatek, nemá nedoplatky na pojistném a na penále na veřejném zdravotním 

postižení nebo na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a na příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti. S účinností ode dne 4. 7. 2009 se kromě výše uvedeného 

za bezdlužného považuje také zaměstnavatel, který měl k poslednímu dni kalendářního 

čtvrtletí splatné nedoplatky, které nepřesáhly částku 10.000 Kč a byly zaplaceny do 15. 

dne následujícího kalendářního měsíce. Pokud byly nedoplatky zjištěny úřadem práce 

podle ustanovení § 147 zákona o zaměstnanosti, musí být zaměstnavatelem uhrazeny do 

5 pracovních dnů ode dne, kdy se o nich zaměstnavatel od úřadu práce dozvěděl. Tímto 

vstřícným krokem se má umožnit zaměstnavatelům, aby uhradili nedoplatky, o kterých 

nemuseli předem vědět. Tato změna se vztahuje pouze na řízení, která byla zahájena až 

po nabytí účinnosti, tedy na žádosti, které byly podané od 4. 7. 2009 včetně. 

Zaměstnavatel musí svou žádost doplnit o potřebné doklady osvědčující nárok na 

příspěvek. Aby nedocházelo v praxi k situacím, že na jednu osobu se zdravotním 

postižením bude pobírat příspěvek více zaměstnavatelů, zákon o zaměstnanosti 

v ustanovení § 78 odst. 5 stanovuje, že pokud o příspěvek na jednoho zaměstnance, 

osobu se zdravotním postižením, požádá více zaměstnavatelů, je rozhodující datum 

vzniku pracovního poměru. V případě, že osobě se zdravotním postižením vzniknou 

pracovní poměry ve stejný den u více zaměstnavatelů, nenaleží příspěvek ani jednomu 

z nich, jestliže o příspěvek oba žádají. Pokud ale nastane případ, že osoba se zdravotním 

postižením vykonává více pracovních poměrů u stejného zaměstnavatele, zaměstnavatel 

má nárok na poskytnutí příspěvku ve výši součtu mzdových nákladů vynaložených ve 

všech pracovních poměrech tohoto zaměstnance. Ale součet nepřevýší částku 8.000 Kč 

měsíčně. I když zaměstnavatel splní podmínky pro poskytnutí tohoto příspěvku, může 
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nastat situace, kdy mu příspěvek nemůže být poskytnut. Stane se tak v případě, že už 

zaměstnavateli byl poskytnut za čtvrtletí jiný příspěvek, jehož výše se stanoví na 

základě skutečně vyplácených mzdových nákladů na zaměstnance nebo příspěvek při 

přechodu na nový podnikatelský program, nebo za čtvrtletí, ve kterém byl zaměstnanec, 

který je osobou se zdravotním postižením, poživatelem starobního důchodu. O 

příspěvku rozhoduje úřad práce ve správním řízení, a pokud rozhodne, že příspěvek 

bude zaměstnavateli poskytnut, je úřad práce povinen poukázat zaměstnavateli 

příspěvek do 14 kalendářních dnů od nabytí právní moci rozhodnutí. Pokud byl 

příspěvek zaměstnavateli vyplácen neprávem nebo v nesprávné výši, je zaměstnavatel 

povinen odvést poskytnutý příspěvek nebo jeho část do státního rozpočtu. Pro zjištění, 

zda byla podmínka zaměstnání více než 50 % osob se zdravotním postižením na 

celkovém počtu zaměstnanců u zaměstnavatele splněna, je rozhodný průměrný 

přepočtený počet zaměstnanců za kalendářní čtvrtletí. Způsob výpočtu je stanoven 

prováděcím předpisem. Ustanovení § 78 zákona o zaměstnanosti bylo doplněno o 

odstavec 12, který umožňuje tzv. odstranění tvrdosti zákona. Ministerstvo práce a 

sociálních věcí může totiž na žádost zaměstnavatele rozhodnout o prominutí dluhů 

nepřevyšujících částku 10.000 Kč za splnění podmínky, že dojde k uhrazení nedoplatků 

v termínech, které pro splatnost nedoplatků stanovuje ustanovení § 78 odst. 3 písm. b) 

zákona o zaměstnanosti. 

Možnosti pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením a poradenská 

činnost, které upravuje zákon o zaměstnanosti a vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se 

provádí zákon o zaměstnanosti, jsou blíže vymezeny v kapitole 1.4 níže. 
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1.4 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

 

1.4.1. Vzdělávání osob se zdravotním postižením 

 

Důležitou úlohu při hledání vhodného zaměstnání sehrává vzdělání. Vzdělávání 

zdravotně postižených je mnohdy náročnější a složitější. Právo na vzdělání patří mezi 

základní práva každého dítěte na naší planetě. Každé dítě je samozřejmě jedinečnou a 

neopakovatelnou bytostí, která se projevuje svými vlastnostmi, dispozicemi, zájmy, ale 

také rozličnými potřebami, resp. jejich uspokojováním. To se dotýká také oblasti 

vzdělávání, neboť zdaleka ne všechny děti jsou schopny bezproblémově saturovat své 

potřeby v této oblasti. Výchovně - vzdělávací činnost, resp. vlastní proces učení, může 

být pro mnohé děti velmi náročný a způsobovat jim nejrůznější problémy. Specifickou 

skupinu tvoří děti s různými poruchami učení a děti se zdravotním postižením. Aktuálně 

trpí ve světě nějakou poruchou, resp. druhem postižení, dle statistických údajů, zhruba 

jedno dítě z deseti, což je značný počet. Prostředí škol však nemusí vždy připomínat 

ony Komenského „dílny lidskosti“, ale naopak může být místem, kde se dítě (zdravé, 

ale ovšem i s postižením) znenadání ocitne tváří v tvář své jinakosti a uvědomí si své 

znevýhodnění ve vztahu k ostatním dětem. Může to být zkušenost (dokonce i psychické 

trauma), která jej poznamená na celý život…33 Základním cílem je umožnit co 

největšímu počtu dětí a žáků se zdravotním postižením vzdělávat se spolu se zdravými 

dětmi. Důležité je odstranit bariéry ve vzdělávání postižených se zdravými.  

 Příprava na povolání, jež probíhá u zdravotně postižených od dětství, pracovní 

rehabilitace, zaměstnávání i chráněná práce musí směřovat komplexně k základnímu cíli 

– k aktivní politice zaměstnanosti osob se zdravotním postižením. Profesní orientace se 

prolíná celým edukačním procesem již od základní školy. Profesní orientace žáka se 

zdravotním postižením je vysoce náročnou záležitostí a patří do kompetence samotného 

žáka a jeho rodičů, tak školy i příslušných společenských institucí. Důležité je skloubení 

vhodnosti povolání s vlastnostmi a schopnostmi postiženého. Stupeň dosaženého 

                                                 
33 Janovský, J. Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením. Praha: Triton 2001, str. 
67 
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vzdělání má nepochybně vliv na pracovní zařazení lidí a tím vyvolává efekty ve 

struktuře pracovního trhu.  

Školství v České republice probíhalo stejně tak jako jiné oblasti života procesem 

transformace. Cílem této transformace je vytvoření demokratické a humánní školy, 

která by poskytovala všem členům společnosti stejné šance na dosažení odpovídajícího 

stupně vzdělání. Zajišťuje každému občanovi uplatnění práva na rozvoj svých 

individuálních předpokladů. Nejvíce žádanou koncepční změnou po roce 1989 je 

skutečnost, že výchova a vzdělání postižených dětí již není doménou speciálního 

školství a v souvislosti s integračními trendy ve vzdělávání se postupně stává záležitostí 

všech typů škol a školských zařízení. Základním východiskem je nerozlišování dětí na 

handicapované a intaktní a změna v zaměření na dítě v celé šíři jeho osobnosti a 

sociálních vztahů, nikoli se zřetelem na jeho postižení, ať se jedná o handicap zdravotní 

či sociální. Změny, které měly nastat, byly zpracovány v projektu UNESCO „Škola pro 

všechny“ (School for all, 1991), celá řada zemí přejala tyto myšlenky a v České 

republice vyšel v roce 1997 metodický materiál k projektu pod názvem Kurz integrace 

dětí se speciálními potřebami. Speciální vzdělávání se poskytuje žákům, u kterých byly 

speciální vzdělávací potřeby zjištěny na základě speciálně pedagogického, popřípadě 

psychologického vyšetření školským poradenským zařízením a jejich rozsah a 

závažnost je důvodem k zařazení žáků do režimu speciálního vzdělávání. Toto 

vzdělávání se poskytuje i žákům zařazeným do škol zřízených při školských zařízeních 

pro výkon ústavní výchovy a výchovy ochranné. 

Dříve bylo postižení chápáno jako kategorie, nyní se vychází ze stupně a 

hloubky postižení a postižení je chápáno jako dimenze a na speciální potřeby jedince se 

reaguje speciálními podpůrnými opatřeními. Školská legislativa se v České republice 

opírá o program rozvoje vzdělávací soustavy „Kvalita a odpovědnost“ (1994) a 

následně cíle vzdělávací politiky schválila vláda České republiky a vznikl tak Národní 

program rozvoje v České republice - Bílá kniha (2001). Tato bílá kniha je pojala jako 

systémový projekt formulující myšlenková východiska, obecné záměry a rozvojové 

programy, které mají být směrodatné pro vývoj vzdělávací soustavy ve střednědobém 

horizontu. V minulosti se kladl důraz na zabezpečení výchovy a vzdělávání dětí 

s postižením se zdravými vrstevníky v běžných školách. Pro děti, u kterých takový 

způsob vzdělávání nebyl vhodný, bylo a je určeno speciální školství a začalo se 



 

                                                                                                                              50 

postupně přecházet od segregace k integraci. V roce 2005 byl přijat nový školský zákon, 

který umožňuje integrovat žáky s jakýmkoliv postižením pouze s ohledem na potřeby a 

možnosti žáka a podmínky a možnosti školy. Tento zákon zároveň nepřipouští 

osvobození od povinné školní docházky ani u žáků s hlubokou mentální retardací.  

 Začlenění zdravotně postižených občanů do společnosti je ovlivněno 

dlouhodobostí a kontinuitou procesu jejich socializace. Přínosem celoživotního 

vzdělávání u osob se zdravotním postižením je jejich každodenní kontakt s vrstevníky a 

začlenění do společnosti. V základním školství by měla být prioritou integrace a 

vzdělávání zdravotně postižených žáků, ale zachování kontinuity lze docílit 

celoživotním vzděláváním. V navazujícím studiu po základním školství se uplatní pouze 

část zdravotně postižených jedinců, dále však nastane situace, že zdravotně postižení 

jedinci nejsou schopni uplatnit se na trhu práce nebo na chráněném pracovišti a najít si 

odpovídající zaměstnání. Tím pádem může dojít k sociální exkluzi těchto osob, dojde 

k sociálnímu vyloučení, dochází ke stagnaci a postupnému snižování schopností a 

dovedností, které tito jedinci získali během vzdělávacího procesu. Problémem je i 

vzdělávání zdravotně postižených osob ve vysokém školství, zdravotně postižení ztrácí 

kontakt s vrstevníky, ale i okolním světem. Pokud je ztráta kontaktu s nimi dlouhodobá, 

je velice pravděpodobné, že nedojde opět k navázání kontaktu nebo je to složitý proces, 

kterým musí jedinec projít. Zdravotně postižený člověk, který vypadne z procesu 

vzdělávání, nemá zájem a ani potřebu opětovného zapojení se do procesu. Právě proti 

tomu se snaží bojovat celoživotní vzdělávání, snaží se dále rozvíjet nabyté schopnosti a 

dovednosti. Cílem je příprava k životnímu a pracovnímu uplatnění a vytváří prostor pro 

zaměření na rozvoj praktických návyků a dovedností a vede ke zvyšování možností pro 

zisk nové vhodné pracovní pozice. Výsledkem není pouze rozvoj jedince, ale i jeho 

integrace a uplatnění uvnitř společnosti, v běžném i pracovním životě. Ruku v ruce se 

snahou zdravotně postižených jedinců zaměstnat se, jde i finanční motivace 

zaměstnavatelů, aby byli ochotni a schopni zaměstnat co nejvyšší počet zdravotně 

postižených jedinců. V posledních letech se dostává do popředí možnost studia 

zdravotně postižených na vysokých školách, protože vysoké školy udělaly obrovský 

pokrok k plnému zpřístupnění studia.  
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1.4.2. Poradenství při hledání zaměstnání 

 

Poradenství můžeme charakterizovat jako činnost zaměřenou na překonávání 

problémů individua i překážek bránících rozvoji osobnosti. Zároveň je vhodné 

upozornit, že poradenství nemusí být zaměřeno na překonání problému, ale může také 

jít o cílenou činnost vedoucí klienta k přijetí některých osobních omezení i k orientaci 

na jiný (např. v dané situaci více uspokojující) systém hodnot. Problém někdy není 

možné překonat, a proto musíme klienta terapeuticky vést ke „smíření“ se situací a 

k jejímu plnému akceptování, například v případě těžké nemoci.34
 

Každá poradenská činnost by měla být zaměřena především na to, aby rozvíjela 

v individuální míře schopnosti toho kterého člověka a mělo by dojít k maximálnímu 

využití těch funkcí, které jsou postižením ovlivněny jen málo nebo vůbec. Pro ilustraci 

je potřeba uvést, že i Charta zaměstnaneckých práv lidí se zdravotním postižením, která 

je platná ve Velké Británii od 90. let, přiznává zdravotně postiženým lidem právo na 

vybavení, pomoc a podporu nezbytnou k plnohodnotnému a produktivnímu životu 

v zaměstnání. Každá poradenská činnost se rozvíjí nadále zdánlivě autonomně, avšak 

má společný základ s dalšími poradenskými a terapeutickými směry či oblastmi, s nimiž 

kooperuje. Poradensko-rehabilitační péči charakterizuje především schéma „KLIENT 

vs. PORADCE vs. ŘEŠENÍ“. 

Úkolem profesního poradenství je doporučení vhodné a všestranně vyhovující 

profese. Poradci by měli umět poskytovat a užívat takové informace, které umožní 

přizpůsobit profesní volbu reálným schopnostem a předpokladům toho kterého 

znevýhodněného občana. Musí se počítat s takovými hledisky, jako jsou požadavky 

studia, nároky na výkon povolání, či předpoklady k dlouhodobému vykonávání profese. 

Obecným východiskem profesní volby dospívajícího jsou většinou znalosti a informace 

o různých profesích, vlastní školní prospěch, zkušenosti s vlastními výkony v různých 

oblastech a jejich hodnocení, sebehodnocení, přání a očekávání rodičů a v neposlední 

řadě i doporučení školy.35 

                                                 
34 Novosad, L., Novosadová, M. Ucelená rehabilitace lidí se zdravotním, zejména somatickým, 
postižením. Technická univerzita Liberec. Liberec: 2000, str. 20-21 
35 Novosad, L., Novosadová, M. Ucelená rehabilitace lidí se zdravotním, zejména somatickým, 
postižením. Technická univerzita Liberec. Liberec: 2000, str. 51-52 
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Poskytování profesionálního poradenství předpokládá získání určitých 

odborných dovedností, aby pomoc klientovi byla úspěšná. Mnozí odborníci mezi tyto 

dovednosti řadí dialog, týmovou spolupráci a kritiku. Těžiště poradenství spočívá 

v kooperativním procesu, který se cílevědomě koncentruje na řešení pojmenovaného 

problému. Důležité je poměřit poradenství a terapii, resp. čím se od sebe vzájemně 

liší.36 Praxe vymezila dva základní diagnostické postupy v poradenství, a to klinický a 

testový. Klinické nejsou vázány přísnými pravidly a statistickým základem, jsou pružné 

a umožňují lépe poznat individuální případ obměňováním postupů. Zařazujeme sem 

především pozorování, rozhovor, anamnézu a analýzu spontánních produktů. Naproti 

tomu testové postupy jsou prováděny prostřednictvím testu – zkoušky, kde se měří 

výkon v zadaném úkolu. 

Pozorování – může být samostatnou metodou nebo součástí celého poradenství. Je to 

nejpřirozenější metoda, kterou používáme v každé situaci a nepotřebujeme k ní žádné 

nákladné pomůcky. Zachycujeme pouze vzhled, chování doprovázené verbálními a 

motorickými projevy.  

Anamnestická metoda – anamnéza znamená obecně souhrn informací, které získáváme 

z různých zdrojů. Sleduje se vývoj klienta v jeho rodinném, školním, či jiném prostředí.  

Testová metoda – je to nejdůležitější prostředek psychologické diagnostiky. Test je 

objektivní, pokud jsou výsledky nezávislé na osobě, která test provádí. K objektivitě 

patří i vyloučení možnosti zkreslení výsledků. Validita testu je platnost testu, která 

udává, zda test měří skutečně to, co měřit má. Odpovědi v testu jsou registrovány 

předepsaným způsobem.  

Dalším důležitým okruhem je význam práce a podpory k pracovnímu uplatnění. 

Práce je definovaná jako činnost zaměřená na výdělek, zajištění obživy a uspokojení 

dalších potřeb. Z hlediska přínosu pro člověka je význam práce uváděn ve více 

rovinách. Jednak jde o rovinu existenční a materiální, rozvojovou a tvořivou, 

kooperační a socializační, estetickou a kulturní a relaxační. 

Současný systém poradenství v České republice zahrnuje systém institucí 

profesního poradenství. Byla zřízena Speciálně pedagogická centra, která umožňují ve 

                                                 
36 Krejčířová, O., Medvecová, A., Opatřilová, D. Problematika zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením. Praha: Rytmus, 2005, str. 47 
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větší míře provádět profesionální poradenství u populace se zdravotním postižením. 

Nejdůležitější změnou bylo zřizování Informačních a poradenských středisek při 

úřadech práce. Úkolem poradenství pro volbu povolání je doporučení vhodné a 

všestranně vyhovující profese. Poradci by měli umět poskytovat a užívat takové 

informace, které umožní přizpůsobit profesní volbu reálným schopnostem a 

předpokladům toho kterého znevýhodněného občana. Jednak se musí brát v úvahu 

požadavky studia, nároky na výkon povolání, předpoklady k dlouhodobému vykonávání 

profese.  

 V České republice vedle sebe působí v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti dva 

poradenské systémy. Školský poradenský sub-systém a poradenský sub-systém v rámci 

resortu práce. Právě tento sub-systém je významným nástrojem státní politiky 

zaměstnanosti. Soustřeďuje se zejména na řešení otázek souvisejících s optimální 

volbou povolání a s přípravou na něj, s problematikou změny povolání, změny 

kvalifikace a s celou řadou problémů a otázek souvisejících se ztrátou a znovuzískáním 

zaměstnání. Poradenství k volbě povolání byla věnována pozornost už od dvacátých let 

minulého století. Poradenská práce v oblasti trhu práce a zejména péče o nezaměstnané 

je ovšem rozvíjena teprve od počátku 90. let minulého století po vzniku úřadů práce, v 

jejichž rámci byly zřízeny útvary poradenství a rekvalifikace a jejich informační a 

poradenská střediska pro volbu a změnu povolání. Tento sub-systém má 3 úrovně: 

národní, krajskou a úroveň úřadů práce.  

 

Národní úroveň – centrální úroveň je tvořena Ministerstvem práce a sociálních věcí 

(MPSV), přesněji Správou služeb zaměstnanosti, která řídí úřady práce v celé republice. 

MPSV zabezpečuje ve spolupráci s ostatními subjekty činnými na trhu práce státní 

politiku zaměstnanosti, přijímá opatření na podporu a dosažení rovného zacházení s 

muži a ženami, s osobami bez ohledu na jejich rasový nebo etnický původ, s osobami se 

zdravotním postižením a s dalšími skupinami osob, které mají ztížené postavení na trhu 

práce, pokud jde o přístup k zaměstnání, rekvalifikaci, přípravě k práci a 

specializovaným rekvalifikačním kurzům, a přijímá opatření pro zaměstnávání těchto 

osob, koordinuje jednotlivé programy a opatření k zajištění priorit v oblasti 

zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů v souladu s Evropskou strategií zaměstnanosti. 

Nedílnou součástí je i poskytování informačních, poradenských a zprostředkovatelských 
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služeb na trhu práce. Sleduje a vyhodnocuje situaci na trhu práce a přijímá opatření k 

ovlivnění nabídky a poptávky na trhu práce. 

 

Krajská úroveň – dochází k řešení optimalizace sítě oborů a škol, tvorby programů 

regionálního rozvoje, pravidelné informování škol a odboru školství příslušného 

krajského úřadu o nezaměstnaných absolventech škol celého kraje. 

 

Úroveň úřadů práce – kromě jiného realizují státní politiku zaměstnanosti na 

příslušném území, jako např. prevence nezaměstnanosti, zpracovávají koncepce vývoje 

zaměstnanosti, provádějí zprostředkování zaměstnání uchazečům a zájemcům o 

zaměstnání a poskytují fyzickým osobám a zaměstnavatelům poradenské, informační a 

další služby v oblasti zaměstnanosti a volby povolání: 

 

• úsek poradenství 

• úsek poradenství pro volbu povolání 

• úsek EURES 

• úsek rekvalifikací 

 

Úřad práce může na základě dohody zabezpečovat některé poradenské služby 

prostřednictvím odborných zařízení, například pedagogicko-psychologických poraden a 

bilančně diagnostických pracovišť a hradit náklady spojené s touto činností. V této 

oblasti působí také více než 300 soukromých personálních agentur, které získávají na 

základě žádosti povolení ke zprostředkování zaměstnání od MPSV.  

V České republice se v praxi vytvořily dva základní typy aktivizačního 

poradenského programu pro osoby se zdravotním postižením: 

• typ A – aktivizační poradenský program pro osoby se zdravotním postižením 

• typ B – aktivizační poradenský program pro osoby s mentálním postižením 

 

Aktivizační poradenský program pro OZP – typ A 

Tato forma poradenské činnosti probíhá skupinově. Úřad práce ji může 

realizovat z interních nebo externích zdrojů dle svých finančních a personálních 

možností. Osobám se zdravotním postižením se prostřednictvím zprostředkovatelů 
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úřadů práce tato možnost poradenství nabízí. Následně by měla proběhnout informační 

výběrová schůzka. Účelem této schůzky je seznámení s obsahem programu a motivace 

k účasti na něm. Dalším krokem je individuální pohovor s odborníkem a cílem je zjistit 

postoj klientů k programu. Ideální počet skupinového poradenství se pohybuje v 

rozmezí 8 - 12 osob. Každý aktivizační poradenský program má své cíle, které by měly 

být naplněny. Kromě jiného je to zlepšení orientace klientů v oblasti vyhledávání 

vhodného zaměstnání, osvojení si dovedností potřebných pro uplatnění se na trhu práce 

i v osobním životě prostřednictvím modelových situací, klienti by se měli lépe 

orientovat v nabídkách zaměstnání, interpretovat získané poznatky do aktuálních situací 

a možností v rámci trhu práce, či přispět k vyšší motivaci k pracovnímu uplatnění 

klientů. 

 

Poradenský program pro OZP – typ B 

Pro osoby s mentálním postižením jsou velmi náročná témata vyžadující vyšší 

míru abstraktního myšlení. Pro tuto skupinu jsou také velmi vhodná témata, jako je 

např. společenské chování, efektivní organizace času apod. Cíle tohoto poradenského 

programu jsou obdobné jako u typu A. 

Cílová skupina je stejná, jsou to osoby se zdravotním postižením, tyto osoby 

jsou znevýhodněny na otevřeném trhu práce, protože při výběru povolání jsou omezeny 

svým zdravotním postižením. Často se stává, že osoby se zdravotním postižením 

selhávají při hledání zaměstnání a to pro ně bývá často nemotivující a časová prodleva 

mezi stálými pracovními místy snižuje i jejich kvalifikační připravenost a tím se 

oddaluje jejich reálný nástup do zaměstnání. Opakovaná státní pomoc při ztrátě 

zaměstnání (evidence na úřadu práce, vyplácení dávek v nezaměstnanosti a dalších 

sociálních dávek) bez individuální analýzy příčin neúspěchu při hledání, popř. setrvání 

v zaměstnání je velmi nákladná, jak finančně, tak časově, přitom však je procentuálně 

neúspěšná. 
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1.4.3 Možnosti pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením na 

trhu práce 

 

Práce je pro člověka velmi důležitá. Zajišťuje mu nejen prostředky pro život, ale 

je prostředkem k nezávislosti a soběstačnosti. Práce je atributem dospělosti a 

samostatnosti každého člověka, bez ohledu na to, jestli se jedná o člověka zdravého 

nebo se zdravotním postižením. Pokud dojde ke správné stimulaci a podpoře zdravotně 

postižených i těžce zdravotně postižených osob, je možnost těchto lidí uplatnit se na 

otevřeném trhu práce velice reálná. Možnosti pracovního uplatnění závisí i na množství 

a velikosti a druhu bariér, které musí OZP překonávat v každodenním a nejen 

pracovním životě. Handicapované osoby musí nejčastěji překonávat bariéry fyzické, 

protože tyto osoby mají mnohdy omezenou svobodu pohybu. Bariéry fyzické, zejména 

architektonické jsou následovány bariérami psychickými. Psychika OZP je oslabená 

přítomností handicapu. Zaměstnavatelé nedokážou překonat předsudky, které se spájejí 

s osobami se zdravotním postižením. Vyššímu pracovnímu uplatnění OZP brání i nižší 

vzdělání, které se v posledním období u handicapovaných zvyšuje. K možnostem 

pracovního uplatnění OZP zařazujeme především: 

 

Podporované zaměstnávání 

Podporované zaměstnávání (PZ) je jednou z forem pracovního a sociálního 

uplatnění pro lidi znevýhodněné na trhu práce. Podporované zaměstnávání vzniklo 

v sedmdesátých letech 20. století ve Spojených státech amerických, o něco později pak 

v Kanadě. Původně vzniklo jako možnost integrace lidí s mentálním postižením. 

V dalších letech se pak myšlenka podporovaného zaměstnávání rozšiřovala do Evropy. 

Do České republiky přišla tato myšlenka na začátku 90. let minulého století. V současné 

době existuje v České republice Česká unie pro podporované zaměstnávání, která je 

členem Evropské unie pro podporované zaměstnávání. Jelikož zákon o zaměstnanosti 

neposkytuje definici PZ, o definici se pokusila alespoň již zmiňovaná Česká unie pro 

podporované zaměstnávání. Definuje podporované zaměstnání jako časově omezenou 

službu lidem, kteří hledají placené zaměstnání v běžném pracovním prostředí. Jejich 

schopnosti získat a udržet si zaměstnání jsou přitom z různých důvodů omezeny do té 

míry, že potřebují individuální dlouhodobou podporu poskytovanou před nástupem i po 
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nástupu do práce. PZ je představováno pracovními konzultanty, kteří pomáhají 

handicapovanému identifikovat jeho pracovní potenciál a na základě toho mu pomáhají 

najít adekvátní pracovní místo. Identifikačními znaky podporovaného zaměstnávání 

jsou: 

• okamžité umístnění na pracovní místo, 

• trénink na pracovníka přímo na pracovišti, 

• konkurence schopná práce, 

• zaměstnání v běžném pracovním prostředí, 

• průběžná podpora, 

• „na míru šitá“ podpora, 

• aktivní přístup uživatele služeb podporovaného zaměstnávání.37  

Podporované zaměstnávání je určeno lidem, kteří chtějí pracovat na otevřeném 

trhu práce, na běžném pracovišti, kde většina zaměstnanců v oblasti pracovního 

uplatnění není znevýhodněná. Obecnými kriterii jsou především zájem a motivace 

tohoto uchazeče.  

Dalšími možnostmi jsou stacionáře, centra denních aktivit, chráněná pracoviště a 

chráněné dílny, výrobní družstva, u nás nazývána také výrobní družstva invalidů. 

V těchto zařízeních pracují především lidé, kteří jsou nějakým způsobem znevýhodněni. 

Instituce jsou zřizovány pro osoby s postižením a obvykle každá instituce přijímá 

zájemce s určitým typem a stupněm zdravotního postižení. V systému podporovaného 

zaměstnání se člověk se zdravotním postižením setkává s lidmi běžné populace. Na 

chráněných pracovištích bývá obvykle určitý pracovní program a pracovní činnost, 

které musí každý pracovník zvládnout. V tomto systému se hledá takové pracoviště či 

činnost, které uchazeč o zaměstnání chce a může dělat. Oproti chráněnému prostředí se 

v podporovaném zaměstnání člověk učí pracovním i sociálním dovednostem 

s individuální podporou přímo na pracovišti.  

 

Zákon o zaměstnanosti je nejkomplexnější normou, která upravuje zaměstnávání 

osob se zdravotním postižením. Tento zákon nejenže vymezuje kategorie osob se 

zdravotním postižením, ale upravuje i další aspekty zaměstnávání těchto osob. Úřady 

                                                 
37 Novosad, L., Novosadová, M. Ucelená rehabilitace lidí se zdravotním, zejména somatickým, 
postižením. Technická univerzita Liberec. Liberec: 2000, str. 18 
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práce vedou evidenci osob se zdravotním postižením a při této činnosti nakládají s jejich 

identifikačními údaji, ale i s údaji, které se týkají jejich zdravotního stavu. Úřady práce 

tedy disponují oprávněními evidovat tyto údaje. Některé z údajů podléhají ochraně 

poskytované zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 

zákonů.  

 

Pracovní rehabilitace 

Zákon o zaměstnanosti přiznává osobám se zdravotním postižením právo na 

pracovní rehabilitaci.38 Toto právo náleží každé osobě se zdravotním postižením. 

Pracovní rehabilitace je souvislá činnost zaměřená na získání a udržení vhodného 

zaměstnání osoby se zdravotním postižením, kterou na základě její žádosti zabezpečují 

úřady práce a hradí náklady s ní spojené. Hlavním cílem tedy je, aby osoba se 

zdravotním postižením získala vhodné zaměstnání a udržela si ho. Pracovní rehabilitace 

zahrnuje především poradenskou činnost zaměřenou na volbu povolání, volbu 

zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti, teoretickou a praktickou přípravu pro 

zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, zprostředkování, udržení a změnu 

zaměstnání, změnu povolání a vytváření vhodných podmínek pro výkon zaměstnání 

nebo jiné výdělečné činnosti. Jde o demonstrativní výčet jednotlivých forem pracovní 

rehabilitace. Jsou to aktivity zaměřené jednak přímo na osobu se zdravotním postižením 

a jednak na podporu zaměstnavatele při vytváření vhodných pracovních podmínek pro 

osobu se zdravotním postižením pomocí nástrojů a opatření aktivní politiky 

zaměstnanosti. Nejprve dojde k sestavení individuálního plánu, podle kterého je 

pracovní rehabilitace realizována. Na jeho sestavování se podílí odborná pracovní 

skupina sestavená na úřadu práce za součinnosti osoby se zdravotním postižením. Do 

programu pracovní rehabilitace mohou být na základě doporučení lékaře zařazeny také 

osoby, které jsou uznány osobami dočasně neschopnými práce, zařazení ale nesmí být 

v rozporu s jejich zdravotní způsobilostí. Osoby se zdravotním postižením, které se 

účastní pracovní rehabilitace mimo pracovněprávní vztah, musí mít zajištěnou 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na obdobné úrovni jako zaměstnanci. Některá 

ustanovení zákoníku práce se na ně použijí přímo, některá přiměřeně. Pracovní 

                                                 
38 § 69 odst. 1 zákona o zaměstnanosti 
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rehabilitace se uskutečňuje na základě dohody o zabezpečení pracovní rehabilitace 

uzavřené mezi úřadem práce a právnickou osobou, která má pracovní rehabilitaci jako 

celek nebo její část zabezpečovat. Tuto dohodu lze vypovědět zejména proto, že nejsou 

plněny její podmínky nebo v případě, že vznikne překážka znemožňující dokončení 

pracovní rehabilitace. Cílem rehabilitace je minimalizovat přímé důsledky trvalého 

nebo dlouhodobého zdravotního postižení, především posilováním zbytkových funkcí 

organismu, rozvoje vědomostí, pracovních schopností a návyků k uplatnění ve zvolené 

profesi, nácvikem dovedností soběstačností a vykonávání pro život nezbytných činností 

jiným, náhradním způsobem.39 

  

Teoretická a praktická příprava pro zaměstnání a jinou výdělečnou činnost osob se 

zdravotní postižením zahrnuje: 

• přípravu na budoucí povolání podle zvláštních předpisů, 

• přípravu k práci, 

• specializované rekvalifikační kurzy. 

 

Příprava k práci 

Přípravou k práci nazýváme cílenou činnost směřující k zapracování osoby se 

zdravotním postižením na vhodné pracovní místo z hlediska jejího zdravotního stavu a 

k získání znalostí, dovedností a návyků nutných pro výkon zvoleného zaměstnání nebo 

jiné výdělečné činnosti. Příprava k práci je časově přímo ohraničená a trvá nejdéle 24 

měsíců, doba je dostatečně dlouhá na to, aby se osoba se zdravotním postižením zaučila 

a mohla vykonávat vhodné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost odpovídající 

jejímu zdravotnímu stavu. Provádí se na pracovištích zaměstnavatele, která jsou 

přizpůsobena zdravotnímu stavu této osoby, a může být prováděná s podporou asistenta, 

protože provádění přípravy k práci vyžaduje určité zkušenosti se zaměstnáváním osob 

se zdravotním postižením, které nemusí každý zaměstnavatel mít. Asistent může být 

zaměstnancem stejného zaměstnavatele nebo si zaměstnavatel může službu asistenta 

objednat od specializované právnické osoby nebo fyzické osoby. Náklady spojené 

s činností asistenta jsou náklady spojené s pracovní rehabilitací, tyto náklady hradí úřad 

                                                 
39 Národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením. 
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práce. Příprava k práci se realizuje na základě dohody uzavřené mezi úřadem práce a 

osobou se zdravotním postižením. Z dohody musí být zejména zřejmé, co je obsahem 

přípravy k zaměstnání, jak dlouho bude trvat a kdo a jakým způsobem ji bude 

zabezpečovat a jak budou ověřeny získané znalosti a dovednosti. Pokud osoba, která se 

účastní přípravy k práci, nepobírá dávky nemocenského pojištění a ani starobní důchod, 

mzdu nebo plat, náhradu mzdy nebo platu, náleží jí podpora při rekvalifikaci i 

v případě, že není vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání. Nelze opomenut ani to, že 

i dohoda o provádění pracovní rehabilitace musí mít zákonem stanovené náležitosti. 

Osoby se zdravotním postižením se mohou účastnit i specializovaných 

rekvalifikačních kurzů. Kurzy jsou uskutečňovány za stejných podmínek jako 

rekvalifikace. Specializovanost těchto kurzů spočívá především v tom, že rekvalifikace 

je zaměřena na činnost, kterou může osoba vykonávat vzhledem ke svému zdravotnímu 

postižení a rekvalifikační zařízení je přizpůsobeno účasti osob se zdravotním 

postižením. Dohoda o rekvalifikaci, kterou úřad práce uzavírá s osobou se zdravotním 

postižením je stejná, jako uzavírá i v případě, že zabezpečuje rekvalifikaci uchazečům o 

zaměstnání. Na základě této dohody jsou pak účastníkovi specializovaného 

rekvalifikačního kurzu hrazeny prokázané nutné náklady spojené s rekvalifikací.  

 

Další možností provádění přípravy k práci jsou chráněné pracovní dílny a 

chráněná pracovní místa právnické nebo fyzické osoby nebo vzdělávací zařízení státu, 

územních samosprávných celků, církví, náboženských společností, občanských sdružení 

a dalších právnických a fyzických osob. Chráněná pracovní místa a chráněné pracovní 

dílny jsou pracoviště určená k zaměstnávání osob se zdravotním postižením a byla 

vytvořena zaměstnavateli na základě dohody s úřadem práce. Osoby se zdravotním 

postižením na těchto pracovištích získávají mimo pracovněprávní vztah praktické 

dovednosti a návyky, které po ukončení přípravy k zaměstnání využijí v rámci svého 

nového zaměstnání. Ve vzdělávacích zařízeních získávají osoby se zdravotním 

postižením zejména teoretické znalosti potřebné pro výkon vybraného vhodného 

zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti.  
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Chráněné pracovní místo 

Chráněné pracovní místo je pracovní místo vytvořené zaměstnavatelem pro 

osobu se zdravotním postižením na základě písemné dohody s úřadem práce. Musí být 

provozováno po dobu nejméně 2 let ode dne sjednaného v dohodě a zaměstnavateli je 

úřadem práce poskytnut příspěvek. Zaměstnavatel vrátí úřadu práce příspěvek nebo jeho 

poměrnou část odpovídající době, kterou nesplnil. Je potřeba toto ustanovení chápat tak, 

že chráněné pracovní místo musí po tuto dobu reálně fungovat, musí být obsazeno 

zaměstnancem se změněnou pracovní schopností, který zásadně skutečně vykonává pro 

zaměstnavatele sjednaný druh práce. Výše příspěvku dohodnutá v dohodě odpovídá 

předpokládaným výdajům, které bude muset zaměstnavatel na vytvoření tohoto 

chráněného pracovního místa vynaložit. Maximálně může však výše příspěvku činit 

osminásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí 

předchozího kalendářního roku pro osobu se zdravotním postižením a pro osobu 

s těžkým zdravotním postižením je to dvanáctinásobek průměrné mzdy v národním 

hospodářství na uvedené období. Tento násobek se zvyšuje v případě, že zaměstnavatel 

na základě jedné dohody s úřadem práce zřizuje 10 a více chráněných pracovních míst. 

Výše příspěvku tak činí maximálně desetinásobek průměrné mzdy v národním 

hospodářství, pokud jde o osobu se zdravotním postižením a maximálně čtrnáctinásobek 

průměrné mzdy pokud jde o osobu s těžkým zdravotním postižením. Musí být splněn 

předpoklad, že zaměstnavatel nemá v evidenci daní daňový nedoplatek, nemá 

nedoplatky na pojistném a na penále na veřejném zdravotním postižení nebo na 

pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a na příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti. Výjimkou jsou případy, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není 

v prodlení se splácením splátek nebo povoleno posečkání daně. Z toho můžeme 

vyvodit, že je potřeba splnit podmínku bezdlužnosti zaměstnavatele. Příspěvek se 

poskytuje na základě žádosti zaměstnavatele o příspěvek, která musí mít náležitosti 

stanovené zákonem a uzavřené dohody mezi úřadem práce a zaměstnavatelem. Úřad 

práce je povinen v dohodě rozlišit podmínky, které musí být splněny pro poskytnutí 

příspěvku. Následně úřad práce kontroluje plnění stanovených podmínek. 

Zaměstnavatel se pak v dohodě zavazuje provést ve sjednaném termínu vyúčtování 

poskytnutého příspěvku. Dohodu je možné vypovědět zejména proto, že úřad práce 

zjistí, že zaměstnavatel neplní podmínky v ní sjednané.  
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Chráněné pracovní místo může na základě dohody s úřadem práce vytvořit 

osoba se zdravotním postižením sama pro sebe v případě, že se rozhodne vykonávat 

samostatnou výdělečnou činnost. Podmínky platí stejně, jako u zaměstnavatele, ale 

s jedinou výjimkou. Pokud tato osoba přestane vykonávat samostatnou výdělečnou 

činnost ze zdravotních důvodů, nemusí vrátit poskytnutý příspěvek. Dále je možno 

poskytovat příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů na chráněné pracovní 

místo, jednak zaměstnavateli, ale i osobě samostatně výdělečně činné. Jedná se o 

nejběžnější provozní náklady, které zaměstnavateli vznikají při provozování chráněného 

pracovního místa. 

 

Chráněná pracovní dílna 

Chráněné pracovní dílny většinou zaměstnávají osoby s těžším zdravotním 

postižením, kombinovanými vadami, převážně v kombinaci s mentálním postižením a 

také osoby s žádnou nebo jen velmi nízkou kvalifikací. Úlohou chráněných dílen je 

připravit lidi s handicapem na práci v běžném zaměstnání, anebo při přechodu 

z chráněné dílny na otevřený trh práce. Chráněné dílny musí být přizpůsobeny 

příslušnému handicapu lidí, kteří tam pracují. Je to příležitost na pracovní uplatnění pro 

těžce handicapované osoby, u nichž je nepravděpodobné nebo téměř vyloučené, že by 

mohly participovat na otevřeném trhu práce. Chráněná dílna je sice příležitost pro 

pracovní uplatnění handicapovaných osob, ale znamená pro ně zároveň i vyloučení 

z otevřeného trhu práce.  

Zákon o zaměstnanosti upravuje i problematiku chráněných pracovních dílen. 

Chráněnou pracovní dílnu definuje jako pracoviště zaměstnavatele, vymezené na 

základě dohody s úřadem práce a přizpůsobené pro zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením, kde je v průměrném ročním přepočteném počtu zaměstnáno nejméně 60 % 

těchto zaměstnanců. Doba, po kterou musí být chráněná pracovní dílna provozována, je 

nejméně 2 roky a na její zřízení je úřadem práce poskytován příspěvek. Výše příspěvku 

je stanovena stejně jako při zřizování chráněného pracovního místa a stejně tak musí být 

i splněna podmínka bezdlužnosti zaměstnavatele. O vytvoření pracovní chráněné dílny 

se uzavírá mezi úřadem práce a zaměstnavatelem dohoda, ve které jsou specifikovány 

podmínky pro poskytnutí příspěvku. Podmínky jsou rozděleny na podmínky, jejichž 
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porušení je postihováno odvodem za porušení rozpočtové kázně podle zvláštního 

zákona, ostatní podmínky, jejichž porušení je postihováno odvodem za porušení 

rozpočtové kázně podle zvláštního právního předpisu a další podmínky, jejichž 

nedodržení není porušením rozpočtové kázně podle zvláštního předpisu. Stejné je 

rozdělení podmínek při uzavírání dohody o poskytnutí příspěvku na zřízení chráněného 

pracovního místa. Pokud dojde k porušení, které se považuje za porušení rozpočtové 

kázně, úřad práce předá celý případ příslušnému finančnímu úřadu k postupu podle 

zákona o rozpočtových pravidlech. Úřad práce může zaměstnavateli poskytnout i 

příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněné pracovní dílny. Příspěvek 

se poskytuje za předpokladu bezdlužnosti zaměstnavatele, poskytuje se jako procento 

z předpokládaných provozních nákladů a je poskytován zálohově čtvrtletně.  

Pro úplnost je potřeba dodat, že ve prospěch osob se zdravotním postižením 

existují i jiná opatření než ta, které je zvýhodňují na otevřeném trhu práce. 

Zaměstnavatelům zákon umožňuje, aby na základě ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., 

o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, uplatnili slevu na daních za každou 

zaměstnanou zdravotně postiženou osobu. Stejně tak jsou zaměstnavatelé, kteří 

zaměstnávají více než 50 % občanů se zdravotním postižením, pokud celkově 

zaměstnávají více než 25 zaměstnanců, oprávněni uplatnit slevu ve výši poloviny daně.  

 

1.4.4 Práva a povinnosti zaměstnavatelů vůči osobám se zdravotním 

postižením 

 

Práva zaměstnavatele 

Zákon o zaměstnanosti ve svých ustanoveních pamatuje i na práva a povinnosti 

zaměstnavatelů. Zaměstnavatel je podle ustanovení zákona o zaměstnanosti oprávněn 

požadovat od úřadu práce informace a poradenství v otázkách spojených se 

zaměstnáváním osob se zdravotním postižením, je dále oprávněn požadovat součinnost 

při vyhrazování pracovních míst, které jsou vhodné pro osoby se zdravotním 

postižením. V tomto případě jde hlavně o spolupráci s odborníky při vytipování 

pracovních míst, které jsou vhodné pro zaměstnání osoby se zdravotním postižením. 
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Zaměstnavatel je také oprávněn požadovat od úřadu práce spolupráci při vytváření či při 

řešení přizpůsobování pracovních míst a podmínek pro osoby se zdravotním postižením.  

 

Povinnosti zaměstnavatele 

 Zaměstnavatel má nejen práva, ale i povinnosti v oblasti zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením. Zaměstnavatelé jsou povinni hlásit úřadu práce a vést evidenci 

pracovních míst zvláště vhodných či přímo vyhrazených pro osoby se zdravotním 

postižením, pracovat na rozšiřování možnosti zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením tím, že budou individuálně přizpůsobovat pracovní místa a podmínky osob 

se zdravotním postižením, ale i vyhrazovat pracovní místa pro tyto osoby. V této oblasti 

je velice významná pomoc lékaře závodní zdravotní péče, který může výrazným 

způsobem přispět k vytipování vhodných pracovních míst a podmínek osob se 

zdravotním postižením. Zaměstnavatelé jsou povinni spolupracovat s úřadem práce i 

v oblasti zajišťování pracovní rehabilitace. Zaměstnavatel vytváří podmínky, aby osoba 

se zdravotním postižením mohla úspěšně absolvovat pracovní rehabilitaci. Není možné 

opomenout povinnost zaměstnavatele vést evidenci osob se zdravotním postižením, 

které zaměstnává, jde zejména o povinnosti, které mají evidenční charakter pro 

kontrolní a statické účely.  

Aby se zajistila zaměstnanost občanů se zdravotním postižením i v kolektivu 

zdravých spolupracovníků, na otevřeném trhu práce a nejenom v chráněných dílnách, 

zákon o zaměstnanosti stanovuje povinný podíl osob se zdravotním postižením 

z celkového počtu zaměstnanců zaměstnavatele, který zaměstnává více než 25 

zaměstnanců v pracovním poměru. Tento povinný podíl činí 4 %. Zákon o 

zaměstnanosti v ustanovení § 81 odst. 2 myslí i na zaměstnavatele, kteří nemohou 

naplnit povinný podíl skutečným zaměstnáváním osob se zdravotním postižením, a jde 

o tzv. nepřímá plnění, která jsou rovnocenná s přímým zaměstnáváním osob se 

zdravotním postižením. Tito zaměstnavatelé mají několik možností, jak naplnit povinný 

podíl, který jim stanovuje zákon. Zaměstnavatelé mohou plnit povinný podíl 

zaměstnáváním v pracovním poměru, pokud tato možnost nepřipadá v úvahu, pak může 

dojít k odebírání výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více než 

50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním 
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zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb chráněných 

pracovních dílen provozovaných občanským sdružením, státem registrovanou církví 

nebo náboženskou společností nebo právnickou osobou evidovanou podle zákona 

upravujícího postavení církví a náboženských společností nebo obecně prospěšnou 

společností nebo zadáváním zakázek těmto subjektům nebo odebíráním výrobků nebo 

služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně 

činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám. 

Pokud není možné plnit povinný podíl výše uvedenými dvěma způsoby, lze povinný 

podíl plnit ještě odvodem do státního rozpočtu, nebo vzájemnou kombinací všech tří 

způsobů. Je potřeba zdůraznit, že plnění povinného podílu odvodem do státního 

rozpočtu není sankcí, je to pouze jedna z možností plnění, protože ne všichni 

zaměstnavatelé vzhledem k charakteru své činnosti mohou plnit povinný podíl výše 

uvedenými dvěma možnostmi. Plnění povinného podílu odvodem do státního rozpočtu 

je specifické a tato možnost není poskytnuta všem zaměstnavatelům. Zákon tuto 

možnost upírá zaměstnavatelům, kteří jsou organizačními složkami státu nebo jsou 

státem zřízení. Rozhodným ukazovatelem pro plnění povinného podílu je průměrný 

roční přepočet počtu zaměstnanců a jeho výpočet je stanoven prováděcím předpisem. 

Výše odvodu do státního rozpočtu činí za každou osobu se zdravotním postižením, 

kterou měl zaměstnavatel zaměstnat, 2,5 - násobek průměrné měsíční mzdy v národním 

hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku, v němž povinnost plnit 

povinný podíl osob se zdravotním postižením vznikla. Odvod do státního rozpočtu se 

poukazuje do 15. února následujícího roku do státního rozpočtu prostřednictvím úřadu 

práce podle sídla zaměstnavatele, který je právnickou osobou nebo bydliště 

zaměstnavatele, který je fyzickou osobou. Pokud zaměstnavatel s více než 25 

zaměstnanci v pracovním poměru nesplní povinnost povinného podílu 4 %, může mu 

být stanovená povinnost odvodu do státního rozpočtu podle zvláštního právního 

předpisu a tím předpisem je zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění 

pozdějších předpisů. Pokud zaměstnavatel povinnost odvodu do státního rozpočtu 

uloženou rozhodnutím úřadu práce nesplní, uloženou povinnost vymáhá celní úřad. 

Zákon o zaměstnanosti stanovuje ještě jednu povinnost týkající se plnění povinného 

podílu, a to oznamovací povinnost zaměstnavatelů, kteří jsou povinni do 15. února 
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následujícího roku písemně ohlásit úřadu práce plnění povinného podílu zaměstnávání 

osob se zdravotním postižením, včetně způsobu plnění. 

 

1.4.5 Povinnosti úřadů práce vůči osobám se zdravotním postižením 

 

Úřady práce hrají důležitou roli v oblasti zaměstnávání zdravotně postižených 

osob. Ustanovení § 2 odst. 1 zákona o zaměstnanosti stanovuje, že státní politika 

zaměstnanosti v České republice zahrnuje zejména zabezpečování práva na zaměstnání, 

ale kromě jiného je velice důležité, že státní politika zaměstnanosti zahrnuje i vytváření 

opatření na podporu a dosažení rovného zacházení s muži a ženami, s osobami bez 

ohledu na jejich rasový a etnický původ, s osobami se zdravotním postižením a 

s dalšími skupinami osob, které mají ztížené postavení na trhu práce, pokud jde o 

přístup k zaměstnání, rekvalifikaci, přípravu k práci a ke specializovaným 

rekvalifikačním kurzům a opatření pro zaměstnávání těchto osob a opatření pro 

zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postižením a dalších skupin fyzických 

osob, které mají ztížené postavení na trhu práce. Úřady práce v rámci své působnosti 

přijímají opatření na podporu a dosažení rovného zacházení s muži a ženami, osobami 

bez ohledu na jejich národnost, rasový a etnický původ, osobami se zdravotním 

postižením a s dalšími skupinami osob, které mají ztížené postavení na trhu práce, 

pokud jde o přístup k zaměstnání, rekvalifikaci, přípravě k práci a specializovaným 

rekvalifikačním kurzům a přijímají opatření pro zaměstnávání těchto osob. Dále se 

úřady práce zaměřují na zprostředkování zaměstnání, zabezpečují uplatňování nástrojů 

aktivní politiky zaměstnanosti, poskytují příspěvky z prostředků na aktivní politiku 

zaměstnanosti a vyplácejí podporu v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci. Úřady 

práce poskytují zaměstnavatelům s více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se 

zdravotním postižením, přípěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením. Úřady práce mají kromě jiného i povinnost vést evidenci volných 

pracovních míst, evidenci uchazečů o zaměstnání, evidenci osob se zdravotním 

postižením a jiné evidence. Evidence obsahuje identifikační údaje o osobě 

se zdravotním postižením, údaje o omezeních v možnostech jejího pracovního uplatnění 
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ze zdravotních důvodů, údaje o právním důvodu, na základě kterého byla uznána 

osobou se zdravotním postižením, a údaje o poskytování pracovní rehabilitace.  

 

1.5 Problematika zaměstnávání občanů se zdravotním postižením 

v právním řádu Slovenské republiky 

 

Problémy se zaměstnáním pocítil na vlastní kůži asi každý nás. Hlavně dnes, 

v časech ekonomické krize, kdy podniky snižují výrobu, hromadně propouští, v lepším 

případě zkracují pracovní poměry svých zaměstnanců. Pro občana se zdravotním 

postižením (ZP)  představuje myšlenka najít si práci noční můrou, přičemž představa, že 

by ta práce měla být na úrovni jeho kvalifikace, je ještě odvážnější. 

Na Slovensku neexistují statistiky, které by mluvily o tom, kolik lidí se ZP je 

zaměstnaných. Zkušenost ale ukazuje, že zaměstnavatelé na Slovensku se bojí 

zaměstnávat lidí se ZP. Brání jim v tom například předsudky, protože bohužel stále 

platí, že člověk se bojí toho, co nezná. Mnozí zaměstnavatelé si neuvědomují, že stačí 

málo – přizpůsobit pracovní místo (častokrát stačí minimální úpravy), případně upravit 

pracovní čas a v osobě se zdravotním postižením může získat spolehlivého, pracovitého, 

svědomitého a loajálního zaměstnance.40 

Zdravotně postižení lidé tvoří mimořádně ohroženou a znevýhodněnou skupinu 

na trhu práce. Po roce 1989 se problém nezaměstnanosti nevyhnul ani jim a zastihly je 

důsledky tržního hospodářství. K zdravotnímu postižení přibylo několik faktorů, které 

stěžují uplatnění zdravotně postižených na trhu práce. 

 Zákon o službách zamestnanosti č. 5/2004 Z.z., v znení neskorších predpisov 

(ZoSZ), ve spojení se zákonem č. 461/2003 Z.z., o sociálnom poistení, v znení 

neskorších predpisov, vymezuje kategorii občanů se zdravotním postižením, u nichž 

došlo k poklesu schopnosti vykonávat samostatně výdělečnou činnost o více než 40 %. 

Osoba, u které došlo k poklesu vykonávat samostatně výdělečnou činnost o 20 % a 

nejvíce 40 %, se nepovažuje za občana se zdravotním postižením, ale je nadále 

                                                 
40 Měchura, M. Zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím, evidencia uchadzačov o zamestnanie 
na úrade práce. In: Mosty – Inklúzie č. 4/2009 
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považována za osobu znevýhodněnou na trhu práce, nadále je považována za 

znevýhodněného uchazeče o zaměstnání. 

 Důležitou roli v přístupu zdravotně postižených osob na trh práce sehrávají 

úřady práce, sociálních věcí a rodiny (dále jen „úřady práce“), které uchazečům o 

zaměstnání poskytují služby jako je zprostředkování vhodného zaměstnání, poskytují 

jim odborné poradenské služby, poskytují zaměstnavatelům příspěvky na podporu jejich 

zaměstnávání, vedou evidence uchazečů o zaměstnání – občanů se zdravotním 

postižením, přiznávají, ruší, mění, pozastavují postavení chráněné dílny a chráněného 

pracoviště, kontrolují dodržování povinného podílu zaměstnávání občanů se zdravotním 

postižením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele a kontrolují plnění 

povinností, které zaměstnavatelům ukládá zákon.41 

Úřady práce poskytují i poradenskou činnost, především v poradensko – 

informačních centrech, formou komplexních poradenských služeb. Klienty těchto center 

jsou především občané se zdravotním postižením, občané, kteří ztratili schopnost 

vykonávat zaměstnání ze zdravotních důvodů, ale i zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají 

anebo chtějí zaměstnat občany se zdravotním postižením. K podpoře zaměstnávání 

občanů se zdravotním postižením vznikly agentury podporovaného zaměstnávání, které 

poskytují služby občanům se zdravotním postižením a zaměstnavatelům zaměřené na 

usnadnění získání nebo udržení zaměstnání anebo se zaměřují na usnadnění získání 

zaměstnanců z řad občanů se zdravotním postižením.  

 Stejně jako pro zdravé lidi i pro občany se zdravotním postižením je vstupenkou 

na trh práce vzdělání a příprava pro trh práce. Vyšší vzdělání znamená vyšší možnost 

uplatnění. Příprava k pracovnímu uplatnění občana se zdravotním postižením je 

vykonávána se zřetelem k jeho zdravotní způsobilosti k práci, k poklesu schopnosti 

vykonávat výdělečnou činnost a k náročnosti pracovní činnosti, kterou bude vykonávat. 

Příprava k práci občana se zdravotním postižením je příprava, která mu umožní 

přizpůsobení se výkonu práce.   

 Úřady práci kromě příspěvků na vzdělávání a přípravu pro trh práce, poskytují i 

příspěvky na aktivní politiku trhu práce. Mezi tyto příspěvky kromě jiného řadíme: 

• příspěvek na zapracování znevýhodněného uchazeče o zaměstnání, 

• příspěvek na zřízení chráněné dílny a chráněného pracoviště, 

                                                 
41 § 13 zákona o službách zamestnanosti, v znení neskorších predpisov 
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• příspěvek na samostatnou výdělečnou činnost občana se zdravotním 

postižením, 

• příspěvek na úhradu provozních nákladů chráněné dílny anebo chráněného 

pracoviště a na úhradu nákladů na dopravu zaměstnanců, 

• příspěvek na udržení občana se zdravotním postižením v zaměstnání, 

• příspěvek na obnovu a technické zhodnocení hmotného majetku chráněné 

dílny anebo chráněného pracoviště.42
 

Pokud zaměstnavatel anebo uchazeč o zaměstnání, který před zařazením do evidence 

uchazečů o zaměstnání provozoval nebo vykonával samostatně výdělečnou činnost, 

požádal o poskytnutí některého z příspěvků na podporu zaměstnávání nebo 

samozaměstnávání občanů se zdravotním postižením, je povinen prokázat splnění 

zákonem stanovených povinností a skutečností.43
 

 ZoSZ určuje zaměstnavatelům několik povinností v souvislosti se 

zaměstnáváním občanů se zdravotním postižením.44 Zaměstnavatel je povinen pro 

občany se zdravotním postižením, které zaměstnává, zajišťovat vhodné pracovní 

podmínky, zaškolovat je a vykonávat přípravu k práci občanů se zdravotním postižením 

a věnovat náležitou pozornost zvyšování jejích kvalifikace, vést evidenci občanů se 

zdravotním postižením. Zaměstnavatel je v neposlední řadě povinen zaměstnávat 

občany se zdravotním postižením, a to v  případě, že zaměstnává nejméně 20 

zaměstnanců a pokud úřad práce v evidenci uchazečů o zaměstnání vede občany se 

zdravotním postižením v počtu, který představuje 3,2 % z celkového počtu jeho 

zaměstnanců. Pokud zaměstnavatel zaměstnává občana se zdravotním postižením, u 

kterého došlo k poklesu schopnosti vykonávat výdělečnou činnost o více než 70 %, pro 

účely plnění povinného podílu si zaměstnavatel takového zaměstnance započítává, jako 

kdyby zaměstnával tři občany se zdravotním postižením. Plnění povinného podílu 3,2 % 

občanů se zdravotním postižením může zaměstnavatel plnit i náhradním plněním – 

zadáním zakázky zaměstnavateli, který zaměstnává občany se zdravotním postižením 

anebo odebíráním výrobků nebo služeb od takového zaměstnavatele. 

 

                                                 
42 § 55 a násl. zákona o službách zamestnanosti, v znení neskorších predpisov 
43 § 70 zákona o službách zamestnanosti, v znení neskorších predpisov 
44 § 62 a násl. zákona o službách zamestnanosti, v znení neskorších predpisov 
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 Zákon č. 311/2001 Z.z., zákonník práce, v znení neskorších predpisov, 

v ustanovení § 66 poskytuje ochranu zaměstnanců se zdravotním postižením. 

Zaměstnanci se zdravotním postižením může dát zaměstnavatel výpověď pouze 

s předchozím souhlasem úřadu práce, sociálních věcí a rodiny, jinak je výpověď 

neplatná. Souhlas se nevyžaduje, pokud jde o výpověď dávanou zaměstnanci, který 

dosáhl věku stanoveného pro přiznání starobního důchodu, anebo z důvodů stanovených 

v ustanovení § 63 odst. 1 písm. a) a e) zákonníku práce, v znení neskorších predpisov. 
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2   EMPIRICKÁ ČÁST 

 

2.1 Průzkum problematiky zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením 

 

2.1.1 Základní informace o průzkumu 

 

Formulace průzkumného problému a cíle průzkumu 

Průzkum se zabývá zkoumáním problematiky zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením (OZP). Hlavním cílem průzkumu je zjistit, do jaké míry participuje 

společnost na zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 

 

K dosažení hlavního cíle jsme dospěli naplněním částkových cílů: 

 

1. cíl – zjistit rovnost resp. nerovnost příležitostí OZP na trhu práce. 

 

2. cíl - zjistit, do jaké míry vytváří společnost pracovní místa pro OZP. 

 

3. cíl – zjistit, co tvoří největší překážku pro OZP při jejich uplatnění na trhu práce. 

 

4. cíl – zjistit, do jaké míry brání architektonické bariéry OZP při jejich uplatnění na 

trhu práce. 

 

5. cíl – zjistit, zda respondenti byli diskriminováni při hledání zaměstnání pouze proto, 

že jsou OZP. 

 

6. cíl – zjistit, zda OZP mají zájem zaměstnat se. 
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7. cíl – zjistit, zda by OZP raději pracovaly v chráněné dílně nebo v kolektivu zdravých 

spolupracovníků. 

 

8. cíl – zjistit, do jaké míry společnost participuje na integraci OZP do společnosti. 

 

9. cíl – zjistit, kdo je nejdůležitější při integraci OZP. 

 

10. cíl – zjistit rovnost, resp. nerovnost příležitostí OZP v přístupu ke vzdělání. 

 

11. cíl – zjistit, do jaké míry: 

a) mohou OZP žít nezávislým životem, 

b) závisí to, co by OZP chtěly dělat na jiných lidech a zda potřebují při pracích 

v domácnosti a nevyhnutelných životních úkonech pomoc jiné osoby. 

 

Formulace hypotéz průzkumu 

Na základě stanovených cílů jsme si stanovili hypotézy průzkumu, které jsme si ověřili 

dotazníkem, kterým jsme zkoumali problematiku zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením. 

 

Hypotéza č. 1 - předpokládáme, že většina OZP nemá zajištěnou rovnost příležitostí na 

trhu práce. Hypotéza číslo 1 byla ověřena otázkou číslo 11. 

 

Hypotéza č. 2 - předpokládáme, že společnost nevytváří dostatek pracovních míst pro 

OZP. Hypotéza číslo 2 byla ověřena otázkou číslo 12. 

 

Hypotéza č. 3 - předpokládáme, že většina respondentů, OZP, považuje za největší 

překážku při svém uplatnění se na trhu práce nedostatek pracovních míst pro OZP. 

Hypotéza číslo 3 byla ověřena otázkou číslo 13. 

 

Hypotéza č. 4 - předpokládáme, že většina respondentů, OZP, považuje architektonické 

bariéry za velký problém při svém uplatnění na trhu práce. Hypotéza číslo 4 byla 

ověřena otázkou číslo 14. 
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Hypotéza č. 5 - předpokládáme, že většina respondentů, OZP, nebyla diskriminována 

při hledání zaměstnání pouze proto, že jsou OZP. Hypotéza číslo 5 byla ověřena 

otázkou číslo 15. 

 

Hypotéza č. 6 – předpokládáme, že většina OZP chce pracovat. Hypotéza číslo 6 byla 

ověřena otázkou číslo 16. 

 

Hypotéza č. 7 - předpokládáme, že většina OZP by raději pracovala v chráněné dílně. 

Hypotéza číslo 7 byla ověřena otázkou číslo 17. 

 

Hypotéza č. 8 - předpokládáme, že společnost participuje na integraci OZP do 

společnosti. Hypotéza číslo 8 byla ověřena otázkou číslo 18. 

 

Hypotéza č. 9 - předpokládáme, že většina respondentů považuje rodinu za 

nejdůležitější při integraci OZP. Hypotéza číslo 9 byla ověřena otázkou číslo 19. 

 

Hypotéza č. 10 - předpokládáme, že většina OZP má zajištěnou rovnost příležitostí 

v přístupu ke vzdělání. Hypotéza číslo 10 byla ověřena otázkou číslo 20. 

 

Hypotéza č. 11 - předpokládáme, že větší část respondentů, OTZP: 

a) nemůže žít nezávislým životem, 

b) to, co by chtěla dělat, záleží více na jiných lidech než na nich samotných a 

při pracích v domácnosti a nevyhnutelných životních úkonech potřebují 

pomoc jiné osoby. Hypotéza číslo 11 byla ověřena otázkami číslo 21, 22, 23. 

 

 

Charakteristika místa průzkumu a výběrové vzorky respondentů 

Respondenti, kteří se zúčastnili průzkumu, pocházejí z různých částí České republiky a 

Slovenské republiky a jsou klienty nebo členy různých institucí, organizací a sdružení. 
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Na realizaci průzkumu se podílely tyto instituce, organizace, sdružení: 

 

ČR: 

• Asociace muskulárních dystrofiků ČR, Petýrkova 1953/24, Praha 4 - Chodov 

• Centrum služeb a pomoci AVAZ, Dvořákova 1331/20, Děčín II 

• Cespo, Poláčkova 3251/1, Ústí nad Labem – Severní terasa 

• Česká abilympijská asociace, Jana Palacha 324/23, Pardubice 

• Český klub ohluchlých, Jakubská 3, Praha 1 

• Solidarita – občanské sdružení zdravotně postižených, Slavětín nad Metují 71 

• Spolek TREND Vozíčkářů, Lužická 7, Olomouc 

• SPOLU Olomouc, občanské sdružení, Dolní náměstí 38, Olomouc 

• Základní škola speciální NONA, o.p.s., Rašínova 313, Nové Město nad Metují 

 

SR: 

• Inštitút Veľkňaza Krista, Žakovce 30, 

• Klub vozičkárov Ružomberok, Ivana Houdeka 57, Ružomberok, 

• Klub vozičkárov – Nezávislý život, Talinská 1, Košice, 

• Spoločná škola internátna pre sluchovo postihnutú mládež J. Sabadoša, 

Duklianska 2, Prešov, 

• Stredné odborné učilište pre zrakovo postihnutú mládež, Námestie Š. Kluberta 1, 

Levoča, 

• ZO SZZP, Stará cesta, Jaklovce, 

• ZO SZZP, Nálepkovo   

• ÚPSVaR, Odborárov 53, Spišská Nová Ves. 

 

Výběrový vzorek průzkumu tvořili občané České republiky a Slovenské republiky, kteří 

jsou OZP. Průzkumu se zúčastnilo celkem 120 respondentů (60 v ČR a 60 v SR), OZP 

různého druhu.  

 

Celkem bylo rozdaných a rozposlaných 130 dotazníků, vrátilo se 120, což představuje 

92,3 % návratnost dotazníků. 
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Ze 130 dotazníků bylo 80 zaslaných e-mailovou korespondencí (vrátilo se 80 

dotazníků), osobně bylo odevzdaných 30 (vrátilo se 25 dotazníků) a prostřednictvím 

Slovenské pošty bylo rozposlaných 20 (vrátilo se 15) dotazníků. Ke každému dotazníku 

byl přiložen průvodní dopis, kde byl respondent obeznámen s danou problematikou. 

Nejprve došlo k navázání kontaktu s představiteli dotazovaných institucí, organizací 

nebo sdružení. Představitelé jednotlivých institucí, organizací nebo sdružení pak 

distribuovali dotazníky mezi své členy a klienty. Po vyplnění dotazníků je zasílali 

poštou nebo e-mailovou korespondencí zpět.  

Jako průzkumný vzorek byli vybráni OZP, protože oni na základě vlastních životních 

zkušeností umí nejlépe posoudit, kdo je nejdůležitější při jejich integraci do společnosti. 

 

Průzkumný plán a jeho časová realizace 

Náš průzkumný plán byl rozvržen na dvouměsíční období, na měsíce duben a květen 

2009.   

Nejprve byl vykonán ověřovací průzkum, zda je dotazník pro respondenty jasný, 

srozumitelný, zda nebudou mít problémy s odpověďmi na jednotlivé otázky. Dotazník 

nebylo potřeba modifikovat a mohl být rozeslán.  

Samotný průzkum byl realizován v období od 15. dubna do 31. května 2009. 

 

Popis průzkumné metody 

Pro zmapování a zpracování získaných údajů, kterým byl naplněn hlavní cíl průzkumné 

části diplomové práce, byla zvolena jedna z explorativních metod empirického 

výzkumu a to dotazníková metoda, metoda záměrného výběru respondentů, OZP. 

 

V dotazníku (Příloha č. 1 a 2) byly použity zavřené otázky. Hodnocení dotazníků bylo 

zaměřené především na kvantitativní analýzu. 

 

 

 

 



 

                                                                                                                              76 

2.1.2 Analýza výsledků průzkumu 

 

Tab. 1A Pohlaví respondentů – k otázce č. 1 
Pohlaví respondenta/ky Počet respondentů Procentuální vyjádření  

                  (%) 
Muž 30   50,0 
Žena 30   50,0 
Celkem 60 100,0 

Zdroj údajů: průzkum IV. – V. 2009 - ČR 

 

Tab. 1B Pohlaví respondentů – k otázce č. 1 
Pohlaví respondenta/ky Počet respondentů Procentuální vyjádření  

                  (%) 
Muž 32   53,3 
Žena 28   46,7 
Celkem 60 100,0 

Zdroj údajů: průzkum IV. – V. 2009 – SR 

 

Interpretace údajů 

Průzkumu se zúčastnili muži a ženy v téměř paritním zastoupení, a proto si myslím, že i 

názory příslušníků obou pohlaví na problematiku zaměstnávání OZP jsou věrným 

obrazem názorů, které nejsou ovlivňovány jednostranným pohledem mužů, či žen. 

 

Tab. 2A Věk respondentů - k otázce č. 2 
Věk respondenta/ky Počet respondentů Procentuální vyjádření  

                  (%) 
  1 – 20 let   0  0 
21 – 40 let 31   51,6 
41 – 60 let 28   46,7 
61 – 80 let   1     1,7 
Celkem 60 100,0 

Zdroj údajů: průzkum IV. – V. 2009 - ČR 

 

Tab. 2B Věk respondentů - k otázce č. 2 
Věk respondenta/ky Počet respondentů Procentuální vyjádření  

                  (%) 
  1 – 20 let  5    8,4 
21 – 40 let 29   48,3 
41 – 60 let 24   40,0 
61 – 80 let  2    3,4 
Celkem 60 100,0 

Zdroj údajů: průzkum IV. – V. 2009 – SR 
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Interpretace údajů 

Větší část respondentů, až 112 z celkového počtu 120 optaných, což představuje 93,3 % 

z celkového počtu, je v mladém a produktivním věku od 21 let do 60 let věku.  

 

Tab. 3A Rodinný stav respondentů – k otázce č. 3 
Rodinný stav respondenta/ky Počet respondentů Procentuální vyjádření  

                  (%) 
Svobodný/á  31  51,7 
Ženatý/vdaná  19  31,6 
Rozvedený/á   8  13,3 
Vdovec/vdova   2   3,4 
Žiji s druhem/družkou   0 0 
Žiji s partnerem/partnerkou   0 0 
Celkem 60                  100,0  

Zdroj údajů: průzkum IV. – V. 2009- ČR 

 

Tab. 3B Rodinný stav respondentů – k otázce č. 3 
Rodinný stav respondenta/ky Počet respondentů Procentuální vyjádření  

                  (%) 
Svobodný/á 23  38,3 
Ženatý/vdaná 26  43,4 
Rozvedený/á  6  10,0 
Vdovec/vdova  3     5,0 
Žiji s druhem/družkou  2     3,3 
Celkem 60 100,0    

Zdroj údajů: průzkum IV. – V. 2009 - SR 

 

Interpretace údajů 

V průzkumném vzorku jsou respondenti, kteří uvádějí různý rodinný stav, a proto i 

jejich pohled na problematiku zaměstnávání OZP je reálný a věrohodný. 

 

Tab. 4A Sociální postavení respondentů – k otázce č. 4 
Sociální postavení respondenta/ky Počet respondentů 
Student/ka   6 
Zaměstnaný/á 17 
Nezaměstnaný/á 23 
Invalidní důchodce/kyně 48 
Starobní důchodce/kyně   0 
OSVČ   5 

Zdroj údajů: průzkum IV. – V. 2009 - ČR 
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Tab. 4B Sociální postavení respondentů – k otázce č. 4 
Sociální postavení respondenta/ky Počet respondentů 
Student/ka  7 
Zaměstnaný/á 20 
Nezaměstnaný/á 27 
Invalidní důchodce/kyně 27 
Starobní důchodce/kyně  4 
SZČO  0 

Zdroj údajů: průzkum IV. – V. 2009 - SR 

 

Interpretace údajů 

Při 120 respondentech bylo v průzkumu získáno 184 odpovědí a to z toho důvodu, že 

respondenti v odpovědích uvedli i více možností – např. student/ka i invalidní 

důchodce/důchodkyně, nebo zaměstnaný a invalidní důchodce/důchodkyně, nebo 

nezaměstnaný a invalidní důchodce/důchodkyně, apod. 

 

Tab. 5A Vzdělání respondentů – k otázce č. 5 
Vzdělání respondenta/ky Počet respondentů Procentuální vyjádření  

                  (%) 
Základní 11  18,3 
Střední - odborné 18  30,0 
Středoškolské s maturitou 25  41,6 
Vyšší odborné   2    3,4 
Vysokoškolské   4    6,7 
Celkem 60                  100,0 

Zdroj údajů: průzkum IV. – V. 2009 - ČR 

 

Tab. 5B Vzděláni respondentů – k otázce č. 5 
Vzdělání respondenta/ky Počet respondentů Procentuální vyjádření  

                  (%) 
Základní  7   11,7 
Střední - odborné 13   21,7 
Středoškolské s maturitou 29   48,3 
Vysokoškolské 11   18,3 
Celkem  60 100,0 

Zdroj údajů: průzkum IV. – V. 2009 - SR 

 

Interpretace údajů 

Dosažené vzdělání respondentů hovoří o dostatečně dobré vzdělanostní úrovni. 
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Tab. 6A Bydliště respondentů – k otázce č. 6 
Bydliště respondenta/ky Počet respondentů Procentuální vyjádření  

                  (%) 
Do 2 000 obyvatel   4   6,7 
Od 2 000 do 5 000 obyvatel   1  1,7 
Od 5 000 do 10 000 obyvatel   6                    10,0 
Od 10 000 do 50 000 obyvatel 10                    16,6 
Od 50 000 do 100 000 obyvatel 11                    18,3 
Nad 100 000 obyvatel 28                    46,7 
Celkem 60                  100,0 

Zdroj údajů: průzkum IV. – V. 2009 – ČR 

 

Tab. 6B Bydliště respondentů – k otázce č. 6 
Bydliště respondenta/ky Počet respondentů Procentuální vyjádření  

                  (%) 
Do 2 000 obyvatel   9  15,0 
Od 2 000 do 5 000 obyvatel 19  31,7 
Od 5 000 do 10 000 obyvatel   5   8,3 
Od 10 000 do 50 000 obyvatel   9  15,0 
Od 50 000 do 100 000 obyvatel  10  16,7 
Nad 100 000 obyvatel   8  13,3 
Celkem 60 100,0 

Zdroj údajů: průzkum IV. – V. 2009 - SR 

 

Interpretace údajů 

33 respondentů, což představuje 27,5 % z celkového počtu 120 optaných, žije na 

venkově a 87 respondentů, což představuje 72,5 % z celkového počtu, žije ve městě. 

 

Tab. 7A Kraj bydliště respondentů - k otázce č. 7 
Kraj, ve kterém se nachází bydliště 
respondenta/ky 

Počet respondentů Procentuální vyjádření  
                  (%) 

Jihočeský   2   3,4 
Jihomoravský   2   3,4 
Karlovarský   0                      0 
Královéhradecký   8                    13,3 
Liberecký   3   5,0 
Moravskoslezský   2   3,4 
Olomoucký 17                    28,3 
Pardubický   6                    10,0 
Plzeňský   3   5,0 
Praha 13                     21,6 
Středočeský   0                       0 
Ústecký   2   3,4 
Vysočina   1   1,6 
Zlínský   1   1,6 
Celkem 60                  100,0 

Zdroj údajů: průzkum IV. – V. 2009 - ČR 
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Tab. 7B Kraj bydliště respondentů - k otázce č. 7 
Kraj, ve kterém se nachází bydliště 
respondenta/ky 

Počet respondentů Procentuální vyjádření  
                  (%) 

Banskobystrický  0  0 
Bratislavský  0  0 
Košický 28  46,7 
Nitriansky  2    3,4 
Prešovský 14  23,3 
Trenčiansky  2    3,3 
Trnavský  0   0 
Žilinský 14  23,3 
Celkem 60 100,0 

Zdroj údajů: průzkum IV. – V. 2009 - SR 

 

Interpretace údajů 

V průzkumu byli osloveni respondenti z 12 krajů z celkového počtu 14 krajů ČR a 

respondenti z 5 krajů, z celkového počtu 8 krajů SR. 

 

Tab. 8A Způsob bydlení respondentů – k otázce č. 8 
Způsob bydlení respondenta/ky Počet respondentů Procentuální vyjádření  

                  (%) 
Byt 38  63,3 
Rodinný dům 16  26,6 
Zařízení sociálních služeb   6                      8,4 
Jiné   0                      1,7 
Celkem 60                  100,0 

Zdroj údajů: průzkum IV. – V. 2009 - ČR 

 

Tab. 8B Způsob bydlení respondentů – k otázce č. 8 
Způsob bydlení respondenta/ky Počet respondentů Procentuální vyjádření  

                  (%) 
Byt 25  41,6 
Rodinný dům 34  56,7 
Zařízení sociálních služeb  1   1,7 
Jiné  0 0 
Celkem 60 100,0 

Zdroj údajů: průzkum IV. – V. 2009 – SR 

 

Interpretace údajů 

Většina respondentů, až 113 respondentů z celkového počtu 120 optaných, bydlí v bytě 

nebo v rodinném domě, v přirozeném rodinném prostředí, což představuje 94,2 % 

z celkového počtu 120 optaných, pouze 7 respondentů z celkového počtu bydlí 

v zařízení sociálních služeb, což představuje 5,8 % z celkového počtu. 
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Tab. 9A Druh ZP respondentů – k otázce č. 9 
Druh ZP respondenta/ky Počet respondentů Procentuální vyjádření  

                  (%) 
Kombinované 10  16,6 
Mentální   5    8,4  
Psychické   3    5,0 
Sluchové   2    3,4 
Tělesné  25  41,6 
Vnitřní   9  15,0 
Zrakové    6  10,0 
Jiné   0 0 
Celkem 60                  100,0  

Zdroj údajů: průzkum IV. – V. 2009 - ČR 

 

Tab. 9B Druh ZP respondentů – k otázce č. 9 
Druh ZP respondenta/ky Počet respondentů Procentuální vyjádření  

                  (%) 
Kombinované  7  11,7 
Mentální  1    1,7 
Psychické  2    3,3 
Řečové  1    1,7 
Sluchové 14   23,3 
Tělesné  25   41,6 
Vnitřní  3     5,0 
Zrakové   7  11,7 
Jiné  0  0 
Celkem 60 100,0 

Zdroj údajů: průzkum IV. – V. 2009 - SR 

 

Interpretace údajů 

V našem průzkumu jsme obsáhli celou škálu druhů ZP, nejvíce respondentů má tělesné 

postižení (50 respondentů ze 120 optaných, což představuje 41,7 % z celkového počtu).  

 
Tab. 10A           Míra funkční poruchy respondentů – k otázce č. 10 
Status fyzické osoby podle zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 
spojení se zákonem č. 155/1995 Sb., 
zákon o důchodovém pojištění 

 
Počet respondentů 

 
Procentuální vyjádření  
                  (%) 

Znevýhodněná osoba 17 28,3 
Osoba se zdravotním postižením – 
osoba uznána částečně invalidní 

 
25 

 
 41,7 

Osoba s těžším zdravotním 
postižením – osoba uznána plně 
invalidní 

 
18 

  
 30,0 

Celkem 60                  100,0  
Zdroj údajů: průzkum IV. – V. 2009 - ČR 
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Tab. 10B           Míra funkční poruchy respondentů – k otázce č. 10 
Míra funkční poruchy 
respondenta/ky, dle z. NR SR č. 
447/2008 Z. z. o peňažných 
príspevkoch na kompenzáciu ŤZP 
a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 

 
 

Počet respondentů 

 
 
Procentuální vyjádření  
                  (%) 

Méně než 50 %   5  8,3 
50 % a více – ŤZP 27  45,0 
50 % a více – ŤZP/S 28  46,7 
Celkem 60 100,0 

Zdroj údajů: průzkum IV. – V. 2009 - SR 

 

Interpretace údajů 

Až 73 respondentů, což představuje 77,5 % z celkového počtu, je OTZP (18 

respondentů v ČR – podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve spojení se 

zákonem č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění a 55 respondentů v SR, podle zákona 

NR SR č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov). 

 

Hypotéza číslo 1 – předpokládáme, že většina OZP nemá zajištěnou rovnost příležitostí 

na trhu práce. Hypotéza číslo 1 byla ověřena otázkou číslo 11. 

 

Tab. 11A Rovnost příležitostí na trhu práce – k otázce č. 11 
Mají OZP stejné příležitosti na 
trhu práce jako zdravá část 
populace? 

 
Počet respondentů 

 
Procentuální vyjádření  
                  (%) 

Ano   4    6,7 
Nejspíš ano   2    3,4 
Ne 40  66,6 
Nejspíš ne 14  23,3 
Celkem 60                   100,0  

Zdroj údajů: průzkum IV. – V. 2009 - ČR 

 

Tab. 11B  Rovnost příležitostí na trhu práce – k otázce č. 11 
Mají občané se ZP stejné 
příležitosti na trhu práce jako 
zdravá část populace? 

 
Počet respondentů 

 
Procentuální vyjádření  
                  (%) 

Ano   2    3,3 
Nejspíš ano   5    8,3 
Ne 35   58,4 
Nejspíš ne 18   30,0 
Celkem 60 100,0 

Zdroj údajů: průzkum IV. – V. 2009 - SR 
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Interpretace údajů 

Velká většina ze 120 optaných, až 117 respondentů, což představuje 89,2 % 

z celkového počtu odpovědělo, že OZP nemají stejné příležitosti na trhu práce tak, jako 

zdravá část populace. 

 

Na základě analýzy odpovědí respondentů na otázku č. 11, můžeme konstatovat, že 

HYPOTÉZA Č. 1   S E   P O T V R D I L A –  protože většina OZP nemá podle 

odpovědí 120 respondentů zajištěnou rovnost příležitostí na trhu práce.  

 

Hypotéza č. 2 - předpokládáme, že společnost nevytváří dostatek pracovních míst pro 

OZP. Hypotéza číslo 2 byla ověřena otázkou číslo 12. 

 

Tab. 12A  Vytváření pracovních míst pro OZP – k otázce č. 12 
Vytváří společnost dostatek 
pracovních příležitostí pro OZP? 

Počet respondentů Procentuální vyjádření  
                  (%) 

Ano   4                      6,7 
Nejspíš ano   6  10,0 
Ne 30  50,0 
Nejspíš ne 20  33,3 
Spolu 60                  100,0  

Zdroj údajů: průzkum IV. – V. 2009 - ČR 

 

Tab. 12B  Vytváření pracovních míst pro občany se ZP – k otázce č. 12 
Vytváří společnost dostatek 
pracovních příležitostí pro občany 
se ZP? 

Počet respondentů Procentuální vyjádření  
                  (%) 

Ano   2   3,3 
Nejspíš ano   9  15,0 
Ne 28   46,7 
Nejspíš ne 21   35,0 
Celkem 60 100,0 

Zdroj údajů: průzkum IV. – V. 2009 

 

Interpretace údajů 

Většina ze 120 optaných, až 99 respondentů, což představuje 82,5 % z celkového počtu 

odpovědělo, že společnost nevytváří dostatek pracovních příležitostí pro OZP. 
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Na základě analýzy odpovědí respondentů na otázku č. 12, můžeme konstatovat, že 

HYPOTÉZA Č. 2   S E   P O T V R D I L A – protože společnost nevytváří dostatek 

pracovních míst pro OZP.   

 

Hypotéza č. 3 - předpokládáme, že většina respondentů, OZP, považuje za největší 

překážku při jejich uplatnění se na trhu práce nedostatek pracovních míst pro OZP. 

Hypotéza číslo 3 byla ověřena otázkou číslo 13. 

 

Tab. 13A  Překážky bránící uplatnit se OZP na trhu práce – k otázce č. 13 
Jaké překážky brání OZP uplatnit 
se na trhu práce? 

Počet respondentů  

Architektonické bariéry 27 
Diskriminace OZP  11 
Nedostatečné poradenství pro OZP   5 
Nedostatečná kvalifikace OZP 11 
Vyšší pravděpodobnost onemocnění 
OZP 

 
18 

Nedostatek vhodných pracovních míst 
pro OZP  

 
27 

Předsudky vůči OZP 20 
Jiné, uveďte jaké   0 

Zdroj údajů: průzkum IV. – V. 2009 - ČR 

 

Tab. 13B  Překážky bránící uplatnit se občanům se ZP na trhu práce – k otázce č. 13 
Jaké překážky brání občanům se ZP 
uplatnit se na trhu práce? 

Počet respondentů 

Architektonické bariéry 31 
Diskriminace občanů se ZP 29 
Nedostatečné poradenství pro občany 
se ZP 

  7 

Nedostatečná kvalifikace občanů se ZP   7 
Vyšší pravděpodobnost onemocnění 
občanů se ZP 

 
  1 

Nedostatek vhodných pracovních míst 
pro občany se ZP 

 
44 

Předsudky vůči občanům se ZP 14 
Jiné, uveďte jaké 1 (samotné ZP) 

Zdroj údajů: průzkum IV. – V. 2009 - SR 

 

Interpretace údajů 

Až 71 respondentů z celkového počtu 120 respondentů, což představuje 59,1 % 

z celkového počtu považuje za největší překážku při svém uplatnění se na trhu práce 

nedostatek vhodných pracovních míst pro OZP.  
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Jako další velké překážky při jejich uplatnění se na trhu práce respondenti uvedli 

architektonické bariéry a diskriminaci. 

 

Na základě analýzy odpovědí respondentů na otázku č. 13, můžeme konstatovat, že 

HYPOTÉZA Č. 3   S E   P O T V R D I L A – protože většina respondentů, OZP, 

považuje za největší překážku při jejich uplatnění se na trhu práce nedostatek 

pracovních míst pro OZP.   

 

Hypotéza č. 4 -  předpokládáme, že většina respondentů, OZP, považuje architektonické 

bariéry za velký problém při jejich uplatnění se na trhu práce. Hypotéza číslo 4 byla 

ověřena otázkou číslo 14. 

 

Tab. 14A Architektonické bariéry a OZP – k otázce č. 14 
Považujete architektonické bariéry 
za velký problém při uplatnění se 
OZP na trhu práce? 

 
Počet respondentů 

 
Procentuální vyjádření  
                  (%) 

Ano 32  53,4 
Nejspíš ano 22  36,7 
Ne  2    3,3 
Nejspíš ne  4    6,6 
Celkem 60                  100,0  

Zdroj údajů: průzkum IV. – V. 2009 - ČR 

 

Tab. 14B Architektonické bariéry a občané se ZP – k otázce č. 14 
Považujete architektonické bariéry 
za velký problém při uplatnění se 
občanů se ZP na trhu práce? 

 
Počet respondentů 

 
Procentuální vyjádření  
                  (%) 

Ano 31  51,7 
Nejspíš ano 24  40,0 
Ne  1    1,7 
Nejspíš ne  4    6,6 
Celkem 60 100,0 

Zdroj údajů: průzkum IV. – V. 2009 – SR 

 

Interpretace údajů 

Z celkového počtu 120 optaných až 109 respondentů, což představuje 90,8 % 

z celkového počtu odpovědělo, že považuje architektonické bariéry za velký problém 

při uplatnění se OZP na trhu práce. 

 



 

                                                                                                                              86 

Na základě analýzy odpovědí respondentů na otázku č. 14 můžeme konstatovat, že 

HYPOTÉZA Č. 4   S E   P O T V R D I L A – protože většina respondentů, OZP, 

považuje architektonické bariéry za velký problém při uplatnění se na trhu práce.  

 

Hypotéza č. 5 - předpokládáme, že většina respondentů, OZP, nebyla diskriminována 

při hledání zaměstnání pouze proto, že jsou OZP. Hypotéza číslo 5 byla ověřena 

otázkou číslo 15. 

 

Tab. 15A Diskriminace OZP – k otázce č. 15 
Při snaze uplatnit se na trhu práce 
byl/a jste diskriminovaný/á pouze 
proto, že jste OZP? 

 
Počet respondentů 

 
Procentuální vyjádření  
                  (%) 

Ano 35 58,4 
Nejspíš ano 10 16,6 
Ne 13 21,6 
Nejspíš ne  2                      3,4 
Celkem 60                  100,0  

Zdroj údajů: průzkum IV. – V. 2009 - ČR 

 

Tab. 15B Diskriminace občanů se ZP – k otázce č. 15 
Při snaze uplatnit se na trhu práce 
byl/a jste diskriminován/a pouze 
proto, že jste občan se ZP? 

 
Počet respondentů 

 
Procentuální vyjádření  
                  (%) 

Ano 16 26,7 
Nejspíš ano 15 25,0 
Ne 19 31,7 
Nejspíš ne 10 16,6 
Celkem 60 100,0 

Zdroj údajů: průzkum IV. – V. 2009 - SR 

 

Interpretace údajů 

Alarmujícím zjištěním našeho průzkumu je skutečnost, že jednak v ČR, ale i v SR 

dochází k diskriminaci OZP. 76 respondentů ze 120 optaných, což představuje 63,3 % 

z celkového počtu optaných, bylo diskriminovaných při snaze uplatnit se na trhu práce. 

Na základě analýzy odpovědí respondentů na otázku č. 15, můžeme konstatovat, že 

HYPOTÉZA Č. 5   S E  N E P O T V R D I L A – protože většina respondentů, OZP, 

byla diskriminovaná při hledání si zaměstnání pouze proto, že jsou ZP.  
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Hypotéza č. 6 – předpokládáme, že většina OZP chce pracovat. Hypotéza číslo 6 byla 

ověřena otázkou číslo 16. 

 

Tab. 16A Snaha OZP zaměstnat se na trhu práce – k otázce č. 16 
I přesto, že jste OZP, vždy jste se 
usiloval/a zaměstnat? 

Počet respondentů Procentuální vyjádření  
                  (%) 

Ano 51  85,0 
Nejspíš ano   7  11,7 
Ne   0  0 
Nejspíš ne   2                        3,3 
Celkem 60                   100,0  

Zdroj údajů: průzkum IV. – V. 2009 – ČR 
 
Tab. 16B Snaha občanů se ZP zaměstnat se na trhu práce – k otázce č. 16 
I přesto, že jste občan se ZP, vždy 
jste se usiloval/a zaměstnat? 

Počet respondentů Procentuální vyjádření  
                  (%) 

Ano 55  91,7 
Nejspíš ano   1    1,7 
Ne   2    3,3 
Nejspíš ne   2    3,3 
Celkem 60 100,0 

Zdroj údajů: průzkum IV. – V. 2009 – SR 

 

Interpretace údajů 

Pozitivním zjištěním průzkumu je, že až 114 respondentů, což představuje 95 % 

z celkového počtu optaných, se i přes své ZP vždy usilovala zaměstnat. 

 

Na základě analýzy odpovědí respondentů na otázku č. 16, můžeme konstatovat, že 

HYPOTÉZA Č. 6   S E   P O T V R D I L A –  protože většina OZP ve svých 

odpovědích potvrdila, že se usilovala zaměstnat. 

 

Hypotéza č. 7 - předpokládáme, že většina OZP by raději pracovala v chráněné dílně. 

Hypotéza číslo 7 byla ověřena otázkou číslo 17. 

 

Tab. 17A Pracovní prostředí OZP – k otázce č. 17 
Nejraději byste pracoval/la v: Počet respondentů Procentuální vyjádření  

                  (%) 
Chráněné dílně 15  25,0 
V kolektivu zdravých 
spolupracovníků 

 
45 

 
 75,0 

Celkem 60                  100,0  
Zdroj údajů: průzkum IV. – V. 2009 – ČR 
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Tab. 17B Pracovní prostředí občanů se ZP – k otázce č. 17 
Nejraději byste pracoval/a v: Počet respondentů Procentuální vyjádření  

                  (%) 
Chráněné dílně 14  23,3 
V kolektivu zdravých 
spolupracovníků 

 
46 

 
 76,7 

Celkem 60 100,0 
Zdroj údajů: průzkum IV. – V. 2009 - SR 

 

Interpretace údajů 

Až 91 respondentů, 75,8 %,z celkového počtu 120 optaných, by nejraději pracovala 

v kolektivu zdravých spolupracovníků. Jde o snahu OZP plně se integrovat do 

společnosti. 

 

Na základě analýzy odpovědí respondentů na otázku č. 17, můžeme konstatovat, že 

HYPOTÉZA Č. 7   S E  N E P O T V R D I L A – protože většina OZP by raději 

pracovala v kolektivu zdravých spolupracovníků a ne v chráněné dílně.  

 

Hypotéza č. 8 - předpokládáme, že společnost participuje na integraci OZP do 

společnosti. Hypotéza číslo 8 byla ověřena otázkou číslo 18. 

 

Tab. 18A Participace společnosti na integraci OZP – k otázce č. 18 
Myslíte si, že společnost dostatečně 
participuje na integraci OZP? 

Počet respondentů Procentuální vyjádření  
                  (%) 

Ano 10   16,7 
Nejspíš ano 36   60,0 
Ne   4                       6,6 
Nejspíš ne 10   16,7 
Celkem 60                   100,0  

Zdroj údajů: průzkum IV. – V. 2009 - ČR 

 

Tab. 18B Participace společnosti na integraci občanů se ZP – k otázce č. 18 
Myslíte si, že společnost dostatečně 
participuje na integraci občanů se 
ZP? 

Počet respondentů Procentuální vyjádření  
                  (%) 

Ano  9  15,0 
Nejspíš ano 32  53,3 
Ne  7  11,7 
Nejspíš ne 12  20,0 
Celkem 60 100,0 

Zdroj údajů: průzkum IV. – V. 2009 - SR 
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Interpretace údajů 

Z celkového počtu 120 optaných respondentů, až 87 respondentů, 72,5 %, z celkového 

počtu optaných si myslí, že společnost dostatečně participuje na integraci OZP. 

 

Na základě analýzy odpovědí respondentů na otázku č. 18, můžeme konstatovat, že 

HYPOTÉZA Č. 8   S E   P O T V R D I L A – protože společnost participuje na 

integraci OZP do společnosti.  

 

Hypotéza č. 9 - předpokládáme, že většina respondentů považuje rodinu za 

nejdůležitější v procesu integrace OZP. Hypotéza číslo 9 byla ověřena otázkou číslo 19. 

 

Tab. 19A Kdo je nejdůležitější při integraci OZP – k otázce č. 19 
Kdo je podle Vás nejdůležitější v 
procesu integrace OZP? 

Počet respondentů 

Rodina 41 
Přátelé 12 
Kolegové v práci 12 
Pracovníci zařízení sociálních služeb   0 
Sociální pracovníci  25 
Jiná možnost   0 

Zdroj údajů: průzkum IV. – V. 2009 - ČR 

 

Tab. 19B Kdo je nejdůležitější při integraci občanů se ZP? – k otázce č. 19 
Kdo je podle Vás nejdůležitější v 
procesu integrace občanů se ZP? 

Počet respondentů 

Rodina 44 
Přátelé 25 
Kolegové v práci 13 
Pracovníci zařízení sociálních služeb  0 
Sociální pracovníci ÚPSVaR  9 
Jiná možnost  1 

Zdroj údajů: průzkum IV. – V. 2009 - SR 

 

Interpretace údajů 

Předpokládali jsme, že většina respondentů považuje rodinu za nejdůležitější v procesu 

integrace OZP. Na otázku číslo 19: „Kdo je podle Vás nejdůležitější v procesu integrace 

OZP?“, až 85 respondentů ze 120 optaných odpovědělo, že rodina. 
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Na základě analýzy odpovědí respondentů na otázku č. 19, můžeme konstatovat, že 

HYPOTÉZA Č. 9   S E   P O T V R D I L A  – protože většina respondentů považuje 

rodinu za nejdůležitější v procesu integrace OZP.  

 

Hypotéza č. 10 - předpokládáme, že většina OZP má zajištěnou rovnost příležitostí v 

přístupu ke vzdělání. Hypotéza číslo 10 byla ověřena otázkou číslo 20. 

 
Tab. 20A Rovnost příležitostí v přístupu ke vzdělání – k otázce č. 20 
Mají OZP stejné příležitosti 
v přístupu ke vzdělání tak, 
jako zdravá část populace? 

 
Počet respondentů 

 
Procentuální vyjádření 
                 (%) 

Ano   5                      8,4 
Nejspíš ano 21  35,0 
Ne 15  25,0 
Nejspíš ne 19  31,6 
Celkem 60                  100,0 

Zdroj údajů: průzkum IV. – V. 2009 - ČR 

 

Tab. 20B Rovnost příležitostí v přístupu ke vzdělání – k otázce č. 20 
Mají občané se ZP stejné 
příležitosti v přístupu 
ke vzdělání tak, jako zdravá 
část populace? 

 
Počet respondentů 

 
Procentuální vyjádření 

(%) 

Ano 20  33,3 
Nejspíš ano 14  23,3 
Ne 13  21,7 
Nejspíš ne 13  21,7 
Celkem 60 100,0 

Zdroj údajů: průzkum IV. – V. 2009 - SR 

 

Interpretace údajů 

61 respondentů, 50,8 %, z celkového počtu 120 optaných, si myslí, že OZP mají stejné 

příležitosti v přístupu ke vzdělání tak, jako zdravá část populace. 

 

Na základě analýzy odpovědí respondentů na otázku č. 20, můžeme konstatovat, že 

HYPOTÉZA Č. 10   S E   P O T V R D I L A – protože většina OZP má zajištěnou 

rovnost příležitostí v přístupu ke vzdělání.  
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Hypotéza č. 11 - předpokládáme, že větší část respondentů, OTZP,: 

a) nemůže žít nezávislým životem, 

b) to co by chtěla dělat, záleží více na jiných lidech než na nich samotných a při 

pracích v domácnosti a nevyhnutelných životních úkonech potřebují pomoc 

jiné osoby. Hypotéza číslo 11 byla ověřena otázkami číslo 21, 22, 23. 

 

Tab. 21A  Nezávislý život respondentů – k otázce č. 21 
I když jste OZP, můžete ve 
svém životě dělat skutečně to, 
co chcete – můžete žít 
nezávislým životem? 

 
Počet respondentů 

 
Procentuální vyjádření  
                  (%) 

Ano 15  25,0 
Nejspíš ano 15  25,0 
Ne 13  21,6 
Nejspíš ne 17  28,4 
Celkem 60                  100,0  

Zdroj údajů: průzkum IV. – V. 2009 – ČR 

 

Tab. 21B Nezávislý život respondentů – k otázce č. 21 
I když jste občan se ZP, 
můžete ve svém životě dělat 
skutečně to, co chcete – 
můžete žít nezávislým 
životem? 

 
Počet respondentů 

 
Procentuální vyjádření  
                  (%) 

Ano 21  35,0 
Nejspíš ano 16  26,7 
Ne 13  21,7 
Nejspíš ne 10  16,6 
Celkem 60 100,0 

Zdroj údajů: průzkum IV. – V. 2009 - SR 

 

Interpretace údajů 

67 respondentů, což představuje 55,8 % z celkového počtu optaných může dělat 

skutečně to, co chce – může žít nezávislým životem. 

 

Tab. 22A Samostatnost respondentů – k otázce č. 22 
To co byste chtěl/a dělat, 
záleží více na jiných lidech 
než na Vás samotném/é? 

 
Počet respondentů 

 
Procentuální vyjádření  
                  (%) 

Ano   9  15,0 
Nejspíš ano 23  38,3 
Ne 18  30,0 
Nejspíš ne 10  16,7 
Celkem 60                  100,0  

Zdroj údajů: průzkum IV. – V. 2009 - ČR 
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Tab. 22B Samostatnost respondentů – k otázce č. 22 
To co byste chtěl/a dělat, 
záleží více na jiných lidech 
než na Vás samotném/é? 

 
Počet respondentů 

 
Procentuální vyjádření  
                  (%) 

Ano  8  13,3 
Nejspíš ano 21  35,0 
Ne 16  26,7 
Nejspíš ne 15  25,0 
Celkem 60 100,0 

Zdroj údajů: průzkum IV. – V. 2009 

 

Interpretace údajů 

61 respondentů, což představuje 50,8 % z celkového počtu optaných, potvrdilo, že to, 

co by chtěli dělat, závisí více na jiných lidech než na nich samotných. 

 

Tab. 23A Pomoc jiné osoby respondentům při pracích v domácnosti a nevyhnutelných 
životních úkonech – k otázce č. 23 

Při pracích v domácnosti a 
nevyhnutelných životních 
úkonech potřebujete pomoc 
jiné osoby? 

 
Počet respondentů 

 
Procentuální vyjádření  
                  (%) 

Ano 21  35,0 
Nejspíš ano 14  23,3 
Ne 21  35,0 
Nejspíš ne   4                      6,7 
Celkem 60                  100,0  

Zdroj údajů: průzkum IV. – V. 2009 - ČR 

 

Tab. 23B Pomoc jiné osoby respondentům při pracích v domácnosti a nevyhnutelných 
životních úkonech – k otázce č. 23 
Při pracích v domácnosti a 
nevyhnutelných životních 
úkonech potřebujete pomoc 
jiné osoby? 

 
Počet respondentů 

 
Procentuální vyjádření  
                  (%) 

Ano 18  30,0 
Nejspíš ano 11  18,3 
Ne 19  31,7 
Nejspíš ne 12  20,0 
Celkem 60 100,0 

Zdroj údajů: průzkum IV. – V. 2009 – SR 
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Interpretace údajů 

64 respondentů, což představuje 53,3 % z celkového počtu optaných potvrdilo, že 

potřebuje pomoc jiné osoby při pracích v domácnosti a nevyhnutelných životních 

úkonech. 

 

Ve svých odpovědích na otázku č. 21: „I přesto, že jste OZP, můžete ve svém životě 

dělat skutečně to, co chcete – můžete žít nezávislým životem?“, 67 respondentů, což 

představuje 55,8 % z celkového počtu optaných odpovědělo, že může žít nezávislým 

životem. 

 

Ve svých odpovědích na otázku č. 22: „To co byste chtěl/a dělat záleží více od jiných 

lidí než od vás samotného/é?“, 61 respondentů, což představuje 50,8 % z celkového 

počtu optaných odpovědělo, že to, co by chtěli dělat, závisí více na jiných lidech než na 

nich samotných. 

 

Ve svých odpovědích na otázku číslo 23: „Při pracích v domácnosti a nevyhnutelných 

životních úkonech potřebujete pomoc jiné osoby?“, 64 respondentů, což představuje 

53,3 % z celkového počtu optaných odpovědělo, že při pracích v domácnosti a 

nevyhnutelných životních úkonech potřebuje pomoc jiné osoby. 

 

Na základě analýzy odpovědí respondentů na otázky č. 21, 22, 23 můžeme konstatovat, 

že HYPOTÉZA Č. 11 se v bodě 

a) N EP O T V R D I L A – protože větší část respondentů, OZP, může 

žít nezávislým životem, 

b) P O T V R D I LA – protože větší část respondentů potvrdila, že to, 

co by chtěli dělat, záleží na jiných lidech více než na nich samotných 

a při pracích v domácnosti a nevyhnutelných životních úkonech 

potřebují pomoc jiné osoby. 
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2.2 Závěry průzkumu a doporučení pro praxi 

 

V průzkumu, který je součástí mé diplomové práce, jsem se zaobírala 

zkoumáním problematiky osob se zdravotním postižením. Hlavním cílem průzkumu 

bylo zjistit, do jaké míry participuje společnost na integraci a zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením. 

Respondenti průzkumu jak v České republice (60 respondentů), tak i ve 

Slovenské republice (60 respondentů), ve svých odpovědích na otázky v dotazníku 

zdůraznili zejména skutečnost, že: 

• osoby se zdravotním postižením se chtějí zaměstnat i přes své zdravotní postižení, 

• osoby se zdravotním postižením nemají rovnost příležitostí na trhu práce, stejně 

jako zdravá část populace, 

• společnost nevytváří dostatek pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním 

postižením, 

• největší překážkou pro osoby se zdravotním postižením při jejich uplatnění na trhu 

práce je nedostatek pracovních míst pro tyto osoby, 

• osoby se zdravotním postižením jsou diskriminovány při své snaze uplatnit se na 

trhu práce. 

 

Podle respondentů společnost málo nebo nedostatečně participuje na integraci a 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Společnost musí vytvářet dostatek 

příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na trhu práce, aby tyto osoby měly 

zajištěnou rovnost příležitostí na trhu práce stejně jako zdravá část populace. Společnost 

musí za aktivního přístupu osob se zdravotním postižením učinit další kroky v otázkách 

podpory nezávislosti, integrace, samostatnosti, rovnosti příležitostí na trhu práce a 

v přístupu ke vzdělání. Musí se jednat o vzájemnou spolupráci a participaci, která se 

odvíjí od přístupu založeného na vnímání lidí se zdravotním postižením jako objektů 

charity, přístupu založeného na vnímání lidí se zdravotním postižením jako pacientů 

k lidem se zdravotním postižením jako držitelů práv a nezávislých občanů a 

spotřebitelů. Od rozhodnutí přijímaných profesionály ve jménu lidí se zdravotním 

postižením, k odstranění bariér, revizí sociálních norem, sociální politiky a kultury, od 

přístupu založeném na vnímání lidí se zdravotním postižením jako závislých a 
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nezaměstnatelných, ke zdůraznění jejich schopností a potřeby přijímání aktivních 

podpůrných opatření. Musí se postupovat od nežádoucích přístupů ve vzdělání, 

zaměstnání, jako i kontaktu se společenským prostředím, k integraci osob se zdravotním 

postižením do společnosti, od modelování ekonomického a sociálního procesu pouze 

pro některé, k tvorbě flexibilního světa pro všechny bez rozdílu. I v dnešní době, kdy 

společnost bojuje proti jakékoliv formě diskriminace, se osoby se zdravotním 

postižením neustále setkávají s různými formami diskriminace pouze proto, že jsou 

osobami se zdravotním postižením. V praxi ve Slovenské republice by se měl důsledněji 

uplatňovat zákon NR SR č. 365/2004 Z.z., antidiskriminačný zákon, v znení neskorších 

predpisov, a v České republice by se měl od počátku důsledně uplatňovat nedávno 

přijatý zákon č. 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon, ve znění pozdějších předpisů, 

který vstoupí v účinnost dne 1. 9. 2009. Je zarážející a nepochopitelné, že i v dnešní 

době dochází k různým formám diskriminace. 

 

Problémů je mnoho a všechno se nedá vyřešit okamžitě. Chce to svůj čas a 

trpělivost. Víme, že sociální a ekonomická integrace osob se zdravotním postižením 

představuje dlouhodobý proces, který si vyžaduje kompromisy a vzájemnou spolupráci, 

participaci. Společnost musí najít způsob, jak pomoci postižené osobě a za její aktivní 

účasti pomoci její integraci do společnosti. Musí se jednat o participaci postiženého 

jedince, rodiny, sociální práce, širšího sociálního prostředí a společnosti. 

 

Můj názor je, že při práci s osobami se zdravotním postižením je nejdůležitější 

dosáhnout vyššího stupně socializace – tj. naučit narušené a postižené žít ve společnosti 

a společnost naučit přijímat narušené a postižené. Vzájemná participace rodiny a 

společnosti na integraci osob se zdravotním postižením do společnosti a jejich uplatnění 

na otevřeném trhu práce je nesmírně důležitá. 
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Závěr 

  

„Doufám, že když více lidí uvidí, co znamená být skutečně a plně lidskými 

bytostmi, a dokáže najít způsob, jak to uskutečnit, pak se zdá být budoucnost 

rodiny slibná. Stále roste počet lidí, kteří vědí, jaké to je, cítit se plnohodnotným 

člověkem, milovat a být milován, být produktivní, zodpovědný a cítit, že svět je 

lepším, protože jsou v něm ONI.“ 

 

Virginia Satirová 

 

… i ONI – osoby se zdravotním postižením. Postižení je stav, nikoliv vlastnost 

člověka. Lidé se nerodí ani nezůstávají rovni navzájem. Společnost musí zajistit, aby 

byli a zůstali rovnoprávní. Je nezpochybnitelným, a zdá se již i obecně přijímaným 

názorem většiny občanů, že právo na práci, či jeho realizace formou účasti občana na 

pracovním trhu, je jednou z nejdůležitějších podmínek naplnění kvality života. 

Uplatnění zdravotně postižených na otevřeném trhu práce a zabránění jejich sociální 

exkluzi, je jednou z priorit dnešní společnosti. Žijeme v hektické době, která ovlivňuje i 

naše vnímání, ovlivňuje náš pohled na svět, na lidi okolo nás. Nová tržní ekonomika 

vede k řadě změn v postavení člověka ve společnosti, přičemž platí dva základní 

principy: 

 

• ti, kteří mohou, se musí ze všech sil snažit uplatnit v tržní ekonomice, nést 

její rizika a plody, umět prohrávat i vyhrávat, přičemž se diferencují 

objektivně podle svých schopností, 

• ty, kteří nemohou, musí chránit stát silnou sociální politikou zaměřenou na 

zdravotně postižené občany, kteří se bez vlastní viny v tržní ekonomice 

nemohou plně uplatnit. 

 

Základem je u každého zdravotně postiženého člověka najít a tvořivě rozvíjet 

ten osobnostní a pracovní potenciál, který vytvoří pozitivní pohled pro jeho 

sebeuplatnění v sociálním kontextu a integraci ve společenském životě jako 

plnohodnotného člověka. 
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Každý člověk má plány a představy o své budoucnosti, o tom, co by chtěl 

v životě dělat, čemu by se chtěl věnovat, protože každý člověk touží po štěstí, po zdraví, 

po lásce, mnozí touží po práci, práci, která by naplnila jejich život. I zdravotně postižení 

chtějí pracovat, chtějí být užiteční. Zdravotně postižení se na otevřeném trhu práce 

potýkají s bariérami, které zdraví lidé neznají. Fyzické bariéry spočívající v jejich 

omezeném pohybu, psychické bariéry, vzdělanostní, či bariéry na straně zaměstnavatelů 

spočívající v nedostatečné připravenosti na zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením. Architektonické bariéry patří k nejčastějším, ale překonatelným bariérám. 

Avšak diskriminace, se kterou se osoby se zdravotním postižením setkávají, je často 

nepřekonatelná. V minulosti se osoby se zdravotním postižením raději uzavíraly do sebe 

a nechtěly, nebo nemohly pracovat na otevřeném trhu práce mezi zdravými lidmi, 

poslední období však ukazuje, že zdravotně postižení jsou připraveni pracovat 

v kolektivech zdravých spolupracovníků. Společnost by měla změnit pohled na lidi se 

zdravotním postižením. Neměla by na ně hledět jako na někoho, kdo se o sebe nedokáže 

postarat, není samostatný, je odkázaný na pomoc jiných. V mnohých případech je opak 

pravdou, i oni jsou schopni se o sebe postarat, i oni jsou schopni řídit svůj život, je ale 

potřeba, aby i oni měli šanci. 

 

 Osoby se zdravotním postižením naplňují slova Thomase Sternse Eliota: 

„Pouze ti, kteří se odváží jít daleko, mohou přijít na to, jak daleko se dá jít.“ 

  … a zdravotně postižení chtějí jít dál … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                              98 

Zusammenfassung 

 

  Die Beschäftigung der gesundheitlich geschädigten Personen 

 

Die Beschäftigung der gesundheitlich geschädigten Personen ist eine sehr 

aktuelle Problematik in letzten Jahren. Die Beschäftigung stellt für diese Personen ein 

Integrationsmittel vor und die Gesellschaft sollte sich an der Integration beteiligen. Es 

ist wichtig sich zu erklären, dass sich die Gesellschaft aus Sicht der gesundheitlich 

geschädigten Personen nur wenig oder ungenügend an ihrer Integration und 

Beschäftigung beteiligt. Die Gesellschaft muss genug Gelegenheiten auf dem 

Arbeitsmarkt  für diese Personen schaffen, damit die Gleichheit der Gelegenheiten mit 

den gesunden Menschen auf dem Arbeitsmarkt gewährleistet wurde. Die Gesellschaft 

muss zusammen mit dem positiven Ansatz der gesundheitlich geschädigten Personen 

weitere Maßnahmen bezüglich der Unterstützung der Unabhängigkeit, der Integration, 

der Selbständigkeit, der Gleichheit der Gelegenheiten auf dem Arbeitsmarkt und im 

Zugang zur Ausbildung ergreifen. Es muss sich um gegenseitige Zusammenarbeit und 

Beteiligung handeln, die sich von der Ansicht abwickelt, die gesundheitlich 

geschädigten Personen nicht als die Objekte der Karitas oder Patienten wahrzunehmen, 

sondern diese Personen für die Rechtsinhaber, unabhängige Bürger und Verbraucher zu 

halten. Von den durch die Profis im Namen der gesundheitlich geschädigten Personen 

getroffenen Entscheidungen, zur Ausschaltung der Barrieren, Revision der sozialen 

Normen, Sozialpolitik und Kultur, von der Ansicht auf die gesundheitlich geschädigten 

Personen als abhängige und arbeitslose, zur Betonung ihrer Fähigkeiten und Gebrauch 

von Annehmung der aktiven unterstützenden Maßnahmen. Man muss von 

unerwünschten Ansätzen in der Ausbildung, Arbeit, als auch in der gesellschaftlichen 

Umgebung zur Integration der gesundheitlich geschädigten Personen in die 

Gesellschaft, von der Formung des ökonomischen und sozialen Prozesses nur für einige, 

zum Bilden der flexiblen Welt für alle ohne Unterschiede durchgehen. Auch in der 

Gegenwart, wenn die Gesellschaft gegen irgendwelchen Formen der Diskriminierung 

kämpft, treffen sich die gesundheitlich geschädigten Personen noch immer mit 

verschiedenen Formen der Diskriminierung nur deshalb, weil sie nicht körperlich 

gesund sind. In der Slowakischen Republik sollte man in der Praxis das Gesetz der NR 
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SR Nr. 365/2004 der Rechtssammlung, das Antidiskriminationsgesetz, im Wortlaut der 

späteren Vorschriften, gründlicher geltend machen und  in der Tschechischen Republik 

sollte man das neulich angenommene Gesetz Nr. 198/2009 der Rechtssammlung, das 

Antidiskriminationsgesetz, im Wortlaut der späteren Vorschriften, das am 1. 9. 2009 in 

Kraft treten wird, von Anfang an gründlich geltend machen. Es ist verblüffend und 

unglaublich, dass verschiedene Formen der Diskriminierung auch in der Gegenwart 

erscheinen.  

 

Es gibt viele Probleme und man kann alle diese nicht sofort lösen. Es wird hier 

ein bisschen Zeit und Geduld erforderlich. Wir wissen, dass die soziale und 

ökonomische Integration der gesundheitlich geschädigten Personen einen langfristigen 

Prozess dargestellt,  bei dem die Kompromisse und die gegenseitige Zusammenarbeit 

erforderlich werden. Die Gesellschaft muss einen Weg finden, wie den behinderten 

Personen mit der Integration in die Gesellschaft zu helfen. Es muss sich dabei um die 

Teilnahme des Behinderten, der Familie, der Sozialarbeit, der breiteren sozialen 

Umgebung und der Gesellschaft handeln. 
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Příloha č. 1 

 

DOTAZNÍK  

Průzkum problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením  

Česká republika 

 

Vážený respondente, dovolte mi, abych Vás požádala o vyplnění dotazníku. 

Odpovědi zpracuji v sociologickém výzkumu k diplomové práci. Dotazník obsahuje 23 

otázek a je anonymní. Vybrané odpovědi zakroužkujte nebo doplňte. Děkuji Vám za 

Vaši ochotu a čas. 

  
1. Pohlaví respondenta/ky: 

A  Muž  

B  Žena 

 

2. Věk respondenta/ky ………………..let. 

 

3. Rodinný stav respondenta/ky: 

A   Svobodný/á 

B   Ženatý/vdaná 

C   Rozvedený/á 

D   Vdovec/vdova 

E    Partner/ka 

F    Druh/družka 

 

4. Sociální postavení respondenta/ky: 

A   Student/ka 

B   Zaměstnaný/á 

C   Nezaměstnaný/á 

D   Invalidní důchodce/důchodkyně 

E   Starobní důchodce/důchodkyně 

F    OSVČ 

G   Jiné, uveďte jaké ……………….. 
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5. Vzdělání respondenta/ky: 

A   Základní 

B   Střední odborné 

C   Středoškolské s maturitou 

D   Vyšší odborné 

E   Vysokoškolské 

 

6. Bydliště respondenta/k:  

A   Do 2.000 obyvatel 

B   Od 2.000 obyvatel – do 5.000 obyvatel 

C   Od 5.000 obyvatel  – do 10.000 obyvatel 

D   Od 10.000 obyvatel  – do 50.000 obyvatel 

E   Od 50.000 obyvatel  – do 100.000 obyvatel 

F   Nad 100.000 obyvatel 

 

7. Kraj, ve kterém se nachází bydliště respondenta/ky: 

A     Jihočeský 

B     Jihomoravský 

C     Karlovarský 

D     Královéhradecký 

E      Liberecký 

F      Moravskoslezský 

G     Olomoucký 

H      Pardubický 

CH   Plzeňský 

I       Praha 

J       Středočeský 

K      Ústecký 

L      Vysočina 

M     Zlínský 
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8. Způsob bydlení respondenta/ky: 

A   Byt  

B   Rodinný dům 

C   Zařízení sociálních služeb 

D   Jiné, uveďte jaké ……………….. 

 

9. Druh zdravotního postižení respondenta/ky: 

A    Tělesné 

B    Zrakové 

C    Sluchové 

D    Mentální 

E    Psychické 

F    Vnitřní 

G    Kombinované  

H    Jiné, uveďte jaké ……………….. 

  

10. Status fyzické osoby podle zákona č. 435/2004 Sb., zákona o zaměstnanosti, ve 

spojení se zákonem č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění: 

A   osoba znevýhodněná 

B   osoba se zdravotním postižením – částečně invalidní osoba 

C   osoba s těžším zdravotním postižením – plně invalidní osoba 

 
11. Myslíte si, že osoby se ZP mají stejné příležitosti na trhu práce jako zdravá část 

populace? 

A   Ano  

B   Nejspíš ano  

C   Ne  

D   Nejspíš ne 

 
12. Myslíte si, že společnost vytváří dostatek pracovních příležitostí pro osoby se ZP? 

A   Ano  

B   Nejspíš ano  

C   Ne  

D   Nejspíš ne 
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13. Jaké překážky brání osobám se ZP uplatnit se na trhu práce? 

A   Architektonické bariéry 

B   Diskriminace osob se ZP 

C   Nedostatečné poradenství pro osoby se ZP 

D   Nedostatečná kvalifikace osob se ZP 

E   Vyšší pravděpodobnost onemocnění osob se ZP  

F   Nedostatek vhodných pracovních míst pro osoby se ZP 

G   Předsudky vůči osobám se ZP 

I    Jiné, uveďte jaké ……………….. 

 

14. Považujete architektonické bariéry za velký problém při uplatňování se osob se ZP 

na trhu práce?  

A   Ano  

B   Nejspíš ano  

C   Ne  

D   Nejspíš ne 

 

15. Setkal/a jste se při hledaní zaměstnání s diskriminací pouze proto, že jste osoba se 

ZP? 

A   Ano  

B   Nejspíš ano  

C   Ne  

D   Nejspíš ne 

 

16. Chtěl/a byste se zaměstnat, i když jste ZP? 

A   Ano  

B   Nejspíš ano  

C   Ne  

D   Nejspíš ne 
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17. Pracoval/a byste raději v chráněné dílně nebo upřednostňujete integraci do 

kolektivu zdravých spolupracovníků?  

A   Chráněná dílna 

B    Kolektiv zdravých spolupracovníků 

 

18. Myslíte si, že společnost se podílí na integraci osob se ZP? 

A   Ano  

B   Nejspíš ano  

C   Ne  

D   Nejspíš ne 

 
19. Kdo je podle Vás nejdůležitější při integraci osob se ZP? 

A   Rodina 

B   Přátelé 

C   Kolegové v práci 

D   Sociální pracovníci 

E    Jiná možnost 

 

20. Mají osoby se ZP stejné příležitosti v přístupu ke vzdělání tak, jako zdravá část 

populace? 

A   Ano  

B   Nejspíš ano  

C   Ne  

D   Nejspíš ne  

 

21. I když jste ZP, můžete ve svém životě dělat skutečně to, co chcete – můžete žít 

nezávislým životem? 

A   Ano  

B   Nejspíš ano  

C   Ne  

D   Nejspíš ne 
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22. To, co byste chtěl/a dělat, závisí spíše na jiných lidech než na Vás samotných? 

A   Ano  

B   Nejspíš ano  

C   Ne  

D   Nejspíš ne 

 

23. Potřebujete pomoc jiné osoby při nevyhnutelných životních úkonech a pracích v 

domácnosti? 

A   Ano  

B   Nejspíš ano  

C   Ne  

D   Nejspíš ne 
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Příloha č. 2 

 

DOTAZNÍK  

Prieskum problematiky zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím 

Slovenská republika 

  

Vážený respondent, dovoľte mi, aby som Vás požiadala o vyplnenie dotazníka, 

ktorého odpovede spracujem v sociologickom výskume k diplomovej práci. Dotazník 

obsahuje 23 otázok a je anonymný. Vybrané odpovede zakrúžkujte alebo doplňte. 

Ďakujem Vám za Vašu ochotu a čas. 

  

1. Pohlavie respondenta/ky: 

A  Muž  

B  Žena 

 

2. Vek respondenta/ky ……………….. rokov. 

 

3. Rodinný stav respondenta/ky: 

A   Slobodný/á 

B   Ženatý/vydatá 

C   Rozvedený/á 

D   Vdovec/a 

E   Žijem s druhom/družkou 

 

4. Sociálne postavenie respondenta/ky: 

A   Študent/ka 

B   Zamestnaný/á 

C   Nezamestnaný/á 

D   Invalidný dôchodca/dôchodkyňa 

E   Starobný dôchodca/dôchodkyňa 

F   SZČO 

G   Iné, uveďte aké ……………….. 
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5. Vzdelanie respondenta/ky: 

A   Základné 

B   Stredné odborné 

C   Stredoškolské s maturitou 

D   Vysokoškolské 

 

6. Bydlisko respondenta/ky:  

A   Do 2.000 obyvateľov 

B   Od 2.000 obyvateľov – do 5.000 obyvateľov 

C   Od 5.000 obyvateľov  – do  10.000 obyvateľov 

D   Od 10.000 obyvateľov  – do  50.000 obyvateľov 

E   Od 50.000 obyvateľov  – do 100.000 obyvateľov 

F   Nad 100.000 obyvateľov 

 

7. Kraj, v  ktorom sa nachádza bydlisko respondenta/ky: 

A   Banskobystrický 

B   Bratislavský 

C   Košický 

D   Nitriansky 

E   Prešovský 

F   Trenčiansky 

G   Trnavský 

H   Žilinský 

 

8. Spôsob bývania respondenta/ky: 

A   Byt  

B   Rodinný dom 

C   Zariadenie sociálnych služieb  

D   Iné 
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9. Druh  zdravotného postihnutia respondenta/ky: 

A    Telesné 

B    Zrakové 

C    Sluchové 

D    Rečové 

E    Mentálne 

F    Psychické 

G    Vnútorné 

H    Kombinované  

CH  Iné, uveďte aké ……………….. 

 

10. Miera funkčnej poruchy podľa zákona zákona NR SR č. 447/2008 Z. z. o peňažných 

príspevkoch na kompenzáciu ŤZP a o zmene a doplnení niektorých zákonov: 

A   menej ako 50 %  

B   50 % a viac - ŤZP 

C   50 % a viac – ŤZP/S – so sprievodcom 

 

11. Myslíte si, že občania so ZP majú rovnaké príležitosti na trhu práce ako zdravá časť 

populácie? 

A   Áno   

B   Skôr áno  

C   Nie  

D   Skôr nie 

 

12. Myslíte si, že spoločnosť vytvára dostatok pracovných príležitostí pre občanov so 

ZP? 

A   Áno   

B   Skôr áno  

C   Nie   

D   Skôr nie 
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13. Aké prekážky bránia občanom so ZP sa uplatniť na trhu práce? 

A   Architektonické bariéry 

B   Diskriminácia občanov so ZP 

C   Nedostatočné poradenstvo pre občanov so ZP 

D   Nedostatočná kvalifikácia občanov so ZP 

E    Vyššia pravdepodobnosť ochorenia občanov so ZP  

F   Nedostatok vhodných pracovných miest pre občanov so ZP 

G   Predsudky voči občanom so ZP 

I     Iné, uveďte aké ……………….. 

 

14. Považujete architektonické bariéry za veľký problém pri uplatňovaní sa občanov so 

ZP na trhu práce?  

A   Áno  

B   Skôr áno  

C   Nie  

D   Skôr nie 

 

15. Stretol/a ste sa pri hľadaní zamestnania s diskrimináciou len preto, že ste občan so 

ZP? 

A   Áno   

B   Skôr áno  

C   Nie  

D   Skôr nie 

 

16. Chceli by ste sa zamestnať aj napriek svojmu ZP? 

A   Áno 

B   Skôr áno 

C   Nie 

D   Skôr nie 
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17. Pracoval/a by ste radšej v chránenej dielni alebo uprednostňujete integráciu do 

kolektívu zdravých spolupracovníkov?  

A   Chránená dielňa  

B   Kolektív zdravých spolupracovníkov 

 

18. Myslíte si, že spoločnosť  participuje na integrácii občanov so ZP do spoločnosti? 

A   Áno   

B   Skôr áno  

C   Nie   

D   Skôr nie 

 

19. Kto je podľa Vás najdôležitejší pri integrácii občanov so ZP? 

A   Rodina 

B   Priatelia 

C   Kolegovia v práci 

D   Sociálni pracovníci 

E   Iná možnosť 

 

20. Majú občania so ZP rovnaké príležitosti v prístupe k vzdelaniu ako zdravá časť 

populácie? 

A   Áno  

B   Skôr áno  

C   Nie  

D   Skôr nie 

 

21. Napriek svojmu ZP  môžete vo svojom živote robiť skutočne to, čo chcete – môžete 

žiť nezávislým životom? 

A   Áno  

B   Skôr áno  

C   Nie   

D   Skôr nie 
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22. To, čo by ste chcel/a robiť, závisí viac od iných ľudí ako od Vás samotného/ej? 

A   Áno  

B   Skôr áno  

C   Nie  

D   Skôr nie 

 

23. Potrebujete pomoc inej osoby pri nevyhnutných životných úkonoch a prácach v 

domácnosti? 

A   Áno  

B   Skôr áno  

C   Nie  

D   Skôr nie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


