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Abstrakt:

Práce se zabývá možnostmi pracovního uplatn ní osob po poškození míchy. Za tímto

elem zmi uje problematiku poškození míchy a legislativu zam stnávání osob

se zdravotním postižením. Je rozd lena do dvou ástí, teoretické a praktické.

V teoretické ásti se v nuje problematice poškození míchy, definuje spinální program

a ergoterapeutickou intervenci u spinálního pacienta, zabývá se významem práce

pro lov ka, popisuje legislativu zam stnávání osob se zdravotním postižením

a ergonomii. Praktická ást obsahuje dotazníkové šet ení, jehož ú elem je zmapovat

možnosti zam stnávání osob po poškození míchy. Sou ástí praktické ásti je popis

metodologie, který blíže vysv tluje a zd vod uje použité postupy. Sb r dat probíhal

hem praxe v Centru Paraple od 27. ervna do 28. srpna 2009. Výstupem bakalá ské

práce je ucelený pohled na zam stnávání osob po poškození míchy, sou asn  také práce

vybízí k dalšímu zkoumání v této problematice.

Klí ová slova:

Poškození míchy
Ergoterapie

Význam práce
Motivace k práci

Nezam stnanost
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Summary:

This paper deals with employment opportunities for people with spinal cord injuries, the

problems associated with spinal injuries, and legislation regarding the employment

of handicapped individuals. The paper consists of two parts, theoretical and practical.

The theoretical part focuses on the problems associated with spinal cord injuries,

defines spinal programmes and ergotherapeutic interventions for spinal patients, deals

with the importance of work in people´s lives, and describes legislation regarding the

employment of the handicapped and ergonomics. The practical part includes

a questionnaire designed to outline employment opportunities for individuals with

spinal cord injuries, as well as a methodology description that further explains and

substantiates the methods used.  Data was collected during an internship at Centrum

Paraple on 27 June - 28 August 2009. This paper aims to provide a comprehensive look

at the employment of handicapped individuals. At the same time, it also prompts further

research into these problems.

Key words:

Spinal cord injury

Ergotherapy/ occupational therapy

Importance of the work

Motivation to work

Unemployment
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TEORETICKÁ ÁST

1 ÚVOD

Role ergoterapeuta u spinálního pacienta se velmi liší v závislosti na fázi, ve které

se osoby po poran ní míchy nacházejí. Ve všech fázích, které shrnuji níže v mé

bakalá ské práci (BP), má však ergoterapeut nezastupitelné postavení. Zejména pak

ve fázi integra ní, ve které jde o návrat osoby po poškození míchy do spole nosti,

do své rodiny, mezi p átele, do školy a v neposlední ad  také do pracovního procesu.

S osobami po poškození míchy jsem se setkala zejména b hem mé praxe v pr hu

studia ergoterapie. Ú astnila jsem se však i jiných mimoškolních aktivit s t mito

osobami (sportovní kurzy, dobrovolnické akce), p i kterých jsem se ješt  blíže

seznámila s danou problematikou a za ala se o ni zajímat. Zájem o prohloubení znalostí

v této problematice byl d vodem k výb ru tohoto tématu jako p edm tu zpracování

mé bakalá ské práce. Komplexní zmapování možností pracovního uplatn ní osob

po poškození míchy a provedení pr zkumu v rámci bakalá ské práce hodnotím jako

další možnost, jak si rozší it své dosavadní znalosti v dané problematice.

Nácvik denních inností, pomoc p i výb ru vhodného zam stnání pro osoby

s disabilitou, pracovní rehabilitace, úprava pracovního prost edí nebo optimalizace

lidské innosti – to vše je doménou ergoterapeut .

Podle statistiky eské spole nosti pro míšní léze bylo v roce 2007 hospitalizováno

na spinálních jednotkách po celé eské republice (Brno, Ostrava, Liberec, Praha)

223 osob pov tšinou úrazové etiologie, což je o 28 osob více, nežli v roce 2005.

Z t chto údaj  vyplývá, že se jedná o pom rn astý jev. Po poran ní míchy

se postiženému ve vte in  zm ní celý život. Poškozená mícha neznamená pouze

nehybné a necitlivé kon etiny, ale nese s sebou další, významné komplikace.

tšina osob po úrazu míchy jsou mladí lidé, nej ast ji muži. Je tedy velká snaha, aby

se po zvládnutí akutních komplikací, co nejrychleji vrátili ke zp sobu života, který byli

zvyklí vést p ed úrazem. Pat í sem samoz ejm  dosažení úplné sob sta nosti ve všech

aktivitách všedního dne (ADL), lokomoce pomocí mechanického i elektrického
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vozíku, provozování sportovních aktivit, ízení automobilu, možnost stýkat se s p áteli

a navazovat partnerské vztahy, vrácení se zp t do školního prost edí a také možnost

za ít pracovat.

Dob e zvolená práce, která lov ku vyhovuje, dává t mto lidem pocit nezávislosti,

užite nosti a možnost seberealizace. Umožní jim nebýt pouze „invalidou“ závislým

na pomoci druhých, ale vést normální a plnohodnotný život. Je nezbytné, aby si tito lidé

prošli postupn  všemi duševními p em nami, které po poškození míchy nastávají.

Ergoterapeutická intervence je velmi d ležitá nejen v posledním stádiu, kdy dochází

ke smí ení se s aktuální situací. Ergoterapeut pomáhá klienty správn  nasm rovat,

sobí jako poradce s výb rem vhodného zam stnání, pop ípad  pomáhá s úpravou

pracovních inností i prost edí.

Ráda bych ve své bakalá ské práci prost ednictvím dotazníkového šet ení shrnula

možnosti v oblasti pracovního uplatn ní, které tito lidé mají. V této BP identifikuji

obtíže, se kterými se p i hledání zam stnání nejvíce potýkají, zdali n kte í z nich využili

možnosti pracovní rehabilitace a p ísp vk  na pom cky i úpravu pracovního místa

od ú adu práce a zam uji se na to, jaká je jejich motivace k práci. V neposlední ad

poukazuji na význam práce v život lov ka po poškození míchy a na legislativu

zam stnávání osob se zdravotním postižením v R.
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2 EHLED PROBLEMATIKY

2.1 Stru ná charakteristika míchy a páte e

Jak zmi uje Malý (1999), páte  tvo í kanál, ve kterém je uložena mícha (medulla

spinalis). Páte  tak chrání míchu a míšní ko eny p ed poškozením. Kost né obratle

vytvá ejí sloupec, který se d lí do p ti skupin:

Kr ní obratle (vertebrae cervicales), kterých je sedm a ozna ují se C1-C7,

Hrudní obratle (verteabrae thoracicae), v po tu dvanáct s ozna ením Th1-Th12,

Bederní obratle (vertebrae lumbales), kterých je p t a ozna ují se L1-L5,

ížové obratle (vertebrae sacrales), v po tu šest s ozna ením S1-S6,

Kostr ové obratle (vertebrae coccygeae), v po tu ty i až p t s ozna ením Co1-Co5.

Obratlová t la jsou spojena meziobratlovými ploténkami (disci intervertebrales). Páte

má 23 desti ek, jež se podílejí na pohyblivosti mezi obratli.

Cole a Weller (1998) uvádí, že mícha je asi 30 cm dlouhý provazcovitý útvar,

nacházející se v páte ním kanále. Je to pastovitý útvar, který velmi snadno podléhá

kompresi. Za íná ve foramen magnum a kon í v oblasti prvního až druhého bederního

obratle. Dále pokra ují jen svazky míšních ko en , kterým se íká cauda equina. Mícha

je chrán na stejn  jako mozek t emi obaly, z vnit ní strany cévnatkou, pavou nicí

a tvrdou plenou. Prostor pod arachnoideou je vypln n mozkomíšním mokem.

Mozkomíšní mok obklopuje míchu a je možno ho odsát jehlou k diagnostickým ú el m,

aniž by došlo k poškození míšních segment .

Po stranách obratl  jsou patrné meziobratlové otvory, kterými vstupují a vystupují

míšní nervy. Po spojení p edního motorického a zadního senzitivního míšního ko ene

vzniká smíšený míšní nerv odpovídající p íslušnému segmentu. Z míchy tedy vystupuje

8 pár  kr ních, 12 pár  hrudních, 5 pár  bederních, 5 pár  k ížových a 1 pár kostr ních

nerv .
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2.1.1 Funkce míchy

Podle Dylevského (1995), je mícha sídlem úst edí míšních reflex  a má funkci

evodní. Vzruchy z velkého množství receptor  jsou vedeny do míchy zadními

míšními provazci, kde se p epojují na nervové bu ky, z nichž vedou odst edivá vlákna,

která vystupují p edními ko eny míšními a sm ují k p íslušným výkonným orgán m,

a to p edevším ke sval m. Informace z receptor  jsou vzestupnými míšními drahami

vedeny do vyšších oddíl  centrální nervové soustavy.  Sestupné dráhy míšní naopak

vedou informace z r zných oddíl  mozku a ídí prost ednictvím míchy innost

kosterního svalstva a vnit ních orgán .

Základem reflexní míšní aktivity je míšní segment, který zahrnuje nejen ást míchy, ale

také všechny struktury z této ásti, inervované jedním ko enem. Segmenty se senzitivní

funkcí nacházíme na k ži a nazývají se dermatomy.  Jejich  místo  je  p esn  na  k ži

vymezené.  Segmenty s motorickou funkcí, z kterých jsou inervovány svaly, se nazývají

mytomy. Jejich sou ástí jsou p íslušné ko eny a ást periferního nervu, který zásobuje

dermatom a myotom.

V segmentu se uskute uje základní reflektorická míšní aktivita, jejímž podkladem

je tzv. reflexní míšní oblouk, který spojuje senzitivní podn ty z periferie s motorickou

odpov dí vzniklou v míše. (Dylevský, 1995)

2.1.2 Úrazy míchy

Nejv tší incidence traumatických poran ní míchy je podle Jichiciho a Franka (2000)

u mladých lidí – 30% p ed t icátým rokem života a 70% p ed ty icátým rokem života.

es 90% osob s poran ním míchy p ežije a žije dále v normální délce života.

Nej ast jšími p inami jsou autonehody, pády, st elná poran ní, bodné rány, potáp ní

i jiné sporty a pracovní úrazy (Meyer a kol., 1991).

K diagnostice a vyhodnocení léze se používá magnetická rezonance (MRI) a po íta ová

tomografie (CT), tyto metody umožní vizualizovat poškození mozku nebo míchy

a definovat jeho velikost i lokalizaci.

Pro vyhodnocení poškozené funkce se používají r zné neurologické vyšet ení, baterie
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nejr zn jších škál i laboratorní vyšet ení. Je možné nap íklad kvantifikovat svalovou

sílu, kloubní rozsahy nebo as, po který pacient cítí vibrace z ladi ky. Tyto vyšet ení

jsou pot ebné pro to, aby se mohl monitorovat klinický pr h nemoci fyzikálními

jednotkami. Používají se r zné škály: ASIA škála (American Spinal Injury

Association), která je nejpoužívan jší, nebo Franklenova škála (Bartko, 1999).

2.1.3 sledky poškození míchy

Bartko (1999) uvádí, že rozlišujeme následující druhy poškození míchy:

Motorické poruchy - obrny

- Chabé obrny – vznikají ve stádiu šoku, p i náhlém p erušení míchy, p i lézi

edních roh  míchy, i lézi p edních i zadních ko en .

- Spastické obrny – p i postupném vzniku poškození kortikospinálních drah.

- Smíšené obrny – p i sou asném poškození kortikospinálních drah i p edních

roh  míšních.

Senzitivní poruchy

Poruchy sfinkter

Trofické a vegetativní poruchy

Sexuální poruchy

2.1.4 Komplikace po poškození míchy

Somers (2001) zmi uje, že rozmanitost komplikací po poran ní míchy m že vyplývat

z typu poškození míchy. Tyto komplikace mohou výrazn  ovlivnit kvalitu života osob

po poran ní míchy. Nez ídka znamenají výrazn jší obtíže, nežli d sledky poran né

míchy jako takové. asto na jejich výskytu závisí budoucí možnosti a schopnosti t chto

osob, zejména pak návrat k p vodnímu životu. Správnou intervencí je možné

minimalizovat vznik a etnost t chto komplikací, které jsou následující:
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Dekubity

Dekubity pat í mezi nej ast ji se vyskytující komplikace po poran ní míchy. Jedná

se o ohrani ená místa nekrotické tkán , která mohou vznikat v místech zvýšeného tlaku

na tká . Lidé po poškození míchy jsou náchylní ke vzniku t chto komplikací z d vod

zhoršení motorické a senzorické aktivity i z d vod  zm n v krevním ob hu.

Dýchací obtíže

Dýchací obtíže jsou nej ast jší p inou smrti osob po poran ní míchy. Tyto

komplikace se projevují nedostate nou schopností jak nádechu, tak výdechu. Snížená

funkce nádechových sval  vede ke snížení ventilace v plicích a k atelektázi. Slabost

chto sval  m že vést k selhání jejich funkce a následnému selhání ventilace.

Neefektivní odkašlávání dovoluje zachycování sekretu v plicích a m že vyústit

v atelektázi, pneumonii i plicní nedostate nost.

Snížení rozsahu pohybu

Jakékoli stavy zp sobující imobilizaci kloub  mohou vyústit ve snížení rozsahu pohybu

v kloubech a snížení flexibility sval . Lidé s motorickou paralýzou jsou náchylní

ke vzniku kontraktur, protože jejich svaly aktivn  nehýbají jejich klouby. Kontraktury

mají tendenci vznikat ast ji za p ítomnosti otoku. Snížení rozsahu pohybu m že vážn

zm nit funk ní kapacitu lov ka a zp sobit kosmetické potíže. Dalším následkem

sníženého rozsahu pohybu a deformit je zvýšená pravd podobnost vzniku dekubit .

Heterotopická osifikace

Heterotopická osifikace p ípadn  jinak nazývána jako ektopická kostní struktura

je vytvo ení nových kostí ve svalech a jiných spojovacích tkáních. Postihuje

16-53 procent osob s poškozenou míchou. Vyskytuje se nej ast ji na ky lích, kolenech

a loktech. Heteropická osifikace se zpravidla objevuje 1-4 m síce po poran ní míchy

a rozvine se o 12-18 m síc  pozd ji. Tato komplikace m že omezit hybnost v kloubech

a vést ke vzniku dekubit . P ina heterotopické osifikace je neznámá avšak pokro ilý

k, kompletní léze, ženské pohlaví a spasticita jsou známy jako initelé zvyšující

pravd podobnost výskytu.
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Osteoporóza a zlomeniny

Po poškození míchy vzniká osteoporóza pod místem míšní léze. Vznik osteoporózy

a zlomenin závisí na inervaci kon etin pod místem léze. Redukce kostní hmoty

je následek ztráty vápníku a kolagenu z kostí. Osteoporóza spojená s poran ním míchy

je pravd podobn  následkem špatné krevní cirkulace a snížené svalové a kostní zát že

spojené s imobilitou. Kostní hmota se ztrácí nej ast ji v prvních m sících po poškození

míchy a m že trvat v menším rozsahu n kolik let. Negativním projevem osteoporózy

je zvýšená pravd podobnost výskytu zlomenin.

Bolest

Bolest je významným problémem pro mnoho osob s poran nou míchou. M že

se vyskytovat b hem akutní fáze po poran ní, nebo jako chronický problém trvající

síce i roky. Nej ast ji se vyskytuje bolest v ramenou b hem poúrazové fáze zvlášt

pak u osob s tetraplegií. Tato bolest m že být zp sobena nadm rnou zát ží v oblasti

kloubního pouzdra a okolních sval  ramenního kloubu. Chronická bolest je též asto

následkem namožení.  Bolest v ramenou a syndrom karpálního tunelu je b žným

problémem mezi lidmi, kte í jsou již delší dobu po poran ní míchy. Tyto komplikace

mohou vznikat chronickým p et žováním a degenerativními zm nami závislými

na v ku.

Další typ bolesti, centrální neuropatická bolest, je následkem poškození míchy. Tato

bolest m že být konstantní nebo intermitentní a m že se p ihodit spontánn  nebo

po senzorické stimulaci. P ina centrální neuropatické bolesti dosud není známa.

Gastrointestinální komplikace

hem akutní poúrazové fáze vzniká u 2-22 procent osob stresový žalude ní nebo

duodenální v ed. P ina t chto komplikací je neznámá. Gastrointestinální krvácení

se nej ast ji objevuje v prvních m sících po poran ní míchy. Mezi další komplikace

pat í nap íklad paralitický ileus, obstrukce st ev, zán t slinivky b išní, zán t jícnu,

žlu ové kameny, chronická zácpa a hemoroidy.
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Komplikace mo ových cest

V minulosti byly komplikace mo ových cest astou p inou smrti osob po poškození

míchy. V posledních letech byla díky pokroku v oblasti urologické medicíny významn

snížena míra úmrtí t chto osob z d vodu komplikací mo ových cest. Abnormální

funkce mo ového m chý e po poran ní míchy v kombinaci se špatnou pé í m že vést

k mo ové retenci, infekci mo ového m chý e a usazení mo i v mo ových trubicích.

sledkem mohou být ledvinové a mo ové kameny, hydronefróza, pyelonefritida,

selhání ledvin, sepse až úmrtí.

Hluboká žilní trombóza a plicní embolie

Hluboká žilní trombóza je velmi astou komplikací po poran ní míchy, zejména

pak v akutní fázi po úraze. Ta m že vzniknout p sobením n kolika faktor , jako

je periferní vasodilatace nebo snížením aktivity sval  na dolních kon etinách, trauma

a sepse zde hrají také d ležitou roli.  Faktory spojeny s vyšší pravd podobností výskytu

hluboké žilní trombózy, jsou ženské pohlaví a paraplegie.

Autonomní dysreflexie

U osob s míšní lézí nad Th6 se mohou vyskytnout p íznaky autonomní dysreflexie.

Ta je charakterizována náhlým zvýšením krevního tlaku, bradykardií, bolestí hlavy,

ervenáním a pocením nad místem léze. asto je také provázena pocity úzkosti.

Doprovodnými p íznaky autonomní dysreflexie m že být také piloerekce, rozmazané

vid ní i arytmie. P íležitostn  se autonomní dysreflexie obejde bez t chto p íznak .

Tato komplikace se objeví p i dráždivé stimulaci oblastí pod místem léze, jedná

se z ejm  o p ehnanou odpov  sympatického nervstva. Objevuje se spíše u lidí

s tetraplegií a u osob s kompletní lézí. Zvýšení krevního tlaku z d vodu autonomní

dysreflexie, m že vést k renálnímu selhání, kardiopulmonálnímu selhání, ke ztrát

domí, retinálnímu krvácení, apnoe, afázii, cévní mozkové p íhod , komatu

až ke smrti.

Kardiovaskulární onemocn ní

Pokroky v moderní medicín  vedou ke snížení úmrtnosti osob po poran ní míchy, avšak



16

jak lidé žijí déle, kardiovaskulární obtíže se objevují stále ast ji. Riziko onemocn ní

i úmrtí na ischemickou chorobu srdce je nyní vyšší, než bylo d íve. Faktory, které

mohou p isp t k vzniku kardiovaskulárního onemocn ní po poran ní míchy, jsou:

nezdravý životní styl, vyšší t lesné proporce i hmotnost, tukové abnormality, vyšší

hladina glukózy v krvi i výskyt diabetu. (Somers, 2001)

2.1.5 Typy poškození míchy

Transverzální míšní léze – jak zmi uje Bartko (1999), jedná se o úplné p erušení

míchy a všech eferentních vzruch  z mozku k nervovým bu kám míchy

a p ívod všech eferentních vzruch  z receptor  na periferii. P i náhle vzniklé

transverzální míšní lézi vzniká nejprve míšní šok. Ten trvá 2-3 týdny.

i tomto syndromu se vyskytují p íznaky poruch motoriky, poruchy sfinkter ,

vegetativní poruchy atd. (viz výše).

Syndrom léze míšního konu (conus medullaris)

Syndrom léze cauda equina

erušení poloviny míchy (Brown-Sequard v syndrom)

Hlavní projevy se týkají poruch hybnosti: homolateráln  pod místem poškození vzniká

spastická obrna. Poruchy citlivosti: homolateráln  pod místem poškození dochází

ke ztrát  propriocepce, kontralateráln  dochází ke ztrát  bolestivé a termické citlivosti.

V míst  léze vznikají ko enové bolesti.

Dále mohou vznikat následující syndromy:

Syndrom traumatického poškození vnit ní ásti míchy (centrální míšní syndrom)

Syndrom traumatického poškození zadní ásti míchy

Syndrom traumatického poškození p ední ásti míchy (Bartko, 1999).
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2.2 Spinální program a ergoterapeutická intervence u spinálního pacienta

Za spinální program se ozna uje systém ucelené, asov  a ekonomicky dostupné pé e

o pacienta s míšní lézí. V eské republice se spinální program rozvíjí od roku 1992,

kdy byla založena první spinální jednotka v Úrazové nemocnici v Brn . Metodická

opat ení Ministerstva zdravotnictví z roku 2002 pak definovala sí  zdravotnických

pracoviš , zajiš ující pé i o spinální pacienty podle jednotlivých klinických stádií

a podle spádových oblastí.

Do roku 2004 tak vznikly další spinální jednotky, které se nacházejí v Ostrav , Liberci

a Praze. Zabezpe ující odbornou pé i o pacienty s míšní lézí v subakutním stádiu,

v poopera ním období u chronických pacient  a u pacient  se vzniklými komplikacemi

(Strapková, Špa helová, 2007)

„Spinální jednotka poskytuje intenzivní komplexní rehabilita ní pé í o pacienty s míšní

lézí. V pr hu dne pacienti dle aktuálního zdravotního stavu absolvují v pr ru

2 hodiny intenzivní individuální i skupinové rehabilitace s erudovaným

fyzioterapeutem a cca 1 hodinu ergoterapie“ (FN Motol, 2009).

Egoterapeutická intervence u spinálního pacienta

2.2.1 Akutní fáze – imobiliza ní

hem prvních 24-48 hodin po p íjmu na jednotku intenzivní pé e následuje, jak uvádí

Zäch a Koch (2006), první kontakt mezi erstv  zran ným pacientem a ergoterapeutem.

Základní pé e je zam ena na polohování a prevenci vzniku dekubit . Polohování

je nutno provád t každé 3 až 4 hodiny.

Po prvním ur ení nálezu následují terapeutické intervence, jako je zhotovení

polohovacích lišt pro polohování ramen, paží a lokt . Dále jsou pacienti na jednotce

intenzivní pé e opat eni pom ckami, jako je držák na pití i individuáln  vytvo ená

polohovací dlažka na horní kon etiny. Poloha rukou slouží k zachování funk ní ruky

a k zabrán ní vzniku deformit a zkrácení sval .

Další d ležitou ástí ergoterapeutické intervence v akutní fázi, hned po polohování

a ztvárn ní funk nosti ruky, je první mobilizace na ortopedický vozík. Problémy
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s krevním ob hem, závrat , nejistota, strach a zcela zm ný pocit na t le asto zt žují

první „znovu posazení se“.

Aby byla v první fázi dodána jistota, používá se ze za átku u tetraplegik  ošet ující

ortopedický vozík, který je opat en vysokým op radlem zad, op rou hlavy a loketními

op rkami. Sedací jednotka vozíku m že být p i problémech s krevním ob hem

zešikmena dozadu a doty ný si bude postupn ást po ásti zvykat na správnou pozici

sezení. (Zäch a Koch, 2006)

2.2.2 Postakutní fáze

Faltýnková (2005) zmi uje, že v období postakutní fáze je pacient již hospitalizován

na spinální jednotce. Toto období je charakterizováno nástupem míšních automatism  –

tedy spasticity a vegetativních reflex . Velmi d ležitá je výroba i výb r vhodných

kompenza ních pom cek pro tetraplegika ergoterapeutem. Jedná se zejména o pom cky

pro sebesycení, pití, išt ní zub  atd.  Dále se jedná o výb r a úpravu vhodného vozíku

etn  antidekubitní podložky pro první období adaptace na sed ve vozíku. Ergoterapeut

se uplatní zejména p i nácviku úkon  sebeobsluhy s využitím aktuální funk ní kapacity

pacienta (mobilita na žín nce, zm ny poloh, stabilita) a p i nácviku použití

kompenza ních pom cek. Nezbytná je také pé e o funk ní ruku tetraplegika i nácvik

náhradních pohybových stereotyp  pro možnost úchopu r zných p edm .

Pro co nejvyšší sob sta nost v budoucím pacientov  život  je významný nácvik

samostatného vyprazd ování mo ového m chý e – autokatetrizace, eventueln  jiné

zp soby derivace mo i s použitím pom cky.

Ergoterapeut také zjiš uje socioekonomické podmínky rodiny, hodnotí p ístupnost bytu

i domu, ve kterém pacient bude žít a poskytuje mu první informace o možnostech

bezbariérové úpravy bytu. Pacient m že spolu s ergoterapeutem, absolvovat také první

výlety mimo odd lení spinální jednotky.

2.2.3 Fáze adapta ní – mobiliza ní

V této fázi je pacient hospitalizován v rehabilita ním ústavu, vydrží již n kolik hodin

sed t ve vozíku a má fyzické p edpoklady pro intenzivní každodenní trénink. Nastupuje

zde výb r vhodného vlastního vozíku, který odpovídá individuálním pot ebám
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a zp sobu života pacienta. Dále probíhá nácvik jízdy po rovin , v terénu, p es r zné

výšky schod  a zejména správných stereotyp  jízdy na vozíku. Ergoterapeut dbá

na dosažení maximální sob sta nosti ve všech položkách pADL, s paraplegiky trénuje

i iADL. Nezbytný je trénink p esun  z l žka na vozík, do vany, do auta i na zem

a opa . Dále nastupuje trénink úchopové funkce horních kon etin s pom ckami nebo

bez nich. Možný je také již výb r vhodného ru ního ovládání pro ízení osobního

automobilu, po zhodnocení motorických schopností pacienta a konzultace výb ru typu

automobilu. Ergoterapeut se uplatní také p i poradenství v oblasti bezbariérové úpravy

ístupu do domu, bytu a doporu ení dalších pom cek po domácí návšt .

Velice d ležité je nau it rodinu ú inn  a pouze v nezbytných úkonech pomáhat

pacientovi zvládat ADL, dále zhodnotit zbylý pracovní potenciál a navrhnout vhodný

typ zam stnání a bezbariérovou úpravu pracovišt  s ohledem na správnou ergonomii

(Faltýnková, 2005).

2.2.4 Fáze integra ní

V této fázi jde, jak uvádí Faltýnková (2005), o návrat tetraplegika i paraplegika

do spole nosti, do své rodiny, mezi své p átele, do školy i do pracovního procesu.

To musí p esn  odpovídat jeho schopnostem a možnostem. V této dob  je nutné nau it

pacientovo okolí správn  reagovat na jeho pot eby a za lenit jej do komunity lidí,

kde by m l psychickou podporu. V tomto m že pomoci kontakt se stejn  postiženými,

tzv. peer counseling – nap . v rámci sociáln -rehabilita ního programu v Centru Paraple

Svazu paraplegik .

2.2.5 Hodnocení funk ní kapacity pacienta

K vyhodnocení disability, což je neschopnost vykonávat ur ité lidské innosti, které

obvykle korespondují s poškozením mozku i míchy, se používají r zné typy test

a hodnocení ADL (activity of daily living). Test  je více nap : Barthel index,

Nothingham hodnocení ADL, Alexander Kurtzke test a další. Evaluace disability není

výlu  doménou léka , ale také jiných zdravotnických pracovník  (Bartko, 1999).

Jednou z možností hodnocení pacienta po poran ní míchy, je také aplikace mezinárodní

klasifikace funk ních schopností, disability a zdraví (MKF). Tato klasifikace
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by na základ  dohody mezi WHO a EU m la být základním nástrojem pro posuzování

zdravotního stavu, disability a následné rehabilitace.

Mezinárodní klasifikace funk ních schopností, disability a zdraví byla vydána roku

2001 Sv tovou organizací zdraví (WHO), v eském jazyce vyšla v roce 2008. „Je to

víceú elová klasifikace, ur ená k tomu, aby sloužila r zným disciplínám a r zným

sektor m. Její specifické cíle mohou být shrnuty následovn :

Poskytnout v decké báze k pochopení a studiu zdraví a ke zdraví se vztahujících

stav , východisek a determinant.

Zavést spole ný jazyk p i popisování zdraví a ke zdraví se vztahujících stav

za ú elem zlepšení komunikace mezi r znými uživateli.

Umožnit srovnání dat mezi zem mi, disciplínami zdravotní pé e, službami

a asem.

Poskytnout systematické kódovací schéma pro systémy zdravotnických

informací.“ (MKF:WHO, 2008, str. 17)

„MKF poskytuje popis situací z pohledu lidské funk ní schopnosti a jejích omezení

a slouží jako rámec pro organizování t chto informací. Strukturalizuje informace

ve smysluplné, vzájemn  provázané a snadno p ístupné form . MKF klasifikuje zdraví

a ke zdraví se vztahující stavy.“ (MKF: WHO, 2008, str. 19)

Tabulka 1 Aktivity klasifikované Mezinárodní klasifikací funk ních schopností, disability a zdraví (MKF:
WHO, 2008)

Typ aktivity íklady

ení a aplikace znalostí

- základní u ení (opisování, opakování atd.)

- aplikace znalostí (pozornost, myšlení atd.)

- elné smyslové zkušenosti (pozorování, naslouchání
atd.)

Všeobecné úkoly a
požadavky

- zvládání obtíží a jiné psychické nároky

- innost obsahující jeden úkol
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- innost obsahující více úkol

Komunikace

- komunikace - p íjem (mluvených zpráv, neverbálních
zpráv, atd.)

- komunikace - produkce (mluvení, psaní zpráv, atd.)

Mobilita

- zm na a udržování pozice t la (p emís ování se,
zm na základní pozice, atd.)

- nošení, pohyb a zacházení s p edm ty

- ch ze a pohybování se

- používání dopravy ( ízení vozidla, používání
dopravních prost edk , atd.)

Pé e o sebe
- umýt se

- použití toalety

Domácí život

- získávání nezbytných v cí (opat it si místo k životu,
atd.)

- úkony v domácnosti (p íprava jídel, atd.)

Mezilidské jednání a vztahy

- základní mezilidské vztahy

- zvláštní mezilidské vztahy (jednání s cizími lidmi,
formální vztahy, atd.)

Hlavní oblasti života

- výchova

- práce a zam stnání

- ekonomický život

Komunita, sociální a
ob anský život - rekreace a volný as

Zdroj: vlastní zpracování dle MKF: WHO, 2008

Jednotkou klasifikace v MKF nejsou osoby, ale jsou zde popisovány situace každé

osoby v dané souvislosti zdraví nebo ke zdraví se vztahujících domén. Popis je vždy

vytvo en v kontextu s osobními faktory a prost edím (MKF: WHO, 2008).
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2.3 Význam práce pro lov ka

Podle R. Kohoutka a J. Št paníka (1999) „je práce základní lidská innost, kterou

lov k pozm uje své okolí, sebe sama, svou osobnost a tím zp tn  ovliv uje pr h

pracovní innosti. Je to uv dom lá innost, která je prost edkem k vytvá ení hmotných

a nehmotných hodnot“.

Dále píše Buchtová (2002), že práce zaujímá v život lov ka nezastupitelné postavení.

ináší lov ku nejen materiální prosp ch, ale sou asn  mu dává pocit seberealizace

a spole enské užite nosti. Je tedy d ležitou podmínkou d stojné existence lov ka.

Umož uje lov ku navazovat sociální vztahy, uspokojuje jeho pot eby ctižádosti,

sebeuplatn ní a sebeúcty. Práce tedy nepat í pouze k výrob  statk , nebo k vykonávání

služeb, ale vytvá í sociální pole kontakt  s možností vést rozhovory, setkávat

se s jinými lidmi i navazovat p átelství. P i provád ní jednotlivých pracovních úkol

že získat jedinec pocit odborné kompetence a objektivizovat své pracovní

dovednosti. Skupinová práce nabízí pracovní prost edí, ve kterém se lov k hodnotí

a srovnává s ostatními lidmi. V konkrétní práci, k níž jsou nezbytné znalosti, schopnosti

a dovednosti, se rozvíjí osobní lidská identita. Z mentáln  hygienického hlediska,

umož uje pracovní innost odvod p ebyte né duševní i t lesné energie. V kontextu

životní dráhy lov ka, ur uje práce za átek i konec jeho ekonomické aktivity.

2.3.1 Motivace k práci

Jak uvádí Bedrnová, Nový a kol. (1998), pojem motivace vyjad uje skute nost,

že v lidské psychice p sobí specifické, ne vždy zcela v domé a uv dom lé vnit ní síly,

kterým íkáme pohnutky i motivy. Tyto innosti lov ka aktivizují a vzniklou aktivitu

i udržují.

Další auto i Provazník, Komárková (1996) tuto studii potvrzují a zmi ují, že „motiv

edstavuje ur itou jednotlivou vnit ní psychickou sílu – popud, pohnutku, která

lov ka - jeho innost - ur itým sm rem orientuje (zam uje), která ho v daném sm ru

aktivizuje a která vzbuzenou aktivitu udržuje. Motiv tedy p edstavuje psychologickou

pohnutku, p inu i d vod ur itého lidského chování i prožívání, dává

mu psychologický smysl. S pojmem motiv se pojí pojem cíl. P sobení motivu trvá tak



23

dlouho, dokud není dosaženo jeho cíle“

Podle Bedrnové, Nového a kol. (1998), je d ležité zejména to, že rysy motivace jsou

trojdimenziální.

V této souvislosti hovo í auto i o:

dimenzi sm ru, která je vyjád ená sm rem a orientací,

dimenzi intenzity, jež je závislá na síle motivace a závisí na úsilí jedince a jeho

vynaložené energii,

dimenzi stálosti, která souvisí se stálostí nezbytné k dosažení cíle.

Za zdroje motivace ozna ují Provazník, Komárková (1996) ty skute nosti, které

motivaci vytvá ejí, tzn. ty, které ur ují dynamiku a orientaci lidské innosti, a které

významn  ovliv ují stálost tedy perzistenci t chto tendencí.

K základním zdroj m motivace adí Provazník, Komárková (1996) ale i další auto i

jako nap íklad Bedrnová, Nový a kol. (1998):

pot eby primární – biologické, fyziologické, viscerogenní a pot eby sekundární –

sociální, spole enské, psychogenní,

návyky, tedy opakované, fixované a zautomatizované zp soby innosti lov ka

v ur ité situaci,

zájmy,

hodnoty a hodnotové orientace - Bedrnová, Nový a kol. (1998), uvádí mezi

obecn  uznávané hodnoty nap . zdraví, rodinu, d ti, práci, p átelství, vzd lání,

spole enské postavení, peníze, up ímnost, lásku, pravdu, svobodu, úsp ch apod.,

ideály, kterými jsou – „ideové i názorné p edstavy n eho subjektivn

žádoucího a pozitivn  hodnoceného, co pro ur itého jedince p edstavuje

významný cíl jeho snažení, skute nost, o kterou usiluje“ (Bedrnová, Nový a kol.,

1998, s. 230)
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2.3.2 Zam stnávání osob se zdravotním postižením

Historie zam stnávání osob s t žším zdravotním postižením není zvlášt  bohatá.

Do roku 1990 bylo uplatn ní lidí se zdravotním postižením na otev eném trhu práce

neobvyklé a zcela výjime né. Naše spole nost se postupn  u í vnímat osoby

se zdravotním postižením jako svoji sou ást. Lidé s postižením mají ve všech oblastech

života stejné pot eby jako zdravý lov k. Shodné jsou pot eby v oblasti vzd lávání,

sociálního uplatn ní, v emo ní oblasti, v oblastech sexuálních pot eb a v neposlední

ad  v oblasti pracovního uplatn ní. V n kterých p ípadech jsou jejich pot eby dokonce

tší (Hrdá, 2007).

Osoby po úrazu míchy, konkrétn  po transverzální lézi míšní, mají však obrovský

potenciál k reintegraci do pracovního procesu. Velké množství z nich se vrací zp t

do p vodního zam stnání s upravenými pracovními podmínkami, nebo

se prost ednictvím vzd lávacích kurz i rekvalifikací uplat ují v jiných,

pro n  vhodn jších oborech (Faltýnková, 2005).

2.3.3 Ztráta zam stnání

Náhlá, neo ekávaná ztráta zam stnání je v naší kultu e velkým zásahem do života osob.

tšina lidí totiž nebere práci jen jako nutný životní úd l, s nímž je pot ebné se smí it,

ale pracuje s jistou samoz ejmostí, která p ináší radost a uspokojení. Skute nou hodnotu

práce lov k asto poznává, až když ji ztratí (Buchtová, 2002).

Stejn  tak Fineman (1987), zd raz uje pr kaznost nedobrovolného vy azení

z pracovního procesu, jenž má pr kazné negativní sociální, psychologické,

ale i zdravotnické d sledky. Dlouhodobou nezam stnaností se vytrácí smysl života,

dochází k omezení sociálních kontakt  s p áteli a spolupracovníky a nastává postupný

rozklad integrity lov ka. Vytrácejí se aktivity, které byly pravidelnou sou ástí denního

rytmu lov ka. Když se lov k ocitne dlouhodob  bez práce, vytrácí se nejv tší pojítko

s realitou, m že se ho zmocnit nejistota i strach z budoucnosti, pozd ji se p ipojí

i pochybnosti o vlastních schopnostech. Nezam stnanost m ní lidskou schopnost

participace do spole nosti i v situacích zcela b žných a obvyklých. Narušuje se vztah

lov ka k rodin  i ostatním lidem. Znamená to negativní až traumatizující zážitek pro
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všechny osoby, které tímto procesem prošly. Nedobrovolná nezam stnanost snižuje

a oslabuje sebev domí lov ka (Fineman, 1987).

Ve své další publikaci zmi uje Fineman (1990), význam ztráty zam stnání, který

edstavuje pro v tšinu osob zásadní zm nu v život , která se proplétá nap

mezilidskými vztahy a celou spole ností. Ztráta zam stnání je asto velmi stresujícím

zážitkem, který je spole ností stále ješt  vnímán jako selhání jedince. Je tomu tak i p es

to, že dnes žijeme v demokratickém sociálním stát , který umož uje i relativn  slušný

život bez do asné odm ny za práci. Nezam stnanost p edstavuje tedy mnohem více

problém , než jen nižší p íjmy a ztrátu profesní identity.

Tyto studie potvrzuje Symes (1995) tvrzením, že nezam stnanost se stává nejvážn jším

ekonomickým problémem Evropské unie, a p estože je neustálá snaha proti ní bojovat,

stále se zvyšuje.

2.3.4 Reakce na ztrátu zam stnání

Dle Buchtové (2002), psychická reakce lov ka na ztrátu zam stnání je tím v tší, ím

siln jší je motivace lov ka k práci. ím déle trvá nezam stnanost, tím horší mohou být

psychické reakce, které jsou jejím d sledkem. Nezam stnaný lov k se stává emo

labiln jší a zraniteln jší a klesá jeho pocit celkové životní spokojenosti.

Nastávají obavy nezam stnaných z budoucího zvládání životních situací. Jedná

se nap íklad o obavu z poklesu životní úrovn  v d sledku ekonomické deprivace

nezam stnaných, která zasahuje i do rodinného života. Vzr st rodinného nap tí

vyvolaného ztrátou zam stnání je také velmi astým jevem u t chto osob. Zejména

u muž  p evyšuje obava, jak jejich okolí p ijme fakt, že ztratili roli živitele rodiny.

Velké množství nezam stnaných osob popisuje aktuální subjektivní p íznaky

neurotických potíží, spojených se zvýšenou únavou, nespavostí, stavy úzkosti,

celkovým nap tím a vnit ním neklidem. Zna ným zdravotním handicapem, tíživým

zejména pro starší ženy, které byly propušt ny ze zam stnání, bylo snížení zrakové

ostrosti zp sobené dlouhodobým vykonáváním pracovní innosti p íliš zat žující

zrakový orgán (Buchtová, 2002).

U lidí se zdravotním postižením vstupují do pop edí nejen ekonomické, sociální
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a psychické obtíže, ale zejména problém p im eného smyslu života a lidské

stojnosti. Vzhledem ke stále v tšímu d razu na produktivitu práce, mají tito lidé

v dnešní spole nosti ím dál menší šanci se uplatnit na otev eném trhu práce. Ztrátou

zam stnání se dostávají do bezvýchodné životní situace a pro jejich rodiny to znamená

starost o nezam stnaného postiženého rodinného p íslušníka (Vl ková, 2006).

Fáze reakce jedince na ztrátu zam stnání:

Reakce na ztrátu zam stnání mohou probíhat v n kolika fázích, které, jak uvádí

Vágnerová (2004), následují po sob  v individuáln  dlouhých asových intervalech.

Tyto fáze jsou známé pod pojmem Harisson v cyklus nezam stnaného.

Vágnerová (2004) rozd lila reakce jedince na ztrátu zam stnání do p ti fází:

1. Fáze šoku -  první  a  bezprost ední  reakce  na  ztrátu  zam stnání  je  šok.  Jedinec

není schopen uv it, že by n co takového bylo v bec možné.

2. Fáze optimismu a aktivního hledání nového místa - lov k v í, že práci

najde a vynakládá k tomu v tšinu svého úsilí i volného asu. Pokud však

nedojde k tomu, že v blízké dob  práci nalezne nebo alespo  nemá nad ji,

že by ji nalezl, jeho postoj se m ní.

3. Fáze p echodu do kategorie dlouhodobé nezam stnanosti - nastává obvykle

po šesti m sících trvání nezam stnanosti. Nezam stnaný lov k si za íná

uv domovat, že je ohrožen více a trvalejším zp sobem, než se mu na za átku

zdálo. Svou situaci prožívá jako stresovou, ztrácí pocit pohody, stává

se pesimistickým. Díky tomu dochází i ke snížení aktivity zam ené na hledání

nového zam stnání.

4. Fáze adaptace na styl života nezam stnaného - s rostoucí dobou od ztráty

zam stnání a s po tem neúsp šných pokus  o získání nové práce, se lov k

dostává do fáze, pro kterou je typická rezignace, ztráta nad je, pasivita a apatie.

Jedinec najednou p estává být aktivní. Ztrácí zájem o hledání zam stnání s tím,

že to stejn  nemá cenu. Dochází k poklesu jeho sebev domí. M ní se jeho

postoje i o ekávání.
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5. Fáze p etrvávající ned ry – i p es to, že lov k po delší dob  práci najde,

stále u n j p etrvává pocit ned ry, nejistoty a podezíravosti. Mohou se objevit

i problémy p i zvládání nové situace, která klade na jedince adaptovaného

na pasivní roli nezam stnaného mnohem v tší nároky, než na které byl

v poslední dob  zvyklý.

2.4 Legislativa zam stnávání osob se zdravotním postižením

Zam stnávání zdravotn  postižených osob upravuje zákon .435/2004 Sb.,

o zam stnanosti. P i zam stnávání zdravotn  postižených osob (OZP) platí stejné

podmínky výpov di jako u osob zdravých, lze s nimi sjednávat smlouvu na dobu

ur itou a mají stejnou zkušební dobu. Je zde pouze povinnost ukon ení pracovního

pom ru s osobou se zdravotním postižením ohlásit p íslušnému ú adu práce.

(Huta , 2007)

Stejn  tak zmi uje Valová (2007) podmínky zam stnávání zdravotn  postižených

ob an , dle zákoníku práce a p edpis  o zam stnanosti. O ané se zdravotním

postižením mají podle n j v pracovním procesu stejná práva a povinnosti jako ostatní

pracovníci. Zákoník práce však v n kolika ustanoveních tyto zam stnance vzhledem

k jejich zdravotnímu stavu a sociálnímu postavení zvýhod uje.

Podle §67 zákona o zam stnanosti, se ob an m se zdravotním postižením poskytuje

zvýšená ochrana na trhu práce.

Rozhodnutí o tom, že ob an je zdravotn  postižený, neznamená, že nem že pracovat.

Jde jen o omezení s ohledem na zdravotní stav. K uzav ení pracovního pom ru musí mít

zdravotn  postižený ob an však zp sobilost k práv m a povinnostem a k právním

úkon m.

Podle §16 zákoníku práce jsou zam stnavatelé povinni zajiš ovat rovné zacházení

se všemi zam stnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky odm ování za práci

a o poskytování jiných pen žitých pln ní a pln ní pen žité hodnoty, o odbornou

ípravu a o p íležitost dosáhnout funk ního nebo jiného postupu v zam stnání.

Zam stnavatel smí vyžadovat v souvislosti s jednáním p ed vznikem pracovního
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pom ru od fyzické osoby, která se u n j uchází o práci nebo od jiných osob, jen údaje,

které bezprost edn  souvisejí s uzav ením smlouvy (§ 30 zákoníku práce).

ed uzav ením pracovní smlouvy je zam stnavatel povinen seznámit fyzickou osobu

s právy a povinnostmi, které by pro ni z pracovní smlouvy, pop ípad  ze jmenování

na pracovní místo vyplynuly, a s pracovními podmínkami a podmínkami odm ování,

za nichž má práci konat, a povinnostmi, které vyplývají ze zvláštních právních p edpis

vztahujících se k práci, která má být p edm tem pracovního pom ru (§ 31 zákoníku

práce).

2.4.1 Vznik a skon ení pracovního pom ru s OZP

Vznik pracovního pom ru s ob any se zdravotním postižením je stejný jako

u ob an  ostatních. Pracovní pom r se zakládá zpravidla pracovní smlouvou.

Zam stnavatel s nimi m že sjednávat zkušební dobu i pracovní pom r na dobu ur itou,

aniž by o to písemn  požádali. Ukon ení pracovních pom  probíhá bez souhlasu

adu práce takto:

Zrušit pracovní pom r ve zkušební dob  (pokud je platn , tj. písemn  sjednaná)

mohou ob  strany. Zam stnavatel nemusí p ihlížet p i zrušení pracovního

pom ru ve zkušební dob  k pracovní neschopnosti ob ana ani k t hotenství,

ani ke zdravotnímu postižení.

Kon í-li pracovní pom r dohodou, ú ad práce se k ní nevyjad uje.

Rovn ž p i okamžitém zrušení pracovního pom ru se souhlas ú adu práce

nevyžaduje. Co lze považovat za porušení pracovní kázn  zvláš  hrubým

zp sobem, nelze paušalizovat pro všechny zam stnavatele.

Neplatnost rozvázání pracovního pom ru výpov dí, okamžitým zrušením,

zrušením ve zkušební dob  nebo dohodou m že jak zam stnavatel, tak

i zam stnanec uplatnit u soudu, a to nejpozd ji ve lh  dvou m síc  ode dne,

kdy m l pracovní pom r skon it (Valová, 2007)



29

2.4.2 Výpov di zam stnanc m se zdravotním postižením

Rozvázání pracovního pom ru se zam stnancem, který je osobou se zdravotním

postižením, je zam stnavatel povinen písemn  oznámit p íslušnému ú adu práce.

Dle § 53 zákoníku práce zam stnavatel nesmí dát zam stnanci výpov  v ochranné

dob . Zam stnavatel m že dát zam stnanci výpov  jen v p ípadech a z d vod

stanovených zákoníkem práce.

Novým zákoníkem práce však byla zrušena tzv. nabídková povinnost zam stnavatele

a neplatí, že zam stnavatel m že dát zam stnanci výpov  pouze v p ípad , kdy nemá

možnost zam stnávat ho ve sjednaném míst  výkonu práce nebo v míst  bydlišt

zam stnance, pokud zam stnanec nabídku jiné vhodné práce odmítl.

Zam stnavatel dále není povinen zajistit vhodné zam stnání ani zdravotn  postiženým

zam stnanc m nebo osam lým zam stnanc m a zam stnankyním pe ujícím o dít

mladší 15 let (Valová, 2007).

2.4.3 Povinnosti zam stnavatel

Dle zákona o zam stnanosti .435/2004 Sb., mají zam stnavatelé následující

povinnosti:

Informovat p íslušný ú ad práce o volných místech pro osoby se zdravotním

postižením (OZP)

Vést evidenci vhodných pracovních míst pro OZP

Rozši ovat možnosti zam stnávání pro OZP

Spolupracovat s ú adem práce p i zajiš ování pracovní rehabilitace

Vést evidenci zam stnávaných OZP

Spl ovat tzv. povinný podíl – zam stnavatelé, kte í zam stnávají více, než

25 zam stnanc  mají povinnost zam stnávat 4% osob se zdravotním postižením.

Tento povinný podíl, lze splnit t emi zp soby:
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- Zam stnáváním OZP v pracovním pom ru

- Odebíráním produkt  nebo služeb od zam stnavatel , kte í

zam stnávají více než 50% zam stnanc  se ZP nebo od OZP, které

jsou osobami samostatn  výd le innými a nezam stnávají žádné

jiné zam stnance

- Odvodem do státního rozpo tu

2.4.4 Finan ní p ísp vky a zvýhodn ní pro zam stnavatele

i zam stnávání OZP splnil zam stnavatel tzv. povinný podíl a nemusí tedy odvád t

ísp vky  do  státního  rozpo tu.  Dále  se  jedná  o  da ové  úlevy  –  zam stnavatel,  který

zam stnává OZP, m že uplatnit odpo et ástky od vypo tené dan  z p íjm

za zda ovací období. Lze také získat p ísp vky od ú adu práce (ÚP). Všechny jsou však

nenárokové, to znamená, že záleží na p íslušném ÚP, zda p ísp vek poskytne i nikoli.

Totéž platí i pro výši p ísp vku. Zákon vymezuje pouze maximální ástku, kterou m že

ad práce zam stnavateli poskytnout.

ad práce poskytuje p ísp vky vždy na základ  písemné smlouvy se zam stnavatelem.

Výjimku tvo í p ísp vek na podporu zam stnávání OZP, který upravuje § 78 zákona

o zam stnanosti a je vyplácen každému, kdo splnil podmínky stanovené v zákon .

Nenárokové p ísp vky, které mohou být ú adem práce poskytnuté, jsou nap íklad

na ve ejn  prosp šné práce, spole ensky ú elná pracovní místa, p ísp vek na dopravu

zam stnanc , p ísp vek na zapracování, chrán né pracovní místo a chrán ná pracovní

dílna.

2.4.5 Možnosti finan ních p ísp vk  pro zdravotn  postižené osoby

ad práce (ÚP), konkrétn  odbor aktivní politiky zam stnanosti, poskytuje finan ní

ísp vky, o které si m že požádat osoba se zdravotním postižením, pokud chce za ít

podnikat jako osoba samostatn  výd le inná (OSV ).  Všechny tyto p ísp vky

upravuje zákon .435/2004 Sb., o zam stnanosti.

Prvním je p ísp vek na vytvo ení chrán ného pracovního místa za ú elem výkonu

samostatné výd le né innosti – podle § 75, odst. 9. P ísp vek m že init maximáln
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osminásobek a pro osobu s t žším zdravotním postižením maximáln  dvanáctinásobek

pr rné mzdy v národním hospodá ství za první až t etí tvrtletí p edchozího

kalendá ního roku. Chrán né pracovní místo musí být provozováno po dobu nejmén

2 let ode dne sjednaného v dohod s  ÚP.  Vrácení  tohoto  p ísp vku  nem že  ÚP

požadovat, pokud osoba p estane vykonávat samostatnou výd le nou innost

ze zdravotních d vod .

S tímto p ísp vkem souvisí i ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad

chrán ného pracovního místa osoby samostatn  výd le inné – § 75 zákona

. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, odst. 10. Ro ní výše p ísp vku že init maximáln

trojnásobek pr rné mzdy v národním hospodá ství za první až t etí tvrtletí

edchozího kalendá ního roku.

Dále je možné podat žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo z ízené

uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti –

§ 113 zákona . 435/2004 Sb., o zam stnanosti, § 25 vyhlášky . 518/2004 Sb., kterou

se provádí zákon . 435/2004 Sb., o zam stnanosti. Výše p ísp vku m že init

maximáln ty násobek pr rné mzdy v národním hospodá ství za první až t etí

tvrtletí p edchozího kalendá ního roku.

2.4.6 Pracovní rehabilitace

Jak je zmín no v Zákon  o zam stnanosti . 435/2004 Sb., konkrétn  v § 69 - § 74

osoby se zdravotním postižením mají právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní

rehabilitaci zabezpe uje ÚP místn  p íslušný podle bydlišt  osoby se zdravotním

postižením ve spolupráci s pracovn  rehabilita ními st edisky. Ú ad práce též m že

na základ  písemné dohody pov it zabezpe ením pracovní rehabilitace jinou

právnickou nebo fyzickou osobu.

ady práce vytvá ejí za ú elem posouzení vhodné formy pracovní rehabilitace osob

se zdravotním postižením odborné pracovní skupiny, složené zejména ze zástupc

organizací zdravotn  postižených a zástupc  zam stnavatel  zam stnávajících více než

50% osob se zdravotním postižením.

„Pracovní rehabilitace je souvislá innost zam ená na získání a udržení vhodného
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zam stnání osoby se zdravotním postižením, kterou na základ  její žádosti zabezpe ují

ady práce a hradí náklady s ní spojené. Žádost osoby se zdravotním postižením

obsahuje její identifika ní údaje; sou ástí žádosti je doklad osv ující, že je osobou

se zdravotním postižením. Pracovní rehabilitace zahrnuje zejména poradenskou innost

zam enou na volbu povolání, volbu zam stnání nebo jiné výd le né innosti,

teoretickou a praktickou p ípravu pro zam stnání nebo jinou výd le nou innost,

zprost edkování, udržení a zm nu zam stnání, zm nu povolání a vytvá ení vhodných

podmínek pro výkon zam stnání nebo jiné výd le né innosti“. (Zákon o zam stnanosti

. 435/2004 Sb., § 69, odst. 2)

ad práce v sou innosti s osobou se zdravotním postižením sestaví individuální plán

pracovní rehabilitace s ohledem na její zdravotní zp sobilost, schopnost vykonávat

soustavné zam stnání nebo jinou výd le nou innost a kvalifikaci a s ohledem

na situaci na trhu práce, p itom vychází z vyjád ení odborné pracovní skupiny (Zákon

o zam stnanosti . 435/2004 Sb., § 69, odst. 4).

Na pracovní rehabilitaci mohou být na základ  doporu ení ošet ujícího léka e vydaného

jménem zdravotnického za ízení za azeny fyzické osoby, které jsou uznány za do asn

neschopné práce. Za azení této fyzické osoby do pracovní rehabilitace nesmí být

v rozporu s její zdravotní zp sobilostí; ú ad práce je povinen za azení ohlásit p íslušné

okresní správ  sociálního zabezpe ení (Zákon o zam stnanosti . 435/2004 Sb., § 69,

odst. 5).

Dle § 72, Zákona o zam stnanosti .435/2004 Sb., „je p íprava k práci cílená innost

sm ující k zapracování osoby se zdravotním postižením na vhodné pracovní místo

a k získání znalostí, dovedností a návyk  nutných pro výkon zvoleného zam stnání nebo

jiné výd le né innosti. Tato p íprava trvá nejdéle 24 m síc .“

íprava k práci osoby se zdravotním postižením se provádí:

a) na pracovištích jejího zam stnavatele individuáln  p izp sobených zdravotnímu

stavu této osoby; p íprava k práci m že být provád na s podporou asistenta,

b) v chrán ných pracovních dílnách a na chrán ných pracovních místech právnické

nebo fyzické osoby,
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c) ve vzd lávacích za ízeních státu, územních samosprávných celk , církví

a náboženských spole ností, ob anských sdružení a dalších právnických a fyzických

osob.

O p íprav  k práci uzavírá ú ad práce s osobou se zdravotním postižením písemnou

dohodu, ve které se uvádí:

a) identifika ní údaje ú astník  dohody,

b) obsah p ípravy k práci,

c) dobu a místo konání p ípravy k práci,

d) zp sob jejího zabezpe ení a zp sob ov ení získaných znalostí a dovedností,

e) ujednání o vypov zení dohody.

(§ 72, Zákon o zam stnanosti .435/2004 Sb.,)

Dokladem o absolvování p ípravy k práci je osv ení vydané právnickou nebo

fyzickou osobou, u níž byla p íprava k práci provád na. (Zákon o zam stnanosti

. 435/2004 Sb., § 72, odst. 4)

Osob  se zdravotním postižením, která nepobírá dávky nemocenského pojišt ní,

starobní d chod nebo mzdu (plat) nebo náhradu mzdy (platu), náleží po dobu p ípravy

k práci na základ  rozhodnutí ú adu práce podpora p i rekvalifikaci. Podpora

i rekvalifikaci náleží i v p ípad , že tato osoba není vedena v evidenci uchaze

o zam stnání (Zákon o zam stnanosti . 435/2004 Sb., § 72, odst. 5)

Zam stnavateli, který provádí na svém pracovišti p ípravu k práci osob se zdravotním

postižením, m že ú ad práce uhradit náklady na p ípravu k práci t chto osob.

O p íprav  k práci provád né na pracovišti zam stnavatele uzavírá ÚP

se zam stnavatelem písemnou dohodu (Zákon o zam stnanosti . 435/2004 Sb., § 73,

odst. 1)
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2.5 Ergonomie

Jak píše ve své knize James P. Kohn (1997), ergonomie je disciplína, která zkoumá

schopnosti a limitace lidí. Termín ergonomie je složen ze dvou eckých slov – „ergos“,

které znamená práce a „nomos“ znamenající studium n eho nebo principy n eho. Cíle

ergonomie jsou navrhnout pracovní místo, které bude p izp sobeno fyzickým,

psychickým i mentálním schopnostem pracovníka.

Podle S. Pheasanta (2006), je ergonomie v da o práci – tedy o lidech, kte í práci

vykonávají, o zp sobu, kterým je vykonávána, o nástrojích a prost edcích, které jsou

i ní použity. Dále pak o místech, kde je práce provád na a o psychosociálních

aspektech pracovních situací.

Nejv tší ergonomické obtíže vyvstávají z již existujících operací. Je velice d ležité, aby

se speciáln  vyškolení pracovníci nau ili p edvídat, rozpoznávat a identifikovat

ergonomické nebezpe í (J. P. Kohn, 1997).

ešením pracovního místa a prost edk  pro osoby zdravotn  postižené se zabývá

rehabilita ní ergonomie. Na rozdíl od zdravých lidí, kde platí ergonomické požadavky

více mén  obecn , vyžaduje tento typ ergonomie dle Gilbertové (2002) individuální

ístup podle stupn  a typu postižení. V této souvislosti se též hovo í jako o ergonomii

pro jednoho, jako výraz ergonomické intervence pro individuální pot eby klient .

Aby mohla být zdravotn  postižená osoba za len na do pracovního procesu, jsou asto

nutné specifické úpravy a adaptace pracovního prost edí i pracovní innosti. ada

autor , kte í se zabývají rehabilita ní ergonomií, kriticky poukazují na to, že p evážná

tšina ergonomických norem vychází pouze ze zdravé populace.  P i aplikaci

ergonomických zásad, by m l být kladen v tší d raz na užší kontakt s pracovníky

etn  respektování jejich specifických pot eb. V této souvislosti je však pot eba

upozornit na to, že zdravotn  postižený lov k by m l být integrován do pracovního

procesu tak, aby specifické adaptace byly v souladu s organizací práce a nedošlo

k rušení pracovního procesu i sociálnímu omezení a kone , aby pokud možno

nebyly p íliš ekonomicky náro né.

Cílem rehabilita ní ergonomie je snaha o využití ergonomických princip  k vyrovnání
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a p izp sobení schopností osob zdravotn  postižených pracovním požadavk m.

(Gilbertová, Matoušek, 2002)
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PRAKTICKÁ ÁST

3 METODOLOGIE

Cílem mé bakalá ské práce je zmapovat sou asnou situaci možností pracovního

uplatn ní osob po poran ní míchy. Prost ednictvím dotazníkového šet ení analyzuji,

s jakými obtížemi se p i hledání zam stnání tito lidé nej ast ji setkali, zda využili p ed

nástupem do zam stnání n kterou z forem pracovní rehabilitace, i p ísp vk  od ÚP

na zakoupení pracovní pom cky nebo úpravu pracovního prost edí. V neposlední ad

zjiš uji, jaká je jejich motivace k tomu být zam stnán.

Výsledky výzkumu slouží jako zdroj základních informací o zam stnávání osob s míšní

lézí, poukazují na význam práce pro tyto osoby a možná úskalí, se kterými se mohou

tito lidé p i hledání zam stnání setkat. V bakalá ské práci ov uji p edpoklad významu

práce pro tyto osoby.

Práce je ur ena jak pro odbornou ve ejnost (ergoterapeuty, sociální pracovníky,

speciální pedagogy i studenty), tak pro osoby po úrazu míchy, kte í tím jsou r zným

zp sobem znevýhodn ni, i jejich rodiny a p átele – tedy laickou ve ejnost.

Pro ú el výzkumného šet ení byl zvolen kvalitativní výzkum, protože jak píše Strauss

a Corbinová (1999), jeho cílem je získat vhled a porozum ní v nep íliš probádané

oblasti. Kvalitativní metody výzkumu se provád jí také k odhalení toho, co je podstatou

jev , o kterých toho mnoho nevíme, a pokouší se poodhalit podstatu n í zkušenosti

s ur itým jevem.

Jako forma kvalitativního dotazování byl zvolen semistrukturovaný dotazník (viz

íloha . 1), který jak uvádí Disman (2007), je vysoce efektivní technikou, která m že

postihnout veliký po et jedinc  p i relativn  malých nákladech. Dotazník umož uje

pom rn  snadné získání informací od velkého po tu jedinc  v relativn  krátkém ase.

Na druhou stranu klade vysoké nároky na ochotu dotazovaného odpovídat na dané

otázky. Dotazník má relativn  p esv ivou anonymitu, avšak jeho návratnost je velmi

nízká.
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3.1 Výzkumné otázky a hypotézy

Otázka íslo 1: Využívají osoby po poran ní míchy p ed nástupem do zam stnání

kterou z forem pracovní rehabilitace?

Hypotéza íslo 1: Osoby po poran ní míchy nevyužívají n které z forem pracovní

rehabilitace p ed nástupem do zam stnání.

Otázka íslo 2: Využívají osoby po poran ní míchy p ísp vky od ÚP i p íslušného

sociálního odboru na zakoupení pracovní pom cky i úpravu pracovního prost edí?

Hypotéza íslo 2: Osoby po poran ní míchy využívají p ísp vk  od ÚP i p íslušného

sociálního odboru na zakoupení pracovní pom cky i úpravu pracovního prost edí.

Otázka íslo 3: Jaká je nej ast jší motivace k práci pro osoby s poran ním míchy?

Hypotéza íslo 3: Nej ast jší motivací k práci pro osoby s poran nou míchou je

kontakt s lidmi, poté seberealizace a pocit užite nosti.

3.2 Sb r dat a charakteristika sledovaného souboru

Sledovaný vzorek respondent  spl uje následující požadavky – jedná se o osoby

po poran ní míchy v produktivním v ku, které již pracují a mají zkušenosti s aktivním

hledáním zam stnání.

Dotazník obsahuje celkem 15 semistrukturovaných otázek, které jsou rozd leny do t í

ástí. Šest zahrnuje demografické údaje o respondentech, dalších p t otázek se týká

zam stnání p ed poškozením míchy a nyní, poslední otázky se v nují hledání

zam stnání a motivaci k práci.

Sb r dat probíhal b hem mé letní praxe v Centru Paraple od 27. ervna do 28. srpna

2009, ást dotazník  jsem rozeslala e-mailem klient m Centra Paraple (dále jen CP),

které mi na n  poskytlo kontakt. Další ást jsem b hem své praxe osobn  s klienty CP

vyplnila s prosbou o rozeslání dotazníku dál, mezi své známé, kte í stejn  tak vyhovují

požadavk m dotazníku. Tato metoda výb ru ú astník  výzkumu se nazývá „metoda

sn hové koule“ (Snowball Sampling) – ta se dá v širším smyslu definovat jako metoda
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získávání nových p ípad  na základ  postupného ozna ování dalších osob již známými

ípady. Vlastní proces výb ru za íná u jednoho nebo více jedinc , o nichž se ví,

že spl ují daná kritéria. Je s nimi provedeno interview, p i kterém jsou požádáni,

aby nominovali další osoby, které znají a které rovn ž spl ují p íslušná kritéria

a zprost edkovali s t mito osobami kontakt. S t mito kandidáty je následn  provedeno

interview a celý proces se opakuje (Hartnoll a kol., 2003).

Dotazník byl odeslán na 30 emailových adres, z ehož se mi vrátilo 17 dotazník ,

což je 56, 6 %. Osobn  byl vypln n se 6 respondenty a metodou sn hové koule byl

dotazník získán od 3 osob. Takto vznikl kone ný po et 26 dotazník , p ipravených

ke zpracování.

3.3 Výsledky

Demografické údaje

K  R E S P O N D E N T

k respondent  se pohyboval v rozmezí od 24 do 56 let. Pr rný v k ú astník

výzkumu byl 34,6 let.

Tabulka 2 V kové spektrum respondent

kové
rozmezí 21 - 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let 51 - 60 let

Po et muž  10 7 4 2

Po et žen 2 1 0 0

Celkem 12 8 4 2

Zdroj: vlastní výzkum
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Obrázek 1 V kové spektrum respondent

Zdroj: vlastní výzkum

P O H L A V Í  R E S P O N D E N T

Dotazníkového šet ení se zú astnily 3 ženy, což je 12%. Zbylí respondenti byli muži,

kterých bylo 23, tedy 88%.

Tabulka 3 Pohlaví respondent

Pohlaví
respondent Po et osob Podíl z celku

Ženy 3 12%

Muži 23 88%

Celkem 26 100%

Zdroj: vlastní výzkum
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Obrázek 2 Pohlaví respondent

Zdroj: vlastní výzkum

P O M R  V K O V É H O  S P E K T R A  M U Ž  A  Ž E N

k respondent  byl rozd len do ty  v kových skupin. V první skupin  ve v ku

od 21 do 30 let se vyskytovaly 2 ženy a 10 muž  – což byla nejvíce zastoupená v ková

skupina. V další skupin  ve v ku od 31 do 40 let se výzkumu zú astnila 1 žena

a 7 muž . Ve v kové skupin  od 41 do 50 let se výzkumu ú astnili 4 muži a v poslední

skupin  ve v ku od 51 do 60 let studie zahrnuje 2 muže, jedná se tedy o nejmén

zastoupenou v kovou skupinu.

Tabulka 4 Pom r v kového spektra muž  a žen

Pohlaví 21 - 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let 51 - 60 let Celkem

Muž 10 7 4 2 23

Žena 2 1 0 0 3

Celkem osob 12 8 4 2 26

Zdroj:vlastní výzkum
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Obrázek 3 Pom r v kového spektra muž  a žen

Zdroj: vlastní výzkum

D O B A  P O  P O R A N N Í  M Í C H Y

Doba po poran ní míchy byla rozd lena do ty  skupin. V první skupin  v dob  do t í

let po poran ní míchy se vyskytl pouze jeden respondent. Druhá skupina od 3 do 5 let

po poran ní míchy je zastoupena 4 osobami. V další skupin  od 5 do 9 let se vyskytuje

7 osob. Nejvíce zastoupenou skupinou, obsahující 14 respondent , je doba 9 a více let

po poran ní míchy.

Tabulka 5 Doba po poran ní míchy

Doba po
poran ní míchy Po et osob Podíl z celku

do 3 let 1 4%

3-5 let 4 15%

5-9 let 7 27%

9 let a více 14 54%

Celkem 26 100%

Zdroj: vlastní výzkum
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Obrázek 4 Doba po poran ní míchy

Zdroj: vlastní výzkum

R O Z S A H  P O Š K O Z E N Í  M Í C H Y

Rozsah poškození míchy byl rozd len do ty  skupin podle diagnózy postižení. V první

skupin  nazvané paraplegie se nachází 15 respondent . Skupinu s názvem paraparéza

zastupují 3 respondenti. Tetraplegie obsahuje 7 ú astník  výzkumu a poslední skupina

nazvaná tetraparéza zahrnuje 1 dotazovaného.

Tabulka 6 Rozsah poškození míchy

Rozsah
poškození
míchy

Po et osob Podíl z celku

Paraplegie 15 58%

Paraparéza 3 11%

Tetraplegie 7 27%

Tetraparéza 1 4%

Celkem 26 100%

Zdroj: vlastní výzkum
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Obrázek 5 Rozsah poškození míchy

Zdroj: vlastní výzkum

N E J V Y Š Š Í  D O S A Ž E N É  V Z D L Á N Í

Tato otázka byla rozd lena do p ti skupin podle typu dosaženého vzd lání. V první

skupin  nazvané ZŠ – základní škola se nachází pouze 1 dotazovaný. Skupina s názvem

SOU  –  st ední  odborné  u ilišt  zahrnuje  2  respondenty.  Skupina  s  názvem  SŠ  –  tedy

st ední škola je nejvíce obsazena a zahrnuje 16 ú astník  výzkumu. Skupina s názvem

VOŠ – vyšší odborná škola neobsahuje žádného dotazovaného a poslední skupina

s názvem VŠ  - vysoká škola zahrnuje 7 dotazovaných.

Tabulka 7 Nejvyšší dosažené vzd lání

Nejvyšší
dosažené
vzd lání

Po et osob Podíl z celku

ZŠ 1 4%

SOU 2 8%

SŠ 16 61%

VOŠ 0 0%

VŠ 7 27%

Celkem 26 100%
Zdroj: vlastní výzkum
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Obrázek 6 Nejvyšší dosažené vzd lání

 Zdroj: vlastní výzkum

M Í S T O  N Y N J Š Í H O  Z A M S T N Á N Í

Dotazovaní udávali r zná místa nyn jšího zam stnání, nejvíce osob – 9 dotazovaných

je zam stnáno v Praze, 3 osoby v Olomouci, 2 ú astníci výzkumu udali jako místo

nyn jšího zam stnání Ostravu, další 2 respondenti Havlí v Brod, Brno, Znojmo

a Liberec. Zbytek dotazovaných udal jako místo pracovišt  Pardubice, Opavu, Ji ín

a Jihlavu, vše po jedné osob .

Tabulka 8 Místo nyn jšího zam stnání

sto Po et osob Podíl z celku

Praha 9 36%

Olomouc 3 13%

Ostrava 2 7%

Havlí v Brod 2 7%

Brno 2 7%
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Znojmo 2 7%

Liberec 2 7%

Pardubice 1 4%

Opava 1 4%

Ji ín 1 4%

Jihlava 1 4%

Celkem 26 100%

Zdroj: vlastní výzkum

Obrázek 7 Místo nyn jšího zam stnání

Zdroj: vlastní výzkum

Zam stnání p ed poškozením míchy a nyní

Z A M S T N Á N Í  P E D  P O Š K O Z E N Í M  M Í C H Y

ed poškozením míchy bylo 14 osob z 26 respondent  zam stnáno. Zbylých 12 osob

ed poškozením míchy zam stnáno nebylo, jedná se zejména o osoby mladší,

do 36 let.
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Tabulka 9 Zam stnanost p ed poran ním míchy

Zam stnanost
ed poškozením

míchy
Po et osob Podíl z celku

Ano 14 54%

Ne 12 46%

Celkem 26 100%

Zdroj: vlastní výzkum

Obrázek 8 Zam stnanost p ed poran ním míchy

 Zdroj: vlastní výzkum

P R A C O V N Í  O B O R Y  P E D  P O Š K O Z E N Í M  M Í C H Y

ed poškozením míchy bylo zam stnáno 14 dotazovaných respondent , jednalo

se o následující obory – automechanik, finan ní poradce, horník, konstruktér,

projektant, servírka, socha , stavebník, stevard, u itel a zdravotní sestra.
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Tabulka 10 Pracovní obory p ed poškozením míchy

vodní
pracovní obor Po et osob Podíl z celku

automechanik 1 7%

finan ní poradce 1 7%

horník 2 14%

konstruktér 1 7%

projektant 1 7%

servírka 1 7%

socha 1 7%

stavebník 1 7%

stevard 1 7%

itel 3 21%

zdravotní sestra 1 7%

Celkem 14 100%

Zdroj: vlastní výzkum
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Obrázek 9 Pracovní obory p ed poškozením míchy

Zdroj: vlastní výzkum

M O Ž N O S T  N A V R Á C E N Í  S E  D O  P V O D N Í  P R O F E S E

Do p vodní profese se m lo možnost navrátit 6 ze 14 dotazovaných respondent ,

zbylých 8 se do svého p vodního zam stnání po poran ní míchy vrátit nemohlo.

Tabulka 11 Možnost navrácení do p vodní profese

Možnosti
navrácení do

vodní profese
Po et osob Podíl z celku

Ano 6 43%

Ne 8 57%

Celkem 14 100%

Zdroj: vlastní výzkum
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Obrázek 10 Možnost navrácení do p vodní profese

Zdroj: vlastní výzkum

P R A C O V N Í  O B O R Y ,  D O  K T E R Ý C H  S E  B Y L O  M O Ž N O

P O  P O R A N N Í  M Í C H Y  N A V R Á T I T

Po poran ní míchy se bylo možno navrátit do profese finan ního poradce, konstruktéra,

etního, u itele a zdravotní sestry.

Tabulka 12 Pracovní obory, do kterých bylo možno se vrátit

Obory Po et osob Podíl z celku

finan ní
poradce 1 16%

konstruktér 1 16%

etní 1 16%

itel 2 36%

zdravotní
sestra 1 16%

Celkem 6 100%

Zdroj: vlastní výzkum
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Obrázek 11 Pracovní obory, do kterých bylo možno se vrátit

Zdroj: vlastní výzkum

N Y N J Š Í  T Y P  P R Á C E

Dotazovaní zastávají r zné typy pracovních pozic, které jsou následující – jako

administrativní pracovník jsou zam stnány 4 osoby, jako programátor 3 osoby, pozici

etního zastávají 2 osoby, další 2 osoby pracují jako fakturanti, profesi grafika uvedli

2 dotazovaní, stejn  tak 2 osoby uvedli profesi finan ního poradce, 2 respondenti

uvedli, že pracují jako PR manaže i. Ostatní profese uvedl vždy jeden respondent:

itel, instruktor sob sta nosti, logistik, analytik dat z videí na pracovištích, pracovník

obchodního odd lení, obchodní zástupce, ekonom, zdravotní sestra, prodava  v trafice.

Tabulka 13 Nyn jší pracovní pozice

Pracovní obor Po et osob Podíl z celku

administrativní
pracovník 4 16%

programátor 3 13%

etní 2 7%

fakturant 2 7%
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grafik 2 7%

PR manažer 2 7%

finan ní poradce 2 7%

instruktor
sob sta nosti 1 4%

logistik 1 4%

analytik dat
z videí na
pracovištích

1 4%

pracovník
obchodního
odd lení

1 4%

obchodní
zástupce 1 4%

ekonom 1 4%

zdravotní sestra 1 4%

itel na VŠ 1 4%

prodava  v
trafice 1 4%

Celkem 26 100%

Zdroj: vlastní výzkum
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Obrázek 12 Nyn jší pracovní pozice

 Zdroj: vlastní výzkum

P O M R  Z A M S T N A N C  A  S A M O S T A T N  V Ý D L E

I N N Ý C H  O S O B

Zam stnáno je 19 ú astníku výzkumu, zbylých 7 respondent  je osobami samostatn

výd le innými (OSV ).

Tabulka 14 Pom r zam stnanc  a OSV

Jste zam stnán i
podnikáte? Po et osob Podíl z celku

OSV 7 27%

zam stnán 19 73%

Celkem 26 100%

Zdroj: vlastní výzkum
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Obrázek 13 Pom r zam stnanc  a OSV

Zdroj: vlastní výzkum

T Y P  P R A C O V N Í H O  Ú V A Z K U

Z 26 respondent , kte í se ú astnili výzkumu, pracuje 15 osob na plný pracovní úvazek.

Na polovi ní pracovní úvazek je zam stnáno 9 dotazovaných. Zbylí 2 respondenti

uvedli, že pracují na t tvrte ní a tvrtinový pracovní úvazek.

Tabulka 15 Typ pracovního úvazku

Typ pracovního
úvazku Po et osob Podíl z celku

plný 15 58%

polovi ní 9 34%

jiná forma 2 8%

Celkem 26 100%

Zdroj: vlastní výzkum
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Obrázek 14 Typ pracovního úvazku

Zdroj: vlastní výzkum

Hledání zam stnání a motivace k práci

N E J A S T J Š Í  O B T Í Ž E  P I  H L E D Á N Í  Z A M S T N Á N Í

Deset dotázaných respondent  odpov lo, že se p i hledání zam stnání nesetkali

s žádnými obtížemi. Nejvíce ú astník  výzkumu – tedy 12 osob uvedlo, že se p i

hledání zam stnání nej ast ji setkali s architektonickými bariérami. Jeden respondent

uvedl jako nejv tší obtíž p i hledání zam stnání dopravní možnosti. Zbylí t i dotazovaní

uvedli, že jako nej ast jší obtíž p i hledání zam stnání shledávají nemožnost parkování,

nemožnost práce z domova a nedostate nou informovanost laické ve ejnosti.

Tabulka 16 Nej ast jší obtíže p i hledání zam stnání

Obtíže p i hledání
zam stnání Po et osob Podíl z celku

žádné 10 38%

architektonické
bariéry 12 46%

doprava 1 4%
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diskriminace 0 0%

Jiné 3 12%

Celkem 26 100%

Zdroj: vlastní výzkum

Obrázek 15 Nej ast jší obtíže p i hledání zam stnání

Zdroj: vlastní výzkum

V Y U Ž I T Í  N K T E R É  Z  F O R E M  P R A C O V N Í

R E H A B I L I T A C E  P E D  V S T U P E M  D O  Z A M S T N Á N Í

Pouze t i ú astnící výzkumu odpov li na tuto otázku kladn . Dva uvedli jako typ

pracovní RHB rekvalifika ní kurz. Jeden dotazovaný uvedl, že absolvoval po íta ový

kurz v Centru Paraple. Zbylých 23 respondent  nevyužilo p ed nástupem do zam stnání

žádnou z forem pracovní rehabilitace.
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Tabulka 17 Využití n které z forem pracovní RHB

Využití n které z forem pracovní RHB Po et osob Podíl z celku

Ano 3 12%

Ne 23 88%

Celkem 26 100%

Zdroj: vlastní výzkum

Obrázek 16 Využití n které z forem pracovní RHB

Zdroj: vlastní výzkum

V Y U Ž I T Í  P Í S P V K  O D  Ú P  I  P Í S L U Š N É H O

S O C I Á L N Í H O  O D B O R U

Na otázku, zda respondenti využili n jakých p ísp vk  od ú adu práce (ÚP)

i p íslušného sociálního odboru na zakoupení pracovní pom cky i úpravu pracovního

prost edí, odpov li kladn ty i dotazovaní. Jednalo se o zakoupení po íta e,

vybavení kancelá e a z ízení bezbariérového nájezdu do budovy pracovišt . Ostatní

astníci výzkumu (22 osob) uvedli, že nikdy p ísp vk  nevyužili.
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Tabulka 18 Využití p ísp vku od ÚP

Využití p ísp vk  od ú adu práce Po et osob Podíl z celku

Ano 4 15%

Ne 22 85%

Celkem 26 100%

Zdroj: vlastní výzkum

Obrázek 17 Využití p ísp vku ÚP

Zdroj: vlastní výzkum

M O T I V A C E  K  P R Á C I

Tato otázka byla rozd lena do 5 následujících skupin – finance, seberealizace (pocit

užite nosti), kontakt s lidmi, spole enská odpov dnost a jiné. Své odpov di m li

dotazovaní obodovat podle d ležitosti dle následující škály: 1 = nejvíce d ležitá,

2 = spíše d ležitá, 3 = d ležitá, 4 = mén  d ležitá a 5 = nejmén  d ležitá.

Odpov  finance ozna ilo 11 osob jako nejvíce d ležitou motivaci k práci, 8 osob

za spíše d ležitou, 6 za d ležitou a 1 osoba za ned ležitou, žádný respondent neuvedl
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tuto možnost jako nejmén  d ležitou.

Odpov  seberealizace a pocit užite nosti uvedlo 8 osob za nejvíce d ležitou motivaci

k práci, 7 dotazovaných jako spíše d ležitou, 9 osob jako d ležitou, 2 osoby jako

ned ležitou a ani jeden respondent neuvedl u této odpov di možnost nejmén  d ležitá

motivace k práci.

Odpov  kontakt s lidmi uvedlo 9 osob jako nejvíce d ležitou motivaci k práci, dalších

9 respondent  ji uvedlo jako spíše d ležitou motivaci k práci, 8 respondent  ji uvedlo

jako d ležitou motivaci k práci a ani jedna osoba ji neuvedla za mén i nejmén

ležitou motivaci k práci.

Spole enskou odpov dnost zvolila jedna osoba za spíše d ležitou motivaci k práci,

2 osoby za d ležitou, 21 osob jako mén  d ležitou a 2 osoby jako nejmén  d ležitou

motivaci k práci.

Možnost „jiné“ doplnili 2 osoby jako odpov dnost k rodin  a ozna ili ji jako d ležitou

motivaci k práci.

Tabulka 19 Motivace k práci

Motivace k
práci

Nejvíce
ležité

Spíše
ležité ležité Mén

ležité
Nejmén

ležité

spole enská
odpov dnost 0 1 2 21 2

seberealizace,
pocit
užite nosti

8 7 9 2 0

kontakt
s lidmi 9 9 8 0 0

finance 11 8 6 1 0

Zdroj: vlastní výzkum
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Obrázek 18 Motivace k práci

Zdroj: vlastní výzkum
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4 DISKUZE

4.1 Diskuze nad zvolenou metodologií

Vzhledem k tomu, že tento typ výzkumu je mapující, nikoli ov ující, nelze dosažené

výsledky p íliš srovnávat s literaturou. P ed samotnou diskuzí nad výsledky mé

bakalá ské práce zmi uji, pro  jsem jako metodu výzkumu zvolila práv  dotazníkové

šet ení. Další možností, jak se danou problematikou lze zabývat, je formou ízeného

rozhovoru. A koli jsem se pro metodu ízeného rozhovoru nerozhodla, vnímám ji jako

zajímavou. Pro formu dotazníku jsem se rozhodla z d vodu pokrytí velkého množství

respondent . To p edstavuje oproti ízenému rozhovoru výhodu zasažení v tšího po tu

dotazovaných. Jak již popisuji v kapitole 3 metodologie – dotazník je, jak uvádí

Dissman (2007), vysoce efektivní technika, ale jeho návratnost je nízká. Z d vodu

odstran ní nízké návratnosti jsem se snažila vytvo it dotazník co nejvíce stru ný

a výstižný, aby respondenty neodradil. Proto jsem zvolila 15 jednoduchých,

semistrukturovaných otázek (viz p íloha . 1). Po odeslání dotazníku na 30 vhodných

emailových adres, se mi vrátilo 17 dotazník , což je 56,6%. Zbylých 9 dotazník  jsem

získala jinými zp soby popsanými v kapitole 3 metodologie. A koli p vodní zám r byl

zpracovat výsledky ze zhruba 35 dotazník , domnívám se, že i vzorek 26 respondent

inesl zajímavá data.

4.2 Diskuze nad výsledky dotazníkového šet ení

Vhledem k tomu, že ú elem dotazníku bylo zmapovat možnosti pracovního uplatn ní

osob po poran ní míchy, vybrala jsem skupinu osob v produktivním v ku, které již

pracují a mají ur ité zkušenosti s aktivním hledáním zam stnání. Produktivní v k je dle

eského statistického ú adu ( SÚ) vymezovaný zpravidla jako v k 15 – 59 let u muž

a 15 – 54 let u žen. V k ú astník  mého výzkumu se pohyboval v rozmezí

od 23 do 56 let, což odpovídá výše uvedeným stanovám. Nejvíce respondent

se objevilo ve v kovém rozmezí od 21 do 30 let – jednalo se o 10 muž  a 2 ženy.

Celkov  se dotazníkového šet ení zú astnilo 23 muž  a 3 ženy, což je velmi

nevyvážený pom r. Potvrzuje však studii prof. Beneše, že poškození míchy postihuje

hlavn  mladé osoby, zejména pak muže (Beneš, 1987). S tímto tvrzením souhlasím,
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protože b hem mé dlouhodobé praxe v Centru Paraple jsem se setkala hlavn  mladými

muži po poran ní míchy. D vod tohoto pom ru postižených muž  a žen není

edm tem výzkumu mé bakalá ské práce. Vnímám ho však jako další zajímavou

možnost zkoumání v této problematice.

Další údaj vyplývající z výsledku dotazníku poukazuje na to, že 14 osob, což

je 54% všech respondent  uvedlo, že jsou více než 9 let po poran ní míchy.

Nezjiš ovala jsem však, po jak dlouhé dob  po poran ní míchy se za adili

do pracovního procesu. Tento údaj by byl pro celkové výsledky dotazníku též velmi

ínosný a doporu uji ho jako možný p edm t zkoumání v dalším výzkumu.

Zajímavým údajem, který vyplynul z výsledk  dotazníkového šet ení, bylo zjišt ní

rozsahu poškození míchy. Z celkového po tu 26 respondent  bylo 15 dotazovaných  -

což je 58 % paraplegik , 3 respondenti, tedy 11%, uvedli jako diagnózu paraparézu.

Tyto osoby jsou zcela sob sta né ve všech položkách ADL, je pro n  tedy zcela

irozené, za lenit se do pracovního procesu. Sedm dotazovaných, což je 27% z celku,

byli tetraplegici. T mto jedinc m mohou n které všednodenní aktivity init obtíže,

avšak i p esto, jak ukazuje tento výzkum, jsou velmi asto zam stnáni. U jednoho

respondenta se jednalo o tetraparézu.

Otázka týkající se nejvyššího dosaženého vzd lání ukázala, že 16 respondent , tedy

61% z celku, jsou st edoškoláci, 7 dotazovaných ukon ilo své vzd lání na vysoké škole,

2 na st edním odborném u ilišti a pouze jeden ú astník výzkumu udal základní

vzd lání.

Všichni ú astníci výzkumu byli osoby po poran ní míchy, které prošli rehabilita ním

pobytem v Centru Paraple, neznamená to však, že všichni dotazovaní pracují v Praze.

Zjiš ovala jsem tedy, v jakém m st  nyní pracují. Dotazník ukázal, že nejv tší množství

respondent  je zam stnáno v Praze, jedná se o 9 osob, tedy 36% dotazovaných. Tento

fakt, p isuzuji k v tším pracovním možnostem, které Praha nabízí. Dále se jednalo

o Olomouc, kde pracují 3 osoby. Havlí v Brod, Brno, Znojmo a Liberec, kde pracují

vždy dva dotazovaní, dále pak Pardubice, Opavu, Ji ín a Jihlavu. P ínosným údajem

v oblasti místa zam stnání t chto osob by byla též získaná data o míst  zam stnání

respondent  p ed úrazem – tento údaj doporu uji jako p edm t dalšího zkoumání.
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Zajímavým údajem, který z dotazníku vyplynul, bylo zjiš ování zam stnanosti

respondent  p ed poškozením míchy a zdali se pak do svého p vodního zam stnání

mohli navrátit. Více než polovina dotazovaných, tedy 54% z celkového po tu, bylo

zam stnáno již p ed poškozením míchy. Z toho se pouze 6 osob mohlo op t vrátit

do p vodní profese. P edm tem zjiš ování však nebylo, zdali se do p vodní profese

skute  navrátili, ale pouze možnost daná zam stnavatelem a typem zam stnání toto

init. Zbylých 8 respondent  se po poran ní míchy nemohlo navrátit do p vodní

profese.  Jednalo  se  zejména  o  práci,  ve  které  je  t eba  složit jších  motorických

dovedností, bipedální lokomoce atd. Pracovní obory, do kterých bylo možno

se po poškození míchy navrátit, byly následující – finan ní poradce, u itel, zdravotní

sestra, konstruktér a ú etní. Tyto pracovní pozice vyžadují zejména dovednosti v práci

na PC, dobré komunika ní vlastnosti a samoz ejm  též odborné znalosti.

Otázka mapující nyn jší typ zam stnání p inesla velké množství r zných odpov dí.

Dotazovaní zastávají nap íklad pozici administrativního pracovníka, programátora,

etního, fakturanta, grafika, finan ního poradce atd. Tento fakt poukazuje

na to, že a koliv je poškození míchy velmi vážným stavem, mají tyto osoby širokou

škálu r zných pracovních uplatn ní. V tšina t chto zam stnání vyžaduje znalosti práce

na PC. Z dotazníku však vyplynuly i jiné, specifické typy zam stnání, které mohou

zastávat osoby po poran ní míchy – jednalo se nap íklad o instruktora sob sta nosti,

který p sobí v Krajské nemocnici Liberec na Spinální jednotce. Dále pak analytik dat

z videí na pracovištích, což je typ práce, kterou mohou zastávat i osoby s vysokou míšní

lézí z místa svého bydlišt . Další pozitivní výsledek uvedl dotazovaný, který se mohl

i po poran ní míchy vrátit do svého p vodního zam stnání na pozici p ednášejícího

na vysoké škole.

Ze všech dotazovaných je pouze 7 osob osobami samostatn  výd le innými,

zbylých 19 ú astník  výzkumu jsou zam stnanci. Jak zmi uje Zákon o zam stnanosti

.435/2004 Sb., zam stnavatel m, kte í se rozhodnou zam stnat OZP plynou ur itá

zvýhodn ní ve form  da ových úlev atd. Pro zam stnavatele je to velká motivace,

stejn  tak však mohou OZP, které se rozhodnou pro samostatn  výd le nou innost

zažádat ÚP o finan ní p ísp vek. Podnikání však s sebou p ináší r zná rizika a pustit

se do n j vyžaduje i dávku odvahy a zkušeností. Z tohoto d vodu se domnívám,
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že v tšina dotazovaných rad ji zvolila možnost být zam stnancem. Více než polovina

dotazovaných, tedy 58% je nyní zam stnána na plný pracovní úvazek, 34% pracuje

na polovi ní úvazek a 8%, což jsou 2 respondenti, pracují na t tvrte ní a tvrte ní

úvazek. D vod, pro  nejsou všichni ú astníci výzkumu zam stnáni na plný pracovní

úvazek, p isuzuji tomu, že mnozí z nich trpí r znými komplikacemi po poškození

míchy. T mito komplikacemi mohou být bolesti, astá tvorba dekubit , snížení rozsahu

pohybu, zvýšená únavnost atd.

i hledání zam stnání se osoby s poran ním míchy mohou setkávat s nejr zn jšími

obtížemi, proto jsem otázku týkající se komplikací p i hledání zam stnání za adila

do dotazníkového šet ení. Nejvíce respondent , tedy 46% z celku, odpov lo, že se p i

hledání zam stnání nej ast ji setkali s architektonickými bariérami. To je v eské

republice pom rn astý problém, zejména pak ve starších budovách, ve kterých

je asto v tší množství schod . Tato obtíž se dá áste  vy ešit zakoupením

schodolezu, postavením nájezdní rampy i schodiš ového výtahu. Našt stí již

v sou asnosti platí vyhláška . 369/2001 Sb., Ministerstva pro místní rozvoj

„o obecných a technických požadavcích zabezpe ujících užívání staveb osobami

s omezenou schopností pohybu a orientace“. Podle této vyhlášky musí všechny nov

vybudované stavby a ve ejné budovy spl ovat podmínky bezbariérovosti (viz p íloha

. 2 a . 3). Dá se tedy p edpokládat, že se situace v tomto sm ru bude již jen zlepšovat.

Druhá nej ast jší odpov  byla, že se p i hledání zam stnání celých 38% dotazovaných

nesetkalo s žádnými obtížemi. Ani jeden dotazovaný neudal, že se p i hledání

zam stnání setkal s n jakou formou diskriminace – oba tyto výsledky hodnotím velmi

kladn . Domnívám se, že dnešní spole nost je již vychovávána a vedena k tomu,

že zdravotn  postižení ob ané jsou stejn  hodnotní jako kdokoli zdravý a je naprosto

irozené, aby se integrovali mezi zdravou populaci. Pouze zbylí t i respondenti uvedli,

že se p i hledání zam stnání setkali s obtížemi p i parkování, nemožností pracovat

z domova a nedostate nou informovaností laické ve ejnosti. Bohužel i s t mito

obtížemi, se mohou lidé po poškození míchy p i hledání nového zam stnání setkat.

Z uvedených výsledk  si dovoluji konstatovat, že podmínky pro nalezení práce pro tyto

osoby jsou v dnešní dob  velmi p íznivé.

Výsledek další otázky potvrdil první stanovenou hypotézu - Osoby po poran ní míchy
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nevyužívají které z forem pracovní rehabilitace p ed nástupem do zam stnání.

Kladn  odpov lo pouze 12% dotazovaných, což jsou 3 respondenti. Zbylých

23 ú astník  výzkumu, tedy 88% z celku odpov lo, že p ed nástupem do zam stnání

nevyužili žádnou z forem pracovní rehabilitace. Domnívám se, že by bylo velmi

zajímavé dále zjiš ovat pro  tomu tak je. Zda se jedná o nedostate nou informovanost

o možnostech pracovní rehabilitace, nebo zda ji jen osoby po poran ní míchy

nepot ebují a jsou schopny se za lenit do pracovního procesu bez intervence okolí.

Další stanovená hypotéza - Osoby po poran ní míchy využívají p ísp vk  od ÚP i

íslušného sociálního odboru na zakoupení pracovní pom cky i úpravu pracovního

prost edí, byla spíše nepotvrzena. Využili je pouze 4 dotazovaní, což je 15%, jednalo

se zejména o zakoupení po íta e, vybavení kancelá e a z ízení bezbariérového p ístupu

na pracovišt . Zbylých 22 respondent , tedy 85% z celkového po tu, p ísp vk  od ÚP

nevyužilo. Op t by bylo velmi zajímavé dále zjiš ovat z jakého d vodu tomu tak je.

Osobn  se  domnívám,  že  v tšina  pracoviš ,  která  se  rozhodne  zam stnat  OZP  má  již

takové podmínky, ve kterých tyto osoby mohou samostatn  a bezpe  fungovat.

ípadn  zam stnavatel upraví pracovišt  po domluv  se zam stnancem na vlastní

náklady.

Poslední výsledky vyplývající z dotazníkového šet ení p inesly velmi zajímavé zjišt ní,

a to jaká je motivace k práci u osob s poran ním míchy. Výsledky op t spíše

nepotvrdily t etí stanovenou hypotézu - Nej ast jší motivací k práci pro osoby

s poran nou míchou je kontakt s lidmi, poté seberealizace a pocit užite nosti.

Dle dotazníkového šet ení jsou totiž nej ast jší motivací k práci finance, celých

42% osob je ozna ilo jak nejvíce d ležitou. Tento výsledek ukazuje na to, že finance

hrají v život  všech lidí velmi d ležitou roli, zejména pak pro OZP. Ty k samostatnému

a plnohodnotnému životu pot ebují nap íklad r zné úpravy domácího prost edí, osobní

asistenci, osobní automobil i jiné kompenza ní pom cky, které jsou asto velmi drahé.

Stejn  tak k provozování r zných sport  a volno asových aktivit pot ebují speciální

vybavení a pom cky. K tomu, aby mohli takto fungovat, pot ebují tedy více pen z než

zdravý lov k, proto se domnívám, že je položka finance pro v tšinu dotazovaných

nejd ležit jší motivací k práci.
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Pro 9 dotazovaných (35%), je nejvíce d ležitou motivací k práci kontakt s lidmi.

Dovoluji si tvrdit, že kontakt s lidmi je velmi d ležitou motivací k práci a to nejen pro

osoby se zdravotním postižením. V práci m žeme potkávat nové kolegy, p átele,

partnery i známé. Tento výsledek potvrzuje studii S. Finemena (1987), který ve své

knize zd raz uje, že ztrátou zam stnání dochází k omezení sociálních kontakt  s p áteli

a spolupracovníky a nastává postupný rozklad integrity lov ka.

Buchtová (2002) uvádí, že práce zaujímá v život lov ka nezastupitelné postavení.

ináší lov ku nejen materiální prosp ch, ale sou asn  mu dává pocit seberealizace

a spole enské užite nosti. Je tedy d ležitou podmínkou d stojné existence lov ka.

Umož uje lov ku navazovat sociální vztahy, uspokojuje jeho pot eby ctižádosti,

sebeuplatn ní a sebeúcty.  Výsledky výzkumu potvrdili i toto tvrzení, protože další

nejvíce frekventovanou odpov dí pro motivaci k práci byla seberealizace a pocit

užite nosti. Tuto odpov  ohodnotilo jako nejvíce d ležitou 8 dotazovaných,

což je 31% z celku.

Finance, kontakt s lidmi a seberealizaci hodnotili všichni ú astníci výzkumu na škále

ležitosti jako nejvíce d ležitou, spíše d ležitou a d ležitou. Nikdo z dotazovaných

neuvedl žádnou z t chto skupin jako mén i nejmén  d ležitou.

Výsledky dotazníkového šet ení ukázaly, že osoby po poran ní míchy nemají p íliš

velké obtíže za lenit se zp t do pracovního procesu. Návrat k práci však samoz ejm

vyžaduje projít si všemi fázemi, které po poškození míchy nastanou a zvládnutí

akutních i chronických komplikací. Osoby po poškození míchy mají velký potenciál

k tomu být zam stnán p ípadn  provád t samostatn  výd le nou innost. Nedochází

u nich k žádnému kognitivnímu ani komunika nímu deficitu, což je pro hledání

zam stnání obrovskou výhodou. Typ profese hraje d ležitou roli v možnosti navrácení

se do pracovního procesu. Možnost navrácení se do p vodního zam stnání však

nezávisí pouze na konkrétním typu práce, který p ed poškozením míchy tyto osoby

zastávali, ale i na ochot  zam stnavatele vyjít svému zam stnanci vst íc. Stejn  jako

u zdravých osob i u zdravotn  postižených hraje p i reintegraci do pracovního procesu

roli dosažené vzd lání - ím je dosažené vzd lání vyšší, tím se zvyšuje a rozši uje

pravd podobnost nalezení vhodného zam stnání.
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5 ZÁV RY A DOPORU ENÍ

Sociální a pracovní integrace zdravotn  postižených ob an  do spole nosti je složité

téma. Úsp ch závisí na vzájemné spolupráci zdravotn  postižených ob an ,

zam stnavatel , ú ad  práce, poskytovatel  sociálních služeb i širokém sociálním

prost edí.  Tak jako se vyvíjí spole nost i pracovní trh se m ní a spolu s ním i nároky

a požadavky na pracovní sílu.  Um t se p izp sobit t mto novým požadavk m

je klí ové pro úsp ch na trhu práce. Osoby se zdravotním postižením mají tuto situaci

však daleko obtížn jší a složit jší nežli ob ané bez zdravotních handicap .

Zam stnavatelé jsou v posledních letech motivováni k zam stnávání osob

se zdravotním postižením. Krom  r zných finan ních výhod plynoucích z aktivní

politiky zam stnanosti, existují i další d vody pro  zdravotn  postiženého lov ka

zam stnat. Jednou z nich m že být i prestiž a spole enská odpov dnost firmy. P ijetí

lov ka se zdravotním postižením m že zvýšit prvek lidskosti ve firm .

Osoby po poran ní míchy jsou však specifickou skupinou, která má velký potenciál

uplatnit se na otev eném trhu práce. Poškození míchy s sebou nese pohybová omezení,

závisející na výšce míšní léze. Na rozdíl od jiných zdravotn  postižených ob an  však

tito lidé nemají žádný kognitivní ani komunika ní deficit, který m že být pro uplatn ní

na otev eném trhu práce velkou obtíží. Cílem mé bakalá ské práce bylo zmapovat

možnosti pracovního uplatn ní osob po poran ní míchy, což se mi dle mého názoru

poda ilo. Všichni dotazovaní jsou zam stnáni na otev eném trhu práce. Vzhledem

k tomu, že jejich omezení jsou pouze na úrovni pohybu, je pro n  možnost zam stnání

na chrán ném trhu práce spíše zbyte ná. Dotazníkové šet ení ukázalo, že osoby

po poškození míchy tém  nevyužívají žádnou z forem pracovní rehabilitace, pouze dva

astníci výzkumu uvedli, že p ed nástupem do zam stnání absolvovali rekvalifika ní

kurzy. V prvním p ípad  se jednalo o kurz osobní asistence a kurz výb ru vhodného

ortopedického vozíku u respondenta, který pracuje jako instruktor sob sta nosti. Další

dotazovaný uvedl, že absolvoval p ed nástupem do zam stnání po íta ový kurz vedený

Centrem Paraple, který mu pomohl p i hledání zam stnání. Ostatní ú astníci výzkumu

našli vhodné zam stnání bez pot eby pracovn  rehabilita ní intervence.
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Tato bakalá ská práce p ináší ucelený pohled na zam stnávání osob po poškození míchy

a ov uje d ležitost práce v život  t chto osob. Otevírá další možnosti zkoumání v této

problematice. Jedná se nap íklad o zjiš ování d vodu nevyrovnaného pom ru muž

a žen s poškozenou míchou i po jak dlouhé dob  po poran ní míchy se tyto osoby

za adily do pracovního procesu.

Domnívám se, že tato bakalá ská práce m že posloužit jako zdroj inspirace a informací

pro nové klienty Centra Paraple, kte í ješt  nemají zkušenosti s hledáním zam stnání,

dále pak pro jejich rodiny, p átele i odborníky, kte í se o tuto problematiku zajímají.
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íloha . 1  Dotazník možností pracovního uplatn ní osob po poškození míchy

Dobrý den,

Jmenuji se Kate ina Stará a jsem studentkou 3. ro níku oboru Ergoterapie na 1. LF UK

v Praze. Pro svoji bakalá skou práci (BP) jsem si vybrala téma „Pracovní uplatn ní

osob po poran ní míchy“, protože se o tuto problematiku zajímám. Ráda bych Vás

proto požádala o vypln ní a zaškrtnutí následujících 15 jednoduchých otázek mého

dotazníku, jehož cílem je zmapovat sou asnou situaci v R.

Dotazník je anonymní, odpov di budou použity pouze pro zpracování výsledk  a jejich

interpretaci v mojí BP.

edem d kuji za Váš as.

Dotazník

1. k
………………

2. Pohlaví
a) žena                                           b) muž

3.  Doba po poran ní míchy

        a) do 3let             b) 3-5let             c) 6-9let              d) více let

4. Rozsah poškození míchy

  a) paraplegie        c) paraparéza

    b) tetraplegie        d) tetraparéza
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5. Nejvyšší dosažené vzd lání

    a) ZŠ      b) SOU   c) SŠ        d) VOŠ       e) VŠ

6. Byl/a  jste zam stnán/a již p ed úrazem? Pokud ano, v jakém oboru?

   b) ano, ……………

a) ne (prosím pokra ujte ot. .  8)

7. Mohl/a  jste se po úrazu vrátit do své p vodní profese?

         a) ano                                               b) ne

8. Jaký typ práce zastáváte nyní? (pracovní nápl )

……………………………………………………………………

9. Jste zam stnán/a nebo podnikáte?

a) zam stnán/a              b) osoba samostatn  výd le inná

10. Na jaký pracovní úvazek jste zam stnán/a?

a)  plný            b)  polovi ní             c)  jiná  forma (nap .  dohoda  o  provedení

innosti)

11. Ve kterém m st i obci nyní pracujete?

……………………………….

12. S jakými obtížemi jste se nej ast ji setkal/a  p i hledání zam stnání? (je možno

zakroužkovat více variant)

a) s žádnými                 b) architektonické bariéry (vchod do budovy, bariérové

WC..)   c)  doprava                         d)  diskriminace

e) Jiné (prosím dopl te) ………………….
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13. Využil/a  jste p ed nástupem do zam stnání n kterou z forem pracovní

rehabilitace? (podporované zam stnávání, job club, chrán né pracovní místo,

vzd lávací kurzy, rekvalifika ní kurzy). Pokud ano, dopl te prosím jakou

a) ne                                   b) ano, ………………….

14. Využil/a  jste n kdy p ísp vk  od ú adu práce i p íslušného sociálního odboru

na zakoupení pracovní pom cky i úpravu pracovního prost edí? Pokud ano,

dopl te prosím na co.

        a) ano, ……………                                                   b) ne

15. jaká je vaše motivace k práci? (P i zaškrtnutí více variant, prosím použijte

stupnici d ležitosti: (1=nejvíce d ležitý,  2= spíše d ležitý, 3=d ležitý, 4=mén

ležitý, 5=nejmén  d ležitý)

a) Finance                                      b) seberealizace, pocit užite nosti

c) kontakt s lidmi                           e) spole enská odpov dnost

e) jiná, ……….

Velmi d kuji za Váš as. V p ípad  jakýchkoli p ipomínek, dotaz , nám tu atp., m ,

prosím kontaktujte na adrese katka.stara@gmail.com

Výsledky dotazník  plánuji zpracovat b hem íjna 2009, celou bakalá skou práci pak

žete najít od února 2010 v knihovn  Kliniky rehabilita ního léka ství 1. LF UK

(Albertov 7, Praha 2, 128 00).

Katka Stará

mailto:katka.stara@gmail.com
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íloha . 2 Bezbariérové ešení staveb . 1

Zdroj: Semeráková, Men lová, Jal ová,  2005, str. 11



81

íloha . 3 Bezbariérové ešení staveb . 2

Zdroj: Semeráková, Men lová, Jal ová,  2005, str. 12
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