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Úvod 

V dnešní době je jedním z často diskutovaných témat vysoká nezaměstnanost, která 

negativně ovlivňuje postavení uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců na trhu práce. Není 

proto divu , re se tímto negativním jevem zabývá řada státních i soukromých institucí. 

Ze souboru nezaměstnaných osob můžeme specifikovat dvě zvláště ohrožené skupiny. 

Jsou jimi nezaměstnaní občané se změnou pracovní schopnosti a čerství absolventi škol 

a učilišť hledající své první zaměstnání. 

Předložená práce je úzce zaměřena na sluchově postižené osoby. Jedná se o specifické 

skupiny, která se vyznačuje určitými aspekty, charakteristickými pro osoby s různou 

ztrátou sluchu. 

Cílem práce je nejen zmapovat situaci na trhu práce u sluchově postižených osob 

na území hlavního města Prahy, najít východiska ke zvýšení zaměstnanosti těchto osob, 

ale také za pomoci dotazníku jako průzkumného nástroje získat cenné informace od této 

sluchově postirené komunity o profesní struktuře a kvalifikačních předpokladech. 

K dosažení těchto cílů bylo zapotřebí nejen provést dotazníkové šetření u sluchově 

postirených občanů sdrurených v jednotlivých organizacích sluchově postirených, ale 

také spolupracovat s úřady práce a s organizacemi sluchově postirených. Při tvorbě této 

práce bylo využito odborných zdrojů informací a statistik jednotlivých úřadů práce 

a Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. 

Práce s problematikou sluchového postirení předpokládá znalost odborné terminologie 

a rozdělení sluchových postižení, proto se na začátku práce věnuji této problematice. 

Velkou úlohu při začleňování sluchově postireného dítěte do společnosti představuje 

příprava na povolání ve vzdělávacích institucích, v této souvislosti se speciálním 

školstvím také zabývám ve své práci. Významnou pomoc související s pracovním 

uplatněním ve společnosti představují organizace sluchově postirených, vzhledem 

k tomu se práce zaměřuje i na jednotlivé organizace sluchově postirených. Náplní 

dalších dvou kapitol je vliv zaměstnání na život sluchově postiženého. Závěrem je 

nezbytné zabývat se samotnou problematikou postavení sluchově postirených osob na 

trhu práce. 
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1 Přehled literatury 

O problematice sluchově postižených osob lze najít v zahraniční literatuře množství 

titulů a článků, ovšem většina z nich se týká pouze problematiky na úrovni dané 

země. Každá problematika se více či méně odráží ve stanovených sociálních rovinách 

a možnostech. 

O problematice sluchově postižených osob je u nás diskutované téma, nutno však ale 

zdůraznit, že většina domácích titulů se snaží přebírat některé jistě zajímavé zahraniční 

preventivní koncepce. 

Při výběru literatury jsem se ve většině případů soustředil na odkazy známých 

odborníků v oblasti problematiky sluchově postižených osob. 

Většina literatury, kterou jsem měl k dispozici, byla opatřena z odborné knihovny 

informačního centra Federace rodičů a přátel sluchově postižených. 
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2 Cíle a úkoly práce 

2.1 Cíle práce 

Cílem závěrečné diplomové práce bylo zmapovat situaci na trhu práce u sluchově 

postižených osob na území hlavního města Prahy a zjistit možnosti jejich uplatnění. 

Teoretická část by měla být souhrnem informací sloužících ke zlepšení a doplnění 

vědomostí např. pro pracovníky úřadu práce, nebo pro sociální pracovníky speciálních 

poraden pro sluchově postižené. 

Praktická část by měla sloužit k pochopení specifik sluchového postižení a nalezení 

možných východisek ke zvýšení konkurenceschopnosti a zaměstnanosti této minority. 

2.2 Úkoly teoretické části 

• Zpracovat doporučenou a dostupnou literaturu z oblasti problematiky sluchově 

postižených osob. 

• Podat ucelený přehled dané problematiky. 

2.3 Úkoly praktické části 

• Na základě studia doporučené literatury a dalších odborných pramenů vytvořit 

metodický postup průzkumného šetření. 

• Sestavit vhodný dotazník s ohledem na minoritu sluchově postižených osob. 

• Uskutečnit vlastní průzkum na úřadech práce, v organizacích sluchově 

postižených a u samotných sluchově postižených osob. 

• Statisticky zpracovat a setřídit sebraná data. 

• Zhodnotit výsledky dotazníku. 
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2.4 Základní otázky studie 

1. Jaké je procento nezaměstnaných sluchově postižených osob ve srovnání 

s procentem nezaměstnaných intaktních (zdravých) lidí ze srovnatelné populace? 

2. Jaké procento sluchově postižených osob pracuje v oboru, který absolvovaly? 

3. Jaká je fluktuace sluchově postižených osob vzhledem ke komunikační bariéře? 

4. Jaké jsou možnosti využití rekvalifikačních programů pro osoby sluchově 

postižené? 
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3 Hypotézy 

H I: Předpokládáme, že procento nezaměstnaných sluchově postižených osob je 

srovnatelné s procentem nezaměstnaných intaktních (zdravých) lidí ze srovnatelné 

populace. 

H 2: Předpokládáme, že většina sluchově postižených osob je zaměstnána v oboru, 

který absolvovaly. 

H 3: Předpokládáme větší fluktuaci sluchově postižených osob vzhledem 

ke komunikační bariéře. 

H 4: Předpokládáme možnost využití rekvalifikačních programů pro skupinu 

sluchově postižených osob. 
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4 Teoretická část 

4. 1 Užívaná terminologie v oblasti sluchového postižení 

Každá odborná práce by měla obsahovat terminologii, která se používá v příslušném 

oboru. Nezbytné je se v samém začátku kapitoly zmínit o současném preferování 

správného pojmenování sluchově postižených jednotlivců jako osob se sluchovým 

postižením. "Zdůraznění jednotlivce jako osoby s tímto handicapem vyplývá 

z nynějšího odklonu od původního somatopatologického pojetí speciální pedagogiky, 

jejímž předmětem byl především organický či funkční defekt, a příklon ke globálnímu 

pojetí a intaktní, tedy přístup vycházející z antropologického enkulturačně 

rehabilitačního paradigmatu". (Valenta, Miiller, 2003). Uvědomujeme si, že tento 

termín je zcela namístě, ale vzhledem k tomu, že jak v legislativě, tak mezi laickou a 

především odbornou veřejností jsou zažité jednotlivé termíny (například: sluchově 

postižení, neslyšící, nedoslýchaví, ohluchlí a další výrazy), budeme používat především 

tyto termíny. 

Často užívaný pojem sluchové postižení je velmi obecný a nepřesný. Skrývá se za ním 

celá škála druhů, stupňů a typů sluchových postižení. Dokonce u Potměšila "je širším 

termínem, který zahrnuje i sociální důsledky, včetně řečového defektu". (Potměšil, 

1999). Důležité je dále zmínit se o odborných i hovorových termínech, které se 

ve specifických oborech zabývajících se osobami s různou velikostí ztráty sluchu 

používají. 

Předně se zastavíme u samotného slova postižení. Člověk s určitým postižením je někdy 

chápán jako člověk nemocný, což je velký omyl. Je třeba , aby společnost na takového 

člověka pohlížela jako na osobu s nějakým druhem trvalého tělesného, smyslového, 

duševního nebo řečového poškození a zajistila mu v souladu s jeho potřebami optimální 

podmínky pro jeho rozvoj. Je třeba mít na paměti, že ,jakékoliv nevhodné zásahy 

ze strany nepostižených lidí, kteří chtějí postiženého člověka změnit, "aby se co nejvíce 

podobal nepostiženým",jsou škodlivé". (Strnadová, 1998). 

Často se plete pojem postižení s termínem handicap. Pedagogický slovník k tomuto 

slovu uvádí: ,,Znevýhodnění jedince v důsledku jeho postižení (tělesného, mentálního, 

smyslového) nebo příslušnosti k určité skupině (např. etnické minoritě). 
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Zasahuje jak vzdělávací dráhu postiženého jedince, tak jeho sociální vztahy. Míra 

handicapu závisí nejen na samotném postižení, ale i na podmínkách, které společnost 

k jeho vyrovnání poskytuje". (Průcha, Walterová, Mareš, 2001). 

Na rozdíl od obecného pojmu sluchové postižení je sluchová vada termín s užším 

významem. Chápeme jej jako "poškození orgánu nebo jeho funkce tak, že je nějakým 

způsobem snížena kvalita či kvantita slyšení" .(Potměšil, 1999). 

Nesprávné používání termínů je nebezpečné a zavádějící. V praxi se stává, že 

za neslyšící jsou někdy označovány nedoslýchavé děti, které se s pomocí výkonných 

sluchadel naučily normálně komunikovat. Pokud jsou tato tvrzení pronášena 

na veřejnosti, mohou dávat rodičům neslyšících dětí klamnou naději. Shodně jak Hrubý 

(1999), tak i Potměšil (1999) uvádějí, že záměna termínů pramení z nepochopení, ale 

často je také z důvodů vyšší úspěšnosti odborné péče záměrně uměle udržována. 

Některé dříve používané termíny již v dnešní době výkonných sluchadel a jiné moderní 

techniky ztrácejí na významu. Určitě mezi ně patří praktická hluchota. Ten kdo byl 

dříve označován jako prakticky hluchý, může dnes již využívat sluchadel a téměř 

plnohodnotně se zapojit do společnosti. Tentýž člověk bude nyní slyšet bez potřeby 

odezírání. V současné době bude tedy nedoslýchavý. Dle vyhlášky MPSV č. 284/1995 

Sb. se praktickou hluchotou rozumí ztráta sluchu v lepším uchu, kde sluchový práh je 

v oblasti 71 - 90 dB. 

4.2 .Kiasi.f"Ikace sluchových vad 

Rozdělení sluchových vad jak se uvádí v publikaci "Kapitoly ze speciální pedagogiky" 

(Pipeková a kol., 1998). Sluchové vady jsou na rozdíl od sluchových poruch stavy trvalé, 

které se léčbou nedají změnit. Sluchové vady dělí podle: 

1. doby vzniku na: 

• vrozené 

• získané 

2. typu sluchových vad na: 

a) periferní vady: 
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• převodní 

• nitroušní 

• smíšené 

b) centrální vady 

3. stupně sluchových vad na: 

a) nedoslýchavost (typ převodní a percepční) 

• lehkou 

• střední 

• těžkou 

b) hluchotu 

• úplnou 

• praktickou 

c) ohluchlost 

4. 2.1 Klasifikace dle doby vzniku 

Z hlediska doby vzniku dělíme vady sluchu na vrozené a získané. K vrozeným vadám 

dochází v důsledku dědičnosti nebo v době těhotenství. Na poškození sluchu dítěte 

před narozením může mít vliv užívání některých ototoxických léků a různé infekce 

v době těhotenství. Důvodem může být i nekompatibilní Rb faktor matky a dítěte nebo 

ozáření rentgenem. K nejčastějším infekcím v době těhotenství patří zarděnky nebo 

infekce cytomegalovirem. K vrozeným vadám může také docházet při poruchách 

výměny látkové a z jiných nezjištěných příčin. 

"Získané vady sluchu vznikají po narození dítěte. Jejich příčinou jsou infekční choroby 

nebo infekce, nedostatek kyslíku ( anoxie) při porodu i po něm, komplikované porody 

s následným krvácením do mozku nebo také různá poranění hlavy, např. zlomenina 

spánkové kosti. Užívání některých léků, jako např. streptomycinu, gentamycinu 

a dalších, může také vést k těmto vadám. K nejznámějším infekcím způsobujícím tyto 

vady patří meningitida - zápal mozkových blan". (Freeman Carbin, Boese, 1992). 

Získané vady mohou vzniknout kdykoliv v průběhu života a mohou být různého typu 

a postižení. Jak vrozené, tak i získané vady mohou být převodní i percepční. 
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4. 2. 2 Klasifikace podle typu 

Pro zjištění typu sluchové vady je podstatné si uvědomit, která část sluchového orgánu je 

postižena. "Místo, kde se nachází organické postižení, se odborně nazývá léze. Na lézi 

závisí, jakým způsobem je porušeno vnímání zvuku. Pro praktické využití sluchových 

vjemů nezáleží jen na intenzitě zvuků, které slyšíme, ale také na tónovém rozsahu. 

U jedné osoby se často vyskytuje na každém uchu různý stupeň a někdy i různý typ 

postižení". (Strnadová, 1998). Osoba s vadou sluchu může mít kombinaci různých typů 

sluchového postižení, a to jak na jednom, tak na obou uších. Pokud se vyhodnocuje 

využitelnost sluchu, bere se v úvahu vždy méně postižené ucho. 

4.2.2.1 Periferní vady 

Jednostranné nebo oboustranné vady v oblastech od zevního zvukovodu k blanitému 

labyrintu vnitřního ucha nebo k sluchovému nervu souhrnně nazýváme periferní vady. 

Existují tři formy. 

• Převodní vady 

Pokud se léze nachází ve vnějším zvukovodu nebo převodní části sluchového orgánu, 

kterou je oblast středního ucha, hovoříme o vadách převodního typu. Vady tohoto typu 

jsou poměrně časté, ale nikdy nevedou k úplné ztrátě sluchu. Často se dají chirurgicky 

nebo medikamentózně odstranit, proto je spíše řadíme mezi poruchy než vady. 

U Strnadové (1998) se ještě setkáváme s dalším dělením těchto poruch na 

transformační a impedanční. Transformační poruchy se projeví zejména při perforaci 

bubínku a při špatné pohyblivosti středoušních kůstek. Impedanční poruchy se objevují 

při překážkách ve zvukovodu, při snížení pružnosti bubínkové membrány, oválného 

nebo kulatého okénka. U převodních poruch ztráta sluchu jenom občas přesáhne 60 dB. 

Pouze u Hrubého (1998) jsme se setkali s maximální hodnotou 65 dB. Typickou 

převodní vadou je otoskleróza, při níž dochází ke znehybnění ploténky třmínku v oblasti 

oválného okénka. Mezi příčiny těchto vad patří také opakované záněty středního ucha 

( otitis media), které někdy vedou ke zjizvení bubínku nebo narušení středoušních kůstek, 

vlivem kterých může docházet ke zhoršení sluchu. 

• Nitroušní vady 

Nitroušní vady, které v literatuře častěji nazýváme percepční nebo senzoneurální, 
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mohou vést až k úplné ztrátě sluchu, a proto je posuzujeme jako mnohem závažnější než 

převodní vady. Při percepčních vadách dochází k poškození sluchových buněk hlemýždě 

(tzv. kochleámí postižení), sluchového nervu (tzv. suprakochleámí postižení) nebo 

sluchových drah. Častěji vyskytující se poškození vláskových buněk se projevuje ztrátou 

nebo zhoršeným vnímáním vysokých tónů. Léze v blízkosti vrcholku hlemýždě 

způsobuje zhoršení při vnímání hlubokých tónů. "Se stoupajícím rozsahem poškození 

percepce sluchu se snižuje nejen schopnost vnímání intenzity zvuku, ale i rozsah 

vnímání tónů". (Strnadová, 1998). Senzoneurální vady jsou často provázeny poruchami 

rovnováhy. 

K percepčním vadám dochází z mnoha příčin, o kterých jsme se již zmínili v souvislosti 

s dělením vad na vrozené a získané. Jednou z charakteristik pro percepční vady je jev 

nazývaný recruitment, při němž postižený nevnímá zesilující zvuk až do určitého 

okamžiku, kdy dochází k zrychlenému nárůstu vnímané intenzity až na úroveň 

bolestivosti. Sovák (1978) uvádí, že tento jev má diagnostický význam, který svědčí 

při kochleárním postižení o poruše Cortiho orgánu, kdežto při poruše sluchového nervu 

se nevyskytuje. 

Mezi percepční vady můžeme dále zařadit ušní šelesty nebo hluky - tinnitus aurium. 

Postižený člověk trpící touto vadou slyší buď občas nebo trvale v jednom nebo obou 

uších různě silné syčení, šustění, pískání, hučení atd. Ušní šelesty se mohou vyskytovat 

při zhoršení sluchu nebo být příznakem nějakého jiného onemocnění. V literatuře se 

setkáme s rozdělením ušních šelestů na objektivní a subjektivní. U objektivních ušních 

šelestů je zdroj nežádoucích zvuků v těle přítomen. Jen malé množství případů ušních 

šelestů je léčitelných. Jedná se především o objektivní tinnitus, který lze v některých 

diagnostických případech např. medikamentózně léčit. Pokud se v těle postiženého 

člověka tento zdroj rušivých zvuků nenachází, hovoříme o subjektivním ušním šelestu, 

který většinou signalizuje poškození blanitého labyrintu vnitřního ucha 

"Během našeho života se počet vláskových buněk postupným odumíráním zmenšuje 

a ve stáří se projevuje tzv. stařeckou nedoslýchavostí nebo-li presbyakuzií. Toto 

získané percepční postižení se projevuje především sníženým vnímáním v oblasti 

vysokých tónů. Vlivem hlučného prostředí může docházet k odumírání vláskových 

buněk i u mladší populace". (Hrubý, 1998). 
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• Smíšené vady 

Jak převodní, tak percepční vady se mohou kombinovat, proto je také nazýváme vadami 

kombinovanými. U tohoto postižení se setkáváme s oběma charakteristikami 

předchozích vad, a proto zde dochází podle stupně postižení ke snížení kvantity i kvality 

vjemu zvuku. 

4.2.2.2 Centrální vady 

U centrálních vad dochází k poškození podkorového a korového systému sluchových 

drah. Vlivem těchto poškození vzniká praktická nebo absolutní hluchota. Centrální vady 

se vyznačují dysfunkcí korové části sluchového analyzátoru, a proto bývají také 

nazývány korovou hluchotou. Defektologický slovník u tohoto termínu uvádí, že: 

"Postižený sice reaguje na primitivní sluchové podněty (např. orientačním nebo 

pohotovostním reflexem), ale nediferencuje je podle významu ani je nehodnotí". 

(Edelsberger, aj., 2000). 

4.2.3 Klasifikace podle stupně sluchových vad 

Jak uvádí Hrubý (1998), je v dnešní době doporučován Světovou zdravotnickou 

organizací (WHO) a Mezinárodním úřadem pro audiologii (BIAP) jiný způsob 

vyjadřování velikosti ztráty sluchu. Základem hodnocení je průměrná ztráta sluchu 

v lepším uchu na kmitočtech 500 Hz, I 000 Hz a 2000 Hz. Rozdělení jednotlivých stupňů 

postižení je uvedeno v tabulce č.I. 

"U nás bohužel stále ještě používáme procentní hodnocení ztráty sluchu, které navrhl 

před druhou světovou válkou dr. E. Fowler. Fowler stanovil číselně význam jednotlivých 

frekvencí pro vnímání řeči. Za nejdůležitější považuje kmitočet 2 kHz, jehož úplnou 

ztrátu hodnotí 40 %. Za druhou nejvýznamnější frekvenci považuje I kHz, jehož úplné 

ztrátě přisoudil 30 %. Úplným ztrátám kmitočtů 500 Hz a 4 kHz přiřadil po I5 %. Ztráta 

všech těchto frekvencí tedy dává IOO %".(Hrubý, I998). 
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Tabulka č. 1 

Názvy kategorií ztráty sluchu podle WHO a BIAP: 

Velikosti ztráty sluchu 
Název kategorie ztráty sluchu 

podle BIAP 

O až 25 dB Normální sluch 

26 až 40 dB Lehká nedoslýchavost 

41 až 55 dB Střední nedoslýchavost 

56 až 70 dB Středně těžké po§kozenf sluchu 

71 až 90 dB Těžké postižení sluchu 

více než 90 dB Velmi vážné postižení sluchu 

Sluchové vady dělíme podle velikosti ztráty sluchu do následujících kategorií. 

4.2.3.1 Nedoslýchavost 

Pojmem nedoslýchavost nebo-li hypoacusis označujeme pouze částečnou ztrátu sluchu. 

Je důsledkem různých většinou již zmiňovaných vad, a proto hovoříme 

o nedoslýchavosti typu převodního, percepčního nebo kombinovaného. 

Nedoslýchavost je zpravidla možné kompenzovat sluchadly. Pro účely sociálního 

zabezpečení je tento termín definován vyhláškou MPSV č. 284/1995 Sb. Hypoacusis se 

vyskytuje v různých stupních ztráty sluch~ od lehké nedoslýchavosti až po těžké 

a závažné formy. 

• Lehká nedoslýchavost 

Při tomto nejlehčím stupni nedoslýchavosti nedochází ve vzájemné komunikaci ke 

zjevným potížím. Ty se objevují v hlučném prostředí nebo naopak pokud na takto 

postiženou osobou tiše mluvíme nebo šeptáme. Sluchový práh je v oblasti 20 - 40 dB. 

Lehce nedoslýchavý slyší řeč ze vzdálenosti větší než tři metry. 

• Střední nedoslýchavost 

U tohoto stupně nedoslýchavosti se za dobrých akustických podmínek postiženému daří 

vzájemně komunikovat. Při sdělování informací je zde nutná vzdálenost nepřekračující 

tři metry. Sluchový práh je v oblasti 40 - 70 dB. 
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• Těžká nedoslýchavost 

Na těžce nedoslýchavého člověka musíme mluvit hlasitou řečí ze vzdálenosti menší než 

jeden metr. U postiženého zde dochází vlivem značného poškození sluchu k narušení 

srozumitelnosti řeči. Sluchový práh je v oblasti 70 - 90 dB. 

Rozdělení nedoslýchavých do uvedených tří stupňů je pro praxi nedostačující. V České 

republice se pro účely sociálního zabezpečení stále používá zastaralé Fowlerovo 

procentní hodnocení ztráty sluchu, kde jsou získané hodnoty naměřené pomocí tónové 

audiometrie. 

• Velmi vážné postižení sluchu 

Velmi vážné postižení sluchu lze odborně lékařsky nazývat surditas neboli hluchota, 

které se dá charakterizovat jako úplnou ztrátu sluchu. Illuchotou můžeme označit stav, 

kdy sluchově postižený člověk za běžných okolností nedokáže vyhodnotit sluchem 

žádné zvukové vjemy. 

Úplná hluchota znamená absolutní ztrátu sluchu, která již není kompenzovatelná 

použitím sluchadel. 

"Úplná hluchota, ke které dojde před vytvořením řeči, je jediné zdravotní postižení a asi 

jediná vnější podmínka vůbec, která vede k tomu, že se člověk stává členem kulturní a 

jazykové menšiny". (Hrubý, 1999). "Neslyšící dle WHO definuje jako člověka, který ani 

s nejsilnějším zesílením nevnímá žádný zvuk, pouze případné vibrace". (Hrubý, 1998). 

4.3 Různé kategorie sluchově postižených 

• Nedoslýchavý 

• Prelingválně neslyšící 

• Postlingválně neslyšící 

• Hluchoslepý 

• Šelestáři 

• Rodiče sluchově postižených dětí 

4.3.1 Nedoslýchavý 

"Nedoslýchavost znamená každé zhoršení sluchu oproti běžné populaci, nikoliv však 

jeho úplné vymizení". (Hrubý, 1999). Nedoslýchavost lze do určité míry kompenzovat 
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elektronickými sluchadly. Naprosto rozhodující část nedoslýchavých tvoří staří lidé, 

protože zhoršení sluchu je přirozeným důsledkem stárnutí. Jsou-li nedoslýchavé děti 

včas vybaveny sluchadly a jinými technickými pomůckami, mohou rozvinout docela 

dobře mluvenou řeč, bez větších problémů navštěvovat školy pro slyšící jak uvádí Hrubý 

(1999). 

4.3.2 Prelingválně neslyšící 

Jedná se o děti, které se skutečně neslyšící narodily nebo úplně ztratily sluch před 

začátkem rozvoje řeči. Hrubý (1999) k tomu poznamenává, že jsou-li zařazeny 

do orálního programu, jsou ve svém nejcitlivějším období kompletně zbaveny všech 

přlležitostí pro náhodné učení. A pokud se vůbec naučí mluvit, zní jejich uměle 

vytvořená mluva velice nepřirozeně a lidé ji obvykle považují za mluvu mentálně 

postižených. Žádná sluchadla jim nepomáhají a kochleární implantáty jim mohou 

pomoci tehdy, pokud jsou implantovány velice brzy- před 2. rokem života. 

4.3.3 Postlingválně neslyšící 

Jedná-li se o dospělého člověka, který se sice narodil slyšící, avšak ztratil sluch 

v průběhu života, má dosud v paměti zvuky, jejich výšku a intenzitu, a ví, jak zní lidská 

řeč, pak se jedná o postlingválně neslyšícího. 

U postlingválně neslyšících zůstává řeč zachována, ale je třeba ji intenzivně udržovat 

a rozvíjet, i přesto však dochází postupem času kjejí deformaci. Pokud člověk 

s upevněnými základními stereotypy řeči ztratí sluch, třeba jen částečně, je to pro něj 

velmi traumatizující. 

4.3.4 Illuchoslepý 

Jedná se o osoby s úplnou ztrátou sluchu i zraku. S úplnou hluchotou a slepotou, ke které 

došlo ve velmi raném dětství, setkáváme jenom zcela výjimečně. Častější je současné 

zhoršení sluchu a zraku, které bývá různého stupně a vzniká často v různých obdobích. 

Často byly děti s kombinovanou vadou zraku a sluchu zařazovány do speciálních škol 

podle převažující vady, jak uvádí Hrubý (1999). 
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4.3.5 Šelestáři 

"Zcela specifickou vadou sluchu jsou ušní hluky nebo šelesty. Vznikají spontánně 

a nedají se vůlí ovlivnit. Mohou, ale nemusí, být doprovázeny současným zhoršením 

sluchu a mohou se vyskytovat dokonce i při úplné hluchotě. Vyléčit lze jenom velnů 

malou část šelestů a nejúčinnější je skupinová terapie- sdružování stejně postižených 

do občanských sdružení, spolků a klubů". (Hrubý, 1999). 

4.3.6 Rodiče sluchově postižených dětí 

K tomu Hrubý (1999) poznamenává, že být rodičem jakkoliv postiženého dítěte je totiž 

postižením samo o sobě. Vada sluchu dítěte změní celý život rodiny, v optimálním 

případě i způsob rodinné komunikace. Řada rodin se přestěhuje do blízkosti škol pro 

sluchově postižené, rodiče změní zaměstnání a problematiku sluchového postižení 

po celý život prožívají nesmírně emocionálně a nikdy se jim z ní nepodaří úplně 

uniknout. 

5 Základní pojmy vztahující se k problematice zaměstnávání sluchově 

postižených občanů 

Je důležité se zmínit i o základních termínech, které používá politika zaměstnanosti coby 

určitá oblast sociální politiky. 

Důležitým termínem je trh práce, který Mareš (2002) definuje jako trh, na kterém 

dochází k vyrovnání nabídky práce s poptávkou po ní. 

Mezi základní termíny politiky zaměstnanosti patří pojem nezaměstnanost. Někteří 

autoři konstatují, že nezaměstnanost je arbitrární a subjektivní pojem, který lze jen 

obtížně přesně měřit. 

Nezaměstnanost je složitým jevem a nelze ji posuzovat pouze globálně. K jejímu řešení 

je třeba mít k dispozici celou informační síť potřebných dat takového typu, jako např. jak 

dlouho nezaměstnanost trvá, koho se týká, kde se vyskytuje, jaká je její míra apod. 

Za nezaměstnané jsou zpravidla považováni ti, kteří aktivně hledají práci a jsou 

registrováni úřady práce. Tato jediná charakteristika není ovšem postačující. Proto se 

konstruuje celá řada ukazatelů a specifických měr, jejichž smyslem je získání dalších 

důležitých informací. Defmuje se např. ,,míra nezaměstnanosti mezi muži a ženami, 

v určitých věkových skupinách, míry konstruované podle odvětví, podle profesí, úrovně 

vzdělání, regionů, míry propuštěných z práce apod.". (Krebs a kol., 2002). 
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"Nezaměstnanost se nejčastěji měří pomocí ukazatele míry nezaměstnanosti, která je 

podílem nezaměstnaných v celku práce schopné populace. Mohou být míry celkové 

či obecné (podíl všech nezaměstnaných v celku ekonomicky aktivní populace) nebo 

specifické (podíl nezaměstnaných určité sociální kategorie v celku ekonomicky 

aktivních osob této kategorie: například podíl nezaměstnaných osob se změnou pracovní 

schopností). Problém srovnatelnosti měr nezaměstnanosti mezi jednotlivými zeměmi 

komplikují odchylky ve vymezení toho, kdo je nezaměstnaný a kdo je ekonomicky 

aktivní". (Mareš, 2002). Dle Potůčka (1995) je míra nezaměstnanosti základním 

kritériem, podle něhož se posuzuje úspěšnost či neúspěšnost politiky zaměstnanosti. 

"Politiku zaměstnanosti lze charakterizovat jako soubor opatření, kterými jsou 

spoluutvářeny podmínky pro dynamickou rovnováhu na trhu práce a pro efektivní 

využití pracovních sil. Je zpravidla výsledkem úsilí státu, zaměstnavatelů, frrem, 

zaměstnanců a odborů. Usiluje o harmonizaci nabídky a poptávky na trhu práce, 

o zpružení mechanizmů působících mezi nimi. Rozhodující vliv na rovnováhu trhu práce 

přísluší hospodářské politice a jejím opatřením směřujícím k podpoře ekonomického 

růstu a tvorbě pracovních míst". (Krebs a kol., 2002). 

"Do centra pozornosti se dostává podpora strany nabídky práce a její kultivace pomocí 

takových nástrojů jako jsou vzdělávání, rekvalifikace, společensky účelná pracovní 

místa, veřejně prospěšné práce, pracovní výcvik, doškolování apod.". (Krebs a kol., 

2002). 

Často používaným termínem české legislativy je občan se změnou pracovní 

schopností, kterým ustanovení § 21 zákona č. 111991 Sb., o zaměstnanosti, defmuje 

občana, který má pro dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav podstatně omezenou 

možnost pracovního uplatnění, popřípadě přípravy k pracovnímu uplatnění. Občanem se 

změnou pracovní schopností je vždy také občan, který pro dlouhodobě nepříznivý 

zdravotní stav je schopen vykonávat soustavné zaměstnání jen za zcela mimořádných 

podmínek a občan, který je poživatelem částečného invalidního důchodu 

(a to i v případě, že byl uznám částečně invalidním, i když mu nevznikl nárok 

na částečný invalidní důchod). Přiznání statusu občana se změněnou pracovní schopností 

patří do kompetence posudkové komise příslušné okresní správy sociálního zabezpečení, 

která postupuje v souladu s výše stanovenými kritérii daným zákonným předpisem. 
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Tentýž paragraf zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, rozlišuje ještě závažnější formu 

zdravotního postižení, a pro ni používá termín občan se změnou pracovní schopnosti 

s těžším zdravotním postižením. Je jím občan, který má mimořádně omezenou 

možnost pracovního uplatnění včetně přípravy k němu a může se uplatnit jen ve zcela 

úzkém okruhu zaměstnání, popřípadě v zaměstnání za mimořádně upravených 

pracovních podmínek. U této závažnější formy zdravotního postižení je občan vždy 

invalidní. Může se pro svůj dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav připravovat 

na budoucí povolání a vykonávat soustavné zaměstnání jen za zcela mimořádných 

podmínek. 

Termín chráněné dílny a chráněná pracoviště vymezuJe § 6 vyhlášky MPSV 

č. 115/1992 Sb., které defmuje jako pracoviště provozovaná právnickými a fyzickými 

osobami, pracuje-li v nich alespoň 60 % občanů se změněnou pracovní schopností. 

Za chráněné pracoviště se též považuje pracoviště zřízené v domácnosti občana se 

změněnou pracovní schopností. Do chráněných dílen a na chráněná pracoviště jsou 

zařazováni zejména občané se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním 

postižením, s mentálním postižením, občané se změněnou pracovní schopností, kteří 

mohou podávat jen zmenšený pracovní výkon a nelze je umístit na volných pracovních 

místech na trhu práce, a občané se změněnou pracovní schopností po dobu přípravy 

k práci. 

V souladu s ustanovením § 22 zákona č. 111991 Sb., o zaměstnanosti, se 

zaměstnavatelům na zřizování a provoz chráněných dílen a pracovišť poskytují 

příspěvky, jestliže je zřizují po dohodě s místním úřadem práce. 

Termín podporované zaměstnání sice ještě není v české legislativě upraven, ale jelikož 

se již používá, a dle mého názoru má do budoucna velkou perspektivu, tak jej 

považujeme za potřebné zde také uvést. Národní plán vyrovnávání příležitostí 

pro občany se zdravotním postižením (přístup z: 

http:/ /wtd. vlada.cz/files/rvk/vvzpo/narodni _pian_ 2003. pdf) JeJ charakterizuje jako 

mezistupeň mezi zaměstnáváním osob se zdravotním postižením na volném trhu práce 

a v chráněných dílnách. V rámci podporovaného zaměstnávání speciálně školený osobní 

či pracovní asistent pomůže postiženému pochopit a zvládnout požadované pracovní 

postupy a dosáhnout potřebné výkonnosti. 
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6 Příprava na povolání ve vzdělávacích institucích 

Pro sluchově postižené dítě je nejdůležitější, aby se mu v raném věku dostalo 

co nejvhodnějšího komunikačního prostředku, kterému bude rozumět a ve kterém se 

bude schopno neomezeně vyjadřovat. Pokud je neslyšící dítě vychováváno pouze orálně, 

ovládá dle Okrouhlíkové (2003) při vstupu do školy pouze 100 slov aktivní slovní 

zásoby na rozdíl od slyšícího dítěte, které v době počátku školní docházky disponuje 

slovní zásobou zhruba 2500 až 3000 slov. Z toho vyplývá, že i myšlenkové pochody 

neslyšícího dítěte se opírají především o konkrétní činnosti, myšlení obtížně dosahuje 

stádia symbolických operací. Takové dítě pak vstupuje do školy s nedostatečnými 

jazykovými, komunikačními, sociálními i kognitivními kompetencemi a jeho výuka je 

pak velmi obtížná. Zejména u prelingválně neslyšících je mluvený jazyk cizím jazykem 

a znakový jazyk je primárním jazykem, proto má tato skupina obtíže a problémy 

u maturitních zkoušek, které probíhají v mluveném slově. 

Speciální a v čím dál větší míře i běžné základní a střední školy mají nelehkou úlohu 

připravit žáky na další studium a profesní přípravu. Do vzdělávacího procesu sluchově 

postižených se pomalu zapojují i vysoké školy. 

6.1 Právní úprava výchovy a vzdělávání dětí a mládeže 

Na současnou situaci v našem speciálním školství se nejprve podíváme z pohledu 

legislativní úpravy. Speciální základní školy, tedy i školy pro sluchově postižené, jsou 

zřizovány podle ustanovení § 28 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních 

a středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon). V současné době se žáci 

nedoslýchaví, s těžkými vadami sluchu a neslyšící vzdělávají ve speciálních mateřských 

školách, ve speciálních základních školách pro sluchově postižené, ve speciálních 

středních školách pro sluchově postiženou mládež (střední odborné učiliště pro sluchově 

postiženou mládež, gymnázium pro sluchově postiženou mládež, střední odborná škola 

pro sluchově postiženou mládež), podle ustanovení § 2 vyhlášky MŠMT č. 127/1997 

Sb., o speciálních školách a speciálních mateřských školách. Sluchově postižené děti 

a žáci mohou navštěvovat také běžné mateřské a základní školy v rámci trendu integrace 

zdravotně postižených. Děti se sluchovou vadou a mentálním postižením jsou zpravidla 

vzdělávány ve zvláštních nebo pomocných školách pro sluchově postižené, v odborných 
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a v praktických školách pro sluchově postiženou mládež. Platí tak ustanovení § 2 téže 

vyhlášky MŠMT. Stejná vyhláška stanovuje také délku přípravy v základní škole pro 

sluchově postižené a počty dětí a žáků ve třídě dle Keblové ( 2000). 

Vysokajová (2000) konstatuje, že se platná právní úprava výchovy 

a vzdělávání dětí a mládeže obsažená ve školském zákoně a prováděcí vyhlášce MŠMT 

č. 127/1997 Sb., o speciálních školách a speciálních mateřských školách, jeví jako 

vyhovující. Podle ustanovení § 3 školského zákona se neslyšícím a nevidomým zajišťuje 

právo na vzdělání v jejich jazyce s použitím znakové řeči nebo Braillova písma. Právo 

neslyšících na používání a výuku znakové řeči a vzdělávání s využitím znakové řeči 

upravuje i zvláštní zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů. 

Tento právní předpis stanoví i právo neslyšících studentů středních a vysokých škol, 

kterým byly přiznány mimořádné výhody II. a ll. stupně, na bezplatné poskytování 

tlumočnických služeb. 

V ustanovení § 1 O tohoto zákona se praví, že: "Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy stanoví prováděcím právním předpisem 

a) rozsah a obsah přípravy a způsob ověřování znalosti znakové řeči učitelů pro 

neslyšící, 

b) podmínky a rozsah tlumočnických služeb poskytovaných bezplatně neslyšícím 

studentům podle§ 8 odst. 3 a způsob jejich úhrady, 

c) obsah, rozsah a způsob úhrady kursů podle § 9." 

Situace zdravotně postižených v jednotlivých zemích je pravidelně monitorována 

Organizací spojených národů, která 28. října 1993 přijala tzv. "Standardní pravidla 

pro vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením". Ačkoli Standardní 

pravidla OSN nejsou závazným dokumentem, znamenají silný morální a politický 

závazek států podniknout akci pro vyrovnání phležitostí. Pro usnadnění mezinárodního 

monitorování situace přebírá náš národní plán formu Standardizovaných pravidel OSN. 

Tato mezinárodní pravidla rovněž zdůrazňují důležitost tlumočnických služeb. 

Konstatuje se zde, že "státy by měly podporovat rozvoj a zajištění programů osobní 

asistence a tlumočnických služeb, zvláště pro osoby s těžkým anebo mnohočetným 

zdravotním postižením. Takové programy by zvýšily úroveň zapojení těchto osob 

do každodenního života doma, v práci, ve škole a v činnostech ve volném čase". 

(Brázdil, Makovcová, 1993). 
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Zároveň je také nutné připomenout, že zasedání parlamentu Rady Evropy I. dubna 2003 

doporučilo přijmout znakový jazyk jako oficiálně uznaný pro plnou integraci neslyšících 

lidí. Celkem 44 členských států Rady Evropy (tedy včetně České republiky) zahájilo 

program podpory znakového jazyka a zvyšování počtu tlumočníků znakového jazyka. 

Bylo doporučeno, aby různé znakové jazyky používané v Evropě měly zajištěnou 

ochranu v legislativě jako regionální či menšinové jazyky. 

6.2 Problémy současného školství 

Výstižný výklad o integrovaném vzdělávání podává Smutná (1977), která uvádí, že 

podle slyšících pedagogů, lékařů, psychologů apod. je neslyšící integrován tehdy, když 

žije v prostředí slyšících občanů a dorozumívá se orálně. Podle neslyšících znamená 

integrace nebýt sám jako člověk, trochu se společensky a lidsky uplatnit, mít pocit, že 

jsou členy této společnosti. 

Jesenský (1992a) defmuje integraci jako stav spolužití postižených s nepostiženými při 

přijatelné nízké míře konfliktnosti vztahů těchto skupin. 

Jedná se o stav při kterém intaktní společnost nepociťuje přítomnost zdravotně 

postižených jako mimořádný jev, se kterým neví co dělat, který od ní vyžaduje 

nepřiměřené osobní oběti. Je to stav, kdy intaktní lidé jsou z vlastní vůle ochotní pomoci 

a berou to jako samozřejmost. 

Je to ale také stav, kdy zdravotně postižený usiluje o maximální míru sebeobsluhy, 

pomoc ze strany zdravých nevyžaduje, nebo v ní má pro intaktní společnost přijatelné 

požadavky. Podstata sporů speciálních pedagogů o integraci spočívá dle Jesenského 

v hájení předností segregované speciální školy před integrovaným vzděláním 

postižených v zařízeních pro nepostižené. 

Mezi odborníky panuje shoda v názoru, že orální metoda, která si klade za cíl integraci 

do slyšící společnosti, není vhodná pro všechny žáky. Kromě nedoslýchavých žáků 

by orálním způsobem měli být vzděláváni ti neslyšící, kteří vyrůstají v podnětném 

rodinném prostředí a jejich inteligence a schopnost odezírání jsou na velmi dobré úrovni. 

Pro ostatní prelingválně neslyšící se jeví jako vhodnější metoda totální komunikace 

nebo metoda bilingvální. "Totální komunikace zahrnuje využívání znakového jazyka, 

orální řeči, písemné formy jazyka, pantomimy, odezírání, prstové abecedy i eventuálních 
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sluchových zbytků. K této metodě má v současnosti nejblíže většina našich škol". 

(Kuchler, 1996). 

Sinecká (2002) uvádí, že rodiče si dnes mohou vybrat buď z redukovaných osnov 

s občasným znakováním, nebo z méně redukovaných osnov spojených s oralismem. 

Na neuspokojivé výsledky redukovaného pojetí základního vzdělání těžce sluchově 

postižených poukazuje Krahulcová (1994/95), která uvádí, že redukované základní 

vzdělání dále limituje rozhodujícím způsobem možnost dalšího studia. 

Praxe tudíž neodpovídá školskému zákonu, který konstatuje, že vzdělání získané 

ve speciálních školách je rovnocenné se vzděláním, které poskytují ostatní základní 

a střední školy. 

"Úroveň speciálních škol je mnohde velmi nízká. Jejich absolventi nalézají obtížně 

uplatnění na trhu práce, protože svými znalostmi nemohou absolventům běžných škol až 

na výjimky konkurovat. Podle statistických údajů získává středoškolské vzdělání pouhé 

jedno procento těžce zdravotně postižených osob, dosažení vysokoškolského vzdělání je 

u této skupiny ojedinělé". (Vysokajová, 2000). 

Nezbytným předpokladem pro úspěšnou integraci sluchově postižených dětí je posílení 

speciálních podpůrných a vzdělávacích služeb. Tyto služby se zaměřují nejen 

na zajišťování pomoci jednotlivcům, ale i na zkoumání celkové připravenosti školy 

uspokojit potřeby všech dětí ve třídě. Dle Keblové (2000) to v praxi znamená rozšířit 

současný model speciálně pedagogického centra o další podpůrné a vzdělávací služby 

v rámci systematického přístupu k řešení školního poradenství podle osvědčených 

zahraničních zkušeností. 

Největším problémem v poradenství je otázka financování speciálně pedagogických 

center. Zatím co se podařilo vychovat a stabilizovat týmy specialistů, zařadit centra 

do systému poradenství, navázat vazby a kontakty na odborná pracoviště a získat si 

důvěru rodičů a dětí, školští ekonomové na všech úrovních nedokázali zabezpečit 

bezproblémový chod těchto zařízení. 

Obecně platí, že podstatný vliv na uplatnění na trhu práce má dosažený stupeň vzdělání. 

"V závislosti na stupni vzdělání je míra ekonomické aktivity vyšší a naopak míra 

nezaměstnanosti nižší. Vzdělanější a kvalifikovanější lidé jsou tudíž lépe zaměstnatelní 

a méně postihováni nezaměstnaností". (Červenková, Kotíková, 2001). 
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6.3 Jednotlivé aspekty důležité pro volbu povolání 

Volbou budoucího povolání se neslyšící zabývají obvykle dříve než slyšící žáci. To 

souvisí s tím, že speciální škola i jejich rodiče je začínají dosti brzy psychologicky 

připravovat na volbu povolání. Vztah neslyšících dětí k jednotlivým druhům povolání se 

během středního školního věku značně mění. Neslyšící žáci 8. ročníků hodnotí pracovní 

činnost mnohem vážněji než žáci 4. ročníku. 

Zvláště důležitý je u neslyšících dětí při volbě budoucího povolání jejich poměr 

k vlastnímu defektu. Nejmenší neslyšící děti si svou vadu neuvědomují. Jen postupně 

a časem začnou chápat, že jim hluchota brání při dorozumívání s lidmi. Všichni 

pedagogičtí pracovníci i rodiče si musí uvědomovat zvláštnosti toho, co mladistvý 

prožívá, když stojí před úkolem zvolit si budoucí povolání. "Je důležité každému z nich 

ukázat jasnou perspektivu jejich budoucího života a přesvědčit je zejména o tom, že 

existuje zajímavá a vhodná povolání pro neslyšící, jejichž výkon jim přinese radost 

z tvůrčí práce". (Solovjev a kol., 1977). 

Volba učebního nebo studijrubo oboru je bezesporu nejvýznamnější rozhodování, které 

před sebou má dospívající v době, kdy končí základní školu. Jak zdůrazňuje Jesenský 

(1992b ), dospívající zdravotně postižený člověk však v tomto okamžiku nemívá dostatek 

životních zkušeností, a většinou ani dostatek nezbytných informací o nárocích 

jednotlivých profesí a reálných možnostech uplatnění po získání kvaliíi.k:ace. Také 

rodiče, kteří v konečné profesionální volbě mají rozhodující úlohu, často nevědí, 

co by bylo pro jejich dítě vzhledem ke sluchovému postižení vhodné udělat. Někdy 

propadají nadneseným představám, jindy upadají do apatie a odpovídající rozhodnutí 

odkládají, takže namísto skutečné, uvážené profesionální orientace hraje často roli 

náhoda anebo nepodstatné motivace. Těmto stavům by mělo předejít profesní 

poradenství pro zdravotně postižené, které dle Jesenského není vždy na potřebné úrovni. 

Důležité je zmínit faktory ovlivňující volbu povolání. V některých aspektech se pohled 

na ně od čtyřicátých let minulého století dodnes nezměnil. Výstižně je charakterizuje 

Jesenský (1992b), který uvádí, že kromě rodinné tradice může mít vliv módnost 

některých povolání nebo jejich společenská prestiž. Často rozhoduje blízkost 

či vzdálenost učebního místa. Samotná profesionální volba by měla vycházet 

z předpokladů a zájmů dospívajících. Někdy dochází zejména ze strany rodičů 
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k podceňování nebo přeceňování mladého adepta. Podstatným hlediskem se při volbě 

povolání stávají zdravotní a psychologické předpoklady. Základní význam pro posouzení 

vhodnosti uchazeče pro určité povolání má jeho tělesný stav. Stejný, ne-li větší význam 

mají vlastnosti a schopnosti duševní. U některých učebních oborů je třeba hodnotit nejen 

nároky vlastní práce, ale je nutno přihlížet k prostředí, v němž se práce koná a kde se 

pracovník musí pohybovat. Dospívající děti i jejich rodiče při rozhodování nedovedou 

přihlížet k situaci na trhu práce. Nedovedou odhadnout vývoj na trhu práce, po kterých 

oborech je či není poptávka. 

"Existuje několik tzv. klasických učebních oborů (malíř pokojů, obuvník, švadlena, 

krejčí, klempíř, soustružník), v nichž už začíná být omezená možnost uplatnění. Nové 

obory, např. administrativní pracovník, počítačový operátor, zubní technik, se prosazují 

velice pomalu a jejich absolventi nemají jistotu, že naleznou odpovídající zaměstnání, 

protože zaměstnavatelé většinou odmítají pracovm'ky, kteří nemohou telefonovat". 

(Vysokajová, 2000). 

6.4 Rozbor možností vzdělávání sluchově postižených studentů 

Jak napovídá název této práce, pozornost bude nadále věnována vzdělávacím 

možnostem sluchově postižených a s tím spojeným pracovním uplatněním v rámci 

hlavního města Prahy. Přes současný trend integrace sluchově postižených žáků 

do běžných škol se dále soustředíme především na speciální školy pro sluchově 

postižené. Důvodem je zejména jejich malý počet a také skutečnost, že tato zařízení 

připravují na budoucí povolání pouze sluchově postižené žáky. Vzhledem k tomu, že 

příprava na budoucí povolání se uskutečňuje na středních školách a středních odborných 

učilištích pro sluchově postižené, tak právě na tato zařízení bude soustředěna pozornost. 

Řada těchto speciálních středních škol je sloučena se základními či mateřskými školami 

pro sluchově postižené pod jedno ředitelství. Vynechány nebudou ani vysoké školy, 

jelikož na nich studuje stále více sluchově postižených studentů. 

6. 4.1 Střední školy, odborná a střední odborná učiliště 

Kuchler (1996) uvádí, že dnes zájem o střední odborná učiliště klesá. Úspěšní 

absolventi základních škol dnes mohou volit mezi gymnáziem, rodinnou školou, 
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průmyslovou školou, školou pedagogickou i zdravotní. V hlavním městě Praze mají žáci 

možnost studovat tyto školy: 

a) Speciální školy pro sluchově postižené, Ječná 27, 120 00 Praha 2 

Škola sdružuje mateřskou a základní školu pro sluchově postižené, zvláštní školu 

pro sluchově postižené, gymnázium, internát a speciálně pedagogické centrum. N a 

gymnáziu se vyučuje orální metodou. Studium trvá čtyři roky podle učebních dokumentů 

běžných gymnázií. Rozdíl je pouze v prvním ročníku, kdy hodinová dotace pro druhý 

cizí jazyk je věnována buď anglickému nebo německému jazyku. Zvolený jazyk je pro 

žáky zároveň předmětem maturitním, jak uvádí Keblová (2000). 

b) Speciální školy pro sluchově postižené, Holečkova 4, 150 00 Praha 5 

Součástí školy je speciální mateřská škola, základní a zvláštní škola pro sluchově 

postižené, střední odborné učiliště a odborné učiliště pro sluchově postiženou mládež 

a praktická škola, internát, speciálně pedagogické centrum. Střední odborné učiliště 

pro sluchově postiženou mládež, odborné učiliště a praktická škola pro sluchově 

postižené nabízí vyučení v oborech: klempíř, čalouník, lakýrník, strojní zámečník, 

cukrář, malíř pokojů, obuvník, kuchař, dámská krejčová a další. Pro absolventy zvláštní 

školy je určen studijní obor praktická škola a další obory nabízené odborným učilištěm 

podle Keblové (2000). Škola vyučuje pomocí orální metody a metody totální 

komunikace. 

c) Speciální střední odborné učiliště pro sluchově postižené, o.p.s., Výmolova 169/2, 

150 00 Praha 5 

Jedná se o speciální soukromou školu, která poskytuje vyučení v učebním oboru 

technickoadministrativní pracovník. Výuka zde probíhá podle vzdělávacího programu 

oboru pro běžné školy, pouze výuka anglického jazyka podle modifikovaných učebních 

osnov. Studium probíhá orální metodou, která je doplňována podle potřeb jednotlivých 

žáků. Na téže adrese nyní sídlí i Speciální školy pro sluchově postižené, kde se vyučuje 

obor zubní technik, jehož výuka bývala donedávna zajišťována v Berouně. 
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d) Speciální odborné učiliště pro mládež s kombinovanými vadami, Belgická 27, 

120 00 Praha 2 

Škola je určena pro žáky s více vadami. Sluchově postižení žáci se zde mohou vyučit 

v oborech se zaměřením na keramické, tkalcovské, obuvnické, květinářské, zelinářské 

a ovocnářské práce. Výuka sluchově postižených žáků probíhá metodami, které se 

individuálně přizpůsobují jejich úrovni. 

6. 4. 2 Vysoké školy 

Podle Národního plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením 

(přístup z: http"//wtd.vlada.czlfiles/rvk/vvzpo/národní_plan_2003.pdf) proto bude 

v dalším období třeba umožnit většímu počtu zdravotně postižených dosáhnout 

vysokoškolské vzdělání. To předpokládá především odstraňování všech typů bariér, 

mezi kterými v této souvislosti obzvláštní roli hrají bariéry informační. Předpokládá 

to však i zavedení stipendií pro neslyšící, aby mohli studovat na specializovaných 

univerzitách, na kterých se přednáší ve znakovém jazyce a které existují pouze 

v zahraničí. Kromě toho bude nezbytné rozšířit příležitosti pro celoživotní vzdělávání 

zdravotně postižených. Sluchově postižení studenti studují především na těchto 

vysokých školách: 

a) Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogiky, 

M D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1 

Na katedře speciální pedagogiky je možné studovat různé aprobace učitelských oborů 

speciální pedagogiky, a to jak v bakalářském, tak v magisterském studijním programu. 

Na základě spolupráce katedry speciální pedagogiky s Federací rodičů a přátel sluchově 

postižených bylo zřízeno Poradenské a informační centrum pro sluchově postižené 

studenty Univerzity Karlovy. Centrum poskytuje informace o studijních programech 

jednotlivých fakult Univerzity Karlovy, o podmínkách přijímacího řízení, o možnostech 

modifikace studijních programů, o možnostech využití kompenzačních pomůcek v rámci 

studia, o tlumočnických a jiných službách pro zdravotně postižené studenty. 

b) Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra českého jazyka, nám J. Palacha 2, 

116 38 Praha 1 
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Na katedře českého jazyka lze studovat v bakalářském a magisterském studijním 

programu obor Čeština v komunikaci neslyšících. Sinecká (2002) uvádí, 

že studenti tohoto oboru mají všechny přednášené hodiny zajištěny profesionálním 

tlumočením dvou tlumočníků znakového jazyka. 

"' 7 Cinnost organizací sluchově postižených v oblasti zaměstnanosti 

Organizace sluchově postižených občanů poskytují možnosti pravidelného vzájemného 

setkávání se stejně komunikujícími lidmi. Tato komunikace je z psychologického 

hlediska zejména pro těžce sluchově postižené a neslyšící velmi důležitá. Organizace jim 

nabízí společné trávení volného času na zájezdech, exkurzích, v divadlech a tanečních 

či sportovních utkáních. 

Neméně důležitá je jejich funkce informační a vzdělávací. Zejména větší organizace 

vydávají časopisy pro sluchově postižené, ale i různé publikace vzdělávacího charakteru. 

Podílejí se na vývoji a výuce znakového jazyka, tolik potřebného pro zkvalitnění 

vzdělávání této minority. Významnou úlohu tu ovšem představuje funkce poradenské 

a pečovatelská. Pomoc a poradenství je poskytována při komunikaci členů s různými 

institucemi zdravotního, sociálního a právního zaměření. 

Velmi často jsou řešeny problémy pracovně právního charakteru. Jde většinou 

o pracovní vztahy se zaměstnavatelem, ale čím dál častěji je pomoc poskytována 

v souvislosti s hledáním pracovního místa. 

Společným problémem všech organizací pro sluchově postižené je jejich fmancování. 

Státní dotace a příspěvky od místních samospráv na provoz těchto organizací jsou 

limitovány a nedosahují uspokojivé výše. Jednotlivé organizace se proto snaží 

svépomoci získat finanční prostředky. Sluchová vada není na člověku vidět a mezi lidmi 

mnohdy přetrvává názor, že toto postižení není tak závažné. Z tohoto důvodu musí 

organizace (na rozdíl od organizací sdružující tělesně, mentálně či zrakově postižené) 

věnovat sponzorství náležitou pozornost. 

Jak již bylo zmíněno, téměř všechny organizace poskytují informační a poradenské 

služby, ale i klubovou, společenskou a zájmovou činnost. Soustředíme se proto 

u jednotlivých organizací především na jejich nabídku v oblasti vzdělávání 

a poskytování pomoci při ztrátě zaměstnání. Jedná se například o tyto organizace: 
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a) Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel (ASNEP) 

Sídlí na adrese Hábová 1571, 155 00 Praha 5- Stodůlky. ASNEP je zastřešující servisní 

asociace subjektů pracujících ve prospěch sluchově postižených a jejich rodičů. 

Nejdůležitějším posláním ASNEP je umožňovat zástupcům subjektů, které pracují 

ve prospěch sluchově postižených občanů České republiky, aby se pravidelně setkávali. 

Organizace, z nichž některé pracují pro lidi neslyšící, některé pro tlumočníky, tak mají 

možnost připomínkovat nebo navrhovat právní předpisy týkající se kvality života 

sluchově postižených, jednají s veřejnými institucemi i komerčními subjekty 

o možnostech jejich případného přispění ke zkvalitnění života sluchově postižených, 

přičemž požadavky a připomínky jsou již projednávány mezi organizacemi 

zastupujícími různé sluchové vady i různé zájmy. ASNEP je vydavatelem nejznámějšího 

měsíčníku GONG pro sluchově postižené a řady publikací. 

b) Česká komora tlumočníků znakového jazyka 

Sdružení sídlí na adrese Za Černým Mostem 1522/B, 198 00 Praha 9. Organizace je 

profesní komorou sdružující především vysokoškolsky vzdělané, odborně zdatné osoby 

se zájmem o tlumočení znakového jazyka Hlavním a nejdůležitějším cílem organizace 

je neustále zvyšovat profesní úroveň svých členů, aby zajistila kvalitu tlumočení 

na úrovni, která je obvyklá v zemích Evropské unie. Komora poskytuje vzdělávací 

možnosti v oblasti tlumočení znakového jazyka formou kurzů, odborných seminářů 

a školení. Členové organizace působí jako stálí tlumočníci do znakového jazyka denního 

studia oboru Čeština v komunikaci neslyšících na Filozofické fakultě Univerzity 

Karlovy. 

c) Česká společnost tlumočníků znakového jazyka 

Společnost sídlí na adrese Hábova 1571, 155 00 Praha 5 - Stodůlky. Kontakt 

na tlumočníka znakového jazyka je možný získat v Centrech pro zdravotně postižené, 

která mají pracoviště ve všech okresech. Tato nezávislá profesní organizace sdružuje 

odborníky z řad soudních tlumočníků znakového jazyka, tlumočníků s akreditačním 

osvědčením, pedagogy ze speciálních škol pro sluchově postižené, rodiče sluchově 

postižených dětí, odborné pracovníky zabývající se výukou a výzkumem znakového 
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jazyka na vysokých školách a řadové tlwnočníky znakového jazyka. Organizace 

spolupracuje s vysokými školami a ostatními institucemi na zvyšování kvalifikace 

tlwnočníků znakového jazyka, organizuje a koordinuje kurzy a kvalifikační zkoušky 

pro tlwnočníky a lektory znakového jazyka. 

d) Česká unie neslyšících 

Unie sídlí na adrese Havlíčkova 4, ll O 00 Praha 1. V rámci sdružení existuje osm 

oblastních organizací. Ve Středočeském kraji působí oblastní organizace v Praze. Spolek 

nabízí kurzy znakového jazyka pro širokou veřejnost s neslyšícími lektory, tlumočnické 

služby pro neslyšící klienty, vzdělávací soutěže, přednášky, rekvalifikační kurzy, ale 

i právní pomoc neslyšícím při ztrátě a hledání zaměstnání. Česká unie neslyšících 

vydává časopis UNIE. 

e) Český klub ohluchlých 

Klub sídlí na adrese Radlická 56, 150 00 Praha 5. Organizace pomáhá lidem, kteří jsou 

postiženi náhlým ohluchnutím, ať již vlivem nemoci nebo úrazu a také lidem s těžkou 

nedoslýchavostí. 

j) Federace rodičů a přátel sluchově postižených 

Občanské sdružení se nachází na adrese Hábova 1571, 155 00 Praha 5 - Stodůlky. 

Organizace hájí zájmy sluchově postižených dětí a jejich rodičů. Pomáhá rodinám se 

sluchově postiženými dětmi při překonávání následků sluchového postižení a usiluje 

o vytváření· předpokladů pro co nejdokonalejší uplatnění sluchově postižených dětí 

ve společnosti. Usiluje zejména o rozvoj komplexm'ho rodinného poradenství 

od nejútlejšího věku, zvýšení úrovně vzdělávání a výchovy a profesní přípravy, rozšíření 

možností pracovního uplatnění sluchově postižených, zlepšení sociálního zabezpečení 

rodin se sluchově postiženými dětmi a o větší informovanost veřejnosti o problémech 

sluchově postižených, zvláště pak sluchově postižených dětí a jejich rodičů. 

Na výše uvedené adrese organizace zřídila Informační a poradenské centrum o hluchotě, 

kde provozuje svoji činnost sociální a speciální psychologická poradna pro sluchově 

postižené, centrum volného času sluchově postižených dětí a mládeže a odborná 

knihovna. 
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Sociální poradna poskytuje i odborné poradenské služby z oblasti dávek státní sociální 

podpory, příspěvků na kompenzační pomůcky, příspěvků při péči o osobu blízkou 

a mnoho jiných. Nabízí také asistenční služby pro sluchově postižené a zprostředkování 

komunikace s úřady. 

Informační a poradenské centrum o hluchotě pořádá kurzy znakového jazyka pro rodiče 

a různé odborné přednášky a semináře. Vydává nejen měsíčník INFO-Zpravodaj, ale 

i řadu odborných publikací o sluchovém postižení. 

8 Vliv zaměstnání na život sluchově postižených 

Do přípravy mladého sluchově postiženého člověka se nejdříve zapojuje rodina, poté 

jednotlivé stupně škol a v poslední řadě vrstevníci i organizace sluchově postižených. 

Po tomto období se sluchově postižený jedinec zapojuje do pracovního procesu, a to buď 

na otevřeném trhu práce nebo v chráněných dílnách či chráněných pracovištích. 

V zaměstnání bude sluchově postižený člověk trávit zpravidla třetinu dne, proto má pro 

něj zásadní význam. Hutař (2003) uvádí, že práce není pro většinu zdravotně 

postižených občanů jen zdrojem obživy, ale nemenší míře též prostředkem seberealizace 

s výrazným sociálně rehabilitačním účinkem. Také Jesenský (1995) zdůrazňuje význam 

pracovní rehabilitace z hlediska uspokojování potřeb občana se změněnou pracovní 

schopností, která dle něj plní tato poslání: 

- umožňuje pracovní uplatnění, 

- rozvíjí osobnost, 

- zařazuje člověka do pracovního společenství, roste jeho prestiž i sebevědomí, 

- zabezpečuje člověka hmotně, 

- přispívá k překonání defektivity, případně i defektu. 

Nezaměstnanost je v naší kultuře chápána jako tíživý existenciální zážitek, a to 

i při rozvinutém sociálním státu, umožňujícím přežití i bez příjmů ze zaměstnání. 

Vyloučení ze zaměstnání znamená deprivaci v základních potřebách, které zaměstnání 

a práce přímo uspokojují, či jejichž uspokojování je s nimi úzce spojeno. Práce má v naší 

kultuře hlubinné zakotvení jak v uspořádání společnosti, tak v psychice člověka. 

Zaměstnání je i prostředkem společenského vzestupu, takže nezaměstnanost neznamená 

jen ztrátu dosavadního statusu, ale i ztrátu statusů budoucích. Naše vzdělání je chápáno 
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jako příprava na zaměstnání a náš volný čas jako regenerace pro další práci 

v zaměstnání. Bez zaměstnání jsou v naší kultuře lidé sraženi do určité sociální a morální 

prázdnoty. 

"Uspokojení z práce nebývá většinou primárním důvodem hledání zaměstnání, popř. se 

omezuje na určité vrstvy či profese v populaci. Většina nezaměstnaných si přeje nikoliv 

samotnou práci, ale zaměstnání na plný úvazek". (Mareš, 2002). 

Mareš (2002) poznamenává, že každá práce samozřejmě není příjemná nebo zajímavá, 

avšak je možné, že pro člověka je nezbytné, aby si prostředky na živobytí vydělával a ne 

aby je dostával. Lidé nechtějí jen práci, chtějí zaměstnání. Nejen proto, 

že výměna placeného zaměstnání za sociální dávky vede ke snížení životního standardu. 

To, že lidé dávají přednost tomu peníze vydělávat před tím, aby je dostávali, odráží další 

psychologické funkce, které zaměstnání a mzda plní. 

9 Sluchově postižení občané a trh práce 

V tržní ekonomice bohužel nezaměstnanost zdravotně a zejména sluchově postižených 

lidí znepokojujícím způsobem narůstá a klesá poptávka po manuálních pracovních 

místech, která nevyžadují velkou kvalifikaci, a tudíž jsou sluchově postiženými lidmi 

především obsazována. Problematika zaměstnávání zdravotně postižených občanů je 

proto jednou z nejzávažnějších otázek. 

9.1 Současná legislativní úprava zaměstnávání zdravotně postižených 

Zdravotně postižený občan má obecně dvě možnosti pracovního uplatnění. Prioritní je 

získání zaměstnání na otevřeném trhu práce. Pouze v případech, kdy to není možné, 

protože takové zaměstnání by neodpovídalo specifickým potřebám těchto osob, může 

být alternativou zaměstnání v chráněných dílnách a na chráněných pracovištích. 

Realizace výše uvedených opatření předpokládá úzkou spolupráci státních orgánů, 

zaměstnavatelů a odborových organizací s organizacemi sdružujícími osoby 

se zdravotním postižením. 

Pokud se týká ochrany pracovního poměru zdravotně postižených občanů je v platnosti 

ustanovení § 4 7 odstavec 2 zákoníku práce, podle něhož při výpovědi z důvodu 

nadbytečnosti dané pracovníkovi se změnou pracovní schopností, který není zabezpečen 
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důchodem, skončí výpovědní lhůta teprve tehdy, až orgamzace zabezpečí tomuto 

pracovníkovi nové vhodné zaměstnání. ,,za občana, který není zabezpečen důchodem je 

třeba považovat i poživatele částečného invalidního důchodu". (Hutař, 2003). 

Platná legislativa poskytuje potencionálním zaměstnavatelům určité fmanční zvýhodnění 

v případě, kdy do pracovního poměru přijmou uchazeče o zaměstnání se změněnou 

pracovní schopností. Jsou to výhody, které vyplývají z principů aktivní politiky 

zaměstnanosti. Jedná se zejména o příspěvek na zřízení společensky účelného 

pracovního místa, a dále jsou to zvýhodnění zaměstnavatelů vyplývající z příslušných 

ustanovení zákona o dani z příjmu. Úřad práce má na základě vyhlášky Ministerstva 

práce a sociálních věcí o provádění pracovní rehabilitace občanů se změnou pracovní 

schopností, možnost poskytnout zaměstnavatelům příspěvek na zřízení pracovního místa 

v chráněné dílně nebo na chráněném pracovišti. 

V oblasti podpory zaměstnávání zdravotně postižených občanů je důležité jmenovat 

zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti. Tímto zákonem se stanoví pro všechny 

zaměstnavatele zaměstnávající více než 25 pracovníků povinnost zaměstnat alespoň 4 % 

zaměstnanců, kteří jsou občany se změněnou pracovní schopností. Výjimky 

a podrobnosti stanovení počtu zaměstnanců stanoví v příslušných ustanoveních zákon 

o zaměstnanosti. 

Stanovenou povinnost může zaměstnavatel plnit též tím, že dle předchozí dohody 

odebírá výrobky nebo přijímá jiná plnění od organizací zaměstnávajících více než 50 % 

zaměstnanců se změněnou pracovní schopností. Počet zaměstnanců, kteří se mu 

započítají je závislý na produktivitě takového dodavatele. 

V souladu s ustanovením§ 13 zákona č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působení orgánů 

České republiky na úseku zaměstnanosti, úřad práce mimo jiné poskytuje poradenské 

služby o volbě povolání, zabezpečuje pracovní rehabilitaci, přípravu pro pracovní 

uplatnění a po jejich absolvování vhodné pracovní uplatnění občanů se změněnou 

pracovní schopností. Ve spolupráci s orgány státní zdravotní správy sleduje, zda příprava 

na pracovní uplatnění a pracovní podmínky nemají nepříznivý vliv na jejich zdravotní 

stav. 
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9.2. Problémy spojené s uplatněním na trhu práce 

Brožík (2003) např. uvádí skutečnost, že ani státní orgány neplní svoje povinnosti 

v procentu zaměstnávání. Většina firem si zmíněnou zákonnou povinnost raději splní 

odvodem do státního rozpočtu, než aby zdravotně postižené občany zaměstnávaly. 

Dalším z nejdůležitějších problémů je komunikace neslyšících na úřadech, a to včetně 

úřadů práce. Křesťanová (2001) uvádí, že úřednice úřadu práce dají neslyšícím občanům 

podepsat smlouvy a oni někdy nevědí, k čemu se ve smlouvě zavazují. Úřednice jsou 

mnohdy přesvědčeny, že jim klient rozumí. Také si často myslí, že to, co je napsáno 

na papíře, je pro každého srozumitelné. Ale třeba u neslyšících to vždy neplatí. Neslyšící 

např. nepochopí, že nemohou odmítnout nabízenou vhodnou práci (odpovídající jejich 

věku, zdravotnímu stavu, kvalifikaci atd.) bez vážnějšího důvodu. Nedostaví se na 

určené místo třeba proto, že se jim to zdá daleko. Úřad práce je potom může vyřadit 

z evidence, čímž ztrácí nárok nejen na podporu v nezaměstnanosti, ale i na úhradu 

zdravotního pojištění. 

Stát platí za registrované nezaměstnané občany sociální a zdravotní pojištění. Zároveň 

jim po dobu šesti měsíců vyplácí tzv. hmotné zabezpečení. Po půl roce, i když nenajde 

nezaměstnaný práci, ztrácí nárok na podporu, ale zůstává mu hrazeno zdravotní 

pojištění. Může si pak zažádat na místně příslušném obecním či městském úřadě 

o dorovnání příjmu do výše životního minima, pokud nemá žádný příjem, pak o sociální 

příspěvek ve výši životního minima, případně o další dobrovolné sociální dávky. Někteří 

lidé toto nechápou a když jim úřad práce přestane vyplácet podporu, přestanou 

tam chodit. Nevědí, že mají povinnost být nadále registrovaní u úřadu práce, aby za ně 

mohl zdravotní pojištění platit stát, aby se jim započítávala tato doba pro účely 

důchodového pojištění, a navíc registrace u úřadu práce je též podmínkou poskytnutí 

příspěvku při sociální potřebnosti do výše životního minima. 

Určitým problémem je též omezená nabídka učebních oborů pro sluchově postiženou 

mládež, neboť u některých klasických učebních oborů již začíná být omezená možnost 

pracovního uplatnění. Nových oborů po kterých by byla poptávka na trhu práce je ovšem 

velmi málo. 

Zcela jiná je situace např. v Německu, kde největší odborné učiliště pro sluchově 
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postižené, Rýnsko-westfálské učiliště a kolegium v Essenu, nabízí vyučení ve 140-ti 

běžně známých profesích, jak uvádí Leonhardt (200 1 ). 

Pracovní trh se dnes pomalu, ale jistě stává rozhodujícím mechanizmem alokace 

lidských zdrojů. Začíná se v něm prosazovat princip soutěživosti a výběru, opírající se 

o kvalitu pracovníků, o jejich vzdělání a schopnosti. Tím se posiluje význam lidského 

kapitálu pro ekonomiku, neboť postupně roste podíl osob vstupujících do pracovní 

soutěže s lepším kvalifikačním vybavením. Při zaměstnávání pracovníků se uplatňuje 

stále vyšší selektivita a také relativní zhoršování mzdových nabídek (v některých 

případech se sociální dávky blíží úrovni nízkých mezd). 

9.3 Výsledky šetření zaměřené na uplatnění sluchově postižených osob na trhu 

práce provedené v letech 2000 - 2001 

Výzkum byl proveden v letech 2000 až 2001 Výzkumným ústavem práce a sociálních 

věcí, který byl zaměřen na odbornou přípravu zdravotně postižené mládeže a její 

uplatnění na trhu práce. 

Dotazníkové šetření se týkalo také speciálních škol pro sluchově postižené. Z výzkumné 

zprávy vyplývá, že v integrovaném vzdělání, k jehož rozvoji došlo zejména po roce 

1990, je nutno pokračovat odstraňováním technických a komunikačních bariér. Rovněž 

je nutno při rozhodování o integraci pečlivě vážit možnosti studenta i školy, neboť 

integrované vzdělání nemusí být vhodné pro každý případ. Dotazníkové šetření 

provedené na ředitelstvích speciálních škol, u jednotlivých absolventů a u tří nestátních 

neziskových organizací ukázalo, že předpokladem úspěšného pracovního uplatnění 

absolventa s handicapem je především výběr vhodné specializace. Ze sledovaných 

názorů během šetření vyplynulo, že u mládeže s handicapem má práce nejen 

ekonomický, ale i zdravotně-rehabilitační a sociálně-adaptační význam. V průběhu 

zařazení do pracovního procesu je pak vedle základního handicapu nutno brát navíc 

ohled i na určité zvláštnosti v oblasti psychiky. Na základě těchto závěrů se v práci 

doporučuje, aby v posudkové praxi bylo při výběru zaměstnání důsledně dodržováno 

hledisko pozitivní rekomendace a v případě přijetí absolventa s handicapem, aby byl 

zvýšen příspěvek na absolventskou praxi, poskytovaný v rámci aktivní politiky 

zaměstnanosti. Červenková a Kotíková (200 1) doporučují věnovat zvýšenou pozornost 
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komunikačním problémům u neslyšících a zdůrazňují potřebu každého úřadu práce mít 

pracovníka ovládajícího komunikaci s takovými osobami. 

Dachovský (2003) dále uvádí, že příčina nezaměstnanosti ve větším případě vyplývá 

z toho, že neslyšící nemají možnost svou situaci řešit s tlumočníkem. Nabídka míst pro 

kvalifikaci, věk a sluchové postižení v regionech je velmi omezená. Úřady práce 

nechápou problémy neslyšících v pracovních záležitostech, často uveřejňují v nabídce 

míst většinou pouze kontakty přes telefon. Bez pomoci tlumočníka je proto komunikace 

velmi obtížná. 
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10 Šetření týkající se uplatnění sluchově postižených na trhu práce 

10.1 Úvod do průzkumného šetření 

Z teoretických poznatků shrnutých v předcházející části práce jsem vycházel při 

prováděném průzkumném šetření. 

Průzkumné šetření bylo prováděno prostřednictvím dotazníku (viz. přílohy č. 1 ač. 2) 

a metodou standardizovaného, řízeného rozhovoru. Při práci jsem vycházel z potřeby 

připravit takový průzkumný nástroj, který by zaručoval jednak získání dostatečného 

množství informací a především, aby byl maximálně objektivní. Snahou tohoto šeření je 

zpracovat získané informace tak, aby je bylo možno využít různými státními, sociálními 

a odbornými pracovišti a institucemi. 

10.2 Cíle průzkumného šetření 

Cílem provedeného průzkumného šetření bylo zmapovat situaci na trhu práce u sluchově 

postižených osob na území hlavního města Prahy a zjistit možnosti jejich uplatnění. 

Toto šetření bylo rozděleno na tři části. První část se zaměřila na jednotlivé organizace 

sluchově postižených se sídlem v hlavním městě Praze. Ve druhé části byl osloven Úřad 

práce hl. m. Prahy, u kterého se shromažďují statistické údaje ze všech regionů Prahy. 

Poslední část průzkumného šetření měla za úkol zjistit nezbytné informace 

od samotných osob sluchově postižených, a to buď osobním setkáním nebo 

prostřednictvím jednotlivých organizací pro sluchově postižené občany. 

10.3 Popis vzorku dotazovaných sluchově postižených osob 

V první a druhé části průzkumného šetření byly osloveny pouze instituce. Objektem 

průzkumného šetření ve třetí části byli dospělí ekonomicky aktivní sluchově postižení 

občané sdružení v šesti oslovených organizací pro sluchově postižené na území hlavního 

města Prahy. Ekonomicky aktivním občanem se rozumí pro účely této práce občan 

v produktivním věku od 18 do 60 let, který je plně zaměstnaný či nezaměstnaný 

s ochotou pracovat při současném hledání práce. Termín "sluchově postižený" zahrnuje 

všechny občany s nějakou vadou sluchu - tedy nedoslýchavé i neslyšící, později 

ohluchlé i občany se zbytky sluchu. 
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Jak vyplynulo z cíle průzkumného šetření, bylo nutné získat informace od sluchově 

postižených na území hlavního města Prahy. Sluchově postižení občané se sdružují 

ve více organizacích pro sluchově postižené, proto jsem oslovil tyto organizace, které 

mají sídlo v hlavním městě Praze. Na to, abych vybral respondenty do výběrového 

souboru, jsem musel brát v úvahu neustále se měnící stav jejich členů, jak co do počtu, 

tak i ekonomické aktivity. Proto je velmi obtížné získat přesný počet osob čítajících 

základní soubor. Bohužel statistické údaje o počtu sluchově postižených na území 

hlavního města Prahy nejsou k dispozici. 

"Nejlepší výběrový soubor je takový, který je jakoby zmenšeninou základního souboru". 

(Gavora, 2000). Z tohoto důvodu jsem se rozhodl přistoupit k výběru respondentů, který 

byl uskutečněn pomocí kontaktů mezi sluchově postiženými a sociálními pracovníky 

v jednotlivých organizacích pro sluchově postižené. V rámci třetí části průzkumného 

šetření bylo osloveno sto sluchově postižených osob. Doufám, že zvolením výběrového 

souboru tímto způsobem nedošlo k silnému zkreslení získaných údajů. 

10.4 Popis průzkumné metody a zdůvodnění jejího výběru 

Průzkumné šetření, které se zabývalo odbornou problematikou, předcházelo podrobné 

studium zdrojů informací, které jsou uvedeny na samém závěru práce. Dále bylo nutné 

některé odborné otázky konzultovat s vedoucím práce. Samozřejmé byly rovněž 

konzultace se sluchově postiženými a sociálními pracovníky speciálních poradenských 

služeb jednotlivých organizací pro sluchově postižené. Při průzkumném šetření jsem 

vycházel také z již výše uvedených poznatků, které uvádí Červenková a Kotlíková 

(2001) ve výzkumné zprávě "Odborná příprava zdravotně postižené mládeže a její 

uplatnění na trhu práce". 

Jelikož zkoumanými osobami byli sluchově postižení, bylo třeba při volbě průzkumné 

metody postupovat zvláště citlivě. Předpokládal jsem při realizaci průzkumného šetření 

ze strany respondentů velkou ochotu spolupracovat, jelikož se šetření týkalo 

jejich uplatnění na trhu práce, která je v současné době zvyšující se nezaměstnanosti 

pro sluchově postižené tak důležitá. Tento předpoklad se mi potvrdiL 

Při realizaci průzkumného šetření jsem spolupracoval osobně s kompetentními 

pracovníky organizací sluchově postižených a Úřadu práce hl. m. Prahy. Ve druhé a třetí 
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části šetření jsem výběr v hodné metody konzultoval s vedoucí diplomové práce 

Mgr. Miroslavou Kotvovou. 

Na základě stanoveného cíle průzkumného šetření a po konzultaci s vedoucí diplomové 

práce jsme se rozhodli použít průzkumnou metodu dotazníku (příloha č. I a č. 2) 

a standardizovaného, řízeného rozhovoru. 

V první části šetření byla položena organizacím sluchově postiženým osobně pouze jediná, 

předem přesně připravená otázka. Zde byla zvolena metoda standardizovaného rozhovoru. 

Jelikož byl rozhovor se sociálními pracovníky řízen, jednalo se o řízený rozhovor. 

Ve druhé části šetření byl Úřad práce hl. m. Prahy osobně požádán o vyplnění dotazníku. 

Dotazník obsahoval pouze čtyři otevřené otázky, a to proto, že jejich charakter mnohdy 

vylučoval přímou a jednoznačnou odpověď. Dále byla k dotazníku přiložena tabulka, kde 

měl úřad práce vyplnit pro průzkumné šetření velmi důležitá data. Takže ve druhé části 

průzkumného šetření byla použita metoda nestrukturovaného dotazníku. Dotazník byl 

opatřen žádostí o poskytnutí informací (viz příloha č. 2). 

Ve třetí části šetření byli osloveni respondenti. Bylo rozesláno 100 dotazníků. Z tohoto 

počtu se jich vrátilo 65. Z došlých 65 dotazníků jsem musel 5 neúplných nebo chybně 

vyplněných vyřadit, pro průzkumné šetření jich bylo použitelných 60. Nejčastějším 

důvodem pro vyřazení dotazníku bylo jejich vyplnění ekonomicky neaktivními sluchově 

postiženými občany. Dotazník (viz příloha č. 1) byl přizpůsoben danému účelu. 

V dotazníku byly jen jednoduché uzavřené a polozavřené otázky. Otázek nebylo mnoho, 

jen nutný počet na získání požadovaných informací, ze kterých bylo možné sestavit 

ucelený obraz o stavu zaměstnanosti, kvalifikačních předpokladech a profesní struktuře 

této minority na území hlavního města Prahy. Vzhledem k většímu počtu uzavřených 

otázek se jednalo spíše o strukturovaný dotazník. 

V otázkách i v jednotlivých variantách možných odpovědí se vyskytovala jen většinou 

neodbomá hovorová slova. Cizí slova se zde pokud možno nevyskytovala. Všechny tyto 

úpravy byly nezbytné vzhledem ke specifice komunikace sluchově postižených. 

Také vstupní část dotazníku byla jasná a stručná, aby zbytečně nezatěžovala 

respondenta. Závěr vstupní části dotazníku obsahoval pokyny, jak dotazník vyplňovat. 

K pokynům byl pro názornost připojen ilustrovaný příklad vyplnění. 
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ll Vyhodnocování dat a interpretace jednotlivých šetření 

11.1 První část průzkumného šetření 

V první části šetření byla položena organizacím sluchově postižených osob jediná 

připravená otázka. Zde byla zvolena metoda standardizovaného, řízeného rozhovoru. 

Otázka zněla: 

Jak pomáhá Vaše organizace sluchově postiženým občanům při vyhledávání pracovních 

míst či pracovních příležitostí? 

Odpovědi zde uvedené nejsou doslovným přepisem pořízených v rámci rozhovoru. 

Něk:teré odpovědi sociálních pracovníků poradenské činnosti jsou mluvnicky 

a terminologicky upravovány, či z důvodu jejich délky zkracovány. Uváděn je pouze 

podstatný obsah. V rámci řízeného standardizovaného, rozhovoru odpovídali jednotliví 

sociální pracovníci pro sluchově postižené takto: 

- Česká unie neslyšících Praha 

"Pořádáme kurzy znakového jazyka pro pracovníky sociálních institucí a širokou 

veřejnost. Pomáháme neslyšícím při vyhledávání pracovních míst a příležitostí, hájení 

jejich práv (právo na tlumočníka, právo na vzdělání v mateřském znakovém jazyce, 

právo na rehabilitaci a kompenzaci ztráty sluchu, ... ) Poskytujeme tlumočnické, sociálně 

-právní služby při zprostředkování komunikace na úřadech. Plánem organizace je 

udržení dosavadního standartu v poskytování sociálních služeb, zlepšení komunikace 

s veřejností a nabídka informačních služeb pro slyšící populaci. Plánem je také rozvoj 

audiovizuálmno a multimediálního centra pro vzdělávání a osvětové programy". 

- Svaz neslyšících a nedoslýchavých Praha 

"Naše organizace má řadu poradenských a rehabilitačních center i stacionářů. 

Kvalifikovaní pracovníci poradenské činnosti klienta vyslechnou, zjistí stav věci 

a v případě potřeby zkontaktují právníka. Naši pracovníci a tlumočníci chodí na úřední 

jednání s klienty na různé instituce i do firem. Někdy nám samotné firmy nabídnou 

nějaká volná místa. Základním problémem je financování, neboť v dotační politice 

nejsou stanovena jasná pravidla, je to chyba neziskových organizací i státu". 
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- Federace rodičů a přátel sluchově postižených 

"Zřídili jsme Informační a poradenské centrum o hluchotě, kde provozuje svojí činnost 

sociální a speciální psychologická poradna pro sluchově postižené. Zaměřujeme se 

na oblasti dávek státní sociální podpory, příspěvku při péči o osobu blízkou, doprovody 

na úřadech, pomoc při vyřizování telefonů, vyplňování formulářů a úředních dopisů 

a v neposlední řadě tlumočnické a asistenční služby". 

- Český klub ohluchlých 

"Pomáháme především osobám, které jsou postiženy náhlou ztrátou sluchu. Zajišťujeme 

pro ně poradenskou činnost v oblasti docházkových kurzů odezíraní pro ohluchlé, 

rehabilitačního cvičení, předvedení kompenzačních pomůcek pro neslyšící, vydávání 

videokazet kurzu odezírání pro ohluchlé. Pro naše postižené pracujeme zcela zdarma, 

dobrovolnickou činností, bez administrativního aparátu. Finanční prostředky se snažíme 

získat formou dotací a sponzorských darů". 

Z výše uvedeného je patrné, že jednotlivé organizace poskytují poradenský a sociální 

servis. Potvrdila se skutečnost, že organizace neslyšících mají problémy se svým 

fmancováním . 

11.2 Druhá část průzkumného šetření 

Ve druhé části šetření byla použita metoda nestrukturovaného dotazníku. Úřad práce 

hlavního města Prahy odpovídal na tyto čtyři otázky: 

1) Jaké máte zkušenosti s uchazeči o zaměstnání, kteří patří ke skupině sluchově 

postižených osob? (Komunikace na úřadě probíhá bez potíží? Mají snahu uplatnit se na 

trhu práce? Mají zájem o případné rekvalifikace, stáže apod.?) 

2) Existují na úřadech práce nějaké rekvalifikační programy, společensky účelná 

pracovní místa či chráněné dílny nebo chráněná pracoviště, které by také byly určeny 

pro sluchově postižené osoby? Pokud ano, uveďte jaké. 

3) Jaká je umístitelnost sluchově postižených osob na trhu práce na území hl. m. 

Prahy? 
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4) Jaké vhodné profese či zaměstnání připadají pro tuto skupinu osob většinou 

v úvahu? 

S přiloženým nestruk:turovaným dotazníkem vyplňoval Úřad práce hl. m. Prahy 

i tabulku, do které měl vyplnit celkový počet sluchově postižených nezaměstnaných 

občanů v jejich evidenci, z toho počet absolventů a uchazečů evidovaných déle než 

1 rok a jejich průměrný počet měsíců v evidenci. Dále bylo požadováno členění 

na muže a ženy ve věkových kategoriích 18- 26let, 27- 35let, 36-50 let a 51 a více 

let, a také jejich nejvyšší dosažené vzdělání. Tabulka je součástí dotazníku, který je 

přílohou č. 2. 

Na první otázku odpověděl Úřad práce hl. m. Prahy, že komunikace se sluchově 

postiženými občany probíhá většinou bez obtíží, vzhledem k tomu, že se ve většině 

případů nejedená o osoby s těžkým sluchovým postižením. V případech těžce sluchově 

postižených osob je většinou z jejich strany zajištěno tlumočení do znakové řeči, 

nejčastěji rodinnými příslušníky nebo známými. Úřady práce v regionech Prahy 

nezaměstnávají tlumočníky ovládající znakovou řeč. Obecně se dá říci, že úřady práce 

v regionech Prahy nemají velké zkušenosti s občany tohoto druhu postižení. Počty 

těchto osob v evidencích jednotlivých úřadů jsou ve srovnání s celkovým počtem 

uchazečů se změnou pracovní schopností zanedbatelné. Tato skutečnost je patrná 

z tabulky, která je přílohou č. 3. Sluchově postižení uchazeči mají ve většině případů 

zájem o nabízené rekvalifikace či stáže. 

Speciální rekvalifikační programy pro sluchově postižené občany u jednotlivých úřadů 

práce neexistují. Jedinou výjimkou je rekvalifikační program umožňující sluchově 

postiženým uchazečům zvládnout práci s počítačem, a to vždy musí jít o individuální 

kurz, neboť ostatní účastníky kurzu i lektora ruší přítomný tlumočník. 

Možnosti umístění v chráněných dílnách a pracovištích nebo na společensky účelných 

pracovních místech existují u každého úřadu práce. Ne všechny tyto pracovní 

příležitosti jsou vhodné pro sluchově postižené uchazeče, záleží na stupni postižení 

uchazeče a hlavně na jeho kvalifikaci. Žádný úřad práce v regionu Prahy neuvedl 

speciální možnost umístění právě sluchově postižených osob. 

Z předchozího odstavce vyplývá, že umístitelnost sluchově postižených osob na trhu 

práce je obtížná. Potvrdil to v odpovědi na třetí otázku Úřad práce hl. m. Prahy. 

Poukazuje hlavně na handicap, kterým je ztížená komunikace. Dalším problémem je 
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kvalifikace, která je často nedostatečná a neodpovídá potřebám trhu práce. 

Jako vhodné jsou uváděny profese či zaměstnání, které lze vykonávat relativně 

samostatně a nevyžadují přílišnou kooperaci s okolím. Konkrétně jsou uváděny: práce 

na tkalcovském stavu, práce v tiskárně, samostatná práce na počítači, dělník 

v elektrotechnice, montáž předmětů, švadlena, krejčí, čalouník, zahradní práce, 

pomocné práce v kuchyni, cukrárně, pekárně, lakýrník, knihař, masér, zubní, laborant, 

účetní, brašnář, programátor, grafik apod. 

Vhodnost zaměstnání určuje samozřejmě hlavně poptávka zaměstnavatelů, která je 

u této skupiny osob nízká. 

ll. 2.1 Kvantitativní vyhodnocení dat druhé části šetření 

V rámci &radu práce hlavru'ho města Prahy byly zjištěny tyto údaje, které jsou patrné 

z následujících tabulek: 

Tabulka č. 2 

Počty sluchově postižených uchazečů evidovaných na Úřadě práce hl. m. 

Prahy dle jednotlivých kritérií: 

Poěet 

Celkový poěet I z toho žen Absolventi evidovaných déle 
než 1 rok 

40/18 2 10 

Z této tabulky vyplývá, že z celkového počtu evidovaných je pouze 5 % absolventů 

a 25% je v evidenci déle než 1 rok. 

Tabulkač. 3 

Počty nezaměstnaných sluchově postižených uchazečů evidovaných na Úřadu 

práce hl. m. Prahy dle dosaženého vzdělání: 

Základní 
Vyuěen(a) Vyuěen(a) Vysokoškolské 

vzdělání 
bez s Střední vzdělání 

vzdělání maturity maturitou 

3 28 3 4 2 

Z této tabulky lze jednoznačně určit, že problém s nalezením zaměstnání mají 
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především osoby s nižším vzděláním. Naopak vysokoškoláků je zanedbatelné 

množství. 

Komunikaci sluchově postižených osob na úřadě práce označili respondenti jako 

dobrou. Uchazeči využívají technických prostředků, jako jsou sluchadla, dále 

odezírání, písemný kontakt, popřípadě služeb tlumočníků znakového jazyka. 

U většiny sluchově postižených osob uvádí Úřad práce hl. m. Prahy snahu zapojit se 

do pracovního procesu, absolvovat rekvalifikační kurzy nebo stáže. Důležitou 

podmínkou je ale samozřejmě zájem každého jednotlivce. 

Nabídka rekvalifikačních kurzů , jak uvádí Úřad práce hl. m. Prahy, není pro sluchově 

postižené uchazeče velká. Jelikož jsou kurzy pořádány vždy pro určitý počet lidí, je 

problém naplnit jejich kapacitu. Ve skupině se slyšícími jsou sluchově postižení 

občané ve značné nevýhodě, neboť si musí sehnat a zaplatit tlumočníka do znakového 

jazyka, který by jim tlumočil a vysvětloval nové a odborné pojmy v rámci 

rekvalifikačního kurzu. Většinou tyto rekvalifikační kurzy nedokončí z výše 

uvedených důvodů. 

Úřad práce hl. m. Prahy na třetí otázku odpověděl, že umístitelnost uchazečů se 

sluchovým postižením je srovnatelná s umístitelností ostatních zdravotně postižených 

občanů. Velmi záleží na konkrétních schopnostech, na jeho zdravotním stavu, 

dosavadní praxi a ochotě pracovat a především na poptávce zaměstnavatelů 

po konkrétních profesích. 

Z uvedených odpovědí lze konstatovat, že sluchově postižení občané se při snaze 

a intenzitě hledání zaměstnání a při přístupu k rekvalifikačním programům a stážím 

nevymykají z průměrné populaci. Komunikace nezaměstnaných s pracovníky úřadů 

práce je podle odpovědi dostatečná. Problém je téměř neexistence rekvalifikačních 

kurzů speciálně pro sluchově postižené, a tak vše záleží na individuálním přístupu 

a ochotě zaměstnanců úřadů práce . 

Zásadním rozdílem je zde úroveň poptávky po jejich práci. Poptávka po práci je často 

vzdálená nabídce práce. Je to způsobeno především nižší úrovní vzdělanosti, ne vždy 

vhodnou kvalifikací a hlavně komunikační bariérou. Mnohdy jedinou možností je 

umístění uchazeče do chráněné dílny nebo pracoviště či na společensky účelné 

pracovní místo. I zde jsou však omezeny kapacity a místo často není vhodné 

pro sluchově postiženého občana. 
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Grafč. I 

Počet nezaměstnaných SP evidovaných Úřadem práce hl. m. Prahy ve vztahu 
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Porovnáme-li získané údaje, je z grafu č. I patrné, že počty uchazečů o zaměstnání se 

snižují s jejich zvyšujícím se vzděláním. Je však otázkou, zda pouze výše dosaženého 

vzdělání je příčinou tak velké nezaměstnanosti u této skupiny osob. Myslím si, že 

v České republice je nabídka učebních oborů pro sluchově postižené nadále velmi 

omezená. Tuto skutečnost uvádí také Vysokajová (2000). 

Grafč. 2 
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Výše uvedený graf č. 2 jasně identifikuje problémové skupiny nezaměstnaných. Jsou 

to lidé ve věku 27 - 35 let a lidé nad 36 let. Pokles v poslední věkové skupině může 

být ovlivněn odchodem uchazečů do invalidního důchodu nebo předčasného 

starobního důchodu. 

Grafč. 3 

Počet nezaměstnaných SP evidovaných Úřadem práce hl. m. Prahy ve vztahu 

k pohlaví 
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Z analýzy grafu č. 3 vyplýv~ že téměř ve všech věkových kategoriích je stejná výše 

nezaměstnanosti. Výjimku tvoří kategorie osob ve věku nad 51 let. Můžeme 

předpokládat, že je to způsobeno dřívějším odchodem do starobního důchodu u žen. 

11.3 Třetí část průzkumného šetření 

Třetí částí šetření bylo zmapovat situaci na trhu práce z pohledu sluchově postižených 

osob. Zjistit kromě základních údajů o respondentech zejména jejich vzdělanostní 

strukturu, získanou kvalifikaci, ekonomickou aktivitu a úroveň fluktuace. 

Jako průzkumné metody byl použit strukturovaný dotazm'k. Jednotlivý respondenti 

odpovídali na dvanáct uzavřených a polozavřených otázek. Dotazník byl koncipován 

tak, že pátá a šestá otázka byla určena pro pracující respondenty. Zbývající otázky byly 

určeny především pro ty, kteří v rozhodné době nepracovali. Otázkami u sluchově 

postižených respondentů bylo zjišťováno: 

- pohlaví 

- věk 
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- dosažené vzdělání 

- současná ekonomická aktivita a případně v jakém oboru 

- počet vystřídaných zaměstnání 

- míra obtížnosti nalezení zaměstnání 

- důvod nezaměstnanosti 

- zda hledají zaměstnání 

- jakým způsobem hledají zaměstnání 

- míra spokojenosti s přístupem úřadu práce k respondentovi 

- délka současné nezaměstnanosti 

- délka zaměstnání před současnou nezaměstnaností respondenta 

ll. 3.1 Kvantitativní vyhodnocení dat třetí části šetření 

Pro přehlednost u všech analyzovaných otázek jsou uváděny tabulky se zjištěnými 

procentuálními údaji v dané oblasti. 

Tabulkač. 4 

Otázka č.l: 

Jste: 

Muž 

Ze na 

% dotázaných 

57,9% 

42,1% 

Tabulka přehledně uvádí, že bylo osloveno 57,9% mužů a 42,1 %žen. 

Tabulka č. 5 

Otázka č.2: 

Patříte do věkové skupiny: 

Věk 18-25 let 

Věk 27- 35 let 

Věk 36 - 50 let 

Věk 51-60 let 

% dotázaných 

27,4% 

18,5% 

29,2% 

24,9% 

Jak ukazuje tabulka, bylo zastoupení jednotlivých věkových skupin téměř vyrovnané. 

53 



Tabulka č. 6 

Otázka č.3: 

Jaké máte vzdělání: 

Základní 

Vyučení bez maturity 

Vyučení s maturitou 

Střední s maturitou 

Vysokoškolské 

% dotázaných 

21,2% 

46,1% 

11,6% 

17,3% 

3,8% 

Z tabulky vyplývá již zmiňovaný fakt, že nejvíce sluchově postižených osob se vyučilo 

v určitých učebních oborech. Podíl vysokoškolsky vzdělaných respondentů je 

zanedbatelný. 

Tabulka č. 7 

Otázka č. 4: 

V současné době: 

Pracuji v oboru, který jsem vystudoval 

Pracuji v jiném oboru 

Dále studuji 

Nepracuji 

% dotázaných 

38,6% 

29,7% 

11,0% 

20,7% 

Cílem této otázky bylo zjistit míru migrace mezi profesemi u sluchově postižených. 

Z celkového počtu uvedlo 38,6 % dotazovaných, že pracují ve stejném oboru, který 

vystudovali, ll % dále studuje. Necelých 30 % pracuje v současné době v jiném 

oboru. Pokud bylo uvedeno, bylo to vždy zaměstnání bez nutnosti kvalifikace, jako je 

např. uklízečka. 

Tabulka č. 8 

Otázka č. 5: 

Počet vystřídaných zaměstnání: 

První 

Druhé 

Třetí 

Více než tři 

% dotázaných 

32,8% 

15,6% 

26,2% 

24,4% 
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Cílem této otázky bylo zjistit u respondentů migraci u zaměstnavatelů. Na základě 

zjištěných dat lze vyvodit závěr, že většina již alespoň jednou změnila zaměstnání. 

Tabulka č. 9 

Otázka č. 6: 

Bylo pro Vás těžké najít si práci? 0/o dotázaných 

I Našel/našlajsem práci snadno 64,3% 

Ano, najít práci bylo obtížné 35,7% 

Z respondentů, kteří uvedli, že pro ně bylo obtížné najít práci, uvádí většina jako jeden 

z důvodů komunikační bariéru. Nejčastěji vyskytovanou odpovědí bylo nízké fmanční 

ohodnocení u nabízených pracovních míst. 

Tabulka č. 10 

Otázka č. 7: 

I V současné době : % dotázaných 

Jsem bez zaměstnání a jsem 
45,7% 

registrován/a na úřadu práce 

Jsem bez zaměstnání, ale na úřadu 

práce registrován/a nejsem 
13,5% 

Ze závažných důvodů nemohu být 

v současné době zaměstnán 
12,8% 

I Jmá odpověď 28,0% 

Jako závažný důvod své nezaměstnanosti uvedlo 12,8 % respondentů mateřskou 

dovolenou. U 28 % dotazovaných, kteří uvedli jinou odpověď byl důvodem invalidní 

důchod. 

Tabulka č. ll 

Otázka č. 8: 

Hledáte zaměstnání? % dotázaných 

I Ano 68,9% 

31,1% 
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Z uvedené tabulky vyplývá, že téměř 70 % respondentů hledá zaměstnání, ale 

s přibývajícím věkem klesá u respondentů aktivita v hledání nového zaměstnání. 

Tabulka č. 12 

Otázka č. 9: 

Pokud hledáte zaměstnání, uveďte 

jakým způsobem: 

S pomocí úřadu práce 

čtenún inzerátů v dennún tisku, 

časopise 

S pomocí rodičů, příbuzných a 

známých 

Jinak 

% dotázaných 

46,6% 

12,3% 

26,5% 

14,6% 

Největší počet respondentů, což je 46,6 %, uvedlo, že hledali práci prostřednictvím 

úřadu práce. Ukázalo se, že 12,3 % dotázaných hledalo zaměstnání pomocí inzerátů, 

jednalo se zejména o věkovou kategorii od 18 do 35 let. 

Tabulka č. 13 

Otázka č. 10: 

Jste spokojen s přístupem úřadu 

práce? 

Ano, jsem velice spokojen/a 

Ano, jsem celkem spokojen/a 

Nejsem ani spokojen/a, ani 

nespokojen/a 

Jsem spíše nespokojen/a 

Ne, jsem zcela nespokojen/a 

Jiná odpověď 

% dotázaných 

22,5% 

18,0% 

14,6% 

10,7% 

11,2% 

22,0% 

Velkou spokojenost s úřady práce při zprostředkování zaměstnávání vykazovalo téměř 

23 % respondentů. 22 % dotazovaných je přístupem úřadů práce spíše nebo zcela 

nespokojeno. Toto zvýšení nespokojenosti lze přičítat větším zkušenostem na trhu 

práce u našich respondentů. 
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Tabulka č. 14 

Otázka č. ll: 

Jak dlouho jste bez práce? 

Méně než půl roku 

Půl roku až rok 

Více než jeden rok 

% dotázaných 

23,0% 

17,0% 

60,0% 

Z tabulky vyplývá alarmující skutečnost, že 60 % dotazovaných je bez práce více 

než jeden rok. 

Tabulka č. 15 

Otázka č. 12: 

Před Vaší současnou 

nezaměstnaností jste: 

Pracoval/a krátce 

Pracoval/a delší dobu 

Vůbec nikdy nepracoval/a 

% dotázaných 

12,0% 

80,0% 

8,0% 

Z tabulky vyplývá, že 80 % dotazovaných před současnou nezaměstnaností pracovalo 

delší dobu. Žádné zkušenosti s pracovním procesem mělo 8 % dotazovaných. 

Začátkem souhrnu třetí části průzkumného šetření je třeba uvést, že záměrně nebyly 

používány jednotlivé počty dotazovaných, jelikož procentuální podíl má mnohem 

vyšší vypovídací schopnost než hodnota absolutní. 

Průzkumné šetření ukázalo, že z celkového souboru respondentů nepracuje 20,7 % 

dotazovaných, což je dosti vysoké číslo. Z hlediska věku i pohlaví jsou respondenti 

ve vybraných organizacích rovnoměrně zastoupeni. Téměř polovina z nich je vyučena, 

podíl dosaženého úplného středoškolského vzdělání a základního vzdělání je 

u respondentů zhruba stejný. Vysokoškolského vzdělání dosáhlo pouhých 3,8 % 

dotazovaných, což je zanedbatelný počet. 
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12 Diskuse 

Problematika možnosti uplatnění sluchově postižených osob na trhu práce nebyla 

v naší odborné literatuře dosud detailněji zkoumána. V poslední době se uvedenou 

problematikou na celorepublikové úrovni zabýval výzkum provedený v letech 2000 

a 2001 Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí. Výzkum nebyl detailněji 

zaměřen na sluchově postižené osoby, nýbrž na odbornou přípravu zdravotně 

postižené mládeže a její uplatnění na trhu práce. 

Dalším problémem je neexistence ucelené statistiky sluchově postižených osob. Úřady 

práce evidují pouze celkový počet uchazečů o zaměstnání se změněnou pracovní 

schopností. Jednotlivá postižení nejsou v databázích úřadů práce vedena. Tyto 

informace mají pouze jednotlivé zprostředkovatelky práce, které přímo jednají s takto 

zdravotně postiženými uchazeči o zaměstnání. Druhá část průzkumného šetření se 

opírala o informace, které byli ochotni poskytnout jednotlivý pracovníci úřadů práce. 

Při využití dat vzešlých z této práce je třeba mít tento faktor na zřeteli. 

Z první části průzkumného šetření vyplynulo, že organizace sluchově postižených mají 

ještě rezervy v poskytování služeb, které by napomohly ke zlepšení situace 

zaměstnanosti těchto osob. 

Doporučení: 

- dále více zvyšovat kvalitu sociálních služeb v této oblasti, 

- aktivně se zapojit do legislativního jednání a komunitního plánování. 

Ve druhé části průzkumného šetření úřady práce uvedly, že nemají problémy 

s komunikací těchto osob. Ovšem také nemají velké zkušenosti s touto minoritou. 

V hlavním městě Praze existují chráněné dílny a pracoviště, rovněž jsou zřízena 

společensky účelná pracovním místa. Společensky účelné pracovní místo je 

dle ustanovení § 5 zákona č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České 

republiky na úseku zaměstnanosti, nové pracovní místo, které zaměstnavatel zřizuje 

na základě písemné dohody s úřadem práce a obsazuje uchazeči o zaměstnání 

vedenými v úřadu práce, kterým nelze zajistit jiným způsobem pracovní uplatnění. 

Ne všechna místa jsou vhodná pro sluchově postižené. Zejména vlivem ztížené 

komunikace a s tím spojenými sociálními problémy je umístitelnost těchto osob 

na volném trhu práce obtížná. Podstatnou roli hraje kvalifikace sluchově postižených, 
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která téměř vždy neodpovídá potřebám trhu práce. Dle úřadů práce jsou pro tyto osoby 

vhodné především takové profese, jejichž základem je samostatná práce, při které není 

vyžadována náročnější komunikace. 

Na úřadech práce nezaměstnávají pracovm'k:y ovládající znakovou řeč. Proto často 

dochází k nedorozuměním, kde zprostředkovatelé práce dávají sluchově postiženým 

osobám podepsat smlouvy, přičemž oni někdy nevědí, k čemu se zavazují. 

Zprostředkovatelé jsou mnohdy přesvědčeny, že jim sluchově postižený rozumí, 

protože se domnívají, že to, co je napsané na papíře, je pro každého srozumitelné. 

Doporučení: 

- každý úřad by měl mít k dispozici alespoň jednoho pracovníka, který ovládá 

znakovou řeč, 

- legislativně zajistit spolupráci poradenských center s jednotlivými úřady práce, 

- zajistit u jednotlivých úřadů práce zkvalitnění poradenské činnosti při hledání 

pracovního uplatnění sluchově postižených osob. 

Ve třetí části průzkumného šetření se potvrdilo, že vysokoškolsky vzdělaných 

sluchově postižených je zatím stále velmi nízký počet. V poslední době přibývá 

absolventů středních škol, ale neustále nejpočetnější skupinou jsou vyučení sluchově 

postižení občané. Zvýšení vzdělanosti těchto osob významně ovlivňují integrační 

trendy ve společnosti. Přes snahu integrovat co možná nejvíce těchto občanů, neustále 

existuje významný podíl těchto osob se základním vzděláním. 

Doporučení: 

- přizpůsobit nabídku studijních oborů a učebních oborů aktuálním potřebám 

trhu práce, 

- prosazovat potřebu celoživotního vzdělávání těchto osob, 

-ve všech sférách společnosti odstraňovat zejména komunikační bariéry. 

Dále také z šetření vyplynulo, že často zaměstnaní sluchově postižení občané nejsou se 

svým zaměstnáním spokojeni a hledají novou práci. Ukázalo se, že z celkového počtu 

respondentů nepracuje 20,7 % dotazovaných, což je dosti vysoké číslo. 

Vzhledem k výše již zmiňovaným neexistujícím statistikám sluchově postižených 

osob, nebylo možno zjistit celkové procento nezaměstnaných sluchově postižených. 

Při ověřování pravdivosti první hypotézy proto muselo být podpůrně využito míry 
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nezaměstnanosti občanů se změněnou pracovní schopností, která se v současné době 

blíží k 16 % a je zhruba dvakrát vyšší než u nezaměstnaných intaktních (zdravých) 

osob. Tato skutečnost vyplývá z šetření prováděných Českým statistickým úřadem 

(přístup z: http:/ /www.czso.czlcsu!edicniplan.nsf/p/31 O 1-05). 

Z výše uvedených hodnot je patrné, že míra nezaměstnanosti osob se změněnou 

pracovní schopností, tedy i sluchově postižených je dvakrát vyšší než u intaktních 

osob, která činila ke konci roku 2005 v České republice 8,3 %. Na základě těchto 

skutečností můžeme konstatovat, že první hypotéza se nepotvrdila. Procento 

nezaměstnaných sluchově postižených osob tedy není srovnatelné s procentem 

nezaměstnaných intaktních lidí ze srovnatelné populace, je zhruba dvakrát vyšší. 

Ze třetí části šetření vyplynul důležitý údaj, kde respondenti odpověděli, že 38,6 % 

pracuje ve stejném oboru, který vystudovali. Dalších ll % dotazovaných dále studuje. 

Z výše uvedených skutečností lez konstatovat, že druhá hypotéza se nepotvrdila. 

Nemůžeme tvrdit, že většina sluchově postižených osob je zaměstnána v oboru, 

který absolvovali. 

Respondenti ve třetí části šetření také vypověděli, že 32,8 % pracuje v prvním 

zaměstnání, 15,6% ve druhém, 26,2% ve třetím a více než tři zaměstnání vystřídalo 

24,4 % respondentů. Důležitou skutečností také je, že nebyly získány informace 

o fluktuaci intaktní populace, a proto lze těžko říci, zda je fluktuace u sluchově 

postižených vyšší či nikoliv. Na základě těchto skutečností se nepotvrdila třetí 

hypotéza, nebot' nemůžeme říci, že je větší fluktuace u sluchově postižených osob 

vzhledem ke komunikační bariéře. Komunikační bariéry znamenají velký handicap 

pro tyto osoby, ale nelze je přímo spojovat s fluktuací. 

Z odpovědi Úřadu práce hlavního města Prahy ve druhém průzk:umném šetření 

vyplynulo, že až na malé výjimky rekvalifikační programy pro skupinu sluchově 

postižených osob neexistují. Možnost využití těchto speciálních rekvalif"lkačních 

programů pro sluchově postižené je naprosto ojedinělá. Z uvedeného vyplývá, že 

čtvrtá hypotéza se nepotvrdila. 
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Závěr 

Nezaměstnanost je v naší kultuře chápána jako tíživý existenciální zážitek, a to 

i při rozvinutém sociálnímu státu, umožňujícím přežití i bez příjmů ze zaměstnání. 

Souvisí to s centrální rolí práce a zaměstnávání v naší kultuře. Práce má v naší kultuře 

hlubinné zakotvení jak v uspořádání společnosti, tak v psychice. 

Vzdělání přestává být jedinou podmínkou profesního uplatnění, čím dál větší váhu 

získávají sociální kompetence a pružné přizpůsobování se světu práce. Důležitou roli 

hraje také změna podstaty práce. Především manuální práci nahrazuje, v dnešní době 

mechanizace a automatizace, práce duševní s využíváním čím dál dokonalejších 

technických prostředků. 

V tržní ekonomice je potřeba věnovat pozornost zejména znevýhodněným osobám, 

které mají pro svůj handicap většinou složitější cestu ke vzdělání a uplatnění se 

ve společnosti, ale i na trhu práce. Jednou z těchto zdravotně postižených občanů je 

i komunita se sluchovým postižením. V plné integraci do společnosti ji brání zejména 

komunikační bariéry a s tím spojené další sociální problémy. 

Jedním s důležitých okamžiků v životě člověka je vstup do pracovního procesu 

a uplatnění se na trhu práce. Pro zdravotně postižené občany je práce víc než zdrojem 

příjmu, je pro ně prostředkem seberealizace s výrazným sociálně rehabilitačním 

účinkem. Uplatnění na trhu práce je pro sluchově postižené občany spojeno s různými 

problémy a obtížemi. 

Cílem práce proto bylo zmapovat situaci na trhu práce u sluchově postižených osob 

na území hlavního města Prahy, provést jejich komparaci a najít východiska 

ke zvýšení zaměstnanosti. 

Ukázalo se, že problémy se zaměstnáním sluchově postižených osob neJsou 

nepodstatné, ale naopak zasluhují nejvyšší prioritu jejich řešení. Provedené průzkumné 

šetření bylo zaměřeno na daný problém z několika úhlů pohledu. Osloveny byly 

všechny významné instituce, které se podílejí na uvedení sluchově postiženého 

člověka na pracovní trh. Byly tak popsány a zhodnoceny téměř všechny problémy, 

které v této oblasti existují. 

Proto by bylo vhodné, aby tyto shromážděné poznatky byly využity v praxi různými 

institucemi, kterým je tato problematika blízká. 
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Příloha č.l 

Dotazník jako konkrétní průzkumný nástroj 

Vážení přátelé, 

obracím se na Vás s prosbou o vyplnění přiloženého dotazníku, který má za 
úkol zjistit možnosti uplatnění sluchově postižených na trhu práce a míru 
nezaměstnanosti. Dotazník je anonymní a veškeré údaje budou zpracovány 
hromadně a budou použity ke zpracování zprávy v rámci tohoto průzkumného 
šetření. 

Doba vyplnění dotazníku nepřesáhne 15 minut Vašeho času a doufám, že 
závěry průzkumného šetření napomohou ke zlepšení zaměstnanosti sluchově 

postižených. Jde o průzkumné šetření, při němž mají Vaše pravdivé odpovědi 
velkou cenu. 

Dotazník jste obdrželi prostřednictvím Vaší organizace sluchově postižených, 
prosím Vás, po vyplnění dotazníku jej zpět odevzdejte Vaší organizaci 
sluchově postižených, která Vám dotazník dala k vyplnění. 

U jednotlivých otázek prosím zakroužkujte pouze jednu odpověď se kterou 
souhlasíte. 

Příklad: 

Jste: 

(3 muž 

b) žena 

Zakroužkováním varianty a) vybraná osoba odpověděla, že je muž. 



Prosím o vyplnění následujících otázek: 

1) Jste: 

a) muž 

b) žena 

2) Patříte do věkové skupiny: 

a) věk 18- 25let 

b) věk 27- 35 let 

c) věk 36-50 let 

d) věk 51-60 let 

3) Jaké máte vzdělání: 

a) základní 

b) vyučení bez maturity, střední bez maturity 

c) vyučení s maturitou 

d) střední s maturitou 

e) vysokoškolské 

4) V současné době: 

a) pracuji v oboru, který jsem vystudoval/a (vyučil/a se) 

b) pracuji v jiném oboru 

c) dále studuji 

d) nepracUJI 



Pouze pro ty, kteří pracují: 

5) V případě, že pracujete je Vaše současné zaměstnání od ukončení školy 

(učiliště): 

a) první 

b) druhé 

c) třetí 

d) od ukončení školy jsem vystřídal/a více než tři zaměstnání 

6) Bylo pro Vás těžké najít si práci? 

a) ne, našel/našla jsem práci snadno 

b) ano - napište proč ....................................................................... . 

Pouze pro ty, kteří v současné době nepracují: 

7) V současné době: 

a) jsem bez zaměstnání a jsem registrován/a na úřadu práce 

b) jsem bez zaměstnání, ale na úřadu práce registrován/a nejsem 

c) ze závažných důvodů nemohu být v současné době zaměstnáván/a 

(např.dlouhodobá nemoc, mateřská dovolená apod.), uveďte důvod: ............ . 

d) jiná odpověd', uved'te: .................................................................... . 

8) Hledáte zaměstnání? 

a) ano 

b) ne,napište proč: ......................................................................................... . 



9) Pokud hledáte zaměstnání, uveďte jakým způsobem (můžete označit i více 
odpovědí): 

a) s pomocí úřadu práce 

b) čtením inzerátů v denním tisku, časopisech apod. 

c) s pomocí rodičů, přlbuzných nebo známých 

d) jinak (napište jak) ......................................................................... . 

10) Jste spokojeni s přístupem úřadu práce vůči Vám: 

a) ano, jsem velice spokojen/a 

b) ano, jsem celkem spokojen/a 

c) nejsem ani spokojen/a, ani nespokojen/a 

d) jsem spíše nespokojen 

e) ne, jsem zcela nespokojen/a 

f) jiná odpověď, uveďte: ................................................................... . 

ll) Jak dlouho jste bez práce? 

a) méně než půl roku 

b) půl roku až rok 

c) více než jeden rok 

12) Před Vaší současnou nezaměstnaností jste: 

a) pracoval/a krátce (několik měsíců, méně než půl roku) 

b) pracoval/a delší dobu (více než půl roku) 

c) vůbec nikdy nepracoval/a, jsem nezaměstnaný/á od skončení školy (učiliště) 



To je vše, jménem Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy Vám 
děkuji za pravdivé vyplnění dotazníku a za Vaší spolupráci při průzkumném 

šetření. 

Ján Križek 
Student 5. ročníku magisterského studia 

Oboru Tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených FTVS 
Univerzity Karlovy Praha 



Dotazník - dopis na úřad práce a tabulka 

Úřad práce hL m. Prahy 
Ing. Václavíková Hana 
Domažlická čp.ll39/ll 
Praha 3 

Žádost o poskytnutí informací 

Vážení, 

Příloha č. 2 

obracím se na Vás s žádostí o poskytnutí níže uvedených informací, které 
budou využity ke zpracování mé diplomové práce. Studuji posledním rokem Fakultu 
tělesné výchovy a sportu UK, obor Tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených. 
Z tohoto důvodu se má diplomová práce váže k minoritě sluchově postižených osob, 
zabývající se tématem: "Uplatnění sluchově postižených na trhu práce na území 
hlavního města Prahy." Vzhledem k tomu, že se jedná o diplomovou práci, musí být 
její součástí alespoň průzkumné šetření ke kterému jsou příslušná specifická data 
nezbytná. 

Jelikož základním článkem, který realizuje politiku zaměstnanosti jsou úřady 
práce, které jako orgány státní správy zajišťují služby zaměstnanosti v daném území, 
obracím se na Váš úřad s touto žádostí. Informace z Vašich evidencí mi může 
poskytnout jenom Váš úřad. 

Jsem si naprosto vědom toho, že údaje ve Vašich evidencích podléhají zákonu 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném 
znění. 

Na základě této skutečnosti bych rád po Vás žádal pouze údaje, které budou mít 
hodnotu statistickou. Nebude se jednat o údaje, které by měly charakter osobních 
údajů. 

Pevně věřím, že mé žádosti vyhovíte a na níže uvedené otázky odpovíte. 
Předem Vám velice děkuji za pochopení a Vaši ochotu. 

S pozdravem 
Ján Križek 

Student 5. ročníku magisterského studia 
Oboru Tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených FTVS 

Univerzity Karlovy Praha 

Kontaktní údaje: 
Adresa: Ján Križek 

Pavlišovská 2293112 
Praha 9, 193 00 

Tel.: 775 191 109 



Úřad práce hl. m. Prahy 

Prosím o odpověď na následující otázky a vyplnění tabulky, která je přilohou: 

1. Jaké máte zkušenosti s uchazeči o zaměstnání, kteří patří ke skupině sluchově 
postižených osob? (Komunikace na úřadě probíhá bez potíží? Mají snahu uplatnit se 
na trhu práce? Mají zájem o případné rekvalifikace, stáže apod.?) 

2. Existují na úřadech práce nějaké rekvalif"Ikační programy, společensky účelná 
pracovní místa či chráněné dílny nebo chráněná pracoviště, které by také byly 
určeny pro sluchově postižené osoby? Pokud ano, uveďte jaké. 

3. Jaká je umístitelnost sluchově postižených osob na trhu práce na území hl. m. 
Prahy? 

4. Jaké vhodné profese či zaměstnání připadají pro tuto skupinu osob většinou 
v úvahu? 
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Zékladni vzděláni 

Vyuěen(a) bez maturity 

Vyuěen(a) s maturitou 

Střední vzděléni s maturitou 
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Vyuěen(a) bez maturity 
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Tabulka - celkový poěet sluchově posOlených osob v evidenci Úfadu pdce hlavnfho města Prahy 

z toho len 
Ve vlku 18-261et Ve vl!ku 7.7- ~let Ve vl!ku 36-50 let Ve vl!ku 51a vfce let 

f j t ' f t t I i I 
i I I I 

I 
.. 

I 
.. 

t 
.. 

I ; 

' ' t J I 

I J I 

I J I J • .. .. 

I ! I I I I I I J I ! I I I > 
A 1 1 4 1 1 5 1 2 2 

B 1 
c 1 3 
D 8 24 18 6 7 60 8 5 15 

- - --- - - L__ ----L__ 

Legenda: 
A - uveďte celkové počty osob splňující výše uvedená kritéria 
B - z toho uveďte počty osob absolventd škol, kteří nikdy nepracovali 
C - uveďte celkové počty osob, které jsou v evidenci déle než 1 rok 
D - uveďte průměrný počet měsícii, který jsou tyto osoby v evidenci 
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z toho mu16 
Ve vl!ku 18-261et Ve vl!ku '1.7- 351et Ve vl!ku 36-50 let 
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39 5 6 36 8 
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Ve vl!ku 51 a vfce let 

I f t t I 
.. 

' I J .. 

I J I I 
2 5 1 

3 
12 58 9 

I 
1: 

i 

I 

~ r 
pc 
~ 



Při1oha č. 4 

Kvantitativní grafická analýza dat třetí části šetření 

Pro přehlednost jsou u všech analyzovaných otázek uváděny grafy procentuálními 
údaji. 

Otázka č. 1: Jste? 

42,1% 

Otázka č. 2: Patříte do věkové skupiny: 

O muž 

• žena 

O Věk 18- 251et 

• věk27- 35Iet 

0Věk36- 50 let 

O Věk 51-60 let 



Otázka č. 3: Jaké máte vzdělání? 

Otázka č. 4: V současné době: 

20,7% 

11 ,0% 

O Základní 

EJ Vyučení bez maturity 

D Vyučení s maturitou 

D Střední s maturitou 

D Vysokoškolské 

D Pracuji v oboru 

1!!!1 Pracuji v jiném oboru 

D Dále studuji 

O Nepracuji 



Otázka č. 5: Počet vystřídaných zaměstnání: 

33,1% 

Otázka č. 6: Bylo pro Vás těžké najít si práci? 

35, 

64,3% 

O První 

lEI Druhé 

O Třetí 

O Více než tři 

O Našel/našla jsem práci 
snadno 

[;]Ano najít práci bylo obtížné 



Otázka č. 7: V současné době: 

28,0% 

1 

13,5% 

Otázka č. 8: Hledáte zaměstnání? 

31,1% 

45,7% 

D Jsem bez zaměstnání a jsem 
registrován/a na úřadu práce 

Jsem bez zaměstnání, ale na úřadu 
práce registrován/a nejsem 

O Ze závažných důvodů nemohu být v 
současné době registrován 

O Jiná odpověď 



Otázka č. 9: Pokud hledáte zaměstnání, uved'te jakým způsobem: 

12,3% 

Otázka č. 10: Jste spokojen s přístupem úřadu práce? 

22,7% 

O S pomocí úřadu práce 

I O Čtením inzerátů v denním 
tisku, časopise 

O S pomocí rodičů, příbuzných a 
známých 

O Jinak 

O Ano, jsem velice spokojen/a 

I O Ano, jsem celkem spokojen/a 

O Nejsem ani spokojen/a, ani 
nespokojen/a 

O Jsem spíše nespokojen/a 

111 Ne, jsem zcela nespokojen/a 

18,2% O Jiná odpověď 



Otázka č. ll: Jak dlouho jste bez práce? 

23,0% 

17,0% 

D Méně než půl roku 

• Půl roku až rok 

D Více než jeden rok 

Otázka č. 12: Před Vaší současnou nezaměstnaností jste: 

12,0% 

D PracovaVa krátce 

n;;] PracovaVa delší dobu 

D Vůbec nikdy nepracoval/a 

80,0% 


