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Přílohy 

Příloha č. 1: Ukázka scénáře pro rozhovory s osobami invalidními 
 

A) Úvod – představení tazatele, seznámení s účelem rozhovoru, ujištění o anonymitě, 

domluva na označení/přezdívce respondenta v bakalářské práci, souhlas s nahráváním 

rozhovoru. 
 

B) Současná životní situace 
 

 Můžete mi popsat, co je příčinou Vašeho nepříznivého zdravotního stavu? 

 Jak dlouho tento nepříznivý stav u Vás trvá? 

 Do jakého stupně invalidity spadáte? 

 Před rokem 2010 jste byl/a částečně nebo plně invalidní? 

 Můžete uvést všechny sociální dávky, které pobíráte? Je možné mi sdělit i jejich výši?  

 Pobíráte příspěvek na mobilitu nebo na zvláštní pomůcku?  

 Vlastníte kartu TP, ZTP, ZTP/P? 

o Pokud ano – jakou, jak jste ji získal/a a jaké s sebou nese výhody? 

 

C) Dopad změn z roku 2010 na život respondenta 
 

 Můžete popsat, jaké změny, o kterých víte, proběhly v oblasti invalidity k 1. lednu 

2010? 

 Jak jste se dozvěděl/a o změnách, které přinesl rok 2010 v oblasti invalidity? 

 Kdy jste se o těchto změnách dozvěděl/a? 

 Odkud jste se o změnách dozvěděl/a? 

 Řekl/a byste, že jste byl/a o změnách dostatečně informována? 

 Jaké měly tyto změny vliv na výši Vašeho invalidního důchodu? 

o Pokud se snížil – jaké dopady toto snížení pro Vás mělo a má? 

 Zdá se Vám výše Vašeho nynějšího invalidního důchodu přijatelná? Co všechno si 

můžete a nemůžete dovolit? 

 Co pro Vás osobně tyto změny znamenaly a znamenají? Změnil se obecně Váš život 

poté, co proběhly změny z roku 2010 týkající se invalidity? Zamyslete se, prosím, nad 

všemi možnými oblastmi života – finanční stránka, osobní život, uplatnění na trhu 

práce apod. 

 

D) Pracovní situace 

 
 Pracujete?  

o Pokud ano: 

 Pracujete jako zaměstnanec?  

 Pracujete jako zaměstnanec na plný, částečný úvazek, na 

dohodu atd.? 

 Kde pracujete?  

 Jak jste se k práci dostal/a? 

o Pokud přes úřad práce – jak to probíhalo, popište, 

prosím, celý proces.  
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 Můžete ve své práci využít naplno svůj kvalifikační potenciál – 

dosažené vzdělání, zkušenosti a znalosti? 

 

 Pracujete jako živnostník? 

 V jakém odvětví podnikáte? 

o Pokud ne: 

 Jaké jsou důvody toho, že nepracujete? 

 

 Jaké jsou obecně podmínky pro práci invalidních osob? 

 Jak obtížné je podle Vás obecně sehnat práci pro invalidní osoby? 

 

E) Posudková služba 

 

 Jste spokojen s prací posudkového lékaře, který hodnotil Váš stupeň invalidity? 

 Můžete popsat, jak proces posuzování invalidity právě u Vás probíhal? 

 Podstoupil jste někdy kontrolní prohlídku? 

o Pokud ano, můžete popsat, jak probíhala a jaké pro Vás přinesla výsledky? 

 Podával/a jste někdy námitku proti rozhodnutí ČSSZ?  

o Pokud ano, jak to probíhalo? A jak to dopadlo? 

 

F) Důchodová reforma 

 
 Byla a je podle Vás důchodová reforma nutností? Jaké vidíte důvody? 

 Jak se díváte na názor, že na osoby invalidní se nahlíží jako na zdroj úspor ve 

výdajové stránce státního rozpočtu? 

 Jak se díváte na názor, že medicína a technika jsou vždy o krok napřed před 

rozpočtem? 

 

G)  Klady a zápory stávajícího systému 

 
 Je něco na nynějším systému posuzování invalidity a přidělování invalidních důchodů, 

co byste ocenil/a? Nebo viděl jako výhodu, klad? Můžete srovnat například oproti 

stavu, který platil do 1. ledna 2010. 

 Co jsou podle Vás největší problematické body, problematická místa nynějšího 

systému? 

 Napadá Vás, co by bylo možné zlepšit, nebo změnit? 

 Můžete mi říci, co by se mělo stát, abyste byl se systémem spokojen/á? 

 

H)  Doplňující otázky 

 
 Znáte někoho, kdo byl před rokem 2010 invalidní a nyní již není díky změně 

v posuzování invalidity? 

o Pokud ano – můžete mi o tom člověku něco říci, jak se s danou situací 

vyrovnával, co dělá teď? 
 

 Napadá Vás ještě něco z dané oblasti, o čem jsme se nezmínili, ale co by bylo dobré 

uvést? 
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I) Socio-ekonomické ukazatele 

 

Pohlaví: Muž / Žena 

 

Věk: 

 

Stav: svobodná/ý, vdaná/ženatý, rozvedená/ý, druh/ družka, vdova/vdovec  

 

Vzdělání: základní, středoškolské bez maturity, středoškolské s maturitou, VŠ nebo VOŠ 

 

 

Příloha č. 2: Ukázka části jednoho z rozhovorů s osobou invalidní 
 

Rozhovor provedený dne 19. 4. 2012:  

paní B. (označena R jako respondentka), autorka (označena V jako výzkumník). 

 

V: Můžete mi říci, co je příčinou Vašeho nepříznivého zdravotního stavu? 

R: Já nevím, já to nevím. 

V: A jakou máte diagnózu? 

R: Roztroušená skleróza. 

V: A jak dlouho tento stav trvá? 

R: Tak co mi to diagnostikovali, tak to jsou tři roky. Ale jinak asi 8 let, příznaky. 

V: Takže oni hned nepoznali, co to je? 

R: Ne, když jsem to říkala lékařce, tak nějaký vitamíny a takový. Vůbec neřekla, že to je… že 

by se po tom pídila, proč se mi špatně chodí. To vůbec. 

V: Takže to nechali dojít docela daleko a teprve pak… 

R: No, do poměrně závažného stádia. 

V: Dobře. Spadáte do nějakého stupně invalidity? 

R: Do třetího. 

V: A před rokem 2010 jste už byla také invalidní? 

R: Ano. 

V: Takže to jste spadala… 

R: Do plnýho invalidního důchodu.  

V: Pobíráte ještě nějaký další příspěvky, jako třeba na mobilitu nebo na zvláštní pomůcku? 

R: Ne, na to nemám nárok. 

V: Nemáte nárok, takže jste o to zkoušela žádat? 

R: No, zkoušela jsem žádat třeba o ZTP, takže mám nárok jenom na TP. 

V: A to TP je pouze k… 

R: Sednout si v autobusu. Prostě že jsem tělesně postižená. 

V: A kde se žádá o tu kartičku? 

R: No, teď je to myslím na magistrátu. 

V: A že na to ZTP nemáte nárok, tak to určili jak? 

R: To prostě nějak určili, nevím, proč. 

V: Po roce 2010 došlo ke změnám, že z částečného a plného invalidního důchodu se přešlo na 

tři stupně. Byla jste o těch změnách nějak informována? 

R: No ani ne. Spíš se tyhle věci dozvídám z letáčků u doktora nebo takhle. Ale že by mě 

někdo informoval, to ne. 

V: Měla ta změna, tedy přechod z plného důchodu do třetího stupně, vliv na výši důchodu? 

R: Ne. 

V: Takže ta výše důchodu zůstává stejná? Nezmenšuje se? 
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R: Ne, nezmenšuje se. Spíš se občas zvýší díky valorizaci. 

V: Zdá se Vám přijatelná ta výše Vašeho důchodu? Dá se s tím žít? 

R: Takhle. Kdybych nebyla vdaná, tak bych z toho nevyžila. Protože já mám 10 100. A 

kdybych z toho měla pokrýt nějaký poplatky, tak by to bylo špatný. 

V: Pracujete? 

R: Nepracuju. 

V: A je to z toho důvodu zdravotního? 

R: Ano. 

V: Takže myslíte, že byste nemohla vůbec pracovat? 

R: Ano. Já nikam nedojdu, ani ruce mi nefungujou tak dlouho, abych mohla dělat něco 

manuálně. 

… 

 

Příloha č. 3: Ukázka části jednoho z rozhovorů s úřednicí OSSZ Kladno 
 

Rozhovor provedený dne 6. 4. 2012: 

paní D. (označena R jako respondentka), autorka (označena V jako výzkumník). 

 

… 

V: Můžete popsat, co všechno musí člověk udělat, aby mohl získat invalidní důchod? 

R: Tak aby mohl získat invalidní důchod, tak musí přijít sem k nám a podat si žádost. Musí si 

přinést občanku, když je to žena i rodné listy dětí, doklady o vzdělání nebo o studiu, abychom 

doložili všechnu dobu důchodově pojištěnou. Nebo se podíváme do programu na počítači, 

jaké měl předchozí zaměstnání. Když byl na úřadu práce, tak přinese potvrzení z úřadu práce, 

protože ta doba je taky důchodově pojištěná. Protože se spočítají všechna léta, kdy byl 

důchodově pojištěn, a od toho se odvíjí pak výše toho důchodu.  

V: Doba studia se sem také započítává?  

R: Ta se počítá, vlastně všechno po základní škole. 

V: S kým vším tedy spolupracuje OSSZ v rámci například posuzování invalidity nebo 

výpočtu těch důchodů? 

R: Takže to už jsem trochu říkala. Ale ta tajemnice nebo posudková komise spolupracuje ještě 

s obvodním doktorem, který teda vyplňuje ten lékařský nález, a dokládá tam ještě vlastně 

nějaké další nálezy od specialisty. Takže obvoďák to vyplní, pošle to sem na naší posudkovou 

komisi a oni potom rozhodnou o určitým stupni toho invalidního důchodu. 

V: A existují nějaké odvolání? 

R: Určitě, když ten člověk nesouhlasí, tak on, jak obdrží rozhodnutí z Český správy, třeba že 

dostal invaliditu prvního stupně, a on chce třeba dvojku nebo trojku, tak může podat námitku. 

Tu námitku může podat do třiceti dnů od obdržení toho rozhodnutí. 

V: A to se pak řeší jak dál? 

R: Příjde sem s občankou a zase s ním sepíšeme formulář, jako námitky. A pokud má ještě 

třeba nějaké jiné nebo jiný lékařský nález, tak ho k tomu doloží. 

… 
 


