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Úvod

Už jako děti v předškolním zařízení sníme o tom, čím budeme „až vyrosteme.“ Tyto 

naše představy se ještě mnohokrát změní, než opravdu dojdeme ke chvíli, kdy bude 

nutné zvolit si své povolání. 

Již od dětství nás rodiče, společnost a naše okolí vedou k zálibám a koníčkům, ze 

kterých by se jednou mohlo vyklubat naše povolání. Přípravou na práci ve smyslu 

povolání strávíme v průměru patnáct let svého života, někdo více, někdo méně. To 

záleží na zvoleném povolání a náročnosti přípravy na něj. 

Dalších třicet až čtyřicet let trávíme v pracovním procesu, jež nám zajišťuje nejen 

naše živobytí, ale také potřebu sebeuplatnění.

Mnohdy si význam práce uvědomíme až při končícím studiu a potřebě volby mezi 

dalším studiem a vstupem na pracovní trh. Myslím, že mohu říci z vlastní zkušenosti, 

že v současné době je pro naši budoucnost dosažení co možná nejvyššího vzdělání a 

kvalifikace velmi důležité. Obecně lze říci, že lidé s vyšším vzděláním mají lepší 

možnosti uplatnění se na trhu práce, neboť mohou nastoupit i do pracovní funkce 

vyžadující nižší než jejich dosažené vzdělání, kdežto lidé s nižším vzděláním budou jen 

těžko přijati na pozice vyžadující vysokoškolské vzdělání.

Jsou však v naší společnosti také osoby, které mají vstup na pracovní trh značně 

znesnadněn svým postižením či nemocí. Velkou skupinou osob s handicapem jsou lidé 

s mentálním postižením. V naší nedávné historii byli tito lidé často vyloučeni ze 

vzdělávání a tudíž i z následného pracovního uplatnění.

V posledních letech se zájem o vzdělání této skupiny osob prohloubil a to 

především v souvislosti s reformou školství v devadesátých letech minulého století, 

která zařadila jedince s mentálním postižením do systému předškolního a základního 

vzdělávání.

Zaměstnávání a příprava na zaměstnání jsou však stále zcela nevyřešenou 

problematikou, i když se k nim nepřímo vztahují některé legislativní normy. Často se 

setkáváme se zažitou myšlenkou, že lidé s mentálním postižením jsou 

nezaměstnavatelní, čímž je ve své podstatě diskriminujeme.
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Ve své práci ve škole pro žáky s mentálním postižením (ZŠ praktická a ZŠ 

speciální) se snažíme s kolegy vést žáky k aktivnímu přístupu k budoucnosti. 

Samozřejmě přistupujeme k jednotlivým žákům individuálně a vedeme je na základě 

jejich schopností a dovedností k plánování budoucnosti.

Je běžnou praxí, že žáci s lehkou mentální retardací po ukončení základní docházky 

odcházejí a pokračují dále v přípravě na povolání na odborných učilištích či 

v praktických školách. Bohužel u žáků se středně těžkou mentální retardací, jež by i 

byli schopni vykonávat jednoduchá manuální povolání, se setkáváme především 

s nezájmem o další vzdělávání ze strany rodičů. Tito žáci po splnění povinné školní 

docházky zůstávají doma a zahálejí. Rodiče jsou spokojeni, že nemusí dítko nikam 

vozit a že i bez práce pobírají rentu zajišťující jim pokrytí základních životních 

nákladů. 

Nejsou-li lidé s mentálním postižením od mládí vedeni k samostatnosti a 

nezávislosti (alespoň v takové míře jakou jim jejich postižení dovoluje), nemají ani 

v pozdějším věku potřebu uplatnit svůj potenciál. Stále pak spoléhají, že se o ně někdo 

postará a většinou je ten někdo stát.

Naštěstí tato situace, s níž se setkávám, není pravidlem a mezi rodiči a vychovateli 

se najdou tací, kteří své děti a svěřence vedou k pracovnímu a tudíž i společenskému 

uplatnění.

     Zaměstnanost je současným nejčastěji debatovaným tématem této doby. Většinou 

však, mluvíme-li o zaměstnanosti a s ní související nezaměstnaností, hovoříme o 

intaktní společnosti. Málo koho napadne, že by i lidé s postižením mohli chtít pracovat. 

Z vlastní zkušenosti však vím, že opak je pravdou. Přesné počty zaměstnaných osob 

s mentálním postižením však nemáme. I přes to je toto téma velmi důležité a aktuální. 

Při současných snahách zapojit osoby s mentálním postižením do intaktní společnosti, 

se dle mého názoru musíme zaměřit nejen na integraci do vzdělávání, ale také na 

integraci těchto jedinců do širší společnosti. Pokud chceme lidi s mentálním postižením 

zapojit do běžné společnosti, musíme jim dát šanci na sebeuplatnění a přispění k chodu 

této společnosti. Proto si myslím, že téma zaměstnávání osob s mentálním postižením 
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by mělo být více debatované a nemělo se objevit jen v programech nevládních 

organizací. 

Bohužel naši společnost v současné době zasáhla celosvětová finanční krize, která 

zahýbala statistikami zaměstnanosti, respektive nezaměstnanosti na pracovním trhu. Již 

několik let je v České republice problémem rostoucí míra nezaměstnanosti. Statistiky 

nezaměstnaných zahrnují osoby vedené v evidenci žadatelů o pracovní místo na 

úřadech práce. Tito žadatelé o práci jsou většinou osoby bez zdravotního postižení. 

Tato práce se však zabývá problematikou zaměstnávání osob s mentálním postižením. 

V současné době však, podle informací z úřadu práce v Hodoníně, nikdo neeviduje 

přesné počty zaměstnaných či nezaměstnaných osob mentálním postižením. 

Tito lidé mají znesnadněný vstup na pracovní trh již svým postižením a omezením,

jež z postižení vyplývají. V kombinaci s vysokou mírou nezaměstnanosti, se jejich 

šance získat práci ještě snižují.

Cílem této práce není, zmapovat počty osob s mentálním postižením, to mi ani 

rozsah práce neumožňuje. Cílem práce je a vymezit a zdůvodnit hlavní aspekty, které 

ovlivňují osoby s mentálním postižením při hledání práce a následném výkonu 

povolání. Chci vytyčit několik oblastí, které mohou pro cílovou skupinu znamenat 

bariéru pro vstup na otevřený pracovní trh. 

Jak již bylo, uvedeno rozsah práce mi neumožňuje zmapovat situaci se 

zaměstnáváním osob s mentálním postižením na území celé České republiky. Proto se 

zmíněnou problematikou budu zabývat v rámci města Hodonín, kde také provedu

výzkum mezi klienty tamního domova pro osoby se zdravotním postižením – Zeleného 

domu pohody. Přesnou představu o současném stavu nezaměstnaných (z řad intaktní 

společnosti) ve městě Hodonín nám poskytnou následující tabulky a graf. Pro přesnější 

představu celorepublikový průměr nezaměstnanosti je za I. čtvrtletí roku 2011 9,3%.

Na základě těchto informací si pak může každý udělat vlastní představu o 

možnostech pracovního zařazení osob s mentálním handicapem.
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Míra nezaměstnanosti [%] v Hodoníně

v jednotlivých měsících roku 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MN 17.4 17.2 16.7 16.1 15.8 15.5 15.8 15.7 15.5 15.6 15.6 16.9

Míra nezaměstnanosti [%] v Hodoníně

v I. čtvrtletí roku 2011

1 2 3

MN 16.8 16.7 16.0

Zdroj: ÚP ČR, Krajská pobočka v Brně, Kontaktní pracoviště Hodonín
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1. Mentální postižení

Osoby s mentálním postižením tvoří mezi lidmi se zdravotním postižením početnou

skupinu. Někteří autoři uvádějí, že jde o nejpočetnější skupinu mezi všemi osobami 

s postižením. V knize Rentiérové a Ludíkové Speciální pedagogika je uveden výskyt 

285 osob s MP na 10 tisíc obyvatel. „V Národním plánu opatření ke snížení negativních 

důsledků zdravotních postižení z roku 1993 bylo uvedeno, že v naší republice žije asi 

300 tisíc osob s mentálním postižením.“ (Švarcová, 2003, s. 34) Podle Kysučana 

představuje tato skupina asi 2.5 – 3 % populace. (Kysučan, 1996) Největší zastoupení 

tvoří lidé s lehkým mentálním postižením - téměř 2,6 % a s těžkým a hlubokým 

mentálním postižením jsou to přibližně 0,1 - 0,2 % osob v populaci.

Počet osob s mentálním postižením, ve světě stále stoupá. Jedním z důvodů tohoto 

nárůstu může být kvalitnější lékařská péče, spočívající v záchraně předčasně 

narozených dětí, čímž se snižuje novorozenecká úmrtnost. Dalším důvodem, může být 

také fakt lepší a přehlednější evidence lidí s tímto postižením (Švarcová, 2003).

1.1. Vymezení pojmu

V posledních desetiletích zaznamenal obor zabývající se osobami s mentálním 

postižením – psychopedie, výrazných změn v terminologii. Tento stav vyplývá z toho, 

že většina pojmů speciální pedagogiky osob s mentálním postižením se po určité době 

stává společensky nepřijatelnými, neboť získává pejorativní zabarvení. Důsledkem toho

je to, že co bylo původně určeno za terminus technicus, se stává nadávkou, např. debil, 

idiot, kretén a podobně. Proto je nutné v této oblasti hledat stále nové termíny, jež by 

nahradily ty stávající. Výsledkem je pojmová neustálenost, jak uvádějí Valenta a 

Müller „terminologická schizofrenie.“ (Valenta, Müller, 2003, s. 9)

Termín mentálně postižený je nyní nahrazován označením osoba s mentálním 

postižením, čímž dáváme jasně najevo, že postižení není jedinou a ani hlavní 

charakteristikou tohoto člověka, že jde o lidskou bytost, individualitu a teprve potom 

stojí její postižení.
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Pojem mentální postižení je chápán jako „střešní pojem používaný v pedagogické 

dokumentaci, který orientačně označuje všechny jedince s IQ pod 85“ (Vašek a kol. In 

Valenta, Müller, 2003, s. 15)

Mluvíme-li o lidech s mentálním postižením, setkáváme se nejčastěji s pojmem 

mentální retardace. Tento termín se začal užívat po konferenci WHO v Miláně roku 

1959. Jeho vymezení má velký teoretický i praktický význam, spočívající v přesné 

klasifikaci znaků postižení a zároveň ve stanovení odpovídajícího způsobu speciálně -

pedagogické péče. (Pipeková, 2006)

Podle Černé se však termíny mentální postižení a mentální retardace u nás staly 

synonymy. (Černá, 2008) S tímto tvrzením se ztotožňuji a proto oba tyto pojmy budu 

ve své práci jako synonyma užívat.

Termín mentální retardace je odvozen z latinského mens, 2. p. mentis – mysl, 

rozum a retardace z latinského retardatio – zdržet, zaostávat, opožďovat. Definice 

mentální retardace najdeme ve všech pracích zabývajících se problematikou osob 

s mentálním postižením.

Jedna z nejčastěji užívaných definic je ta podle 10. revize Mezinárodní klasifikace 

nemocí WHO z roku 1992 (MKN-10). „Mentální retardace je stav zastaveného nebo 

neúplného duševního vývoje, který je charakterizován zvláště porušením dovedností, 

projevujícím se během vývojového období, postihujícím všechny složky inteligence. To 

jsou poznávací, řečové, motorické a sociální schopnosti.“

Při objasnění pojmu mentální retardace se setkáváme často také s definicí AAMR 

(American Asociation for Mental Retardation), která tento pojem zavedla: „Mentální 

retardace je snížená schopnost (=disability) charakterizovaní výraznými omezeními 

v intelektových funkcích a také v adaptačním chování, což se projevuje ve schopnosti 

myslet v abstrakčních pojmech, a v sociálních a praktických adaptačních 

dovednostech.“ (Luckasson et al., in. Černá, 2008, s. 80)
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Pedagogický slovník autorů Průchy, Walterové, Mareše vykládá heslo mentální 

retardace jako: „mentální postižení charakterizované jako trvalé snížení rozumových 

schopností, jehož příčinou je organické poškození mozku.“ (2003 s. 120)

„Mentální retardaci lze definovat jako vývojovou duševní poruchu se sníženou 

inteligencí demonstrující se především snížením kognitivních, řečových, pohybových a 

sociálních schopností s prenatální, perinatálním a postnatální etiologií.“ (Valenta, 

Müller, 2003, s. 14)¨

Jednotlivé definice, nejen zde uvedené, se mohou mírně lišit, ale ve své podstatě 

vyjadřují stejný fakt a to ten, že mentální retardace není nemoc, nýbrž vývojová 

porucha intelektu ovlivňující jedince ve všech složkách jeho osobnosti po celý jeho 

život.

Ve starší literatuře se setkáme s nyní již neužívanými pojmy slabomyslnost, 

oligofrenie, demence, případně debilita, idiocie nebo imbecilita. (Dolejší, 1978) Tyto 

pojmy se v dnešní době již nepoužívají, především pro jejich pejorativní zabarvení a 

nepřesné vymezení stavu klienta.

V souvislosti s pojmem mentální retardace se setkáme ještě se dvěma dalšími 

důležitými hesly. Jsou jimi oligofrenie a demence. Tyto pojmy označují mentální 

retardaci podle doby vzniku. Oligofrenie je mentální retardace vrozená či časně 

získaná, zatímco demence je mentální retardace získaná po 2. roce života. (Valenta, 

Müller, 2003)

1.2. Klasifikace

Třídění mentální retardace probíhá na základě jistých kritérií, těmi nejčastěji jsou 

doba vzniku, etiologie, stupeň postižení či chování jedince.

„Mentální retardace představuje snížení úrovně rozumových schopností 

v psychologii označovaných jako inteligence.“ (Švarcová, 2003, s. 28)
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Nejpoužívanějším vyjádřením inteligence je inteligenční kvocient. Ten nám vyjadřuje 

poměr mezi mentálním věkem a chronologickým věkem. 

V současnosti dochází nejčastěji ke klasifikaci mentální retardace právě na základě 

úrovně rozumových schopností, tedy pomocí inteligenčního kvocientu (IQ). Při této 

klasifikaci v současnosti užíváme 10. revizi Mezinárodní klasifikace nemocí WHO

(World Health Organisation – Světová zdravotnická organizace) z roku 1992. Podle ní 

se dělí mentální retardace do šesti kategorií, které zde uvádím tak, jak je uvedla 

Popelová v knize Kapitoly ze speciální pedagogiky (2006):

Tab. 1. Klasifikace mentální retardace podle MKN – 10

F 70 Lehká mentální retardace IQ v rozmezí 50 - 69

F 71 Středně těžká mentální retardace IQ v rozmezí 35 - 49

F 72 Těžká mentální retardace IQ v rozmezí 20 - 34

F 73 Hluboká mentální retardace IQ pod 20

F 78 Jiná mentální retardace Stanovení IQ je nemožné pro přidružené 

senzorické či somatické postižení.

F 79 Nespecifikovaná mentální 

retardace 

mentální retardace byla prokázána, ale pro 

nedostatek znaků nelze klienta zařadit do 

jiné kategorie.

Z uvedené klasifikace je znát, že o mentálním postižení můžeme hovořit 

v případě, že IQ je pod 70. Pro představu uvádím i další hodnoty - IQ označující 
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průměrnou hodnotu v běžné populaci, která činní IQ 100, a také hodnotu považovanou 

za nadprůměrnou, tou je IQ 120 a více. 

Klasifikace podle určení inteligenčního kvocientu není však zcela dokonalá. Podle 

Kysučana je „vyjádření stupně defektu inteligenčním kvocientem mechanické a 

neobjasňuje mnohdy skutečnosti mentálně retardovaného.“ (1996, s. 35) Proto je 

důležité inteligenční testy doplnit o další vyšetřovací metody, jako jsou například 

rozhovor a pozorování.

Vedle uvedeného třídění na základě úrovně inteligence, dochází ke třídění podle 

doby vzniku mentálního postižení.

1) vrozená mentální retardace, dříve označovaná jako oligofrenie

2) získaná mentální retardace, dříve demence

3) stařecká demence

Dále je nutno také zmínit tzv. pseudoologofrenii, za kterou je považována zdánlivá 

mentální retardace způsobená vlivy vnějšího prostředí na jedince. Nejde tedy o 

organické poškození centrální nervové soustavy jak je tomu v případě oligofrenie či 

demence. (Pipeková, 2006)

Kritériem pro klasifikaci osob s mentálním postižením je také diferenciace chování 

jedince s mentálním postižením. Tuto klasifikaci uvádějí autoři Valenta a Müller ve své 

přepracované Psychopedii (2007):

1) Typ eretický (hyperaktivní, verzatilní, neklidný) - výrazná instabilita, 

hyperkinetické projevy, psychomotorický neklid, zvýšená impulsivnost, 

výbušnost až agresivita, nedostatek pozornosti při učení, mnohomluvnost, 

citová nestálost, slabá vůle, neochota překonávat i malé překážky. S tím souvisí

sekundární poruchy sociálních vztahů a problémy sociální adaptace. 

2) Typ torpidní (hypoaktivní, apatický, netečný) - pasivita s nedostatkem 

přirozené aktivity, přenos vzruchu a útlumu probíhá patologicky pomalu, útlum 

převládá nad vzruchem, výrazná nepohyblivost, nečinnost, vůči podnětům, 

lhostejnost, malá schopnost si něco zapamatovat.
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Mezi dalšími se můžeme setkat také s tříděním dle hlediska etiologických příčin 

(prenatální, perinatálním a postnatální). Avšak při diagnostice mentálního postižení se 

setkáme s první uvedenou klasifikací, tedy podle úrovně inteligenčního kvocientu.

1.3. Charakteristika osob s mentálním postižením

Jak již bylo uvedeno výše, mentální postižení dělíme dle kritéria týkajícího se 

inteligence do několika stupňů. Na tomto místě uvedu klinické příznaky jednotlivých 

stupňů postižení tak, jak je ve své literatuře uvádějí přední čeští speciální pedagogové a 

psychopedii Pipeková (2006), Valenta a Müller (2003) a Švarcová (2003).

Lehká mentální retardace

 Vliv dědičnosti, sociokulturní deprivace, nedostatku stimulace. 

U těchto jedinců je znatelná malá slovní zásoba, opožděný vývoj řeči a 

komunikativních dovedností, obsahová chudost, nedostatečná zvídavost a stereotyp ve 

hře. Většinou jsou jedinci samostatní v sebeobsluze, praktických domácích 

dovednostech a zvládají vykonávat jednoduchá povolání.

Hlavní obtíže se objevují až v období školní docházky. Problémy jim působí 

především omezená schopnost logického myšlení, slabší paměť, konkrétní mechanické 

myšlení, často mají specifické problémy se čtením a psaním. 

Mohou se objevovat obtíže s přizpůsobováním se kulturním tradicím, normám,

očekáváním a to především je-li jedinec emočně a sociálně nezralý.

Středně těžká mentální retardace 

 Často organická etiologie

Výrazně omezeny jsou myšlení, schopnost sebeobsluhy a řeč. Ta je obsahově 

chudá, vyskytují se agramatismy, jedinci tvoří jednoduché věty či slovní spojení. Mají 

slabou schopnost komunikace.

Možnosti edukace často omezeny na základy trivia. Většinou zvládají manuální 

práci pod odborným dohledem.
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Jedinci bývají emocionálně labilní, často se projeví nepřiměřenou afektivní reakcí

Vývoj jemné i hrubé motoriky je zpomalen, přetrvává celková neobratnost, špatná 

koordinace pohybů, především jemných úkonů. K mentálnímu postižení se připojují 

další neurologické, tělesné či duševní poruchy.

Těžká mentální retardace

 Negenetická i genetická etiologie

U jedinců je již v předškolním znát těžké opoždění psychomotorického vývoje. 

Značná pohybová neobratnost a dlouhodobé osvojování koordinace pohybu mají za 

důsledek značnou nesamostatnost v sebeobslužných činnostech, při níž potřebují 

neustálou péči. Ve většině případů se setkáváme s přidruženými vadami. 

Osoby s těžkou mentální retardací se projevují primitivní řečí omezenou na 

jednoduchá slova, popřípadě nemusí být řeč vůbec vytvořena. 

Výchova a vzdělávání jsou značně omezené, zaměřují se na rehabilitaci a rozvoj 

motoricky a komunikačních schopností. 

Hluboká mentální retardace

 Většinou organická etiologie

Jedinci se projevují stereotypními automatickými pohyby, těžkým omezením

v oblasti sebeobsluhy, komunikace a mobility, porušením afektivní sféry. Je nutná 

trvalá péče.

Možnosti v oblasti vzdělávání a výchovy jsou značně omezené. Řeč není vůbec 

rozvinuta, komunikují pouze nonverbálními prostředky většinou beze smyslu. Někdy 

jsou schopni porozumění jednoduchým pokynům.

Mentální handicap bývá kombinován s postižením sluchu, zraku, neurologickými 

poruchami, tělesným postižením.

Jiná mentální retardace

Této kategorie se užívá v případě, že z nějakého důvodu není možné určit jinou 

kategorii mentálního postižení a to především z důvodu, že je klient nevidomý, 

neslyšící, trpí těžkými poruchami chování či autismem.
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1.4. Psychologické aspekty osob s mentálním postižením 

U jedinců s mentální retardací existují znaky, které bychom mohli nalézt u velké 

skupiny těchto osob, avšak v jednotlivých případech se tyto rysy vyskytují v nejrůznější 

variabilitě. Nelze tedy obecně říci, že lidé s mentálním postižením jsou všichni stejní a 

u všech se vyskytují stejné znaky tohoto postižení. Musíme mít na paměti, že každý 

jedinec je „svébytný subjekt s charakteristickými osobnostními rysy.“ (Švarcová, 2003, 

s. 35) 

Podle Švarcové (2003, s. 35) se u jedinců s mentální retardací projevují tyto 

klinické příznaky:

 zpomalená hápavost, jednoduchost a konkrétnost úsudku

 snížená mechanická a zejména logická paměť

 těkavost pozornosti

 nedostatečná slovní zásoba a neobratnost ve vyjadřování

 impulsívnost, hyperaktivita nebo celkové zpomalení chování

 snížená schopnost komparace a vyvozování logických vztahů

 poruchy vizuomotoriky a pohybové koordinace

 citová vzrušivost

 sugestibilita a rigidita chování

 nedostatky v osobní identifikaci a ve vývoji „já“

 opožděný psychosexuální vývoj

 zvýšená potřeba uspokojení a bezpečí 

Dolejší uvádí tyto determinanty vyskytující se v různé intenzitě a různých 

kombinacích: výšená závislost na rodičích, infantilnost osobnosti, pohotovost k úzkosti 

a neurastenickým reakcím, pasivita v chování, nedostatky v osobní identifikaci a ve 

vývoji „Já“, opoždění psychosexuálního vývoje, nerovnováha aspirace a výkonu, 

zvýšená potřeba uspokojení a bezpečí, porucha interpersonálních vztahů a komunikace, 

malá přizpůsobitelnost k sociálním a školním požadavkům, impulsivnost, hyperaktivita 

nebo hypoaktivita, citová vzrušivost, zpomalená chápavost, ulpívání na detailech, malá 

srovnávací schopnost, snížená mechanická a logická paměť, těkavá pozornost, porucha 



20

vizuomotoriky a celkové pohybové koordinace (Dolejší, 1978 in Valenta, Müller, 2007, 

s. 39).

Avšak hlavním společným znakem všech osob s mentálním postižením, který se liší 

svou hloubkou, je snížení intelektových schopností. Tento stav ovlivňuje člověka jako 

celek, projevuje se ve všech složkách jedincovy osobnosti. Primárně můžeme hledat 

poruchy v oblasti kognitivních funkcí.

Kognitivní (poznávací) funkce jsou pro výkon určeného úkolu důležité a zcela 

zásadní pro naučení nového. Poznávací procesy u mentálně retardovaných můžeme 

charakterizovat preferencí podnětového stereotypu, omezenější potřebou zvídavosti.

Tito jedinci hůře odlišují podstatné a nepodstatné znaky objektů a tím pádem hůře 

chápou jejich vzájemné vztahy. Mentálně postižený jedinec se tak stává závislým na 

jiné osobě, jež je prostředníkem mezi postiženým jedincem a okolním světem.

(Vágnerová, 1999).

Valenta a Müller (2003) rozdělují poznávací procesy do dvou skupin – na 

poznávání bezprostřední a zprostředkované.

Obsahem bezprostředního vnímání jsou vjemy, počitky a představy, u dětí 

s mentálním postižením je celý tento proces pomalý se svými zvláštnostmi, ty uvádí 

Rubinštejnová (in Valenta, Müller, 2003, s. 39-40) následovně:

 zpomalení a snížení rozsahu zrakového vnímání

 nediferencovanost počitků a vjemů – tvarů, barev, předmětů

 inaktivita vnímání – tzn., že jedinec není schopen prohlédnout si předmět 

podrobně, vnímat detaily

 nedostatečné prostorové vnímání

 snížená citlivost hmatových vjemů

 opoždění diferenciace akustických vjemů, především fonémů

 nedokonalé vnímání času a prostoru

S bezprostředním vnímáním úzce souvisí pozornost. Pozornost lze členit na 

nepodmíněnou (zaměřuje se mimovolně na silné podněty) a podmíněnou, ta je vázána 

na vůli, má charakter podmíněného reflexu. „Záměrná pozornost mentálně postižených 
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osob vykazuje nízký rozsah sledovaného pole, nestálost a snadnou unavitelnost, 

sníženou schopnost rozdělit se na více činností. Je pro ni charakteristické, že s 

nárůstem kvantity výkonu narůstá i počet chyb.“ (Kysučan In Valenta, Müller, 2003, s. 

42)

Zprostředkované poznání v sobě nese myšlení a řeč, které jsou prostředky 

lidského poznání a učení. Myšlení jedinců s mentálním handicapem se vyznačuje 

omezenou schopností abstrakce a zobecňování, dále je zde zjevná stereotypnost, 

rigidita a ulpínavost na určitém způsobu řešení. „Často zaujímají k problémům pasivní 

postoj, čekají řešení od někoho jiného nebo na ně rezignují.“ (Vágnerová, 1999, s. 152) 

Jedinci se dokáží naučit mechanicky pravidla, avšak v praxi je nedokáží aplikovat.

Své myšlenky člověk vyjadřuje řečí. Řeč je nástrojem myšlení. U osob s mentální 

retardací bývá řeč postižena ve složce obsahové i formální. Příčinami bývají nedostatky 

v korových částech analyzátorů. Typickými nedostatky řeči mentálně retardovaných je 

malá slovní zásoba, nedokonalá gramatika, časté agramatismy, jednoduchost 

vyjadřování, nedostatky v artikulaci. (Valenta, Müller, 2003)

Dolejší (Valenta, Müller, 2003, s. 41) uvádí zvláštnosti řeči jedinců s mentálním 

postižením z hlediska etiologie postižení:

- familiární retardace (vrozené stavy), projevuje se rovnoměrným opožděním 

řeči ve všech jejich složkách

- encefalopatická retardace (stavy získané), postižena bývá artikulace a častost 

objevuje dysartrie, porozumění obsahu a slovní zásoba jsou přiměřené věku

- emoční deprivace se projevuje chudým slovníkem a dyslálií multiplex

Na úrovní myšlení a řeči závisí schopnost učení, která je u jedinců s mentálním 

postižením vždy nějakým způsobem omezena. „Učení je psychologickým procesem, 

v kterém se stimulací z vnějšího prostředí a praktickou činností dítěte v kontaktu s jeho 

okolím navozují, tvoří a podporují změny a pokrok ve vývoji a chování dítěte. Je jedním 

z tzv. formativních procesů duševního vývoje člověka.“ (Dolejší, 1978, s. 50) Jak uvádí 

Švarcová, je učení „základní podmínkou psychického vývoje.“ (2003, s. 37) U jedinců 

s mentálním postižením je typickým rysem poznávací pohodlnost. Těmto osobám 

vyhovuje stereotyp, nejsou příliš zvídaví a nemají potřebu poznávat nové. Učení bývá 
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motivováno emotivně. Zapamatování si naučeného je u těchto jedinců zdlouhavé, 

mechanické, vyžaduje velký počet opakování, paměťové stopy se rychle vytrácejí nebo 

vybavují nepřesně, vědomosti jedinec neumí uplatnit v praxi. (Valenta, Müller, 2003)

Kognitivní funkce jsou pro proces učení zcela zásadní. Důležitou roli však při 

vyučování osob s mentálním postižením hrají i další specifika osobnosti jako emotivita, 

vůle.

Co se týká emocionálního vývoje, jsou většinou děti s mentálním postižením v této 

oblasti nevyspělé. Často se u nich vyskytuje strach a úzkost, které vyvolávají především 

neznámí lidé, neznámé prostředí a neznámé situace.  U jedinců s mentálním 

handicapem dochází k automatickému přenášení kladných emocí na známé situace. 

Často se u těchto jedinců setkáváme s neadekvátní reakcí na podněty, nepřiměřeným 

povrchním prožíváním, což je způsobeno nedostatečnou diferenciací citů, které se 

nacházejí na úrovni mladšího dítěte.

Ve volních projevech je u jedinců s mentálním postižením znát impulsivnost, slabá 

vůle, úzkost a pasivita.

Všechny tyto uvedené aspekty a odchylky od normy ovlivňují osobnost jedince, 

jeho začlenění se do života společnosti, do vzdělávacího procesu a ovlivňují jej také při 

vstupu na pracovní trh.
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2. Zaměstnávání osob s mentálním postižením

Tak jako zaznamenáváme integrační trendy ve vzdělávání osob s postižením, 

objevují se tyto tendence i v oblasti zaměstnávání. A proč také ne! Lidé s mentálním 

postižením mají stejně jako jejich intaktní kolegové potřebu sebeuplatnění, chtějí se 

také prostřednictvím práce podílet na životě společnosti. 

V současné době je otázka zaměstnávání aktuální především s přicházejícím 

trendem normalizace života osob s postižením. Také mezinárodní společnosti a 

nadnárodní společenství se v posledních letech zabývají otázkou dodržování základních 

lidských práv a ochraně všech osob před diskriminací. Chceme-li dodržovat u všech 

jedinců základní práva, musíme jim zákonitě poskytnout nejen vzdělání, lékařskou péči, 

svobodu vyznání, ale také jim nabídnout možnost podílet se na chodu společnosti a její 

prosperitě. Což nám poskytuje zaměstnání. 

Tato kapitola se věnuje vymezení pojmu práce, významu práce pro osobu s 

mentálním postižením a také legislativními normami vztahujícími se k dané 

problematice.

2.1. Vymezení pojmu práce a její význam pro člověka

Práce ve smyslu zaměstnání je hlavním atributem dospělosti. Jde o činnost 

zaměřující se k zajištění živobytí, seberealizaci a uspokojení potřeby být užitečný. 

Podle Slovníku spisovné češtiny je práce „účelná lidská činnost konaná s určitým 

úsilím; odborná lidská činnost jako společenský jev“. (2003, s. 303)

Volba povolání probíhá již v období puberty, kdy si žáci volí jakým způsobem, kde 

a čemu se budou dále věnovat. Tato volba ovlivňuje celou naši budoucnost. V naší 

společnosti je zcela běžným jevem vstup na otevřený pracovní trh ihned po ukončení 

profesní přípravy. Tento životní krok je velmi náročný pro všechny, jež se jej 
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rozhodnou uskutečnit, obzvláště v dnešní době poznamenané celosvětovou 

hospodářskou krizí.

Avšak tak jako považuje intaktní společnost vstup do práce za zcela běžný 

vývojový posun jedince, mají tuto potřebu i lidé s mentálním postižením. Význam 

práce pro jedince s mentálním postižením je shodný jako u jejich nepostižený 

vrstevníků. 

Černá (2008, s. 196) shrnuje význam práce s ohledem na člověka s mentálním 

postižením následovně:

 práce poskytuje ekonomickou nezávislost a vyšší životní standard

 práce pozitivně ovlivňuje sebeurčení člověka

 status „být zaměstnán“ u člověka s postižením pozitivně ovlivňuje postoje 

společnosti k postiženým a osobní spokojenost jedince

 práce je způsob, kterým lidé pokračují v učení a rozvíjení svých kompetencí

 vytváření nových pracovních příležitostí je pro společnost finančně 

výhodnější než poskytování podpory nezaměstnanosti

 placená práce znamená pro jedince s postižení vysvobození ze závislosti na 

podpůrných službách

Často skloňovaný je pojmem normalizace. Ve vztahu k životu člověka s mentálním 

postižením můžeme normalizaci definovat jako snahu poskytnout těmto jedincům 

možnost žít život, co možná nejvíce podobný životu běžné společnosti. Tedy vytvořit 

jim takové podmínky, které normalizaci jejich života umožní. Tento normalizační trend 

by se měl odrážet ve všech sférách života jedince s postižením – logicky tedy i 

v pracovním zařazení.

2.2. Pracovní motivace

Vše, co člověk ve svém životě dělá, má svůj důvod a směřuje k určitému cíli. Tento 

cíl je pro nás motivací, tzn. tím, co nás vede k činnosti.
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K heslu motivace se vztahuje další slovo a to jsou motivy, ve Slovníku spisovné 

češtiny (2003) se k heslu motivy nabízí tato definice: „jde o pohnutky vědomého 

jednání, podnět k jednání.“ (2003, s. 187)) Z této definice si tedy význam slova 

motivace můžeme odvodit následovně: Motivace je děj, který je podnětem k našemu 

jednání. 

Zaměříme-li se na pracovní motivaci, jedná se o motivy vedoucí jedince 

k pracovnímu začlenění a výkonu povolání. Tyto motivy mohou být u každého jedince 

různé, avšak některé motivy mohou být u většiny lidí shodné.

Všeobecně lidskou činnost ovlivňují především jeho potřeby a jejich zajištění.

Obecně můžeme lidské potřeby rozdělit podle Maslowovy hierarchie potřeb na potřeby 

fyziologické, potřeby jistoty a bezpečí, sociální potřeby a potřebu uznání. Jejich 

důležitost pro jedince je znázorněna ve známém trojúhelníku podle Maslowa 

následovně:

                                               Maslowova pyramida potřeb

Potřeba seberealizace

Potřeba uznání, úcty

Potřeba lásky, přijetí, spolupatřičnosti

Potřeba bezpečí a jistoty

Základní tělesné, fyziologické potřeby

(dostupné na World Wide Web: http://cs.wikipedia.org/wiki/Maslowova_pyramida, 

[cit. 27. 4. 2011])

Naplňování těchto potřeb je jedním ze základních motivů lidské činnosti. Tudíž i 

motivací k práci. 

Pracovní motivací se zabývá také Michael Armstrong (2002), který ve svém díle 

tvrdí, že k pracovní motivaci může dojít dvěma způsoby. Prvním způsobem je 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Maslowova_pyramida
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sebemotivace, kdy lidé hledají, nalézají a vykonávají práci, která uspokojuje jejich 

potřeby a vede ke splnění jejich snů. Druhý způsob motivace závisí na zaměstnavateli a 

managementu, který jedince motivuje prostřednictvím metod odměňování, povyšování 

a pochvaly.

Při volbě povolání jsou motivací ke správnému výběru naše touhy a přání. Motivací 

pro nástup do zaměstnání může být touha po společenském uplatnění, po sebeuplatnění, 

seberealizaci, avšak především potřeba zajištění finančních prostředků pro život. 

Řekněme si to na rovinu, většina z nás chodí do práce, aby si vydělala na své živobytí a 

zajistila si tak jistý životní standard. To že nás práce těší a poskytuje nám pocit vlastní 

důležitosti, je jen bonus. 

Stejně tak jako většina pracující intaktní společnosti chtějí pracovat i lidé se 

zdravotním postižením, mezi které patří také lidé s mentálním handicapem. Stejně tak 

jako je pro zdravého člověka práce důležitá pro zvládnutí života, je důležitá i pro tyto 

handicapované jedince. V pracovním procesu člověk nejen vydělává peníze, ale rozvíjí 

celou svou osobnost. Podle Bartoňové a Vítkové se „jedná se o proces rozvoje celé 

osobnosti na bázi nezávislého utváření vlastního života a seberealizace v sociálních 

vztazích ve společenství s jinými lidmi.“ (Bartoňová, M., Vítková, M., časopis Speciální 

pedagogika 4/2007, s. 263)

U jedinců s mentálním postižením se setkáváme s touhou být „normální“ a začlenit 

se do života běžné společnosti. Samozřejmě i pro tyto jedince je finanční ohodnocení 

důležitým lákadlem, avšak dle mého názoru je důležitá také touha po normalizaci svého 

života. 

2.3. Možné problémy v zaměstnávání osob s mentálním postižením

Jak již bylo zmíněno v první kapitole, podstatou mentálního postižení je snížení 

intelektových schopností. Avšak vedle snížení rozumových schopností se u jedinců 

s mentálním postižením objevují i další omezení na základě jejich poškození a to 
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především narušení kognitivních procesů, socializace a mnohdy i narušení v oblasti 

motoriky.

Všechny tyto faktory mají vliv na celý život jedince s postižením, tudíž ovlivňují 

také výběr vhodného povolání a následné hledání zaměstnání. Vlivem postižení se 

jedinec s mentálním postižením stává pro společnost a především pro potenciální

zaměstnavatele neperspektivním, aniž by se zmíněnou problematikou měli

zaměstnavatelé jakékoli zkušenosti. Děje se tak na základě předsudků, které má 

společnost vůči této skupině spoluobčanů.

„Předsudky vůči lidem s postižením vznikají a udržují se, protože u nás není zvykem

se s těmito lidmi běžně setkávat.“ (Lečbych, dostupné na World Wide Web: 

www.dobromysl.cz, cit. 1. 4. 2011) V minulosti byli lidé s mentálním postižením 

separováni za zdmi ústavů a naše společnost tedy neměla příležitost k setkání se s touto 

pro ně odlišnou skupinou osob. V dnešní době, kdy je trendem integrace jedinců 

s postižením mezi intaktní spoluobčany, zase mnoha lidem chybí chuť k setkání. 

„Očekávání zaměstnavatelů ohledně pracovní úspěšnosti je u lidí s mentální 

retardací negativně ovlivněno již jen pouhou přítomností nálepky, diagnózy „mentální 

retardace“, kdy tato nálepka také negativně ovlivňuje hodnocení základních i 

pokročilých dovedností zájemců o práci, což tedy snižuje jejich šanci na to být 

zaměstnán.“(dostupné na World Wide Web: http://www.dobromysl.cz/ 

scripts/detail.php?id=811, cit. 20. 12. 2010).

Lidé s handicapem jsou často považováni za neschopné a nekompetentní pro výkon 

jakékoli práce na otevřeném pracovním trhu. Tento fakt vede podle mého názoru 

k úmyslné diskriminaci na základě předsudků.

V souvislosti s předsudky, strachem a nedostatkem zkušeností s lidmi s handicapem 

dle mého názoru souvisí také často debatované a v médiích zmiňované problémy lidí 

s postižením se zaměstnavateli a spolupracovníky. Nejen že jsou lidé s mentálním i 

jiným postižením na základě předsudků diskriminování, setkávají se také s potupným a 

ponižujícím jednáním. Často slýcháme v médiích o šikaně na pracovišti, či posměchu 

z řad spolupracovníků. Zaměstnavatelé, často tyto projevy nechávají bez povšimnutí, 

čímž dostávají jedince s postižením do složité situace, se kterou si často neumějí sami 

http://www.dobromysl.cz/
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poradit. V důsledku to vede k získání negativního pohledu na intaktní společnost a 

ztrátu zájmu o práci.

Na počátku pracovního zařazení však stojí volba vhodného povolání. Již ta může 

pro jedince s mentální retardací znamenat značný problém. U jedinců s mentálním 

postižením může být tato volba náročnější než u jejich intaktních vrstevníků. Jelikož se 

mnohdy setkáme s nerealistickými představami osob s postižením o jejich budoucí 

kariéře. Myslím si však, že vhodnými výchovnými prostředky lze u těchto osob 

dosáhnout zcela reálné představy o budoucím povolání. 

Dalším významným problémem v zaměstnávání této znevýhodněné skupiny osob je

jejich nedostatečná kvalifikace a nedostatečné vzdělání. Lidé s mentálním 

postižením jsou zařazováni do vzdělávacího systému na základě hloubky jejich 

mentálního postižení do základních škol praktických (dříve zvláštní školy) či do 

základních škol speciálních (dříve pomocných škol). Vzdělávací programy na těchto 

typech škol mají sice zvýšenou hodinovou dotaci pracovního vyučování, ale samy o 

sobě neposkytují žákům potřebné dovednosti k výkonu některých povolání. Po 

absolvování těchto typů škol je nutné, je-li to v možnostech žáka, pokračovat ve 

vzdělávání na Praktických školách a učilištích, která žáky připraví na výkon 

jednoduchých povolání.

Často se však setkáváme s nezájmem jedinců, či jejich rodičů a opatrovníků o další 

vzdělávání a profesní přípravou. Podle mého názoru se tak často děje na základě faktu, 

že jedincům s mentálním postižením je poskytován důchod, který jim bez práce zajistí 

peníze nutné na pořízení základních životních potřeb.

Je-li jedinec s mentální retardací rozhodnut pracovat, je pro něj důležité, aby mu 

někdo s hledáním vhodného pracovního místa pomohl. Většinou nejsou tito jedinci 

schopni objektivně posoudit své možnosti a nároky nesoucí s sebou jisté pracovní 

místo. V naší zemi se pracovním poradenstvím zabývají Úřad práce a různé pracovní 

agentury, jež by měly být schopny posoudit schopnosti a možnosti uchazeče o 

zaměstnání.
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V předchozí části této kapitoly jsem se zabývala pracovní motivací. Bylo uvedeno 

několik faktorů, řekněme motivů, vedoucích jedince k pracovnímu začlenění. Mezi 

nejvýznamnější motivy vedoucí k navázání pracovního poměru jsou potřeba 

seberealizace a zajištění základních potřeb na základě finanční zaopatřenosti. U lidí 

s mentálním postižením je touha po pracovním začlenění motivována nejen vidinou 

získání finanční nezávislosti, ale také touhou po normalizaci svého života a začlenění se 

mezi intaktní společnost.

I přes touhu po pracovním uplatnění, však často narážíme na problémy s pracovním 

zařazení handicapovaných jedinců. Tito lidé chtějí pracovat, avšak setkáváme se s tím, 

že po prvotním nadšení z práce dochází ke ztrátě motivace. Jedinec je na počátku 

nadšený, že vydělává peníze, ale jakmile si začne uvědomovat své povinnosti jakožto 

zaměstnance, motivace jej opouští a často dochází k ukončení pracovního poměru 

z důvodu častých absencí, špatných postojů k práci a nedostatku zájmu o práci. Zdá se 

tedy, že je často důvodem neúspěšného pracovního zařazení právě nedostatek 

motivace k práci.

2.4. Legislativa

Snaha zaměstnávat osoby s mentálním postižením vychází z principu dodržování

lidských práv, která zajišťují všem lidem bez rozdílu právo nejen na vzdělání, lékařskou 

péči a svobodu vyznání. Mezi základní lidská práva také platí právo na zaměstnání. Na 

základě toho vydala Evropská unie směrnici EU 2000/43/EC, která zakazuje 

diskriminaci jedince na základě věku, sexuální orientace, náboženského a osobního 

přesvědčení, ale také na základě postižení. Tuto směrnici následně zakomponovaly 

členské státy společenství do svých národních legislativ. (Šiška, 2005)

V české legislativě se toto ustanovení odrazilo v přijetí novely zákoníku práce 

v dubnu 2004. Tato novela zakazuje přímou i nepřímou diskriminaci. O diskriminaci 

mluví také zákon č.198/2009 Sb. o rovném zacházení a o právních prostředcích 

ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon). 

Avšak pouhé přijetí norem zakazujících snahy znevýhodňovat a diskriminovat 

zmíněnou skupinu osob, by nestačilo k vytvoření pracovních příležitostí pro jedince 
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s mentálním handicapem. Výrazný posun směrem k zaměstnávání skupin jedinců 

s postižením znamenalo až přijetí nového zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.

Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením, tudíž i osob s mentálním 

postižením, je obsažena v ustanovení § 79 až 81 tohoto zákona. Toto ustanovení 

„stanoví pro všechny zaměstnavatele zaměstnávající více než 25 pracovníků zaměstnat 

alespoň 4% zaměstnanců, kteří jsou občany se zdravotním postižením.“ (Hutař, 2009, 

s. 82)

Svou zákonnou povinnost mají zaměstnavatelé možnost plnit buďto zaměstnáváním 

jedinců se zdravotním postižením nebo formou náhradního plnění, kdy za každého 

zaměstnance, u kterého neplní svou povinnost zaměstnávat OZP odvádějí do státního 

rozpočtu dvaapůlnásobek průměrné mzdy za I.-III. čtvrtletí kalendářního roku. Další 

formou náhradního plnění je odběr výrobků a služeb od zaměstnavatelů, kteří 

zaměstnávají více než 50% OZP. (Hutař, 2009)

Odvody do státního rozpočtu - orientační tabulka (při výši průměrné mzdy 21 119,-
Kč) 

Celkový počet 
zaměstnanců 

Počet osob se ZP, které by 
měla firma zaměstnat 

Odvod v případě 
nezaměstnání lidí s ZP 

25 1 52 797,50 
50 2 105 595,-
75 3 (nebo 1 s TZP) 158 392,50 

100 4 211 190,-
150 6(nebo 2 s TZP) 316 785,-
200 8 422 380,-
300 12 (nebo 4 s TZP) 606 000,-

Uvedené možnosti plnění je možné kombinovat.
(dostupné na World Wide Web: <http://www.unie-pz.cz/3-pz/19-legislativa.html> [cit. 
4. 6. 2011])

Bohužel, se ani zákon o zaměstnanosti nestal přímým nástrojem k zaměstnávání 

jedinců s postižením. Povinnost zaměstnávat OZP ve výši povinného podílu nevede 

zaměstnavatele k přímému zaměstnávání těchto osob. Svou povinnost většinou plní 

formou náhradního plnění. A tak budou muset i nadále skupiny a organizace osob se 

zdravotním postižením tlačit na naše zákonodárce k přijetí právních norem týkajících se 

zaměstnávání této minority.

http://www.unie-pz.cz/3-pz/19-legislativa.html>citov�no 4.6.2011
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3. Metodologická východiska 

Zaměstnávání osob s mentálním postižením je v současnosti často debatovaným 

tématem. I přes zájem zákonodárců a institucí pomáhajících těmto osobám v oblasti 

zaměstnávání, je velmi těžké začlenit jedince s mentálním postižením mezi pracující 

společnost.

Problematikou zaměstnávání se zabývá celá tato práce. V teoretické části jsem se 

zabývala celkovou problematikou zaměstnávání osob s mentálním postižením a dospěla 

k vymezení základních problémových aspektů, kterými mohou být – vzdělání, 

motivace, postoje zaměstnavatelů a spolupracovníků a problematika ztráty a hledání 

zaměstnání. V této kapitole vymezuji cíle a metody, prostřednictvím kterých se snažím 

získat informace, na jejichž základě objasňuji uvedené problematické aspekty, se kterými 

se výše uvedená skupina zájemců o zaměstnání může potýkat.

3.1 Cíle šetření

Teoretická část této práce se pokouší nastínit oblasti, v nichž jsou předpokládány

problémy v oblasti zaměstnávání osob s mentálním postižením a také to, proč k nim 

dochází. Těmito oblastmi dle mého soudu jsou nedostatečná kvalifikace, motivace, 

postoje zaměstnavatelů a spolupracovníků a problémy při hledání práce.

Cílem výzkumného šetření je odhalit se kterými problematickými aspekty se v praxi 

setkávají uchazeči o zaměstnání a zaměstnanci s mentálním postižením a jakým 

způsobem se s těmito překážkami vyrovnávají.

Šetření bylo provedeno na vzorku respondentů z řad klientů Zeleného domu pohody 

v Hodoníně.

3.2. Metoda šetření

Jako prostředek k získání informací od jednotlivých respondentů jsem zvolila 

metodu interview. Podle Chrásky (2007) jde o „metodu shromažďování dat, která 
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spočívá v bezprostřední verbální komunikaci výzkumného pracovníka a respondenta.“ 

Pro termín interview se užívá český ekvivalent rozhovor.

Informace od respondentů byly v rámci provedeného šetření získány na základě 

polostrukturovaného rozhovoru s předem připraveným schématem, umožňujícím však

respondentům širší vysvětlení a zdůvodnění, popřípadě mou reakci na odpověď 

respondenta.

Pro jednotlivé skupiny respondentů – zaměstnance a zaměstnavatele, bylo 

vytvořeno vlastní rozhovorové schéma zaměřené na získání potřebných informací.

Rozhovorové schéma pro zaměstnané klienty Zeleného domu Pohody obsahuje 

otázky týkající se motivace k práci, náročnosti jejich práce a jejího zvládání, případné 

touhy změnit práci, způsobu hledání práce, případných problémů v zaměstnání a jejich 

vzdělání. (celé rozhovorové schéma viz příloha č. 1)

Rozhovorové schéma určené zaměstnavateli je zase zaměřeno na spokojenost 

zaměstnavatele s prací respondenta, jeho přístup k práci, ochotou spolupracovat, zda 

zaměstnaný jedinec s mentálním postižením odvádí stejně kvalitní práci jako intaktní 

jedinec, jaké jsou výhody či nevýhody zaměstnávání lidí s postižením a zda se objevili 

nějaké problémy respondenta na pracovišti nebo se spolupracovníky. (viz příloha č. 2)

Schéma rozhovoru se sociální pracovnicí Bc. Kociánovou se zaměřuje na 

možnosti a způsob hledání práce pro klienty, na spolupráci se zaměstnavateli klientů, 

na zkušenosti klientů se zaměstnáním a jejich případné problémy v práci. 

     Jak je všeobecně známo měl by každý výzkum, odpovídat jakýmsi etickým 

zásadám, které zajistí, aby bylo chráněno soukromí účastníků výzkumu – respondentů.

Ve své práci a při sběru dat jsem se řídila podle následujících etických zásad 

kvalitativního výzkumu uvedených v knize Švaříčka a Šeďové, kteří tyto zásady 

formulují podle toho, jak je uvedla Britská asociace pedagogického výzkumu.
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 důvěrnost – „znamená, že nebudou zveřejněna žádná data, jež by umožnila 

čtenáři identifikovat účastníky výzkumu.“ (Švaříček, Šeďová, 

2007, s 45)

     Abych dodržela tuto zásadu a zajistila tak ochranu osobních dat respondentů, 

změnila jsem všechna jména respondentů z řad klientů Zeleného domu pohody. 

Dále jsem se řediteli Zeleného domu pohody Mgr. Petru Srncovi písemně 

zavázala k zajištění ochrany osobních dat klientů jeho zařízení.

     Ostatní respondenti, tj. Bc. Kociánová a zaměstnavatelé, souhlasili 

s uvedením jména své firmy a jména svého jakožto zástupce firmy, což mám 

doloženo písemným souhlasem, který není součástí této práce.

 poučený souhlas – znamená: „že s výzkumem budou dobrovolně souhlasit 

všichni jeho účastníci.“ (Švaříček, Šeďová, 2007, s.46)

     V souvislosti s touto zásadou byli všichni respondenti z řad klientů Zeleného 

domu pohody i jejich zaměstnavatelé a Bc. Kociánová hned na úvod rozhovoru 

seznámeni s obsahem a účelem práce, k čemuž jsem se také písemně zavázala 

řediteli zařízení.

 zpřístupnění práce účastníkům výzkumu – o této zásadě se podle autorů 

Švaříčka a Šeďové vedou diskuze, související s rizikem nepochopení výzkumné 

zprávy. Osobně jsem však toho názoru, že moji respondenti mají právo seznámit 

se s výsledky mého zkoumání. Proto jsme také všem účastníkům mého 

výzkumu přislíbila možnost nahlédnutí do mé bakalářské práce. Jeden výtisk 

této práce bude uložen u Mgr. Petra Srnce ředitele Zeleného domu pohody, kde 

mají všichni respondenti možnost nahlédnutí.

     Těmito uvedenými zásadami jsem se řídila při celém sběru dat k této bakalářské 

práci i při vyhodnocování výsledků výzkumu. Vyhodnocení výsledků jednotlivých 

rozhovorů jsme provedla na základě aspektů ovlivňujících zaměstnávání skupiny osob 

s mentálním postižením, které jsem si vytyčila na základě prostudované literatury. 

Výpovědi respondentů jsem tedy rozdělilo do čtyř oblastí týkajících se pracovní 

motivace, vzdělání respondentů, postojů zaměstnavatelů a spolupracovníků a 
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problematiky hledání zaměstnání. Na základě výpovědí jsem vyvodila závěry 

potvrzující či vyvracející mé tvrzení, že lidé s mentálním postižením při hledání práce a 

výkonu zaměstnání ovlivňují právě zmíněné čtyři aspekty.

3.3. Výzkumný soubor

Pro výzkum jsem zvolila zařízení, které se nachází v blízkosti mého bydliště a to 

především z důvodu časové náročnosti tohoto kvalitativního výzkumu.

Zelený dům pohody v Hodoníně je příspěvkovou organizací zřízenou Krajským 

úřadem Jihomoravského kraje a poskytuje sociální služky klientům s mentálním 

postižením a přidruženými kombinovanými vadami. Své služby nabízí v současnosti 52

klientům s lehkou až středně těžkou mentální retardací formou denního, týdenního a 

celoročního stacionáře. Celková kapacita zařízení je nyní naplněna a ředitel zařízení 

musí pro velký zájem žádat krajský úřad o navýšení kapacity. Jde o zařízení rodinného 

typu nabízející svým klientům mnoho zájmových aktivit v příjemných prostorách 

budovy i mimo ni. Více informací o Zeleném domě pohody v Hodoníně můžeme nalézt 

na webových stránkách www.zelenydumpohody.cz. 

Informace k předložené práci mi byly poskytnuty ředitelem zařízení Mgr. Petrem

Srncem, sociální pracovnicí Bc. Romanou Kociánovou, Dis., respondenty s řad klientů 

Zeleného domu Pohody s celoročním pobytem v tomto zařízení a z řad jejich 

zaměstnavatelů.

Výzkumný soubor byl stanoven po konzultaci se sociální pracovnicí a na základě 

ústního souhlasu jednotlivých respondentů. Polostrukturovaný rozhovor jsem 

realizovala se šesti klienty, jejichž jména byla z důvodu ochrany osobních údajů 

změněna.

Respondent Petr je mladý muž ve věku 26 let, který momentálně nepracuje. 

V minulosti pracoval pro firmu Tespra Hodonín, s.r.o., jako zemědělský dělník 

shraboval listí. Rád pracuje na počítači, zvládá jeho základní obsluhu a vyhledávání na 

internetu. V zařízení pracuje v dílnách a chodí do kurzů doplňujícího vzdělávání 

http://www.zelenydumpohody.cz/
http://www.zelenydumpohody.cz/
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určených klientům s mentálním postižením, kde rozvíjejí své poznatky a dovednosti v 

oblasti trivia a své povědomí o okolním světě. V současné době by chtěl pracovat, proto 

také ředitel zařízení vyjednává s firmou Tespra o další práci.

Julie má 31 let, od 24. 11. 2008 pracovala pro firmu Eurograzo s.r.o. V poslední 

době pracovala společně s dalšími dvěmi klientkami Zeleného domu Pohody. Jejich 

úkolem je stříhání pruhů z novin a letáků, které dále firma zpracovává k výrobě 

papírových pletených košíků. Jana navštěvuje kroužek keramiky a šití. V březnu roku 

2011 nastoupila do chráněného bydlení ve Střelicích, bohužel změnu prostředí 

nezvládla a nyní je již zpět v Zeleném domě pohody. Práci pro Eurograzo ukončila 

k 28. 2. 2011 a v současnosti nemá zájem znovu pracovat. Rozhovor s klientkou byl 

pořízen před jejím nástupem do Chráněného bydlení.

Jolana je 32 letá klientka Pohody, která pracuje pro Pečovatelskou službu

Homedica, o.p.s. poskytovatele sociálních služeb v okrese Hodonín. Do práce chodí 

nepravidelně, spíše jako záskok za stálé pracovnice. Pracuje jako pomocná síla 

v kuchyni, její pracovní náplní je umývání a skládání jídlonosičů ve výdejně obědů

v Domově pro seniory na ulici Polní v Hodoníně. Podle slov pracovníků Zeleného 

domu Pohody je velmi šikovná a práce ji baví.

Jedinou zaměstnanou na větší úvazek je Linda. Je jí 24 let a pracuje v restauraci 

Družba v Hodoníně, kde pomáhá v kuchyni jako pomocná síla umývat nádobí a 

připravovat zeleninové oblohy na talíře. Do práce chodí denně kromě víkendů již od

1. 4. 2008. Ráda by si zkusila vařit, ale současná práce ji vyhovuje a nechce ji měnit.

Petra, která má 32 let, v minulosti nějakou dobu pomáhala kolegyni Janě se 

stříháním letáků pro firmu Eurograzo s.r.o. dobrovolně, za podíl z Janiny výplaty. Od 

dubna roku 2011 je zaměstnaná společně s dalšími dvěma klientkami u firmy 

Eurograzo na pracovní smlouvu na dobu určitou a dostává mzdu za odvedenou práci.

Klientka ráda vyšívá, maluje a navštěvuje kurzy doplňujícího vzdělání v MŠ a ZŠ 

náměstí Bohuslava Martinů 5 v Hodoníně.
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Helena 23 let, v současné době nepracuje. Na podzim roku 2010 pracovala pro 

firmu Tespra Hodonín, s.r.o., která zajišťuje technické služby města Hodonín. Jako 

jediná s respondentů má vyšší vzdělání než ukončenou ZŠ speciální. V loňském roce 

dokončila dvouleté studium na praktické škole v Kyjově obor pečovatelka. Jako 

dobrovolnice navštěvuje Domov pro seniory v Hodoníně Na Pískách, kde jednou za 

týden dělá společnici seniorům.

Možným rizikem šetření na tomto vzorku je samotná osobnost respondenta, jeho 

psychické vlastnosti vycházející z diagnózy mentálního postižení, jako například 

zpomalená chápavost, neobratnost vyjadřování, malá slovní zásoba, jednoduchost a 

nekonkrétnost úsudku. Výrazně by mohl výzkum také ovlivnit fakt, že si osoby 

s mentálním postižením mnohdy pravdu sugestivně přikreslují. Proto jsem jednotlivá 

fakta získaná v rozhovoru s klienty ověřovala u sociální pracovnice zařízení a ředitele 

zřízení.
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4. Vlastní šetření

V druhé kapitole teoretické části této bakalářské práce byly formulovány základní 

oblasti, v nichž předpokládám problémy jedinců s mentálním postižením týkající se 

jejich pracovního začlenění. Na základě prostudované literatury jsem vymezila čtyři

problémové aspekty ovlivňujících pracovní zařazení těchto jedinců – motivace k práci, 

nedostatečné vzdělání, postoje zaměstnavatelů a spolupracovníků, hledání a ztráta 

zaměstnání.

Nyní v této kapitole se zabývám výsledky výzkumu, které jsem získala rozhovory 

s klienty. Na základě těchto rozhovorů provedu rozbor jednotlivých problémových 

oblastí tak, jak dle mého předpokladu ovlivňují respondenty v jejich pracovním 

zařazení.

4.1. Motivace respondentů k práci

V této oblasti jsem se zajímala o motivy vedoucí respondenty k zařazení se do 

pracovního života společnosti. Pro většinovou populaci je asi největší motivací 

pracovat, finanční zabezpečení. Jelikož respondenti z řad klientů Zeleného domu 

pohody pobírají invalidní důchod, je tím zajištěno pokrytí jejich základních životních 

potřeb. I tak si však každý člověk rád přivydělá. Je tomu tak i v případě klientů 

s mentálním postižením? To jestli jsou peníze tím největším lákadlem k práci nebo 

spíše touha po normalizaci svého života, či splnění dětského snu jsem se snažila zjistit 

v rozhovorech s respondenty.

Co se týká dětských přání jediný muž mezi respondenty - Petr chtěl být jako dítě 

policistou. V současnosti si však uvědomuje, že jeho sen je nereálný s ohledem na jeho

postižení. Petr je nyní nezaměstnaný. Na podzim roku 2010 byl krátce zaměstnán jako 

zemědělský dělník na hrabání listí. Pracoval pro firmu zajišťující technické služby 

v Hodoníně společně s respondentkou Helenou.
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Helena společně s Petrou a Lindou odpověděly, že neví, čím chtěly být jako děti.

Helena je v současnosti nezaměstnaná stejně jako Petr. Linda pracuje jako pomocná síla 

v kuchyni v jedné hodonínské restauraci a Petra společně s Julií, která snila o práci ve 

školce, je zaměstnána ve firmě Eurograzo. Julie se svou prací není zcela spokojená, ale 

podle jejích slov: „to jde.“

Překvapivá byla odpověď Jolany, která na otázku čím chtěla být jako dítě 

odpověděla „Ničím.“ Z rozhovoru vyplývá, že nechtěla pracovat vůbec. V současné 

době pracuje nárazově jako pomocná síla v kuchyni domova pro seniory a ve svém 

zaměstnání je spokojená.

I přesto, že Petr a Julie měli svá dětská přání, oba si uvědomují, proč je nereálné 

jejich splnění. Petr si je vědom svého handicapu. Julie se snažila chodit do školky 

nedaleko Zeleného domu pohody. Za překážku ke splnění snu považuje svou tělesnou 

hmotnost: „Jsem moc velká a tlustá a děti se mě bojí.“

Z uvedeného můžeme tedy vytvořit závěr, že motivací pro zařazení se do pracovní 

společnosti není u mých respondentů touha po splnění dětských snů. Z toho, že někteří 

klienti neměli žádné dětské sny, nebo že nechtěli pracovat, soudím, že v dětství nebyli 

svým okolím vedeni k možnosti pracovního zařazení. Důvodem k tomuto stavu mohl 

být fakt, že když byli respondenti v dětském věku, nebyl v naší společnosti nastolen 

trend integrace nýbrž separace.

Dalším motivačním faktorem, kterým jsem se zabývala, bylo finanční ohodnocení.

Jelikož všichni respondenti pobírají invalidní důchod, mají tím zajištěny základní 

životní potřeby. Jak uvádí bakalářka Kocianová ze zařízení, z těchto důchodů klienti 

zaplatí úhrady za pobyt a stravu a moc peněz jim nezbývá. 

Když jsem respondentům položila otázku týkající se motivace k práci – tedy proč 

chodili nebo chodí do práce, odpověděli následovně:
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Petr „protože mě to bavilo.“ Otázka peněz pro něj však také nebyla zcela 

zanedbatelná. I přesto že nevěděl, kolik peněz si vydělal, zmínil že: „šetřím na nový 

mobil.“

Helena uvádí, že pracovala „abych si mohla něco koupit, abych vydělala peníze.“

Pracovala sice jen chvíli, ale vidina finančního ohodnocení byla jistě důležitým 

motivačním prvkem, jelikož se jedná o mladou dívku s lečí formou postižení.

Petra si je jistá, že si chtěla vydělávat a pracuje, protože mají výplatu. Samozřejmě 

ji její práce baví, jak uvádí sama Petra i sociální pracovnice zařízení. Petra má pracovní 

smlouvu až od dubna 2011, ale již předtím pomáhala kolegyni, kterou práce nebavila. 

Ta se s ní dělila o svou mzdu. 

Julie uvádí: „musím pracovat, jinak by nebyly peníze.“ V jejím případě jí nestačí 

její důchod na pokrytí všech nákladů spojených především s léčbou onemocnění 

vzniklých v důsledku obezity. Proto si Julie vydělává a na léky si přispívá. Zbytek 

peněz může použít jako kapesné. Bohužel, pro Julii není ani finanční stránka silnou 

motivací a s prací již několikrát chtěla skončit. Stalo se tak ke konci února, důvodem

však nebyla ztráta motivace nýbrž nástup klientky do chráněného bydlení. Po krátkém 

pobytu v chráněném bydlení se klientka již vrátila zpět do zařízení a podle slov sociální 

pracovnice nemá v současnosti zájem znovu začít pracovat.

Jolana na otázku proč chodí do práce, jaká je její motivace odpověděla: „Mě to

baví a mám za to i peníze.“ Sama má reálnou představu o výši své mzdy, je si vědoma, 

že se její mzda odvíjí od počtu odpracovaných hodiny. Jelikož chodí do práce 

nepravidelně, její výdělek se liší měsíc od měsíce. Sama tvrdí, že si chce přivydělat,

aby si mohla kupovat různé věci.

Linda jako důvod, proč chodí do práce uvádí: „abych se nenudila.“ Samozřejmě si 

je vědoma i vydělaných peněz, které budou také sloužit jako motivace. Kolik si však 

vydělá, neví. Touha po začlenění do kolektivu intaktních spolupracovníků je pro ni 

však dle mého větší motivací.
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Z uvedených výpovědí respondentů vyplývá, že finanční ohodnocení je pro ně 

opravdu důležité, pro někoho více, pro někoho méně. Avšak je silnější motivací k práci 

než touha po splnění nějakých dětských snů. Respondenti si jsou vědomi důležitosti

toho, mít peníze a také toho, že s vydělanými penězi mohou nakládat podle vlastního 

uvážení. Samozřejmě jim nejsou peníze vyplaceny na ruku, jsou uloženy u ekonomky 

zařízení, která společně s dalšími zaměstnanci zařízení dohlíží, aby klienti peníze 

neutratili najednou a za nepotřebné věci.

Když jsem otázku týkající se motivace respondentů položila jejich zaměstnavatelům 

a sociální pracovnici, shodně zmínili finanční stránku. Objevily se však také názory, že 

motivací pro respondenty je ta možnost zapojit se jiného kolektivu, než jsou lidé ze 

stejné minoritní skupiny. Zapojením se mezi běžnou pracující společnost získávají 

možnost mít „normální“ starosti. Jednatelka firmy Eurograzo dále uvádí, že je „největší 

motivací těch lidí se zdravotním postižením ten pocit, že jsou potřební.“

4.2. Vzdělání respondentů

Lidé s mentálním postižením byli v naší historii často vylučováni ze vzdělávání a 

považováni za nevzdělavatelné. Všichni respondenti v mém výzkumu prošli 

vzdělávacími institucemi – zvláštními a pomocnými školami. Pouze jedna 

z respondentek dále absolvovala dvouletou praktickou školu v oboru pečovatelka.

V tomto oboru však zatím nenašla uplatnění. Avšak sociální pracovnice paní 

Kociánová si myslí, že by díky svému vzdělání mohla mít výhodu při získávání 

zaměstnání, ale jen oproti ostatním klientů Zeleného domu.

To zda je vzdělání pro jednotlivé respondenty důležité pro výkon jejich práce a 

případné hledání nového pracovního místa, jsem se zeptala přímo respondentů.

Petr odpověděl, že je „asi“ důležité chodit do školy a také si myslí, že by mohl mít 

větší šanci pracovat, kdyby měl vyšší vzdělání. Sám uvedl, že absolvoval pomocnou 

školu ve Vřesovicích a nyní navštěvuje kurzy doplňujícího vzdělání na Duhové škole.
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Helena navštěvovala zvláštní školu v Kyjově a jako jediná z respondentů následně 

pokračovala na dvouleté praktické škole, kterou ukončila v minulém roce, tedy v roce

2010. To zda je vzdělání pro získání práce důležité komentovala následovně: „Nevím, 

asi jo.“ Dále však odpovídá, že kdyby měla vyšší vzdělání, mohla by pracovat jinde 

než jen hrabat listí. V současné době je nezaměstnaná, ale svého oboru – pečovatelství, 

využívá při návštěvách S-centra v Hodoníně, kam jako dobrovolnice dochází dělat 

společnici seniorům.

Petra navštěvovala pomocnou školu a podle jejích slov není vzdělání důležité. 

Také si nemyslí, že by její vzdělání mělo vliv na možnost získání jiné práce. Petra 

pracuje pro firmu Eurograzo, pro kterou připravuje pásky z novinového papíru 

k dalšímu zpracování. V práci je velmi spokojená.

Julie chtěla jako dítě pracovat ve školce, při otázce ohledně důležitosti vzdělání 

říká, že vzdělání je důležité. Je si vědoma faktu, že kdyby chtěla pracovat ve vysněné 

školce, musí vystudovat školu.

Jolana navštěvovala několik školských zařízení. Na počátku školní docházky 

nastoupila do běžné základní školy, z níž byla přeřazena od zvláštní a následně do 

pomocné školy. Nyní má ukončen kurz doplňujícího vzdělání na Duhové škole. 

Vzdělání nepřikládá zvláštní důležitost, ani si nemyslí, že by jí vyšší vzdělání mohlo 

pomoci k lepší pracovní příležitosti. Se svou prací je spokojena a nechce ji měnit.

Linda podobně jako Jolana odpovídá ohledně důležitosti vzdělání. Linda uvádí, že 

vzdělání pro její práci „asi“ není důležité a kdyby měla vyšší vzdělání než pomocnou 

školu, také by jí to „asi“ nezvýšilo možnost zisku lepšího pracovního místa. Dále 

ohledně své práce uvádí: „Mně se to líbí a baví mě to.“

Podle sociální pracovnice získali jejich klienti alespoň základ potřebný pro jejich 

každodenní život. Zároveň však říká, že „by bylo fajn, kdyby klienti, kteří by měli 

zájem, a také stačili svými schopnostmi, měli možnost chodit se dále vzdělávat.“
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4.3. Postoje zaměstnavatelů a spolupracovníků

Často se ve své praxi setkávám s lidmi z širokého okolí, kteří jedinci s postižení 

pohrdají nebo je nějakým způsobem zesměšňují. Proto jsem v této oblasti problematiky 

zaměstnávání osob s mentálním handicapem předpokládala jisté problémy. 

Příjemně mne však překvapily výpovědi nejen respondentů, ale také jejich 

zaměstnavatelů a paní Kocianové, vztahující se k této problematice.

Všichni respondenti shodně odpověděli, že nikdy žádné problémy na pracovišti 

neměli. S kolegy i zaměstnavateli se znají a vycházejí s nimi dobře. Nikdo neměl 

problémy a všichni říkají, že jejich kolegové a zaměstnavatelé: „jsou hodní.“

Ani zaměstnavatelé neuvádějí, že by se na svých pracovištích setkali s nějakými 

negativními projevy vůči zaměstnancům s mentálním postižením. Samozřejmě delší 

dobu trvalo zaučení respondentů, ale to nebylo žádným problémem a obě strany si na

sebe rychle zvykly. 

V Zeleném domě pohody si také nejsou vědomi, že by si někdo s klientů někdy 

stěžovat na nějaký konflikt v zaměstnání. „Možná někdy L. řekla v náznacích, ale 

nesetkali jsme se s žádným vyhroceným konfliktem,“ uvádí sociální pracovnice 

bakalářka Kocianová.

4.4. Hledání a ztráta práce

     Jak jsem již několikrát ve své práci zmiňovala, je v současné době - celosvětové 

finanční krize problém najít práci i lidem bez postižení. O to těžší to musejí nyní mít 

lidé s nějakým znevýhodněním, jelikož zaměstnavatelé z množství žadatelů o práci 

pečlivě vybírají ty „nejlepší.“ Vedle problému s vysokou mírou nezaměstnanosti 

v posledních letech se však lidé s mentálním postižením musejí poprat při hledání i 

s dalšími faktory. Na to co lidem s postižením může činit největší problémy při hledání 

práce, jsem se zeptala jednatelky firmy Eurograzo paní Fárové, provozní restaurace 

paní Crlíkové a samozřejmě sociální pracovnice paní Kocianové.
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Paní Fárová považuje za největší překážku u lidí s mentálním handicapem ve 

vztahu k hledání práce předsudky zaměstnavatelů a vůbec intaktní společnosti. 

Zapříčiněno je to podle jejího názoru faktem, že široká veřejnost neumí s lidmi 

s postižením komunikovat „a to především straší lidé, protože v té době byli lidé 

s mentálním, ale i jiným postižením izolování ze společnosti.“

Paní Crlíková uvádí, že při hledání práce „asi záleží na hloubce toho postižení i na 

tom jestli jsou více mezi normálními lidmi.“ Za největší překážku považuje samotné 

mentální postižení, jeho hloubku a omezení z něj vyplývající.

Pracovnice Zeleného domu pohody Romana Kocianová v souvislosti s touto 

problematikou uvádí, že je také důležitý postoj zaměstnavatele, zda má zkušenosti 

s lidmi s postižením, zda má více takových zaměstnanců. A nakonec považuje za 

problém také to, že nejen klienti Zeleného domu, ale všichni lidé s mentálním 

handicapem mívají problémy při osvojování si nových dovedností. Jejich učení je 

pomalé a dlouhodobé, což je potřeba tolerovat.

Jako o největším problému hovoří o faktu, že by si jejich klienti sami nezvládli najít 

práci, je tedy nutné, aby jim někdo pomohl a práci zprostředkoval. Tak jak tomu je u 

nich v zařízení. Kdy se o hledání práce zaslouží především pan ředitel Srnec, který 

využívá svých kontaktů k získání práce. Podle Kocianové se nikdy nestalo, že by si 

klient našel práci sám. Také se stává jen vynímečně, že by zařízení oslovila nějaká 

firma a nabídla práci jejich klientům. „Všechno sehnal pan ředitel. Je možné, že on 

komunikuje s ředitelem úřadu práce, ale konkrétně o této spolupráci nevím.“ Zařízení 

nevyužívá ani služeb pracovních agentur.

Všichni respondenti si jsou samozřejmě vědomi, že jim práci zařídil pan ředitel. A 

mají ho náležitě rádi. Petr a Helena, kteří jsou momentálně nezaměstnaní a chtěli by 

pracovat, opět spoléhají na to, že jim nějakou práci sežene. Hana nemá jasnou 

představu, co by chtěla dělat, v současné době ji baví dobrovolnická práce v S-centru 

v Hodoníně. Petr po zkušenosti s hrabáním listí, již zcela jistě tvrdí, že by chtěl 

pracovat v teple. Podle jeho slov a výpovědi paní Kociánové by mu vyhovovala nějaká 
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práce spíše kancelářského typu – řazení a zakládání papírů. Bohužel při hledání práce 

pro klienty Zeleného domu pohody nemá ředitel příliš na výběr. „První jsme rádi, když 

najdeme nějakou práci, potom podle toho jaké je povahy rozhodujeme, kteří klienti by 

vyhovovali tomuto místu. A samozřejmě to s nimi konzultujeme, jestli mají zájem,“ 

uvádí Kociánová.

V současné době je ze zařízení zaměstnáno sedm klientů z toho čtyři respondenti, 

plus Petr a Hana, kteří měli smlouvu jen na dobu určitou a již skončili. Nikdo ze 

zaměstnaných respondentů nemá strach, že by mohl práci ztratit. Což je překvapující, 

jelikož intaktní společnost se této skutečnosti obává. Je to nejspíš způsobeno faktem, že 

ztráta jejich příjmu z práce je neohrozí na jejich životním standardu, který je zajištěn 

pobíráním plného invalidního důchodu a pobytem v zařízení sociální péče.

Jediní Petr a Hana se tedy dostali do situace, kdy v práci skončili. Podle slov 

sociální pracovnice, to neprožívali nijak dramaticky, jelikož byli již při nástupu 

seznámeni s faktem smlouvy na dobu určitou. Oba by však nyní chtěli pracovat. 

     S Hanou údajně nejsou nyní žádné problémy vyplývající z přebytku volného času. 

Navíc jako dobrovolnice navštěvuje hodonínské seniory. S Petrem jsou podle paní 

Kocianové občas drobné problémy: „Tak Pepa by třeba rád pracoval dál, někdy se 

nudí, nevyhovuje mu až tak ta práce v těch skupinách, asi v tom nevidí takový význam a 

přínos. Chtěl by být užitečnější, rád pomáhá, je šikovný. Jemu by ta práce prospěla. 

S tím Pepou to je horší on pak z dlouhé chvíle vyvolává konflikty.“

4.5. Závěry šetření

     V rámci tématu: Motivace respondentů k zapojení se do pracovního procesu 

jsem došla k zjištění, že respondenti jsou stejně jako intaktní společnost motivováni 

finanční stránkou, kterou s sebou zaměstnání přináší. Vedle toho je pro ně také důležitý 

pocit prospěšnosti, potřeba být užitečný. Obávala jsem se možnosti nízké motivace 

klientů, která by mohla vést k nekázni v zaměstnání, lajdáctví a ulívání se ze svých 

povinností, ale jejich výpovědi nenapovídají, že by byli málo motivováni k práci. 
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Jedinou respondentkou, která práci v průběhu mého výzkumu opustila, a to z důvodu 

odchodu do chráněného bydlení, je Jolana. Která po svém návratu do Zeleného domu 

pohody a novou práci nestojí a je spokojena.

Bylo zjištěno: Motivace respondentů je pro jejich zapojení se do pracovního 

procesu dostatečná a respondenti, chtějí pracovat.

Další oblastí výzkumu byl význam vzdělávání pro pracovní uplatnění 

respondentů. Zde mne zajímalo, jakou důležitost přikládají respondenti svému 

vzdělání. Z rozhovorů vyplynulo, že respondenti si jsou vědomi svého získaného 

vzdělání. Dle mého názoru si neuvědomují dostatečně, že ke vzdělání nepatří jen 

zvládnutí základů trivia, což jim nezaručí získání lepších pracovních příležitostí. 

Obecně můžeme z rozhovorů s respondenty vyvodit závěr, že vědomí důležitosti 

vzdělání pro další pracovní zařazení závisí také na míře mentálního handicapu a také na 

přístupu jejich okolí. Většinou ohledně důležitosti vzdělání odpovídají, že je „asi“ 

důležité, ale nepřikládají mu větší význam.

Bylo zjištěno: Pro výkon současného zaměstnání, které respondenti mají je jejich 

vzdělání dostačující. V případě Petra, který by stál spíše o kancelářskou práci, by bylo 

nutné doplnit některé vědomosti a dovednosti. V případě Heleny, která má ze všech 

respondentů nejvyšší vzdělání, by nebylo na škodu využít jejich vědomostí a 

dovedností z vystudovaného oboru a pokusit se jí najít práci odpovídající její 

kvalifikaci například v S-centru kam dochází jako dobrovolnice.

     V oblasti postojů spolupracovníků a zaměstnavatelů k zaměstnancům

s mentálním postižením, tedy k respondentům, jsem se zajímala o možné projevy 

diskriminace či negativní projevy jako jsou posměch či šikana. Zaměstnavatelé sice 

nezmínili žádné výhody plynoucí ze zaměstnávání těchto osob, ale také si nestěžovali 

na nějaké negativní důsledky pro jejich firmu, provoz nebo je samotné. Obecně jsou 

zaměstnavatelé s prací respondentů spokojeni a chválí je. Je sice potřeba klienty občas

zkontrolovat a vyžadují více času na zacvičení, ale jiné nepříjemnosti zaměstnavatelé 
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nepocítili. I ve vztazích se spolupracovníky nevidí zaměstnavatelé žádné problémy. 

Bylo potřeba, aby si na sebe minoritní zaměstnanec s intaktními spolupracovníky 

zvykli a přizpůsobili se svým odlišnostem, ale na žádném z pracovišť nezaznamenali 

zaměstnavatelé nějaké konflikty plynoucí z mentálního handicapu respondenta.

     Ani sami respondenti neuvádějí, že by se setkali s negativními projevy či 

diskriminačními snahami. Dle mého je to zapříčiněno především tím, že pracovní místa 

jsou zajištěna díky kontaktům ředitele Srnce a respondenti tak nevstupují do provozu, 

který by na ně nebyl připraven. 

     V případě firmy Eurograzo, která se zabývá jen zaměstnáváním jedinců se 

zdravotním postižením, je výhodou, že je práce i možnosti jejího vykonávání 

v domácím prostředí přizpůsobena klientů a odpovídá jejich možnostem 

a schopnostem. 

     Bylo zjištěno: Jednotliví zaměstnavatelé své pracovníky chválí a jsou spokojeni 

s jejich prací i přes drobné odlišnosti respondentů od ostatních zaměstnanců vyplývající 

z jejich postižení – delší doba adaptace, časově náročnější zacvičení. Zaměstnanci 

s mentálním postižením se na pracovišti nesetkali s negativním přístupem 

spolupracovníků, což vede k jejich spokojenosti na pracovišti a nepůsobí jako 

demotivační prvek při výkonu jejich práce.

     V poslední oblasti mne zajímalo, zda jsou respondenti schopni najít si zaměstnání 

a připraveni vyrovnat se s případnou ztrátou své práce. Co se týká hledání práce, je 

pro ně opravdu bariérou již samotný handicap, z něhož vyplývá mnoho omezení, na 

které je nutné brát při zaměstnání ohledy. Všem zaměstnaným klientům Zeleného domu 

pohody zajistil pracovní místo ředitel zařízení, tudíž se sami respondenti nemuseli 

aktivně zajímat o možnosti pracovního trhu a vyhnuli se tím, nutnosti návštěvy úřadu 

práce a pracovním pohovorů.

     Co se týká ztráty zaměstnání, tuto možnost si respondenti nepřipouštějí. Teoreticky 

vědí, že se to může stát, ale nežijí se strachem, že by je přímo tato skutečnost 

ohrožovala. Je tedy velmi těžké říci, jak by se s případnou ztrátou vyrovnali. Jediní 

respondenti, kteří se ocitli v situaci, kdy přišli o práci, byli Petr a Helena, kteří měli 
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smlouvu na dobu určitou, která nebyla následně prodloužena. Oba by v současné obě 

chtěli znovu pracovat, ale ztrátou svého zaměstnání příliš netrpěli. Podle mého soudu je 

to hlavně díky invalidnímu důchodu, jež pobírají. Díky tomu nedošlo v souvislosti se 

ztrátou zaměstnání ke snížení životního standardu.

Bylo zjištěno: Díky zkušenosti s hledáním současného pracovního místa vědí 

respondenti, že se mohou v případě potřeby obrátit na svého pana ředitele a ten jim 

s hledáním práce pomůže, případně jim sám nějakou práci najde a nabídne, aniž by se 

sami museli aktivně zajímat, popřípadě sami projevit zájem pracovat. 

V případě ztráty zaměstnání a touhy po nové práci by opět využili kontaktů a 

schopností pana Srnce. Respondenti se nezatěžují možností ztráty zaměstnání, neboť by 

tato ztráta pro ně neměla fatální důsledky v podobě snížení či ztráty životního 

standardu.
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Závěr

Bakalářská práce se zabývala problematikou zaměstnávání osob s mentálním 

postižením, především pak aspekty, které výrazně ovlivňují osoby s mentálním 

handicapem při začlenění se na pracovní trh.

Teoretická část bakalářské práce byla věnována objasnění základních pojmů 

týkajících se problematiky mentálního postižení, zaměstnávání a vymezení 

problémových oblastí, které jsem jakožto autorka na základě prostudované literatury 

předpokládala.

V praktické části své práce jsem se zaměřila na objasnění přítomnosti vymezených 

problematických aspektů v zaměstnávání jedinců s mentálním postižením. Respondenty 

na nichž bylo provedeno šetření, byli klienti Zeleného domu pohody v Hodoníně. 

Výzkum byl proveden formou rozhovorového šetření s šesti klienty s různou hloubkou 

mentálního handicapu formou polostrukturovaného rozhovoru. Stejný postup získávání 

dat jsme užila také u sociální pracovnice v Zeleném domě pohody Bc. Romany 

Kociánové a zaměstnavatelů některých klientů paní Crlíkové a paní Fárové.

Předpokládané problematické aspekty jsme rozdělila do čtyř oblastí -  motivace 

respondentů k zapojení se do pracovního procesu, vzdělání respondentů, postoje 

zaměstnavatelů a spolupracovníků k respondentům a hledání a ztráta práce.

Z výsledků šetření vyplývá, že respondenti jsou dostatečně motivováni k práci a 

chtějí pracovat. Jejich vzdělání jim je pro jejich současné pracovní zařazení dostačující,

i když jej sami dosti nedoceňují. S problémy týkajícími se negativních postojů 

zaměstnavatelů a spolupracovníků se respondenti nesetkali. Jediným problematickým 

aspektem, který se částečně potvrdil na tomto vzorku jako opodstatněný je 

problematika hledání a ztráty práce. Šetření ukázalo, že respondenti mají v této oblasti 

problémy způsobené v důsledku samotného postižení. Klienti Zeleného domu pohody 

nejsou samostatně schopni si najít práci pro nedostatek komunikačních schopností, 

nezkušenost při vyřizování úředních záležitostí a nízkou míru chápání některých

požadavků. Proto je nutné, aby je při hledání práce někdo zastupoval a případně jim 

práci zprostředkoval.
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Z výsledků šetření, kdy se potvrdil jen jeden předpokládaný problematický aspekt, 

by se dalo soudit, že zaměstnávání jedinců se zmíněným handicapem je téměř 

bezproblémové. Je však důležité zmínit, že klienti našli svou práci především díky 

kontaktům ředitele jejich zařízení. Což jim dle mého názoru značně ulehčilo vstup  na 

pracovní trh. Není tedy možné posoudit, s jakými problémy se musí potýkat jedinec 

s mentálním postižením, který není zastupován zodpovědným opatrovníkem.

Výsledky této práce mohou posloužit především vedení a zaměstnanců Zeleného 

domu pohody, ať již část teoretická nebo výpovědi jednotlivých klientů, kteří z nich 

mohou čerpat důležité informace při hledání práce dalším klientům. Dále může práce 

posloužit i jiným zařízením jako návod při řešení problematiky zaměstnávání klientů 

s mentálním postižením. Jakožto autorka také doufám, že by výsledky mé práce mohly 

posloužit dalším odborníkům a široké veřejnosti při integračních snahách o začlenění

této minoritní skupiny do běžné intaktní společnosti tím, že objasní specifika osob 

s mentálním postižením, čímž dojde k potření předsudků vůči této skupině 

spoluobyvatel.
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Přílohy

Příloha č. 1 Schéma rozhovoru s respondenty

Během rozhovoru s respondenty bylo mým cílem zjistit odpovědi na následující 

otázky:

 Čím jsi chtěl/a být jako malý/á?

 Co to pro tebe znamená práce?

 Pracuješ nyní?

 Co je tvá práce? Co děláš?

 Jak často chodíš do práce?

 Jak dlouho pracuješ?

 Je tvá práce těžká?

 Je něco, co v práci nezvládáš? Co ti dělá problémy?

 Zvládl/a bys více práce?

 Pracuješ sám/sama nebo na tebe někdo dohlíží?

 Jsi spokojen/á v práci?

 Proč pracuješ? Co je tvou motivací k práci?

 Víš, kolik peněz dostáváš?
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 Máš nějaké problémy v práci?

 Měl/a jsi někdy v práci problémy?

 Jak si získal/a tuto práci? Kdo ti pomohl?

 Pracoval/a si již předtím?

 Chtěl/a bys zkusit jinou práci?

 Víš jakou? Co by tě bavilo?

 Jaké máš vzdělání, chodil/a jsi do školy?

 Je důležité ve tvé práci mít vzdělání?

 Vzděláváš se nyní?

 Kdybys měl/a vyšší vzdělání mohl/a bys dělat něco jiného? A chtěl/a bys dělat 

něco jiného?

 Máš strach, že bys mohl/a ztratit práci?

Příloha č. 2 Schéma rozhovoru se zaměstnavateli

Během rozhovoru se zaměstnavateli zaměstnávajícími osoby mentálním 

postižením bylo mým cílem zodpovězení následujících otázek:

 Jste jako zaměstnavatel spokojen s prací vašeho zaměstnance s MP 

(respondenta)?
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 Myslíte, že dokáže odvést stejně kvalitní práci jako jedinec bez postižení?

 Měl nebo má respondent nějaké problémy při vykonání své práce?

 Musí mu pomáhat spolupracovníci? 

 Musí se na respondenta při práci více dohlížet než na zaměstnance bez 

postižení?

 Vidíte nějaké výhody v zaměstnávání lidí s postižením? A pokud ano, jaké?

 Jaké jsou nevýhody?

 Má nebo měl respondent nějaké problémy se spolupracovníky?

 Jak tyto problémy řešíte?

 Chodí respondent do práce rád, s chutí a v čas?

 Jaká je podle Vás motivace respondenta k tomu, aby pracoval?

 Jeho platové ohodnocení odpovídá platu, který dostane jedinec bez postižení za 

stejnou práci?

 Má na výkon respondentova zaměstnání vliv jeho vzdělání?

Příloha č. 3 Schéma rozhovoru se sociální pracovnicí Zeleného domu pohody

Během rozhovoru se sociální pracovnicí Zeleného domu pohody Bc. Romanou 

Kociánovou, DiS. jsem hledala odpovědi na tyto otázky:
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 Vy jste sociální pracovnice tady v zařízení, jakým způsobem přicházíte do styku 

s klienty? V čem jim pomáháte?

 S jakými problémy se mohou setkat vaši klienti při pracovním začlenění? Na 

jaké problémy mohou narazit?

 Jakým způsobem si hledají vaši klienti práci? Kdo jim při tom pomáhá?

 Jakým způsobem vybíráte tu práci pro klienty?

 Hledáte práci pro určitého klienta, nebo najdete práci a pak hledáte vhodného 

klienta?

 Chtějí vaši klienti sami pracovat? Zajímají se aktivně o možnost pracovat?

 Je potřeba klienty k práci přemlouvat, nějak motivovat?

 Co je podle Vás největší motivaci k práci u vašich klientů?

 Měli jste někdy problém, že by klient byl nadšený z práce, nastoupil tam a po 

nějaké době tu práci nechtěl dělat?

 Jak takovou situaci řešíte?

 Kolik je v zařízení v současné době zaměstnaných klientů?

 Jaké máte zkušenosti s těmito zaměstnanými klienty? Chtějí pracovat, baví je 

práce? 

 Setkali jste se někdy s nějakým problémem v práci u některého zaměstnaného 

klienta? Třeba problémy se spolupracovníky?
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 Jak tyto problémy řešíte?

 Proč se snažíte své klienty zaměstnávat?

 Co jim to zaměstnání přináší?

 Máte klienty, kteří pracovali a z různých důvodů skončili (konec pracovní 

smlouvy), jak se s touto ztrátou zaměstnání tito klienti vyrovnávají?

 A mají tito klienti zájem znovu pracovat?

 Spolupracujete při hledání práce s úřadem práce nebo nějakými pracovními 

agenturami?

 Stalo se, že si klient sám našel práci?

 Jaké máte zkušenosti se zaměstnavateli? Jaké je spolupráce s nimi?

 Informují Vás zaměstnavatelé o průběhu práce vašich klientů?

 Většina klientů ZDP byla vzdělávána na bývalých zvláštních a pomocných 

školách, myslíte, že tato úroveň vzdělání je dostačující pro získání zaměstnání a 

je perspektivní pro zaměstnavatele?

 Jsou zde v zařízení klienti s vyšším vzděláním, např. učňovské oboru, praktické 

školy?

 Je pro ně toto vzdělání přínosem při hledání práce?
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Celý přepis rozhovorů je uveden níže. Z důvodů ochrany osobních údajů 

jednotlivých respondentů z řad klientů Zeleného domu pohody v Hodoníně byla 

jejich jména změněna. Jména zaměstnavatelů a jejich firem uvádím v původním 

znění.
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Příloha č. 4 přepisy rozhovorů s respondenty

JOLANA 

Narozena: 1979

Diagnóza: Lehká mentální retardace, egocentrismus

Vzdělání: ZŠ Šardice, ZŠ praktická Kyjov (zvláštní škola), ZŠ speciální Nenkovice 

(pomocná škola)

Délka pobytu v Zeleném domě pohody: od 1. 10. 1997

Zaměstnavatel: Pečovatelská služba Homedica, o.p.s., Hodonín, Velkomoravská 

2352/12, 69501

Typ pracovní smlouvy: Dohoda o provedení práce

Pracovní zařazení: Pomocné práce v kuchyni

Pracovní doba: 4 hodiny týdně – chodí do práce podle předem vypsaného rozpisu 

(někdy více než 4 hodiny, jindy méně)

Délka zaměstnání: od 1. 10. 2009 

Platový výměr: 200Kč/za 4 hodiny

Kolik je ti let?

Třicet jedna.

Jak dlouho jsi tady na Pohodě?

Nevím.

A co tady na Pohodě tak děláte?

Chodíme ven, máme terapie, všelijaké kroužky a akce.

Co máš ráda? Co tě baví?

Pletu košíčky z takových těch ruliček z novin, víš! A barz co. A šiju takové polštářky.
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Chodila jsi do školy?

Chodila jsem do Šardic do školy, potom do Kyjova a do Nenkovic a pak na ten kurz na 

Duhovku, ten jsem už dodělala.

Je důležité chodit do školy?

Nevím.

Kdybys měla vyšší vzdělání, mohla bys mít i lepší práci?

Asi ne, mě ta práce baví.

A co tě nejvíc bavilo?

Jsme počítali, malovali a chodili na počítače. A psala jsem pěkně.

Když jsi byla malá, čím jsi chtěla být?

Ničím, …

Tys nechtěla pracovat?

Ne.

A Jity, teď chodíš do práce?

Teď mi pan ředitel sehnal, oni nám shánějí práci, oni chců abychom byli jako 

samostatní, bársco si vyřizovali a bársco si dělali, jako chodili sami ven, a učijů nás ba 

jsme si sami udělali.

Takže teď chodíš do práce?

Chodím teď na Homediku umývat nádobí na dvě hodiny.

Jak často chodíš do práce?

Jak mě to napíšů.

Takže máš rozpis a podle toho chodíš do práce?

Jo.
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A co to pro tebe znamená pracovat? Co to je práce?

Mě to baví.

A co v práci děláš?

Umývám nádobí. První oni poobědvají, já umyju nádobí, umývám ty várnice, protože 

to se vozí tady z cihelny a potom holky co rozvážají dojedou v jednu hodinu, a já 

umývám kastrolky, co vozijů pryč. 

Jak dlouho už tam pracuješ?

Já nevím.

Je ta práce pro tebe těžká?

Není. 

A je něco co ti dělá problémy? Co ti třeba nejde?

Ty várnice, to je moc těžké.

A bylo na začátku něco, co ti nešlo nebo si to zvládla?

Trošku nešlo. Třeba ten kohůtek pozvednut, abych to tam strčila.

Myslíš, že by si zvládla více práce? Chodit třeba častěji do práce?

Ne.

Takže ti to vyhovuje, chodit podle toho rozpisu třeba jen 2x za měsíc?

Jo.

Pracuješ sama, nebo na tebe někdo dává pozor?

Je tam paní co vydává obědy a pak jde dom a jsou tam se mnou holky, co taky umývají.

A je tam vyloženě někdo, kdo na tebe dohlíží?

Ne.
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Líbí se ti v práci?

Jo.

Měla jsi někdy v práci problémy? Že by na tebe třeba byl někdo z kolegů zlý?

Ne, oni jsou tam všichni hodní, jsou super.

Jity, co z toho máš, že chodíš do práce?

Mě to baví a mám za to i peníze.

Víš, kolik peněz vyděláváš?

Aj tři čtyři stovky, záleží, jak tam chodím.

Proč pracuješ?

Protože si chci přivydělat nějakou korunu.

A co si tak za ty peníze pořídíš?

Třeba cédečko, teď jsem si koupila do mobilu paměťovů kartu a takové.

A už jsi někdy předtím pracovala?

Ne.

Máš strach, že by tě mohli z Homediky vyhodit? Že bys mohla přijít o práci?

Nevím.

Chtěla bys dělat jinou práci?

Ne.

Líbí se ti tam?

Jo.



63

Když si šla do práce poprvé, podívat se a podepsat smlouvu, zjistit, co budeš dělat, 

byl tam s tebou někdo z Pohody?

Pan ředitel a Romanka byli se mnou.

Setkala ses i s člověkem, který je tvůj šéf?

Jo tam je paní Dörrová, její manžel je doktor.

A měla jsi s ní někdy problém?

Ne, ona mě nechodí ani kontrolovat.

A kdo ti našel tu práci?

Peťa.

Takže pan ředitel?

Jo.

A on ti tu práci nabídnul, že si to máš rozmyslet nebo tě nutil jít pracovat?

Ne, on mě to řekl, že jestli chcu pracovat.

Kdybys mohla dělat něco jiného, co bys dělala?

Nic, mě to baví. Ale mě baví i pomáhat starým lidem.

Takže jak ta Homedica chodí pomáhat starým lidem, myslíš, že by s to zvládla?

Jo.

A nezkoušela ses třeba zeptat, jestli by pro tebe neměli takovou práci?

Ne.

A co bys tak s těmi starými lidmi dělala?

Povídala a nalívala čaj a nakupovala a tak. My se tady o sebe tak staráme o víkendu a 

tak. Já tady pomáhám.



64

JULIE

Narozena: 1980

Diagnóza: Středně těžká mentální retardace, výrazné poruchy chování

Vzdělání: ZŠ speciální Vřesovice (bývalá pomocná škola)

Délka pobytu v Zeleném domě pohody: od 1. 6. 2007

Zaměstnavatel: Eurograzo s.r.o., Olomouc, Holická 1173/49a, 77900, provozovna 

Hodonín, Kasárenská 4, 69501

Typ pracovní smlouvy: Pracovní smlouva na dobu určitou, prodlužovaná dodatky

Pracovní zařazení: 

Pracovní doba: 3 hodiny denně/ 15 hodin týdně

Délka zaměstnání: od 11/2008 do 3/2011 

Platový výměr: 57,70 Kč/hodinu

Jak dlouho už bydlíš tady na Pohodě?

No už 4 roky.

Čím jsi chtěl být jako malý?

Já? Ve školce jsem chtěla dělat? 

A byla si někdy ve školce se podívat? Jak to tam chodí? Co se tam dělá?

Jo, tady naproti. 

Myslíš, že bys tam mohla pracovat, kdybys měla vyšší vzdělání?

Spíš ne, ty děti se mě bály.

A proč myslíš, že se tě bály?

Jsem moc velká a tlustá.

Co to pro tebe znamená práce?

Musím pracovat, jinak by nebyly peníze.
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Pracuješ nyní?

Já jsem tady, ale chodím do práce tady k podchodu. 

Co je tvá práce?

Jo, včera jsme byli pro takové letáky, to včil budeme trhat na také kůsky a dávat do 

sáčku.

A ty letáky trháte nebo stříháte?

Můžeme trhat i stříhat. Dříve jsme to dělali podle šablony, ale teď to jenom trháme. 

A potom s tím děláte co?

Odneseme to zas zpátky.

A oni z toho pak něco vyrábějí?

Jo takové košíčky.

Pro ty letáky si chodíte samy nebo chodí někdo s vámi?

Včera jsme byly samy.

Jak dlouho už pracuješ? 

Co jsem tady.

Jak často chodíš do práce?

My si pro to zajdeme a o víkendu to uděláme a na konci měsíce to zas odneseme. O 

víkendu je tu největší klid.

A uděláte to všechno najednou?

Jo najednou.

A kolik těch letáků máte?

Takový štos. (POZN. asi 20 cm)
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Je tvá práce těžká?

Ne. 

Zvládl bys více práce?

Asi jo.

Pracuješ sama nebo někdo ti pomáhá, pracuje s tebou?

No my to děláme s holkama s Pavlou a Evou.

A pracujete vždy spolu?

Jo.

Takže se vždy domluvíte, sejdete se a pracujete?

Jo.

A dohlíží na vás někdo, nebo vám někdo pomáhá? Třeba s vychovatelů?

Ne, oni jen zkontrolují, jestli je to dobře.

Jsi spokojena v práci? Baví tě to?

No že by mě to bavilo to ne, ale jde to.

Chtěla bys zkusit jinou práci?

Aj jo.

Víš jakou? Co by tě bavilo?

No bavilo by mě to třeba ve školce nebo u zvířat. Mám hrozně ráda psy. Třeba v útulku 

pomáhat. Tady je útulek, ale moc nechtěli, abych tam chodila, protože mě ten pes může 

pokousat.

Proč pracuješ?

Abych si mohla koupit oblečení a tak.
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Víš, kolik peněz dostáváš?

Ne.

A pro výplatu si chodíš sama?

Ne peníze dostává Romanka, já můžu hospodařit se dvojka stovkami jenom.

A chtěla si sama pracovat, nebo tě někdo nutil?

No chtěla bych pracovat. Musela jsem, protože jsem měla málo peněz.

Jak si získala tuto práci? Kdo ti pomohl?

Pomohla mi Romanka s panem ředitelem.

Pracovala si již předtím?

Ne.

Jaké máš vzdělání, chodila si do školy?

Chodila jsem do zvláštní, jenom. A pak jsem chodila na kurzy na Duhovku.

Co tě bavilo ve škole?

Čtení, psaní, kreslení. Počty moc ne.

Je důležité ve tvé práci mít vzdělání?

Ne, ale kdybych byla v té školce tak bych musela do školy. Na to nemám školu.

Máš strach, že bys mohla ztratit práci?

Ne.
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HELENA 

Narozena: 1988

Diagnóza: Lehká mentální retardace

Vzdělání: ZŠ praktická Vřesovice (bývalá pomocná škola), Praktická škola Kyjov

Délka pobytu v Zeleném domě pohody: od 1. 9. 2007

Zaměstnavatel: Tespra Hodonín, s.r.o., Velkomoravská 3652/91, 69501

Typ pracovní smlouvy: Dohoda o provedení práce 

Pracovní zařazení: zemědělský dělník – hrabání listí

Pracovní doba: 150 hodin

Délka zaměstnání: od 8. 11. 2010 – 30. 11. 2011, za dozoru vychovatele (chodili je 

kontrolovat)

Platový výměr: 55,50Kč/hodinu

Jak dlouho už jsi na Pohodě?

Nevím.

Čím jsi chtěla být jako malá?

Nevím.

Co to pro tebe znamená práce?

Pracovat rukama.

Pracuješ nyní?

Ne.

A pracovala jsi?

Jo. Chodila jsem do parku a hrabala jsem listí. To byla taková brigáda.

Jak často si chodila do práce?

Chodili jsme každý den, když pršelo tak ne.
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A co byla tvá práce?

Hrabala jsem listí na hromádky a oni to pak odváželi.

Jak dlouho si pracovala?

Chodili jsme na podzim od 8 do 12.

Byla tvá práce těžká?

Nebylo to těžké.

Je něco, co si v práci nezvládala? Co ti dělalo problémy?

Ne, bylo to lehké, jen jsme hrabali listí.

Zvládla bys více práce?

Jo.

Pracovala si sama nebo na tebe někdo dohlížel?

Pracoval se mnou i Pepa a byli tam i ti lidi co pracovali s náma.

A byl tam někdo, kdo na tebe dával pozor?

Ne.

Byla si spokojená v práci?

Ano, mě to bavilo.

Proč jsi pracovala? Jaká byla motivace?

Abych si mohla něco koupit, abych si vydělala peníze.

Víš, kolik peněz si dostávala?

Nevím, asi 2000Kč

Měla jsi nějaké problémy v práci? Něco co ti třeba nešlo?

Ne. To bylo lehké.
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Měla jsi někdy v práci problémy třeba s kolegy?

Ne oni byli všichni hodní. Někdy nám dali třeba aj čokoládu.

Jak si získala tuto práci? Kdo ti pomohl?

Pan ředitel ji našel a řekl, jestli nechci pracovat.

Pracoval si již předtím?

Ne.

Chtěl bys zase pracovat?

Jo.

Víš, jakou práci bys chtěla dělat? Co by tě bavilo?

Nevím, ale šla bych pracovat. 

Jaké máš vzdělání, chodila jsi do školy?

Do Kyjova na zvláštní školu a pak na pečovatelku.

A když jsi ta pečovatelka, chtěla bys tu práci třeba dělat? Pečovat?

Jo, já chodím teď na Písky, každé úterý chodím tam pomáhat babičkám. Jako 

dobrovolník. Dávám jim třeba napít a postel ustlat.

Tam nás vždycky vezmou nahoru a říkají, co mám dělat.

Je důležité pro práci mít vzdělání?

Nevím, asi ano.

Kdybys měl vyšší vzdělání, mohl bys dělat něco jiného? A chtěl bys dělat něco 

jiného?

Jo. 
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PETRA

Narozena: 1979

Diagnóza: Středně těžká mentální retardace, poruchy chování, poruchy řeči

Vzdělání: ZŠ speciální Vřesovice (bývalá pomocná škola)

Délka pobytu v Zeleném domě pohody: od 14. 9. 1998

Zaměstnavatel: Eurograzo s.r.o., Olomouc, Holická 1173/49a, 77900, provozovna 

Hodonín, Kasárenská 4, 69501

Typ pracovní smlouvy: Pracovní smlouva na dobu určitou

Pracovní zařazení: 

Pracovní doba: 3 hodiny denně/ 15 hodin týdně

Délka zaměstnání: od 1. 4. 2011

Platový výměr: 57,70 Kč/hodinu

Jak dlouho už jsi na Pohodě?

Nevím.

Čím jsi chtěla být jako malá?

Chtěla jsem vydělávat.

A čím jsi chtěla být?

Nevím.

Co to pro tebe znamená práce?

Práce je vydělávat.

Pracuješ nyní?

Nosím si práci sem. Trhám noviny.

Co je tvá práce?

Trhám noviny a oni z toho pak vyrábějí košíky. A nám dají peníze.
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Jak dlouho pracuješ?

Jen chvíli.

Je tvá práce těžká?

Není, je to lehučké.

Zvládla bys více práce?

Jo. 

Pracuješ sama nebo s někým?

Pracuju s holkama.

Jsi spokojená v práci?

Jo. Mě to baví.

Proč pracuješ?

Máme za to výplatu.

Víš, kolik peněz dostáváš?

Moc.

A co s těma penězma děláš?

Koupím si oblečení a boty třeba.

Máš nějaké problémy v práci?

Ne.

Jak si získala tuto práci? Kdo ti pomohl?

Pan ředitel a Romanka.
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Pracovala si již předtím?

Ne. Jenom tady. Ale dělala jsem, jak dělá Jitka, tam jsem umývala nádobí. Ale už mě to 

nebavilo.

A to trhání novin tě baví více?

Jo.

A měla jsi v Homedice nějaké problémy? Třeba s kolegy?

Ne.

A bylo tam něco těžkého, co ti nešlo?

Já nevím.

A v této práci je něco co ti nejde?

Není.

Chtěla bys zkusit jinou práci?

Ne, jenom toto.

Jaké máš vzdělání, chodila si do školy?

Chodila jsem od Vřesovic.

A teď jsem tady na ústavu, tady máme kroužky.

Je důležité ve tvé práci mít vzdělání?

Nevím.

Kdybys měla vyšší vzdělání, mohla bys dělat něco jiného? A chtěla bys dělat něco 

jiného?

Ne.

Máš strach, že bys mohla ztratit práci?

Ne.
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LINDA

Narozena: 1987

Diagnóza: Lehká mentální retardace

Vzdělání: ZŠ speciální Vřesovice (bývalá pomocná škola)

Délka pobytu v Zeleném domě pohody: od 1. 7. 2006

Zaměstnavatel: Restaurace Družba Hodonín, Horní Valy 3747/6, 96501

Typ pracovní smlouvy: Dohoda o pracovní činnosti

Pracovní zařazení: Pomocná síla v kuchyni

Pracovní doba: 20 hodin týdně

Délka zaměstnání: od 1. 4. 2008

Platový výměr: 48,10 Kč/hodinu

Jak dlouho už jsi na Pohodě?

Nevím, dlouho.

Měla jsi jako dítě nějaký sen čím bys chtěla být?

Ne.

Tys nechtěla jednou pracovat?

Ne.

Co to pro tebe znamená práce?

Práce, tam se musí pracovat. Když nám něco řeknou, musíme to udělat.

Pracuješ nyní?

Jo.

Co je tvá práce?

Někdy aj umývám nádobí, hrnce, dělám brambory. Někdy i chystám oblohy.

Musím talíře opláchnout a dám to do myčky, pak to zas vyskládám a oni to použitou.
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A kde pracuješ?

V Hodoníně na Družbě.

Jak často chodíš do práce?

Každý den. 

I o víkendu?

Ne.

Jak dlouho pracuješ?

To nevím.

Je tvá práce těžká?

Ne není.

Je něco, co v práci nezvládáš? Co ti dělá problémy?

Je to lehké.

Zvládl bys více práce?

Jo, určitě.

A co bys tak ještě chtěla v práci zkusit?

Vařit, třeba.

Pracuješ sama nebo na tebe někdo dohlíží?

Jsou tam kuchaři, ale já pracuju sama.

Jsi spokojena v práci?

Jo.

Proč pracuješ? Jaký je důvod chodit do práce?

Abych se nenudila. A vydělám si peníze.
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Víš, kolik peněz dostáváš?

To nevím.

Máš nějaké problémy v práci?

Nemám.

Měl jsi někdy v práci problémy třeba s kolegy?

Ne. Tam jsou všichni moc hodní.

Jak si získal tuto práci? Kdo ti pomohl?

Našel ji pan ředitel. A zeptal se, jestli ji chci.

Pracovala si již předtím?

Ne.

Chtěla bys zkusit jinou práci?

Ne. Mě to baví.

Jaké máš vzdělání, chodila si do školy?

Já chodila do pomocné a pak už nic.

Je důležité ve tvé práci mít vzdělání?

Ani ne.

Kdybys měla vyšší vzdělání, mohla bys dělat něco jiného? A chtěl bys dělat něco 

jiného?

Nevím, mně se to líbí a baví mě to.

Máš strach, že bys mohl ztratit práci?

Ne. To nevím.



77

Kdyby tě propustili, co bys dělala?

Našla bych si jinou práci, pan ředitel by mi pomohl.

Zvládla by sis najít práci sama?

Asi jo.

A kde bys ji hledala?

To nevím.

Kdo by ti mohl pomoci při hledání?

Pan ředitel.

PETR

Narozena: 1985

Diagnóza: Středně těžká mentální retardace

Vzdělání: ZŠ speciální Vřesovice (bývalá pomocná škola)

Délka pobytu v Zeleném domě pohody: od 1. 4. 2009

Zaměstnavatel: Tespra Hodonín, s.r.o., Velkomoravská 3652/91, 69501

Typ pracovní smlouvy: Dohoda o provedení práce 

Pracovní zařazení: zemědělský dělník – hrabání listí

Pracovní doba: 150 hodin

Délka zaměstnání: od 8. 11. 2010 – 30. 11. 2011

Platový výměr: 55,50Kč/hodinu

Čím si chtěl být jako malý?

Já nevím, Policajtem, ale asi to nebude ono, já beru tabletky a tak.
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Co je to pro tebe práce? Co to znamená? 

Hrabat a tak…vydělávat.

Pracuješ nyní?

Ne, teď je zima.

A pracoval si?

Ano, já a Hanka

A co jste dělali?

Hrabali listí.

A kde?

V hodoníně, tady jak je ta Bažula, ty domečky

Jak dlouho jsi pracoval?

Hodně dlouho, já už nevím, já si to nepamatuju.

Chodili jste do práce každý den?

Jo, každý den.

Bylo to těžké?

Ne,enom hromádky dělali.

A někdo potom šel a posbíral to?

No, tam bylo také velké auto, to vysbíralo.

A bylo něco, s čím jsi měl problém, co ti nešlo?

No tak v rukách jsme to nosívali.

A to ti nešlo nebo jsi to nechtěl dělat?

Chtěl, ale…
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Myslíš, že bys zvládl jít znovu teď do práce?

Kam?

Tak třeba kdyby chtěli znovu, abys šel hrabat listí nebo něco jiného dělat? Šel bys 

znovu do práce?

Můžu třeba, aj do tepla pracovat nebo tak.

A chtěl by si jít pracovat?

Ale v teple. Ne v takej zimě.

Takže práce by se ti líbila?

Jo.

A co by si tak chtěl dělat? Kromě toho, že chceš jít do tepla.

Pomáhat s papírama.

Proč si chodil do práce? Co ti to dávalo?

Protože mě to bavilo.

A dostával si nějakou výplatu?

Jo, no ano.

A to bylo dobře, když jsi měl výplatu a tím i více peněz?

Jo, no ano.

A co jsi s těma penězma potom dělal?

Něco si kupoval, nebo tak. Oblečení, trika a tak.

A víš, kolik peněz si vydělával?

Stovku a ještě víc.



80

A tys tam chodil ještě s někým tady z Pohody?

Jo ještě s Hankou.

A proč si skončil v té práci?

Protože už byla zima, tak to sbalili. Já chtěl pracovat, mě to bavilo to hrabání, ale Ruda 

říkal, že to je jen na měsíc nebo na kolik.

Takže jste v zimě skončili?

Jo.

A když bude na jaro znovu nějaká práce, půjdete zase pracovat. Chtěl bys?

Asi jo no, nevím.

A kdo Vám tu práci zařídil?

Pan ředitel.

Chodil jsi někam do školy?

Já chodil do Vřesovic, tam je pomocná škola, tak jak tady.

A teď si doděláváš tady kurzy doplňující tady na Duhové škole?

Jo no.

A co tě nejvíce baví?

Tak číst a počítat.

A tady na Pohodě děláš co?

Sedím a nudím se.

Nemáte žádné kroužky?

Ne máme ráno, ale…
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A co tě baví? 

Dílna, tady navrchu a tak.

Je důležité chodit do školy, abys měl práci?

Asi jo.

Takže kdybys měl vyšší vzdělání (více školy) měl bys větší možnost pracovat?

No, myslím, že jo.

Kdyby ti nabídl někdo práci, šel bys pracovat?

Jo šel.

A nebál by ses naučit něco nového?

Ne, jsem šikovný na prácu. Aj moja mamka se ptá „Ty máš prácu?“ Já šetřím totiž na 

nový telefon, víš?!

Takže si chceš vydělat sám, aby sis mohl koupit sám.

Jo.

Takže na jaře když bude práce, půjdeš pracovat?

Asi jo. Já chcu víc prachů. Víc vydělávat.

Nechci furt hrabat. To už mě nebavilo. Minule hrabat. Tam byla zima a furt to lítalo ty 

listy. To mě nebaví.

Takže tě to nebavilo, protože byla zima?

Jo.

A kdyby nebylo zima tak by tě to bavilo?

No ano.
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Takže pracovat rukama – manuálně ti nevadí?

Tak jako na počítači chci. Ne rukama. Na počítači mi to jde, na to su odborník. To 

umím. 

A chodil jsi do nějakého kroužku počítačů nebo do nějakého kurzu?

Nechodil. Mám počítač aj doma, všechno jsem se učil sám, z hlavy.

A kdyby ti nabídli zase na jaro hrabat listí nebo jak budou sadit kytičky, abys šel 

pracovat, šel bys?

Ne, já chci na ten počítač, kytky to vůbec.

A co ta práce jak dělají tady holky, že trhají letáky. To by tě nebavilo?

Ne.

A co jiného, kromě s počítačem bys chtěl dělat?

Nevím, hlavně v teple, ne v také zimě.

A víš, jak dlouho jsi tady na Pohodě?

Dlouho, já nevím nepamatuji si.

A nebudeš odcházet třeba do tréninkového bydlení?

No já jsem chtěl, ale kamarádka mi to vymlouvala. I Ruda chtěl.

Myslíš, že bys to tam sám zvládl?

Jo já jsem šikovný.

Zvládl by sis nachystat třeba sám jídlo?

No doma, to já umím. To zvládnu sám. Uvařit kafe, čaj. Já to nepiju, ale šikovný, to 

jako jsem. Chci pracovat v teple, to mě baví. Co mi ukážete, to já zvládnu.

Myslíš, že by sis zvládnul práci najít sám?

Hm, to asi ne.
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A kdo ti s hledáním práce může pomoci?

Peťa a Romanka.

Čekáš, že ti pan ředitel najde nějakou práci?

Hm, jo chci pracovat.

Firma EUROGRAZO s.r.o.

Iveta Fárová – jednatelka firmy a spolumajitelka

Můžete mi trochu představit vaši firmu?

To je nejtěžší otázka, jakou dostávám, je to obtížné. Zaměstnáváme výhradně zdravotně 

postižené, s tím že máme takové tři divize, v uvozovkách. Kdy máme jednu část jako 

výroba, tzn. že, vyrábíme výrobky zdravotnické, veškerý sortiment lékárniček, pak 

výrobky bezpečnostní – reflexní trička a vesty pro děti i dospělé, reflexní pásky na kola 

na invalidní vozíky, potom děláme výrobky jako dekorace do bytu- proutěné zboží, 

obrázky a zdi, dřevořezby, přívěsky na klíče. To jsou výrobky, co děláme sami.

Pak máme druhou část, tam výrobky prodáváme, nakoupíme od partnerských 

společností a prodáváme. Tam máme sortiment ortopedické obuvi, zdravých výrobků 

pro širokou veřejnost je tam třeba zdravá káva, potravinové doplňky, hřejivé polštářky 

a takové věci

A třetí oblast je oblast služeb ta má taky dvě části. Tam naši zaměstnanci kompletují 

výrobky nebo části výrobků jiným firmám tak, jak to po nás vyžadují. Spolupracujeme 

třeba s firmou, pro kterou kompletujeme věci, které se dodávají na operační sály. A 

potom máme službu kontroly nemocných, kdy vlastně zaměstnavatel má nějakou dobu 

právo kontrolovat svého zaměstnance, jestli vykonává režim pracovně neschopného, 

tak tady toto poskytujeme, aby zaměstnavatelé to nemuseli dělat sami.

Přicházíte Vy osobně přímo do kontaktu s klienty Zeleného domu pohody (ZDP), 

kteří pro Vás pracují?
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Dneska už méně než dříve, to jsem byla více v kontaktu, to se jim ta práce tam vozila. 

S tím jak nám počet zaměstnanců vzrostl, dnes jich je 61, takže je ta organizace toho 

předávání práce malinko jiná. Každopádně s nimi do kontaktu přicházím, ať už při 

předávání výplat či práce, taky při různých společenských akcích, které Zelený dům 

pořádá a kterých se účastním, protože tam máme se Zeleným domem i klienty dobré 

vztahy.

Práci klientům ZDP jste sami nabídli, nebo Vás pan ředitel kontaktoval?

To už nevím, protože už je to spousta let. Přiznám se, že netuším, ale spíš kontaktoval 

on nás. My práci nenabízíme, máme pořád seznam čekatelů, kteří mají zájem, takže 

práci nenabízíme, nemáme možnost zaměstnat, ani ty kteří ten zájem o tu práci mají.

Kolik klientů ZDP pro Vás v současné době pracuje?

Pět, teď se to měnilo, ale je jich pět.

Jste jako zaměstnavatel spokojena s prací zaměstnanců s MP (respondenta)?

Jako zaměstnavatel musíte počítat s tím, že zaměstnáváte klienty s mentálním 

postižením, tzn. nelze jim zadat jakoukoliv práci, kterou zadáváte lidem třeba s jiným 

postižením, ale vzhledem k tomu, že ty lidi znám, vím, jaké jsou jejich schopnosti nebo 

jaké je jejich omezení, tak si myslím, že ano. Občas se nám stane, že tu práci 

nezvládají, protože to je třeba nový typ práce, my si myslíme, že by to mohli zvládnout, 

ale pak to řešíme, tak že se nám ozvou, buďto paní Kociánová nebo pan Srnec a 

řeknou, že je tam takový problém nebo takové omezení a dáme jim jinou práci nebo se 

snažíme, aby se to naučili nebo vyzkoušeli. U nás je výhoda, že je té práce docela dost, 

takže jsme schopni přizpůsobit typ práce typu postižení klienta. Máme tady lidi na 

vozíčku, klienty, kteří jsou téměř slepí, takže fakt jsme schopni tu práci přizpůsobit. 

I přesto, že zaměstnáváte pouze lidi s postižením, zeptám se: Myslíte, že dokáže 

odvést stejně kvalitní práci jako jedinec bez postižení?

Jednoznačně bohužel je to tak. Člověk bez postižení, neřekla bych lépe, ale rychleji. 

Jednoznačně by byla vyšší produktivita té práce, nicméně máme to nastaveno tak, aby 

nám to vystačilo, a chceme zaměstnávat jen tyto lidi.
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Měl nebo má některý respondent nějaké problémy při vykonání své práce?

To asi řeknou oni. Vím, že nějakou práci nechtěli, že se dělá špatně. To jsme se jim 

snažili vyjít vstříc. Nicméně když je ta práce potřeba udělat a věděli by jsme, že tu práci 

zvládají a jen se jim nechce, tak by ji museli udělat. Ale to se snad ani nenastalo.

Kdyby ta situace nastala, jak byste to řešili?

Já myslím, že kdybychom  věděli, že tu práci zvládnou, potřebovali ji udělat a měli 

vytížené jiné zaměstnance a nemohli jim nabídnout jinou alternativu, tak by jsme to 

řešili asi s panem Srncem nebo paní Kociánovou, aby se jim snažili vysvětlit, že je 

potřeba to udělat.

Tím, že se specializujete jen na klienty se zdravotním postižením, jaké to má pro 

firmu výhody?

Žádné, spíš v současné době spíš nevýhody. Možná je to trochu nadnesené, ale 

v současné době náš státní systém fungování je nastaven tak, že je to spíš boj 

s větrnými mlýny a neustálé házení klacků pod nohy ze strany státu. Jsou skutečně dny, 

kdy mám chuť tu firmu zavřít a jít pracovat s lidma normálníma, tzn. bez postižení, 

protože někdy toho mám opravdu plné zuby. Ale já pracovala spoustu let na vedoucích 

pozicích v různých firmách. Ale tuto práci jsem začala dělat, protože jsem opravdu 

chtěla dělat s těmato lidma a chtěla jsem jim umožnit, aby měli plné uplatnění a nebyli 

jen v takových klasických pracovních dílnách, ale ve skutečné obchodní společnosti, 

aby se dostali do toho reálného světa fungování firem a aby jim to dávalo nějaký smysl 

a aby to dávalo smysl i mě. Takže i když mám opravdu takové stavy, že je to hrůza, tak 

to dělám dál protože chci.

Jaká je podle Vás motivace respondentů k tomu, aby pracovali?

To se asi taky musíte zeptat jich. Já osobně si myslím, že ten pocit, že něco dělají, co 

má smysl, že dostanou za to zaplaceno. Oni si taky rádi něco koupí, že jo, něco co 

chtějí navíc A mají hroznou radost, když za to dostanou ty penízky. A myslím si i to, že 

sem můžou přijít si popovídat a v podstatě mají pocit, že jsou v něčem výjimeční. Já si 

myslím, že to je vůbec největší motivací těch lidí se zdravotním postižením - ten pocit, 

že jsou potřební. A že hlavně mají kolem sebe kolegy a spolupracovníky a můžou to 
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spolu probrat, že začnou mít normální starosti a vypadnou z toho koloběhu doktor a 

posudková. 

Jaké je platové ohodnocení pracovníků?

Je to nastavené, že mají hodinový plat.

Jak to hodnotíte, když tu práci dělají na ZDP?

My to nedokážeme přesně ohodnotit. Zhruba tak, že je to práce, kterou dělali lidé tady. 

Tak určitě to nezabere úplně plný počet hodin, ale mají to nastavené tak, že za 

odvedenou práci za ten měsíc, kdy mají určité množství práce, které je podle nás 

přiměřené na ten daný měsíc, dostanou přiměřenou mzdu. Ona není vysoká, je 

samozřejmě přizpůsobená i tomu množství, je to spíš přivýdělek. Oni tady pracují na 3 

hodiny denně. Není to klasický pracovní poměr ve smyslu odpracovaných hodin a té 

mzdy.

Myslíte, že pro lidi s mentálním postižením je důležité vzdělání při hledání práce? 

Třeba praktické školy, učiliště nebo kurzy? 

Přijde na to. Já to nedovedu posoudit z jednoduchého důvodu a to že i když jsem 

pracovala v běžných firmách na vyšších pozicích, kdy jsem třeba přijímala 

zaměstnance, mě nenajímalo vzdělání, spíš co ten člověk umí, jaký má potenciál, co je 

chopen a ochoten té práci dát.

Kurzy třeba ano, ale s tím že by byly zaměřená na zvládání té dané odbornosti v té dané 

práci. Teď je otázka jestli kurz nebo jestli věnujete čas tomu, abyste toho člověka 

zaškolila a naučila ho tu práci. Pokud ten člověk chce a je to v jeho možnostech, tak se 

tu práci naučí a dělá to dobře i bez papíru. Pokud ten člověk bude mít 10 papíru a 10 

škol a nechce tu práci dělat, nebaví ho to, tak je mu to úplně k ničemu. Tak to vnímám 

já. Ale ne všude to tak je.

Co může lidem s MP podle Vás činit největší problémy při hledání práce? Co je 

pro ně největší překážkou, bariérou?

Já si myslím, že předsudky, pořád ještě dneska. Pořád, byť se o tom hovoří, že nejsou, 

tak ve společnosti pořád jsou. A já sama vím, že spousta lidí z mého okolí, byť nemá 
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předsudky v tom smyslu, že by si říkali, že tohle to ne, spíš neumí s těma lidma 

komunikovat. Ne že by nechtěli, ale neumí to. Zejména lidi co jsou třeba straší, protože 

v té době byli lidé nejen s mentálním, ale i jiným postižením izolováni od společnosti. 

Já si pamatuji, když jsem poměrně mladá, se poprvé v zahraničí setkala s člověkem na 

vozíku, tak mě samotné bylo trapně, protože já sama nevěděla, jak sem mám tvářit, jak 

komunikovat, protože jsem to nikdy neviděla. A myslím si, že tady tohle je pořád někde 

v těch lidech především starších zakořeněno, že neví jak, neumí s nimi jednat a neumí 

s nimi hovořit a z tohoto důvodu mají i taková, byť by třeba chtěli, a nemají už 

předsudky v klasickém slova smyslu, tak mají obavu, že by s nima neuměli v té firmě 

komunikovat. To si myslím, že bude takový největší problém. Možná jsou i jiné, ale 

tohle považuju opravdu za takový největší problém. 

Restaurace Družba Hodonín

Provozní restaurace paní Crlíková

Jste jako zaměstnavatel spokojen s prací vašeho zaměstnance s MP 

(respondenta)?

Ano, ona je bezproblémová. Musí se jí říct, co má dělat, když dělá něco špatně, ale 

jinak je ochotná to udělat. Neřekne, že to neudělá. Když dělá něco špatně tak jí řeknu, 

jak to má udělat a jde to. 

Myslíte, že dokáže odvést stejně kvalitní práci jako jedinec bez postižení?

Já myslím, že ano. 

Měl nebo má respondent nějaké problémy při vykonání své práce?

Ona je takto šikovná, musí se jí říct a ukázat, když dělá něco špatně. Ale ona chce 

pracovat i víc, třeba zeleniny. Je šikovná.

Musí mu pomáhat spolupracovníci? 

Já myslím, že ne.
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Musí se na respondenta při práci více dohlížet než na zaměstnance bez postižení?

Musíte si ji trochu všímat, ale nemusí za ní nikdo stát a říkat jí. Když dojde do práce, už 

ví co má dělat. Za tu dobu už to zná, nemusí se ptát, co má dělat. Automaticky jde.

Bylo na počátku jejího zaměstnání ji více pomáhat nebo na ni dohlížet, než se 

zacvičila?

Bylo to trochu potřeba, my jsme měli třeba dvě ty holky na zkoušku. Spíš si Lenka 

řekla, že chce dělat sama. Že se jí to nelíbí s tou druhou holkou. Ony měly za ten plat 

dělat dvě, ale Lence se to nelíbilo a nám to taky nevyhovovalo, tu druhou bylo potřeba 

více hlídat. Takže Lenka si dupla a řekla, že to bude dělat sama. Ona je ochotná takto

přijít, i když máme nějaké akce, chce zůstat déle. 

Vidíte nějaké výhody v zaměstnávání lidí s postižením? A pokud ano, jaké?

Myslím, že ne. My ji bereme jako normálního zaměstnance, né jako mentál

Jaké jsou nevýhody?

Taky žádné nevidím.

Má nebo měl respondent nějaké problémy se spolupracovníky?

Myslím, že vůbec ne. Už je tady dlouho a nikdy jsem neslyšela, že by s ní třeba někdo 

nechtěl dělat nebo tak.

Chodí respondent do práce rád, s chutí a v čas?

Určitě ano. Ona se sem těší, nechce jezdit ani na výlety, ona nechce, chce jít do práce.

Chodí respondent do práce včas, nebo bývá třeba zvýšená absence, že je nemocná?

Ne. Když jde k lékaři tak z Pohody zavolají, ale jinak ne. Že by chyběla víc to ne.

Jaké je podle Vás motivace respondenta k tomu, aby pracoval?

Já si myslím, že peníze, to hlavně, má možnost si koupit, chodí k holiči. A taky je 

v kolektivu, je mezi jinými lidmi. Víc jí to přináší.
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Jeho platové ohodnocení odpovídá platu, který dostane jedinec bez postižení za 

stejnou práci?

Ano. Nemá menší. 

Má na výkon respondentova zaměstnání vliv jeho vzdělání?

To nevím, to nejsem schopna posoudit, nevím jaké má vzdělání. Je fakt, že občas něco 

neví, ale je samostatná a v této práci je šikovná. Ví, kdy má přijít a do kdy tu je.

Co podle Vás dělá lidem s MP největší potíže při hledání práce?

Já nevím. Asi záleží na hloubce toho postižení i na tom jestli jsou více mezi normálními 

lidmi. Asi nejvíc ta hloubka, neumí si říct co chcou a nechápou, co se po nich chce.

Bc. Romana Kocianová, sociální pracovnice ZDP

Vy jste sociální pracovnice tady v zařízení, jakým způsobem přicházíte do styku 

s klienty? V čem jim pomáháte?

Oni si rádi přijdou popovídat, že je něco trápí, mají nějaké starosti, nebo naopak mají 

z něčeho radost, na něco se těší, nebo mají nějaké ty vztahy, to jako chtějí tak řešit. Spíš 

se chtějí svěřovat, to sem teda fakt proudí. Někteří sem chodí míň, někteří to 

nepotřebují a někteří teda permanentně jsou tady každý den tak prohodit pár slov.

Pomáhám spíše, co se týká administrativy, jdeme spolu na poštu, vyřizovat. A tak. Do 

něčeho nejsou až tak zapojeni co já jim dělám, co se týká financí a pak co se týká toho 

zaměstnání, oni si řeknou, že mají zájem a pak to řešíme s panem ředitelem. 

S jakými problémy se mohou setkat Vaši klienti při pracovním začlenění? Na jaké 

problémy mohou narazit?

Myslím, že sami úplně by nezvládli si zaměstnání najít, takže potřebují další osobu, 

která jim to pomůže zprostředkovat. Někdy si ani nedokáží představit a rozmyslet, co 

by vlastně chtěli dělat. To je tím že mají to mentální postižení a tím že tady je dost 
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vysoká nezaměstnanost. Takže si tu práci nejsou schopni sami najít, to se tady ještě 

nestalo, aby si našel klient práci sám.

Dále to závisí na tom, zda ti ostatní zaměstnanci mají taky nějaké postižení, nějaký ten 

handicap, takže to prostředí je pro ně na jednu stranu lepší a jsou tolerantnější, když 

jsou z nějaké podobné skupiny. Takže ve vztahu k těm ostatním zaměstnancům by 

mohli vzniknout nějaké konflikty. 

Určitě také je problémem rychlost jak se dokáží zaučit, jak je ten zaměstnavatel 

tolerantní vůči tomu handicapu. Určitě potřebuje ten člověk s postižením dohled. Takže 

není tolik šancí, aby si našel práci, potřebuje k tomu vytvořit podmínky.

Jakým způsobem si hledají vaši klienti práci? Kdo jim při tom pomáhá?

Je to především díky kontaktům pana ředitele, díky přátelům, kteří působí v různých 

firmách, a ty on oslovuje. Dříve byla firma Orfiteus ti nás oslovili sami, tam klienti 

navlékali korálky. Ale hlavně tedy využíváme kontaktů pana ředitele Srnce – Crlíkovi i 

Tespra bylo přes jeho kontakty.

Jakým způsobem vybíráte tu práci pro klienty?

První jsme rádi, když najdeme nějakou práci, potom podle toho jaké je povahy 

rozhodujeme, kteří klienti by vyhovovali tomuto místu. A samozřejmě to s nimi 

konzultujeme, jestli mají zájem. Pokud nemají tak je do toho netlačíme, musí být 

prvotně zájem ze strany klienta, aby nebyla smlouva připravena a klient si to rozmyslel, 

což už se nám také stalo.

Chtějí vaši klienti sami pracovat? Zajímají se aktivně o možnost pracovat?

Tak třeba Pepa má velký zájem, ale má své určité představy, tady jsou trochu nereálné. 

Není to tak že by se sami úplně hlásili, to ne. Protože to byl ústav sociální péče pro 

mládež, tak jsou tady už dlouho a dříve ten trend toho zaměstnávání těchto lidí nebyl, 

tak si zvykli na ty své služby a ten komfort co tady mají a občas je problém aby si sami 

po sobě uklidili. 
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Je potřeba klienty k práci přemlouvat, nějak motivovat?

Občas tento problém máme. Oni si to představují idealisticky, že budou vydělávat, 

představují si tu prestiže, toho že budou zaměstnaní, ale pak třeba vidí to, že druzí 

dělají jiné aktivity a oni musí pracovat, tak to pak třeba odmítají. Stává se to poměrně 

často, že je musíme motivovat, tam je největší motivací asi ta finanční stránka, že si 

mohou koupit něco navíc.

Co je podle Vás největší motivaci k práci u vašich klientů?

Ty peníze určitě, že budou mít víc peněz, budou si moc koupit víc věcí. Tím že mají ten 

ID, zaplatí úhradu a zbude jim pár korun a z toho si platí léky, oblečení, různé aktivity, 

takže se stává, že jim nic nezbývá.

Měli jste někdy problém, že by klient byl nadšený z práce, nastoupil tam a po 

nějaké době tu práci nechtěl dělat?

To se nám stalo, třeba když kluci z denního stacionáře stříhali návleky, pak je to 

přestalo bavit a dělali to za ně zaměstnanci, takže takto to nemá smysl. Nebo třeba 

místo té Jany nastoupila ta Pavlínka. A ta to už bere opravdu zodpovědně. Tu Janu už 

nemotivovaly ani peníze. 

Jak takovou situaci řešíte?

Snažíme se to nehrotit, neukončit tu smlouvu. Snažíme se klienta motivovat, že mu i 

někdo pomáhá, ale pokud to k ničemu nevede a on to dělat nechce, ukončíme to a 

snažíme se práci nabídnut někomu jinému.

Kolik je v zařízení v současné době zaměstnaných klientů?

V Eurograzo 3 kluci, 2 holky, pak jedna u Crlíka a Jitka. Takže 7. Bývalo zaměstnáno 

9.

Jaké máte zkušenosti s těmito zaměstnanými klienty? Chtějí pracovat, baví je 

práce? 

Třeba Lenky si na to zvykla, má ráda ten kolektiv, zvykla si, vyděluje se z kolektivu 

našich klientů a začleňuje spíše mezi ty své spolupracovníky, u ní jde říci, že je plně 
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zaměstnaná. U těch ostatních, co si chodí pro práci a dělají to tady a nezabere jim to 

tolik času, dělají to rádi, chodí si i pro práci navíc. Takže jsou určitě rádi, že pracují.

Setkali jste se někdy s nějakým problémem v práci u některého zaměstnaného 

klienta? Třeba problémy se spolupracovníky?

Asi ani ne. Spíš možná někdy Lenka řekla v náznacích, ale nesetkali jsme se s žádným 

vyhroceným konfliktem.

Proč se snažíte své klienty zaměstnávat?

Myslím si, že si pak klienti sebe víc váží, přivydělají si. Ale hlavně se tím snažíme plnit 

poslání naší organizace, co nejvíce začlenit ty klienty do té běžné společnosti a prospěje 

jim to. Když se tady nudí, vznikají konflikty, je to lepší aby šli do společnosti, než ty 

aktivity v zřízení a samozřejmě přispějí do systému v rámci svých možností.

Co jim to zaměstnání přináší?

Tak samozřejmě to finanční ohodnocení. Myslím, že se jim zvedne sebevědomí, tím že 

se setkávají i s dalšími lidmi se jim rozšíří obzory. Tady jsou tak trochu zakonzervovaní 

s těmi lidmi co tady jsou stále, chodí sem i pořád stejní pracovníci, takže potkají 

někoho jiného, dozvědí se nové věci, dostanou se do jiného prostředí. To si myslím, že 

jim přinese hodně. I ti ostatní klienti se pak na ně dívají jinak. I když nad tou prací 

někdo někdy ohrnuje nos, určitě to tady nějakou prestiž má.

Máte klienty, kteří pracovali a z různých důvodů skončili (např. konec pracovní 

smlouvy), jak se s touto ztrátou zaměstnání tito klienti vyrovnávají?

Tak Pepa by třeba rád pracoval dál, někdy se nudí, nevyhovuje mu až tak ta práce 

v těch skupinách, asi v tom nevidí takový význam a přínos. Chtěl by být užitečnější, rád 

pomáhá, je šikovný. Jemu by ta práce prospěla. Hana byla zvyklá chodit do školy, pak

byla chvíli v té práci, tak jí to až do toho života tak nezasáhlo, nebyl to žádný šok. S tím 

Pepou to j horší on pak z dlouhé chvíle vyvolává konflikty.
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Spolupracujete při hledání práce s úřadem práce nebo nějakými pracovními 

agenturami?

Ne, všechno opravdu sehnal pan ředitel přes své kontakty. Je možné, že on komunikuje 

i s ředitelem ÚP, ale nevím konkrétně o té spolupráci.

Stalo se, že si klient sám našel práci?

To ne.

Jaké máte zkušenosti se zaměstnavateli? Jaké je spolupráce s nimi? Informují Vás 

zaměstnavatelé o průběhu práce vašich klientů?

Spolupráce je hodně dobrá. Homedica je také sociální služba, takže ze začátku než si na 

Jitku zvykli, museli jsme ji usměrňovat, ona je taková srdečná, všechny chce objímat. 

Teď už komunikujeme spíš o tom, kdy má přijít.

S Eurograzem je dobrá spolupráce, často si telefonujeme, chodíme pro smlouvy. S tím 

panem Crlíkem je to super, ona tam chodí sama. Teď jsme jen řešili nějaké oblečení do 

kuchyně, ale to jsou spíš běžné věci. Mezi řečí se zeptáme, jestli jsou pokojeni. A 

myslím, že oni by sami řekli, kdyby byl s klienty nějaký problém.

Jaký je podle Vás přínos pro zaměstnavatele, že zaměstnávají tyto klienty 

s mentálním postižením?

Některé ty firmy na to dostávají asi dotaci. Řekla bych, že je to pro ty firmy i 

zkušenost, tito klienti nevyžadují takovou vysokou mzdu. Taky že ti zaměstnanci mají 

osobní zkušenost s těmito lidmi.

Většina klientů ZDP byla vzdělávána na bývalých zvláštních a pomocných 

školách, myslíte, že tato úroveň vzdělání je dostačující pro získání zaměstnání a je 

perspektivní pro zaměstnavatele?

Je to takový ten základ, teď se klade důraz na vzdělávání, myslím, že by bylo fajn, 

kdyby klienti, kteří by měli zájem a také stačili na to svými schopnostmi, měli možnost 

chodit se dál vzdělávat. Hanka a Radka chodily do praktické školy, jim to prospělo. Ale 

při tom hledání práce bych řekla, že by měla výhodu oprati klientům od nás, kteří 
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nemají další vzdělání. Nejsem schopna posoudit, jak by to bylo přínosem oprati třeba 

běžným zájemcům o práci s třeba střední školou.

Jsou zde klienti s vyšším vzděláním, např. učňovské oboru, praktické školy?

Ano, máme dvě klientky, které si vloni dokončili praktickou školu v Kyjově obor 

pečovatelka. Ale v současnosti práci nemají.

Existuje v naší republice nějaký program nebo společnost, která se snaží pomáhat 

lidem s mentálním postižením v zaměstnávání?

To nevím, slyšela jsem o nějaké společnosti v Krnově, ale jinak nevím. Ale určitě by to 

bylo přínosem, nějaké ty tréninkové programy, ale muselo by to být opravdu intenzivní, 

aby získali ti klienti zkušenosti pro ten otevřený pracovní trh.




