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Anotace

Téma: Možnosti zaměstnávání lidí se schizofrenií

Tato práce se zabývá zaměstnáváním lidí se schizofrenií a přínosem zaměstnání 

pro lidi s tímto onemocněním. 

Teoretická část práce popisuje onemocnění schizofrenie, stigma a předsudky 

spojené s tímto onemocněním, význam zaměstnání pro lidi s duševním onemocněním, 

dále se zabývá pracovní rehabilitací, především pak podporovaným zaměstnáním, 

zmiňuje se také o nestátních neziskových organizacích, které pomáhají lidem se 

schizofrenií v přípravě a následném hledání zaměstnání.

Pro výzkumné šetření jsem využila kvalitativní strategii – polostrukturovaná 

interview, vedená s uživateli služby podporovaného zaměstnání a přechodného 

zaměstnání. Na základě rozborů těchto rozhovorů se snažím odpovědět na otázky

ohledně významu zaměstnání pro lidi se schizofrenií. 

Cílem mé bakalářské práce je najít odpověď na výzkumnou otázku jak důležité 

je zapojení lidí se schizofrenií do běžného života a to především prostřednictvím 

nalezení vhodného zaměstnání. 

Klíčová slova

zaměstnávání lidí s duševním onemocněním, schizofrenie, stigma a předsudky, 

pracovní rehabilitace, tréninková pracoviště, nestátní neziskové organizace. 



Summary

Topic: Employment of people with schizophrenia

This bachelor thesis deals with employing people with the schizophrenia and its 

benefits to them.

The theoretical part of the work describes schizophrenia, the stigma and 

prejudice associated with this disease and the importance of employment to people with 

mental illness; it also examines rehabilitation employment, especially supported 

employment, and mentions also a non-profit organization that helps people with 

schizophrenia to prepare and search for the employment.

For my research, I used a qualitative strategy - semistructured interviews with 

the recipients of supported and temporary employment. Based on the analysis of these

interviews, I try to answer questions about the importance of employment to people

with schizophrenia disease.

The aim of my bachelor thesis is to answer the research question: How important 

is to involve people with schizophrenia in daily life, especially by finding a suitable job.

Keywords

employing people with mental illness, schizophrenia, stigma and prejudice,

rehabilitation employment, training workplace, non-profit organization.
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Úvod

Před nedávnou dobou jsem docházela jako dobrovolnice-terapeutka do Centra 

denních aktivit občanského sdružení ESET-HELP. Zde jsem vedla výtvarnou dílnu pro 

lidi s dušením onemocněním. Uživateli služeb jsou zde především lidé se schizofrenií,

ale i s jinými dušeními nemocemi jako jsou deprese či porucha osobnosti. Téma duševní 

nemoci mne zajímá již řadu let, nějakou dobu jsem strávila na praxi v Psychiatrické 

léčebně v Bohnicích, a to ve výtvarném ateliéru, většinu času jsem pak působila 

u dětských pacientů. Po ukončení studia na VOŠ pedagogické a sociální jsem začala 

pracovat na dětské psychiatrii v Krči jako vychovatelka. Téma duševní nemoci mi není 

vzdálené ani nyní, kdy pracuji v Domě Přemysla Pittra pro děti. Jedná se o zařízení pro 

děti vyžadující okamžitou pomoc. Často jsem se i zde setkala s duševní nemocí, ať už 

u rodičů dětí či přímo u dětí s počátečními příznaky nemoci. 

V současné době žiji v městské části Praha 11, kde podle demografické statistiky 

Městské části Prahy 11 z 1. 1. 2010 žije 78 679 obyvatel. Dle statistiky udávající, že

těžkou duševní nemocí trpí 4-6 % naší populace, 0,2 -1 % konkrétně schizofrenií

(Vágnerová, 1999), by znamenalo, že zde na Praze 11 žije 3 000 – 4 000 lidí s duševním 

onemocněním. Je to velké číslo a jistě si všichni umí představit, že je těžko myslitelné 

pracovat v rámci sociální práce s tolika lidmi. Další otázkou je, kolik z těchto lidí má 

o pomoc vůbec zájem. A já si kladu ještě další otázku, kolik z těchto lidí je schopno 

pracovat a kolik pracovních míst se pro takový počet vlastně nabízí?

Když jsem docházela na výtvarná setkání do Centra denních aktivit, uvědomila 

jsem si, že je pro lidi zde jakýmsi útočištěm. Lidé s duševním onemocněním si zde 

hledají přátele, tráví zde většinu svého volného času. Zároveň se ale někteří z nich

schovávají před světem. Někteří z přítomných byli při činnostech aktivní, jiní se naopak 

skoro nezapojovali. Ti, jak jsem zjistila později, aktivní nebyli ani v jejich soukromém 

životě. Začala jsem si tedy klást otázku, jak je pro ně důležitý svět kolem, zapojení se 

do společnosti zdravých, jak je pro ně důležité zaměstnání, každodenní povinnosti, 

vytváření nových vztahů. Proto jsem si vybrala ke zpracování mé bakalářské práce téma 

zaměstnávání lidí s duševním onemocněním, kde se chci zaměřit na menší skupinu lidí, 

a to duševně nemocné s diagnózou schizofrenie. 
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1 Vymezení cílů práce

1.1 Výzkumné cíle

Mým cílem je prozkoumat, jak důležitou roli hraje zaměstnání v životě lidí se 

schizofrenií, jaké zaměstnání se těmto lidem nabízí, je-li pro ně snadné udržet si 

zaměstnání, jaké jsou s touto nemocí spojeny problémy právě při hledání práce a dále 

při její realizaci. Kladu si za cíl prokázat důležitost jejich zapojení do běžného života, 

a to především prostřednictvím nalezení vhodného zaměstnání, kde probíhají sociální 

interakce různého druhu. Tyto interakce jsou pro každého velmi důležité, nejen pro lidi 

s duševním onemocněním. Zaměstnaný člověk se schizofrenií nemá pocit vyčlenění ze 

společnosti. Může navazovat kontakty se zdravými lidmi. Nepohybuje se pouze 

v prostředí lidí s podobnými problémy.

1.2 Zamýšlený přínos výzkumného šetření

Přínos této práce vidím v tom, že může přiblížit problematiku zaměstnávání lidí 

se schizofrenií nejen studentům, sociálním pracovníkům, ale také potenciálním 

zaměstnavatelům. Ti především by měli vědět, jak vnímají lidé se schizofrenií otázku 

zaměstnávání, aby lépe pochopili jejich těžkou životní situaci. Aby se nebáli tyto lidi 

zaměstnávat a také, pokud by se tak rozhodli, aby mohli pro ně připravit vhodné 

pracovní prostředí, aby se cítili dobře a mohli tak docházet pravidelně do zaměstnání. 

Důležitost této práce vidím i v tom, že zkoumání daného problému obohatí také mě 

samotnou. Především proto jsem si zvolila dané téma, abych si sama odpověděla na 

otázku jak důležitá práce je pro lidi se schizofrenií, pro lidi, s kterými jsem měla 

možnost se setkávat v občanském sdružení ESET-HELP.

1.3 Stanovení hypotéz

 Lidé se schizofrenií, kteří práci mají, mají větší subjektivní pocit užitečnosti než 

ti lidé se schizofrenií, kteří práci nemají.

 Díky neúspěchům při hledání zaměstnání, které se váže na jejich nemoc, ztrácí 

lidé se schizofrenií postupně motivaci k dalšímu hledání práce.
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 Lidé se schizofrenií si myslí, že zaměstnavatelé mají předsudky vůči tomuto 

onemocnění, a proto člověka se schizofrenií raději nezaměstnají.

 Nezaměstnaní lidé se schizofrenií se na rozdíl od zaměstnaných lidí s tímto 

onemocněním cítí osaměleji, izolují se od společnosti, nemají dostatek 

sociálních kontaktů a jsou často závislí na své rodině a její pomoci.

Pro potvrzení či vyvrácení stanovených hypotéz jsem vytvořila otázky pro 

rozhovor s lidmi se schizofrenií, tyto otázky budou zodpovězeny a zpracovány v části 

metodologické. K potvrzení hypotéz mi také posloužilo několik rozhovorů se sociálními 

pracovníky, kteří pracují s lidmi s duševním onemocněním (blíže viz. kap. 4.4).

1.4 Cílová skupina 

Cílovou skupinou jsou lidé trpící schizofrenií, a to lidé v produktivním věku. 

Rozhovory budou cíleně zaměřeny spíše na lidi zaměstnané nebo ty, kteří mají se 

zaměstnáním nějaké zkušenosti. Schizofrenie “vyřazuje značnou část postižených časně 

z produktivního života společnosti a způsobuje přímé (léčba) i nepřímé (ztráta 

společenského uplatnění) hospodářské škody.“1

Jak píše Češková: „Schizofrenie přes veškerý pokrok zůstává na prahu nového 

tisíciletí záhadným postižením nejkomplexnějšího lidského orgánu – lidského mozku.“2

1.4.1 Schizofrenie

Podle Psychologického slovníku je schizofrenie definována jako „pojem 

používaný pro celou skupinu psychóz charakterizovaných ztrátou smyslu pro reálný 

svět, ponořením se do vlastních fantazií, halucinací, příp. bludů, které jsou pro jiné lidi 

nesrozumitelné; obraz choroby je velmi rozdílný, neexistují dva stejní pacienti. 

Nemocný nejčastěji podléhá rychlým změnám nálad, chová se nespolečensky, nedává 

najevo city, podléhá bludům a halucinacím, není si ničím jistý, emoce jsou nepřiléhavé 

                                                

1
Zvolský, P. a kol.: Speciální psychiatrie. Praha: Karolinum 2005. ISBN 80-7184-203-6, s. 68

2 Češková, E.: Schizofrenie a její léčba. Praha: Jessenius Maxdorf 2005, ISBN 80-7345-056-9, s. 1
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k situaci, myslí i mluví zmateně, bez souvislosti, cítí, že jedná pod vlivem myšlenek 

někoho jiného, mění se v loutku, robota, nesoustředí se, není schopen plánovat, 

cílevědomě jednat, zařizovat si správně běžný život“3. Někdy si lidé představují 

duševně nemocného jako někoho s mentálním postižením. Je však pouhým 

předsudkem, že lidé trpící schizofrenií jsou méně inteligentní, inteligenční kvocient (IQ)

je zachován. Toto duševní onemocnění má pozitivní (bludy, halucinace), negativní 

(samotářské chování, slabá motivace) a kognitivní symptomy (zmatení myšlení). Jejich 

kombinace je různá (Objevte cestu, jak jít dál, 2007). Schizofrenie se projevuje, jako

epizodické onemocnění tzn., že se objevuje v psychotických krizích „atakách“ nemoci 

či posléze v opakováních nemoci - relapsech. Během ataky dochází k rozvoji příznaků 

psychózy a je potřeba léčit pomocí medikamentů. Tato období jsou střídána fázemi 

zlepšení, kdy je zdravotní stav stabilizován a nemocný se vrací ke svému běžnému 

životu - remise (Praško, 2001). Toto velmi komplikuje život danému člověku, opětovně 

se ocitá v léčebnách, ztrácí kontakt se svými blízkými a samozřejmě to také komplikuje 

podmínky pro výkon práce. 

Onemocnění schizofrenie se vyskytuje poměrně často, u 0,2 -1 % populace, což 

znamená, že onemocní přibližně jeden člověk ze sta (Vágnerová, 1999). Tato nemoc má 

stejné zastoupení v různých kulturách i kontinentech. Onemocnění se vyskytuje stejně 

často u mužů a u žen. Začátek schizofrenního onemocnění začíná v mladém věku, u 

mužů nejčastěji mezi 15 až 25 lety a u žen nejčastěji mezi 25 až 35 lety. Zřídka dochází 

k onemocnění náhle a nečekaně (Praško, 2001). Onemocnění může předcházet různě 

dlouhé období několika měsíců až let, kdy se člověk postupně mění, svět se pro 

nemocného postupně začíná stávat nesrozumitelným, nemocný se začíná viditelně 

měnit, hůř komunikuje, uzavírá se do svého světa, mluví nesouvisle, nesrozumitelně, 

sám pro sebe, dělá podivné rituály, bývá podrážděný, ztrácí původní zájmy či 

experimentuje s drogami. Je velmi důležité včasné rozpoznání nemoci a její léčba. Je 

známo, že třetina nemocných se úplně uzdraví, u druhé třetiny se nemoc čas od času 

vrátí a třetina onemocnění má průběh chronický (Praško, 2001).

                                                

3 Hartl, P., Hartlová, H.: Psychologický slovník. Praha: Portál 2004, ISBN 80-7178-303-X, s. 534



12

Důležité je také připomenout, že u tohoto onemocnění je vysoké riziko

sebevražedného jednání. „Až 10 % nemocných schizofrenií spáchá sebevraždu.“4 Tito 

lidé se neustále potýkají s překážkami, které jim život nastoluje. S touto nemocí se pojí 

mnoho dalších specifik, která mohou dotyčnému bránit v plném zapojení se do běžného 

života. Je jimi např. pomalejší pracovní tempo, vyšší míra nemocnosti, obtížnější 

zvládání stresu, neschopnost pracovníka soustředit se po delší dobu, poruchy jednání, 

což je např. oslabení vůle, menší výkony a výdrž, problémy s plánováním apod. 

(Rytmus 2005). „Objevují se také velmi silné emoce. Schizofrenní lidé mají obvykle jen 

málo vztahů k lidem.“5 Kromě toho může být přítomno mnoho dalších příznaků 

nespecifických pro toto onemocnění, je to např. nespavost, úzkost, podrážděnost 

(Češková, 2005). „Onemocnění má sklon k chronickému průběhu a často vede k trvalé 

invaliditě, celosvětově patří mezi deset nejvýznamnějších příčin úplné invalidity.“6 Jsou 

to jistě všechno ne příliš dobré předpoklady k tomu, aby mohli tito lidé žít 

plnohodnotný život. Nesmíme ale zapomínat, že tito lidé chtějí žít opravdově a nebýt 

izolováni od okolního světa.

1.4.2 Společenská izolace a stigmatizace lidí se schizofrenií

Většinová společnost se domnívá, že lidé se znevýhodněním jsou lidé, kteří 

nemají smysl pro humor, jsou nešťastní, nezažívají úspěchy, nemohou sexuálně žít nebo 

se bavit. Lidé, kteří nerozumí odlišnostem, mohou propadat strachu, odporu či nejistotě. 

Pokud ještě k tomu znevýhodněný člověk nemůže z nějakých dalších důvodů naplňovat 

normy, na kterých si společnost zakládá, velmi snadno může dojít k sociálnímu 

vyčleňování takového člověka (Slowik, 2007). Lidé s duševním onemocněním se tak 

snadno dostávají do společenské izolace. Jedním z důvodů může být také častá 

hospitalizace, pak je mnohem těžší navracet se zpět do již vytvořených vztahů. Vazby 

jsou zpřetrhány, člověk ztrácí určité postavení ve společnosti. Nemocný dostává 

                                                

4
Praško, J. a kol.: Psychotická porucha a její léčba. Praha: Maxdorf 2001, ISBN 80-85912-65-1, s. 25

5
Dorner, K., Plog, U.: Bláznit je lidské. Praha: Grada 1999, ISBN 80-7169-628-5, s. 90

6
Češková, E.: Schizofrenie a její léčba. Praha: Maxdorf 2005, ISBN 80-7345-056-9, s. 15
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nálepku „blázen“. To v lidech vzbuzuje určité emoce a předsudky. „Stigmatizace je pro 

pacienty zátěží. Stres spjatý se stigmatem může zhoršovat průběh schizofrenie.“7

Duševně nemocní jsou často viděni všichni stejně, a to jako nebezpeční, nekompetentní, 

zaostalí. Jedná se ale o pouhou neinformovanost veřejnosti o realitě. Mýty jako

„schizofrenie je nevyléčitelné onemocnění“, „pacienti se schizofrenií mají větší sklon 

k násilí, jsou nespolehliví, nemohou soustavně pracovat“ atp., jsou stále živé (Libiger,

2001). Často dochází také k tzv. “selfstigmatizaci”, kdy se diagnostikovaný člověk cítí 

jako méněcenný, má tendenci se podceňovat a má pocit, že se nehodí do okolního světa. 

Díky hospitalizaci ztrácí nemocný zaměstnání, tím i finanční zabezpečení. Má pak např.

omezené možnosti trávení volného času ve veřejných prostorách. Je také omezen proces 

socializace (Jarolímek, 2002). Stigmatizaci se dá samozřejmě zabránit, a to větší 

informovaností veřejnosti, např. pomocí přednášek. Např. díky Týdnům pro duševní 

zdraví, ojedinělé humanitární a kulturní akci, která se koná každoročně od r. 1990, se 

lidé mohou seznamovat s problematikou duševně nemocných. Jsou informováni 

o aktivitách organizací působících v sociálně zdravotní oblasti a tím přispívají 

k zlepšení postoje k duševně nemocným a větší toleranci ve společnosti. Mezi další 

podpůrné akce patří Měsíc bláznovství nebo Blázníš? No a!, což je projekt o. s. Fokus. 

Ten je zaměřen na prevenci duševní nemoci a podporu duševního zdraví ve školách 

a určen pro mladé lidi od 15 do 25 let. Dále to mohou být filmy s reálným 

zobrazováním nemoci. Lidem se schizofrenií samozřejmě nepomáhá negativní

zobrazování, které lze vidět běžně v televizi, kinech a jiných médiích, má totiž za 

následek přetrvávání stigmatu a dále prohlubuje diskriminaci nemocných. Je to i důvod, 

proč tisíce takových lidí své problémy tají. Z nejrůznějších osobních i profesních 

důvodů se obávají k nim přiznat nebo jim nepřikládají váhu. Proto dnes ani přesně 

nevíme, kolik lidí trpí duševním onemocněním. Jedním z cílů, které by mohly vést 

k tomu, aby se předcházelo stigmatizaci, je vytváření více tréninkových míst, kam by 

mohla veřejnost chodit, a tak se s problematikou seznamovat přímo.

                                                

7
Motlová, L., Koukolík, F.: Schizofrenie. Praha: Galén 2004, ISBN 80-7262-277-3, s. 341
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2 Pracovní rehabilitace duševně nemocných a její sociální 

význam

2.1 Význam zaměstnání pro lidi s duševním onemocněním

„Práce pro tyto lidi není jenom přirozenou potřebou, ale výrazně zvyšuje jejich 

sociální sebevědomí, pocit lidské plnohodnotnosti a pomáhá jim také zajišťovat 

vytouženou samostatnost a nezávislost.“8 Zaměstnání má pro člověka s duševním 

onemocněním velký význam. Zaměstnání znamená nejen zdroj finančních prostředků, 

ale také zprostředkovává mnoho sociálních kontaktů. Ty jsou důležité pro každého 

člověka, ale pro nemocného mnohem více.

Je jistě pravdou, že lidé se schizofrenií lépe prospívají, pokud jsou zaměstnaní.

Schopnost udržet si zaměstnání nemusí být nutně spojena se stupněm závažnosti 

onemocnění jednotlivce. Lidé trpící schizofrenií nepotřebují častou hospitalizaci, pokud 

mají stálé zaměstnání. Zatímco mnoho nemocných může být úspěšných v běžném 

zaměstnání na plný úvazek, pro některé jednotlivce může být vhodnější práce na 

částečný úvazek nebo dobrovolnictví. Při zaměstnávání těchto osob by mělo být v první 

řadě pamatováno na soulad mezi potřebami a možnostmi pracovníka a pracovními 

podmínkami, ve kterých se nachází. Význam práce pro osoby s duševní nemocí je 

veliký. Zaměstnání není důležité pouze jako aktivita, příležitost pro sociální kontakty, 

ale také pro rozvoj sebedůvěry, rozvíjení schopnosti zacházet s vlastní nemocí a zvýšení 

kvality života. Práce přirozeně strukturuje den na čas práce a čas odpočinku, což má 

psychohygienické účinky. To vše přispívá k duševní rovnováze, pomáhá aktivizovat 

a zachovává v lidském životě prvek reality, pomáhá v procesu zotavení a v tréninku 

mezilidských kontaktů (Rytmus, 2005). Integrace duševně nemocných do pracovního 

procesu napomáhá ke snižování počtu těch, kteří jsou na společnosti zcela finančně 

závislí.

                                                

8
Slowík, J.: Speciální pedagogika. Praha: Grada 2007, ISBN 978-80-247-1733-3, s. 39
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2.2 Legislativní zakotvení zaměstnávání duševně nemocných 

Podle § 4 Zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, kde se hovoří o rovném 

zacházení a zákazu diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání, by mělo platit, že 

„účastníci právních vztahů jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi fyzickými 

osobami uplatňujícími právo na zaměstnání…při uplatňování práva na zaměstnání je 

zakázána přímá i nepřímá diskriminace z důvodu …zdravotního stavu.“9 Ostatní 

důvody zde nejmenuji, protože je pro nás podstatná otázka duševního zdraví, především 

pak ale duševního onemocnění. V tomto zákoně se dále hovoří o tom, že každá fyzická 

osoba, která se o práci uchází, chce a může pracovat, má právo na zaměstnání (§ 10, 

Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti). Tak i duševně nemocní, pokud chtějí pracovat, 

měli by dostat šanci začlenit se dle svých schopností do pracovního procesu. Otázkou 

schizofrenie a zaměstnávání těchto osob, především pak podmínkami, za jakých jsou 

tito lidé schopni pracovat, se žádný konkrétní zákon nezabývá. Je ale pravda, že lidé se 

schizofrenií potřebují často specifické zacházení, protože mají změněnou pracovní 

schopnost a na to není každý zaměstnavatel připraven. Nejčastěji potřebují zkrácené 

pracovní úvazky. Poukazuje na to i údaj, že „méně než 10 % nemocných pracuje na celý 

úvazek a žije samostatně.“10

Podle Zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. nemá zaměstnavatel právo se 

dotazovat na diagnózu svého zaměstnance. Zaměstnavatel by měl znát zaměstnancova 

pracovní omezení, často ale nemusí vůbec vědět, že zaměstnává člověka se schizofrenií. 

Hodně lidí svůj zdravotní stav raději tají, obávají se totiž, že by nemuseli být vůbec 

zaměstnáni.

                                                

9 Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, § 4

10
Češková, E.: Schizofrenie a její léčba. Praha: Maxdorf 2005, ISBN 80-7345-056-9, s. 25



16

2.3 Možnosti podpory pro člověka se schizofrenií při hledání 

zaměstnání 

Je pouhý mýtus, že většina lidí trpících schizofrenií nemůže pracovat. Tito lidé 

mohou pracovat, dokonce, i když mají symptomy. Ano, určitě mnoho takových lidí má 

problémy s nalezením vhodného zaměstnání, ale důvodem není to, že by pracovat 

nemohli. Největším problémem je nedostatek vhodných pracovních míst. Pro 

zaměstnavatele přitom zaměstnávání člověka se znevýhodněním přináší různá pozitiva, 

ať už je to sleva na dani, možnost využití státních dotací a příspěvků pro zaměstnavatele 

zaměstnávající osoby zdravotně postižené, splnění státem stanovené kvóty pro 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením či větší prestiž podniku proto, že se snaží 

pomáhat druhým, čímž si utváří dobré jméno (Zákon č. 435/2004 Sb.). „Zaměstnavateli 

zaměstnávajícímu více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu 

svých zaměstnanců se poskytuje příspěvek na podporu zaměstnávání těchto osob.“11

Zaměstnat člověka se změněnou pracovní schopností může znamenat také výhodu 

v tom, že takový člověk si bude více vážit své práce, kterou nebylo snadné nalézt (Proč 

jak kde zaměstnat lidi s duševní nemocí…, 2007).

Ve firmách vznikají pracovní místa pro znevýhodněné občany. Je to velmi 

pozitivní, avšak je zde mnoho otázek k řešení. „Zaměstnavatelé nebývají přesně 

informováni o duševní nemoci. Ta je pak spojována s mnohými předsudky 

a obavami.“12 Pokud bychom je totiž blíže seznámili s tím, jaké konkrétní potřeby má 

daný člověk, přistupovali by k němu pravděpodobně s menší mírou strachu. Dnes se 

ještě stále o schizofrenii nehovoří otevřeně. Zaměstnavatelé mají proto mylné představy 

o člověku s tímto onemocněním. Mohou to být obavy, že by jednal nevypočitatelně, 

mohl by být agresivní, nebyl by společenský, nestačil by na svou práci, a proto ho raději 

nezaměstnají. Z toho důvodu je velmi důležitá osvěta, jak už bylo zmíněno výše 

                                                

11 Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, § 78

12 Kolektiv autorů: Souhrnná metodika podporovaného zaměstnávání. Praha: Rytmus, 2005, ISBN 80-

903598-0-9, s. 99
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v kapitole 1.4.2. Také se vyplatí referovat o dobrých zkušenostech se zaměstnáváním 

duševně nemocných u jiných firem. Sociální pracovníci, kteří pomáhají klientům 

v podporovaném zaměstnání, se snaží zaměstnavatele seznamovat s možnými 

komplikacemi, které by mohly nastat. Důležité je hovořit o všem společně se 

zaměstnavatelem i zaměstnancem, aby se sociální pracovník nestával prostředníkem; je 

pouhým pomocníkem, člověkem, který nemocného doprovází a pomáhá mu. Je také 

nezbytné připomenout zaměstnavateli, že klient přichází do zaměstnání ze služby 

pracovní rehabilitace a podporovaného zaměstnání, je tudíž dobře připraven (Rozhovor 

se sociální pracovnicí o. s. ESET-HELP). Role podpory v nalezeném zaměstnání je pro 

nemocného nesmírně důležitá. Při správně zorganizovaných podmínkách a podpoře 

člověk se schizofrenní zvládne docházet do práce a řádně ji vykonávat. Podpora může 

v začátcích znamenat doprovod do zaměstnání, zorganizování času, popis denních 

úkolů. Důležité jsou především schopnosti, ne zda má člověk nějaké postižení. Při 

správné podpoře může člověk se schizofrenií tyto schopnosti plně prokázat. Je 

samozřejmé, že i od lidí se znevýhodněním jsou očekávány kvalitní výkony; těch je 

člověk se schizofrenií schopen, pokud je mu poskytnuta náležitá podpora.

„Nezaměstnaní mají nárok na určité sociální dávky, ačkoli jsou poměrně nízké. Má-li 

pacient tyto dávky získat a pak s omezeným množstvím peněz vyjít, může pro něj být 

zásadní pomoc sociálního pracovníka.“13

2.4 Služby pracovní rehabilitace osob se schizofrenií

Duševní onemocnění, především pak schizofrenie, je natolik závažné, že 

postihuje vedle důležitých oblastí života nemocného rovněž oblast pracovní, a to hlavně 

u dlouhodobě duševně nemocných, kteří mají problémy s nezaměstnaností. Tito lidé 

nemohou obvykle pracovat v běžných zaměstnáních. K tomu, aby mohli vykonávat 

zaměstnání, potřebují uzpůsobení pracovních podmínek. Těmto podmínkám nejlépe 

vyhovují chráněné dílny a tréninková pracoviště. Smyslem pracovní rehabilitace je 

těmto lidem poskytnout v pracovních programech bezpečný prostor, kde mají možnost 

                                                

13
Cohen, R. M.: Nejčastější psychické poruchy v klinické praxi. Praha: Portál 2002. ISBN 80-7178-497-

4, s. 159
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udržet si, znovu získat či rozvinout své pracovní a sociální dovednosti, a to za asistence 

pracovního terapeuta. Práce představuje smysluplné využití času nemocných, zvyšuje 

sebevědomí a napomáhá novému začlenění jednotlivce do společnosti.

2.4.1 Pracovní rehabilitace

Pracovní rehabilitace je jednou ze složek ucelené rehabilitace. „Cílem ucelené 

rehabilitace je poskytnout osobám se zdravotním postižením, ať už je jejich postižení 

jakékoli povahy a původu, co nejširší účast na společenském i hospodářském životě 

a co největší nezávislost.“14

Pracovní rehabilitace zahrnuje zejména poradenskou činnost zaměřenou na 

volbu povolání, volbu zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti, teoretickou 

a praktickou přípravu pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, zprostředkování, 

udržení a změnu zaměstnání, změnu povolání a vytváření vhodných podmínek pro 

výkon zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti.“15 Tato příprava směřuje k zapracování 

osoby se zdravotním postižením na vhodné pracovní místo a k získání znalostí, 

dovedností a návyků nutných pro výkon zvoleného zaměstnání nebo jiné výdělečné 

činnosti a trvá nejdéle 24 měsíců (Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti). Každý má 

jiné výchozí podmínky, každý má jiná omezení, jiné cíle. Pokud je duševně nemocný 

člověk nezaměstnaný, je větší pravděpodobnost, že se zhorší jeho onemocnění.

Zaměstnávání tedy pro duševně nemocného znamená prevenci.

Dle § 73 může úřad práce uhradit zaměstnavateli, který provádí na svém 

pracovišti přípravu k práci osob se zdravotním postižením, vzniklé náklady. Také 

investice do přípravy takových služeb jako je psychosociální rehabilitace pro duševně 

nemocné znamená menší výdaje než investice do jiných nákladných služeb, kdy je 

nemocný pouhým pasivním příjemcem. 

                                                

14
Novosad, L.: Poradenství pro osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním. Praha: Portál 2009, 

ISBN 978-80-7367-509-7, s. 90

15 Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, § 69
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2.4.2 Centra denních aktivit

V těchto centrech jsou připravována celodenní respektive dopolední a odpolední 

programy pro lidi s duševním onemocněním, kteří většinou nedochází do zaměstnání. 

Uživatelům služby se nabízejí různé aktivity, které napomáhají k smysluplnému trávení 

volného času. Mohou to být různé dílny, kurzy, akce a výlety, či přímo aktivity 

zaměřené na rozvoj sociálních dovedností. Uživatelé mají možnost seznámit se zde 

s lidmi, kteří také trpí duševním onemocněním. Nachází zde tedy přátele, porozumění. 

Mohou se obracet na sociální pracovnice, které jim pomáhají s hledáním zaměstnání 

i s jinými problémy. Příkladem je např. občanské sdružení ESET-HELP. Zde mají 

uživatelé služeb možnost připravovat se na nástup do zaměstnání aktivitami, jako jsou 

např. dobrovolné práce. Je jimi např. péče o zahradu, vaření pro ostatní, podílení se na 

vydávání časopisu Óčko či příprava výtvarných a jiných programů pro ostatní uživatele 

služeb. Tento program však není primárně zaměřen na hledání práce, většina 

docházejících práci nehledá.

2.4.3 Přechodné zaměstnání a chráněné dílny

Přechodné zaměstnání je jakýsi pracovní pokus „nanečisto". Člověk se 

znevýhodněním má možnost ověřit si pracovní a sociální dovednosti v běžných 

podmínkách, získat dostatečnou sebedůvěru, zkušenosti, je přitom podporován

pracovním konzultantem. Vyzkouší si zde pracovní režim, pracovní návyky, 

komunikaci s lidmi, prověří si, jak na něj práce působí fyzicky i psychicky, zvládá-li to 

a chce pokračovat dál na otevřený trh práce, nebo se na to necítí. Uživatel služby musí 

mít chuť pracovat na sobě. Přechodné zaměstnání má nejčastěji formu krátkodobých 

pracovních míst, kterými jsou např. tréninkové kavárny. Za skutečně odpracované 

hodiny náleží uživateli služby odměna. Je to začátek cesty za dlouhodobým 

zaměstnáním.

„Chráněná pracovní dílna je pracoviště zaměstnavatele vymezené na základě 

dohody s úřadem práce a přizpůsobené pro zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením, kde je v průměrném ročním přepočteném počtu zaměstnáno nejméně 60 % 
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těchto zaměstnanců.“16 Chráněné zaměstnání umožňuje nácvik pracovních a sociálních 

dovedností. „Chráněné dílny poskytují nejvyšší míru „chráněnosti“ pracovního 

prostředí. Nejznámější z nich jsou tzv. tréninkové resocializační kavárny.“17 Tato práce 

je ohodnocena velmi málo, proto je důležitá právě její smysluplnost. Kromě chráněných 

kaváren existují různé chráněné dílny zaměřené na stará řemesla, např. košíkářství, 

tkaní, práci se dřevem, sklem či výrobu svíček. Příkladem jsou dílny v Psychiatrické 

léčebně v Bohnicích, kam však přichází většinou hospitalizovaní pacienti. S těmito 

dílnami jsem se seznámila osobně. Podle terapeutky z papírenské dílny může být 

úspěchem i to, když pacient pomáhá trhat novinový papír. Zapojuje se do činností a tím 

podporuje znovunabytí dovedností. Chráněné dílny nabízí také o. s. Fokus Praha. 

Nejedná se ale o zaměstnání na volném trhu, jsou to chráněná místa, která umožňují 

člověku s duševním onemocněním začít pracovat pozvolna, v chráněném prostředí. To 

je samozřejmě také důležité. Pak může navázat přechodným zaměstnáním a nakonec 

podporovaným zaměstnáním na volném trhu práce.  

2.4.4 Podporované zaměstnání

Smyslem podporovaného zaměstnání je vyrovnání příležitostí pro pracovní 

uplatnění lidí, kteří mají z nějakého důvodu ztížený přístup na otevřený trh práce. 

„Podporované zaměstnávání je časově omezená služba určená lidem, kteří chtějí získat 

a udržet si placené zaměstnání v běžném pracovním prostředí. Jejich schopnosti získat a 

zachovat si zaměstnání jsou přitom z různých důvodů omezeny do té míry, že potřebují 

individuální osobní podporu poskytovanou před nástupem do práce i po něm.“18

Nalezení a udržení si práce s sebou nese mnoho pozitivních efektů. Pracovní uplatnění 

přináší nejen prostředky na živobytí, ale také zvyšuje sebeúctu, rozvíjí talent, 

strukturuje čas a tím učí, jak s časem zacházet, umožňuje rozvinout sociální kontakty. 

                                                

16 Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, § 76

17 Mahrová, G., Venglářová, M. a kol.: Sociální práce s lidmi s duševním onemocněním. Praha: Grada 

2008, ISBN 978-80-247-2138-5, s. 132

18 Kolektiv autorů: Souhrnná metodika podporovaného zaměstnávání. Praha: Rytmus, 2005, ISBN 80-

903598-0-9, s. 16
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Snížení závislosti lidí na sociálních dávkách a zvýšení zaměstnanosti obyvatel je 

samozřejmě přínosem pro celou společnost. Z hlediska problematiky duševního 

onemocnění je posláním služby podporovaného zaměstnání především zvyšování

kvality života těchto lidí.

Pokud se člověk s duševním onemocněním, v našem případě člověk se

schizofrenií, stane uživatelem služby podporovaného zaměstnání, sociální pracovníci se 

mu snaží napomoci, aby získal sociální stabilitu. Je podporován, aby mohl vstoupit na

otevřený trh práce. Pomáhají mu nejprve představit si, jakou práci by chtěl vykonávat, 

dále nalézt vhodné zaměstnání a také si ho udržet. Práce má odpovídat jeho potřebám, 

schopnostem, možnostem a zkušenostem. Taková služba je poskytována duševně 

nemocným dlouhodobě. Podmínkou takové služby je otevřený přístup uživatele služby

a také stabilizovaný zdravotní stav. Spolupráce zahrnuje všechny činnosti potřebné pro 

nalezení práce na otevřeném trhu práce. Sociální pracovník podporuje uživatele, aby 

získal dovednosti potřebné k nalezení práce. Nejprve mu pomáhá orientovat se 

v inzerátech, učí ho jak pracovat např. s internetem, jak si sestavit životopis, jak napsat 

e-mail, pro nás tak běžnou věc, ale pro někoho s duševním onemocněním je to možná 

poprvé, kdy pracuje s internetem. Sociální pracovník může s uživatelem služby

nacvičovat pracovní pohovor - učí se tedy komunikovat se zaměstnavatelem. Dále může 

sociální pracovník doprovázet uživatele do zaměstnání, pomoci mu s podpisem 

smlouvy. Ani zde služba nekončí, člověk se schizofrenií se může na sociálního 

pracovníka obracet i při odchodu z pracovního místa, kdy už není uživatelem služby

(Výroční zpráva o. s. ESET-HELP 2009). 

2.4.5 Sociální firma

Jednou z možností, jak zaměstnat znevýhodněné lidi, je také sociální firma, která 

je u nás v České republice pojmem relativně novým. Sociální firma znamená 

zaměstnání na volném trhu. Je typem sociálního podniku, který je konkurenceschopný. 

Sociální firma je podnikatelský subjekt založený primárně za sociálním účelem. Svůj 

zisk reinvestuje do naplňování svého sociálního účelu nebo do rozvoje obce, kde 

působí. Cílem firmy by měla být ekonomická soběstačnost. Podstatný počet 

zaměstnanců (minimálně 30%) jsou lidé s postižením nebo jiným znevýhodněním 
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na trhu práce. Pracovní podmínky jsou v sociálním podniku mezi znevýhodněnými 

zaměstnanci a zaměstnanci bez znevýhodnění rovné. V sociální firmě je zaměstnancům 

se znevýhodněním poskytována přiměřená pracovní a psychosociální podpora. Osoby 

výrazně znevýhodněné na trhu práce jsou zdravotně postižení, v tomto případě

dlouhodobě duševně nemocní, u kterých se předpokládá, že budou potřebovat 

dlouhodobou či opakovanou pracovní a psychosociální podporu.

Sociální firma Jůnův statek, která se nachází několik kilometrů za Prahou v obci 

Sedlec u Líbeznic, spolupracuje s o. s. Fokus Praha. Pracuje zde celkem 60 

zaměstnanců. 42 s duševním onemocněním, 10 s jiným znevýhodněním a 8 bez 

znevýhodnění. Profese, které sociální firma Jůnův statek nabízí, jsou spojeny 

s fungováním ubytovacího zařízení, restauračního zařízení, tréninkového a vzdělávacího 

střediska Fokusu Praha, prádelny, prodejny a údržbářské dílny. Nejedná se o rehabilitaci 

nebo přípravu na budoucí zaměstnání, ale přímo o zaměstnávání. Určitý stupeň podpory 

je zde ale zachován. (zdroj: www.junuvstatek.cz, ze dne 19. 5. 2011)

Zaměstnání tedy pro lidi se schizofrenií představuje důležitou součást jejich 

života. K tomu, aby mohli být zaměstnáni, potřebují často podporu sociálních 

pracovníků. Velkou pomoc nabízí lidem se schizofrenií chráněná a tréninková 

pracoviště.

http://www.junuvstatek.cz/
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3 Možnosti zaměstnávání lidí trpících schizofrenií v rámci 

nestátních neziskových organizací

V rámci zkoumání možného pracovního uplatnění lidí s duševním 

onemocněním, především pak lidí se schizofrenií, jsem se nejprve zaměřila 

na organizace, které pomáhají těmto lidem s přípravou na zaměstnání. Některé 

organizace pak samy nabízí pracovní místa pro lidi s duševním onemocněním. Pro lidi 

s duševním onemocněním, kteří nemají vyšší kvalifikaci a kterým vyhovuje méně 

psychicky náročná práce, jsou přínosem zejména práce pomocné. Avšak značné 

procento těchto lidí má např. na rozdíl od lidí s mentálním postižením kvalifikační 

předpoklady (vzdělání či praxe) k vykonávání odborné práce. Stupeň zátěže by však 

neměl být příliš velký, alespoň z počátku je vhodné pracovat na zkrácený úvazek. Lidé 

s duševním onemocněním se tedy mohou uplatnit jak na pomocných, tak mnohdy i na 

kvalifikovaných místech. Na území naší republiky dnes působí mnoho organizací 

zabývajících se problematikou duševně nemocných. Nejvíce takových nestátních 

neziskových organizací (dále jen NNO) se nachází v naší metropoli, v Praze. Jsou to 

především NNO, které se zabývají právě problematikou pracovní rehabilitace. Jejich 

důležitost v systému sociálních služeb je nesmírná, především proto, že státní 

organizace nemají dostatečnou kapacitu k pokrytí služeb, které jsou nezbytné pro lidi 

s duševním onemocněním k tomu, aby nalezli vhodné zaměstnání a aby měli možnost 

začlenit se do běžné společnosti. 

V ostatních krajích je takových organizací také několik, nemocní se tak mají na 

koho obracet nedaleko svého bydliště, což je právě pro lidi se schizofrenií velmi 

důležité. Některé NNO v Praze, zaměřené nejen na práci s lidmi se schizofrenií, jsem 

měla možnost navštívit a seznámit se tak blíže s prací sociálních pracovníků. V Praze 

působí především občanská sdružení Fokus Praha, Green Doors, ESET-HELP, Fornika, 

Rytmus, Baobab a také obecně prospěšná společnost Bona (Příloha 1). Tyto organizace 

přijímají osoby s duševním onemocněním různého druhu. Fokus byla první organizace 

u nás působící v oblasti zaměřené na duševně nemocné. V minulém roce oslavila 

dvacáté výročí své existence. Přímo na schizofrenii se zaměřuje především občanské 

sdružení Green doors, ale také občanská sdružení ESET-HELP a Fokus Praha mají 
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většinu uživatelů služeb s onemocněním schizofrenie. Posláním těchto organizace je 

podpora lidí se zkušeností s duševní nemocí, aby mohli spokojeně žít a mohli se ve 

společnosti smysluplně realizovat. V následujících kapitolách popisuji podrobněji 

občanská sdružení, která jsem navštívila osobně.

3.1 Green Doors o. s.

Občanské sdružení Green Doors je také organizace zabývající se pracovní 

a sociální rehabilitací lidí se schizofrenií. Cílem programu sociální a pracovní 

rehabilitace je zejména zlepšení sociálních a pracovních dovedností, vyjasnění 

pracovních cílů, podpora při návratu na otevřený trh práce. Program zpravidla trvá 

jeden rok. Nácvik dovedností probíhá v tréninkové kavárně za podpory terapeuta, který 

provází uživatele služeb při řešení složitých situací. Kavárna nabízí tréninková pracovní

místa jako barman, poslíček, dále úklid, roznos letáků a další. K dispozici má občanské 

sdružení tří kavárny. Café Na půl cesty, tréninkovou restauraci Mlsná kavka a Klub 

V. kolona. Cílem těchto programů je podpořit uživatele při hledání práce v běžných 

podmínkách a poskytnout jim takovou podporu, aby si práci trvale udrželi. Pro lidi 

s duševním onemocněním se nabízí před nástupem do zaměstnání také podpora formou 

„Job setkání aneb podpůrná skupina při hledání zaměstnání. Účastník během kurzu 

přípravy na zaměstnání získává všechny potřebné znalosti a dovednosti spojené s tím, 

jak a kde hledat práci, jak se na ni připravit, jak vystupovat při pohovoru, jak napsat 

strukturovaný životopis apod.“ 19 Lidé si zde předávají zkušenosti. Tréninková 

pracoviště se od sebe liší podle míry podpory.

3.1.1 Tréninková pracoviště o. s. Green Doors

Občanské sdružení Green Doors nabízí přechodná pracovní místa ve svých 

podnicích a „spřátelených kavárnách a organizacích“. Jde o pracovní místa 

v nechráněných podmínkách za podpory pracovních konzultantů. Jsou zde zaměstnáni 

převážně lidé se schizofrenií, kteří představují cílovou skupinu občanského sdružení 

                                                

19 Výroční zpráva Green doors 2009

http://www.greendoors.cz/kavkarehab
http://www.greendoors.cz/caferehab
http://www.greendoors.cz/kavkarehab
http://www.greendoors.cz/kolonarehab
http://www.greendoors.cz/kavkarehab
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Green Doors. Dále spolupracuje občanské sdružení s několika tzv. spřátelenými

kavárnami např. s Vypáleným koťátkem a kavárnou Kolíbka. Jsou to kavárny nabízející 

místa na volném trhu práce.

Prvním tréninkovým místem je veřejně přístupný Klub V. kolona, jenž se 

nachází v areálu Psychiatrické léčebny v Bohnicích. Klub nabízí aktivizační, tréninková 

a chráněná rehabilitační místa. Aktivizační místa jsou určena pro lidi, kteří jsou 

aktuálně hospitalizovaní v PL Bohnice nebo jsou v pracovní neschopnosti a mohou 

a potřebují zaplnit čas činností aktivizačního rázu.  Tréninková místa jsou určena pro 

lidi, kteří chtějí využít pracovní rehabilitaci k přípravě na přechod do běžného 

zaměstnání či do školy, případně přestoupit do služeb zaměstnávání s nižší mírou 

podpory a nejsou aktuálně v hospitalizaci či pracovní neschopnosti. Jsou zde nabízena 

i chráněná místa, určená především dlouhodobě hospitalizovaným pacientům. V tomto 

zaměstnání mohou pracovat také ti, kteří jsou již propuštěni s PL, žijí samostatně doma 

či v chráněném bydlení, zvládají jednodušší práci na snížený pracovní úvazek, ale jejich 

dlouhodobé obtíže jim neumožňují pracovat v běžných pracovních podmínkách

(informační brožura o. s. Green doors – „Klub V. kolona“).

Kavárna Café Na půl cesty se zaměřuje hlavně na mladé lidi s krátkou 

zkušeností s psychotickým onemocněním. Terapeuti poskytují intenzivní trénink 

pracovních a sociálních dovedností, který probíhá v prostředí otevřeném pro veřejnost. 

V této kavárně se nabízí tréninková místa práce za barem, úklidová dílna, která je ke 

kavárně přidružená, je místem nácviku základního pracovního režimu a pracovních 

dovedností. Pracoviště poskytuje méně náročný a pozvolný pracovní trénink s možností 

postupu do náročnějších programů. Program tréninku v kavárně je limitován jedním

rokem. Nácvik v úklidové dílně je limitován na dva roky s individuální možností 

prodloužení (informační brožura o. s. Green doors – „Café Na půl cesty“).

Ve vegetariánské restauraci Mlsná kavka, která byla otevřena v září 2010, je 

několik tréninkových pracovních míst pro lidi s duševním onemocněním. Jde 

o tréninkové pracoviště, kde se pracovní prostředí nejvíce podobá tomu běžnému,

a směny jsou bez účastni pracovního konzultanta. Velký důraz je kladen na 

samostatnost (informační brožura o. s. Green doors – „Mlsná kavka“).
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3.2 ESET-HELP o. s.

Posláním občanského sdružení ESET-HELP je péče o duševní zdraví. Místní 

programy navazují na existující zdravotnickou péči v oblasti (Klinika ESET) a rozšiřují 

ji o nabídku služeb z oblasti rehabilitace, resocializace a psychosociálního a právního 

poradenství.  Pomáhají zde lidem znovu získat zdravotní, psychickou a sociální stabilitu 

a obnovit či rozšířit své možnosti a dovednosti tak, aby překonali nepříznivý stav, 

ve kterém se nachází a dosáhli plnohodnotného a spokojeného života. Uživateli služeb

o. s. ESET-HELP jsou především lidé se schizofrenií.

V rámci podpory duševně nemocných vznikají různé internetové portály. Pro 

osoby se zdravotním postižením je takových internetových stránek několik. Jejich cílem 

je lépe připravit podmínky pro pracovní uplatnění lidí s dlouhodobým duševním 

nemocněním na alternativním i otevřeném trhu práce. Na stránkách můžeme dohledat, 

jaká se nabízí chráněná pracovní místa pro lidi se zdravotním postižením i jaká se nabízí 

práce na volném trhu. V občanském sdružení ESET-HELP vytvořila sociální pracovnice 

seznam internetových stránek, který pomáhá jejich uživatelům služeb v nalezení

vhodného zaměstnání. (Příloha 2). Jsou to jak stránky nabízející práci pro osoby se 

zdravotním postižením, tak i internetové stránky pro zdravé lidi.

3.2.1 Tréninková pracoviště o. s. ESET-HELP 

ESET-HELP podporuje lidi s duševním onemocněním nejen několika 

vytvořenými přechodnými pracovními místy, ale také tréninkovými místy. Přechodná 

místa jsou: pochůzkář, administrativní pomocník, zahradník-údržbář. Přechodným 

místem je také tréninková resocializační kavárna Dendrit Kafé, kde se lidé převážně se 

schizofrenií mohou připravit na budoucí zaměstnání na volném trhu práce. V oblasti 

pracovní rehabilitace kavárna poskytuje uživatelům služeb nabídku pracovních míst 

obsluhy baru a úklidu kavárny. Celkem kavárna může nabídnout rehabilitačně pracovní 

místo 12 lidem ročně. 

Dalším místem pro podporu lidí s duševním onemocněním, které spravuje 

o. s. ESET-HELP, je tréninkový obchod Galerie Vážka. Tato služba je určena lidem 

s duševním onemocněním nad 18 let, kteří jsou motivováni k řešení vlastní situace, 
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pravidelně spolupracují se svým psychiatrem a jsou ochotni dodržovat pravidla daného 

programu. Nejprve probíhá měsíční zaučování bez finanční odměny, po úspěšné 

spolupráci je pak sepsána dohoda o provedení práce na 150 h, to je asi na 3 měsíce. 

Služba nabízí dva typy tréninkových míst, celkem tři místa: prodavač (dvě místa) 

a úklidový pracovník. Po celý čas, kdy je galerie otevřená, je zde k dispozici sociální 

pracovník, který poskytuje podporu podle individuálních potřeb. Uživateli služby je 

umožněno získání základních pracovních návyků, důvěry ve vlastní schopnosti, rozvoj 

komunikačních dovedností, navázání kontaktů s ostatním lidmi. Konkrétně to je např. 

chodit do práce včas, jednat s nadřízeným, mluvit se zákazníky, pracovat s penězi nebo 

získat představu o svém dalším zaměstnání. To vše je předpokladem pro hledání dalšího 

pracovního uplatnění. 

Možností, kde zaměstnat lidi se schizofrenií, se tedy nenaskýtá mnoho. Pokud 

taková pracovní místa jsou, nabízí je především nestátní neziskové organizace, a to 

nejčastěji formou tréninkových pracovních míst. 
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4 Koncipování vlastního šetření

4.1 Kvalitativní výzkum

„Termínem kvalitativní výzkum rozumíme jakýkoli výzkum, jehož výsledků se 

nedosahuje pomocí statistických procedur nebo jiných způsobů kvalifikace.“20

„Kvalitativní přístup je proces zkoumání jevů a problémů v autentickém prostředí 

s cílem získat komplexní obraz těchto jevů založený na hlubokých datech a specifickém 

vztahu mezi badatelem a účastníkem výzkumu. Záměrem výzkumníka provádějícího 

kvalitativní výzkum je za pomocí celé řady postupů a metod rozkrýt a reprezentovat to, 

jak lidé chápou, prožívají a vytvářejí sociální realitu.“21 „Jde o to do hloubky 

a kontextuálně zakotveně prozkoumat určitý široce definovaný jev a přinést o něm 

maximální množství informací.“22 Dalším znakem kvalitativního výzkumu je, že 

platnost zkušenosti je tím vyšší, čím více subjektivně je účastník zapojen (Švaříček,

2007). 

4.1.1 Metoda rozhovoru

Metoda rozhovoru neboli interview je metoda shromažďování dat založená na 

přímém dotazování tj. verbální komunikaci výzkumného pracovníka a respondenta. 

Jedná se o přímou sociální interakci (Švaříček, 2007). Pro kvalitativní výzkum ve své 

práci jsem zvolila metodu hloubkového rozhovoru, a to polo-strukturovaného 

rozhovoru. Takový rozhovor se také nazývá „rozhovor pomocí návodu“ (Hendl 2005).

V praxi to znamená připravit si pečlivě seznam otázek nebo témat, které je nutné během 

rozhovoru všechny zodpovědět. To zajišťuje, že se dostane na všechny otázky, které 

                                                

20
Strauss, A., Corbinová, J.: Základy kvalitativního výzkumu. Brno: Albert 1999, ISBN 80-85834-60-X, 

s. 10

21 Švaříček, R., Šeďová, K.: Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál 2007, ISBN 978-

80-7367-313-0, s. 17

22 Švaříček, R., Šeďová, K.: Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál 2007, ISBN 978-

80-7367-313-0, s. 24
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jsou pro mne jako tazatele důležité. Na tazateli je, jaké zvolí jejich pořadí a jakou

formou se bude dotazovat. Tazatel má volnost ve formulaci otázek podle situace. 

Takový rozhovor dává možnost co nejvýhodněji využít čas interview. Otázky předem 

připravené pomáhají udržet zaměření rozhovoru a dávají tazateli prostor uplatnit jeho 

zkušenosti. Je nesmírně důležité, jak tazatel k rozhovoru přistupuje. Měl by být dobrým 

psychologem, umět číst mezi řádky (odpověďmi), zaznamenat i to, co vidí, ale 

dotazovaný to neřekne, např. jeho chování při rozhovoru (Hendl, 2005). 

Volba metody se řídí výzkumným problémem. Jako metodu pro získávání dat 

jsem zvolila kvalitativní dotazování. Protože zjišťuji, jak velkou roli hraje zaměstnání 

v životě lidí se schizofrenií, a zajímá mě subjektivní vnímání těchto lidí, použiji právě 

interview. Díky této metodě mohu nejlépe zjistit, co si lidé myslí, cítí nebo čemu věří.

Je to hloubkové zkoumání problému. Pomocí hloubkových rozhovorů se snažím 

prozkoumat, co pro lidi se schizofrenií znamená mít práci, nebýt nezaměstnaný a tím i 

potvrdit to, že být zaměstnaný má pro tyto lidi velký význam a zaměstnání nemůže být 

v mnohých ohledech ničím jiným nahrazeno.

Prostřednictvím odpovědí účastníků bych ráda potvrdila nebo vyvrátila 

stanovené hypotézy a další výzkumné otázky. 

4.1.2 Problémové momenty šetření

Prvním problémovým momentem mého šetření bylo nalezení vhodného počtu 

účastníků. Obracela jsem se na sociální pracovníky občanských sdružení, kteří pracují 

s lidmi s duševním onemocněním. S některými organizacemi ke spolupráci nedošlo.

Byla jimi o. s. Fokus Praha, kde neměli časové možnosti, aby byla navázána spolupráce,

a dále o. s. Baobab, kde bych musela realizovat dlouhodobější stáž, abych mohla 

hovořit s klienty z ateliéru. Musela jsem tedy pro své šetření použít menší počet 

účastníků, než bylo původně mým záměrem. Představa byla realizovat 10 – 15 

rozhovorů s lidmi s diagnózou schizofrenie. Sociální pracovníci z občanských sdružení 

ESET-HELP a Green doors byli velmi vstřícní, díky nim jsem nalezla vhodné 

účastníky.

Druhé úskalí spočívá v tom, že mě účastníci šetření nebudou znát předem, 

a proto by se mohli cítit nejistě. Také z toho důvodu byli prostřednictvím sociálních 
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pracovníků předem seznámeni s tématikou rozhovoru a s tím, že interview bude 

prováděno anonymně. Šetření je nutné provádět nezaujatě, proto je dobré nemít 

s účastníky žádný osobní vztah. Ten vzniká až během šetření.

4.1.3 Volba vzorku

Vzorkem mého šetření jsou lidé, kteří onemocněli schizofrenií. Jsou to lidé ve 

věku od 20 do 50 let, tedy v produktivním věku. Všichni respondenti byli vybráni po 

předchozí domluvě se sociálními pracovníky, kteří vystupovali jako prostředníci 

v tomto jednání. Jedná se o lidi převážně z tréninkových pracovišť a klienty 

z podporovaného zaměstnání. Ve všech případech se jednalo o lidi stabilizované. 

V době rozhovorů bylo 7 dotazovaných zaměstnáno, 1 dotazovaný si hledal práci a 

pracoval pouze brigádně. Muži a ženy jsou zastoupeni početně vyrovnaně. Muži byli 4, 

ženy také 4. 

U této skupiny lidí mne zajímají jejich zkušenosti s onemocněním a jeho vlivu 

na sociální fungování a především pak na zaměstnávání těchto lidí. Důležité je také 

hovořit právě s těmito lidmi, protože mají specifický jazyk a prožívají život v určitém 

smyslu jinak než lidé zdraví. Jak píší Švaříček a Šeďová, nikdo nemůže porozumět 

určité kultuře bez porozumění jejich jazyku. Tím se můžeme řídit i my. Máme sice 

stejný jazyk jako lidé se schizofrenií, ale nemůžeme porozumět jejich myšlení, aniž 

bychom hlouběji zkoumali to, co se skrývá za jejich mluvou (Švaříček, 2007).

4.2 Plán šetření

Na začátku mého šetření jsem zvolila téma, kterým je zaměstnávání lidí se

schizofrenií. Nezbytným krokem před tím, než jsem vyšla do terénu, bylo seznámení se 

s problematikou tohoto duševního onemocnění. Je důležité vědět, co znamená toto 

onemocnění, jaké mohou být příznaky, co je pro tyto lidi specifické. Pak můžeme 

pochopit jejich problémy. Pro zkoumání tohoto prostředí jsem využila informace 

z literatury, internetu, ale také jsem realizovala rozhovory s několika sociálními 

pracovníky NNO v Praze, abych si doplnila informace o mapovaném terénu a také 

abych výpovědi lidí se schizofrenií obohatila o pohled z druhé strany. Tyto rozhovory 

slouží jako doplněk k mému šetření. 
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Rozhovory byly uskutečněny v období duben až květen letošního roku. 

Předcházelo jim období domlouvání se se sociálními pracovníky. Nakonec proběhly 

všechny naplánované rozhovory, nikdo spolupráci dodatečně neodmítl. Všechny 

rozhovor jsem zpracovávala do písemné podoby vždy hned po jejich uskutečnění, aby 

mi tak neunikly cenné detaily, které jsem měla ještě v hlavě. Rozhovory byly 

zaznamenávány na diktafon. Pro anonymitu jsem využila kódování jmen do písmen, ta

jsou volena nezávisle na jménech účastníků.

4.2.1 Výběr otázek pro rozhovor

Na základě prostudované literatury a také díky rozhovorům se sociálními

pracovníky jsem začala sestavovat otázky pro rozhovor. Ty se týkají především 

stanovených hypotéz, aby bylo možné držet se dané problematiky. Dále jsou to otázky, 

které se týkají cílů šetření o problematice zkušeností s hledáním práce a důležitosti 

zaměstnání pro lidi se schizofrenií. Kvalitativní výzkum, z jehož teorie čerpám pro své 

šetření, je pružný typ výzkumu. V jeho průběhu mohou vznikat hypotézy i nová 

rozhodnutí jak pokračovat ve sběru dat. Já jsem však své stanovené hypotézy již 

neměnila. Abych zjistila vhodnost otázek, rozhodla jsem se udělat jeden rozhovor jako 

předběžné šetření.

4.2.2 Předvýzkum

Cílem mého předvýzkumu bylo zjistit, zda jsem připravila pro rozhovory vhodné 

otázky. Dále také, je-li jich optimální množství. To mělo zabezpečit především to, aby 

nebyl rozhovor příliš dlouhý, a tak pro člověka se schizofrenií nebyl příliš velkou zátěží. 

Schůzku jsem domlouvala nejprve se sociální pracovnicí občanského sdružení 

ESET-HELP. Ta se zeptala klientky paní A., zda by byla ochotná poskytnout mi 

interview. K rozhovoru bylo vybráno tréninkové pracovišti paní A. Rozhovor byl 

domluven na páteční dopoledne, kdy není na tréninkovém pracovišti tolik rušno. 

Odhadovala jsem, že rozhovor bude trvat asi jednu hodinu. 

Předpokládala jsem, že účastnice rozhovoru bude nervózní, především proto, že 

nezná mne a ani otázky, které budu klást. Předem, ale až na místě, jsem se zeptala, 

mohu-li rozhovor nahrávat. Vysvětlila jsem, že je to důležité především proto, že 
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nestihnu vše přesně zapsat, což by mohlo odpovědi zkreslovat. Dalším důvodem je 

samozřejmě ten, že se mohu lépe soustředit na rozhovor. V neposlední řadě je také 

důležité, že je rozhovor někde zaznamenán, tudíž je důkaz, že přesně takto účastnice

odpovídala a nebude tedy použito jiné výpovědi. To mi slouží jako důkaz pro 

důvěryhodnost šetření. Obávala jsem se nervozity z nahrávacího zařízení, ale paní 

A. žádné takové známky nejevila.

Sociální pracovnice, odešla na dobu rozhovoru do své kanceláře. Rozhovor trval 

46 minut. Setkání trvalo celkem asi 55 minut. Po rozhovoru jsem se paní A. ptala, zda ji 

rozhovor příliš neunavil. Účastnice odpověděla, že ne. Dodala ale, že právě proto, že se 

bála, jak bude rozhovor dlouhý, vzala si raději prášky předem a těsně před rozhovorem 

ještě posílila svou psychiku kouskem čokolády. K tomu se také v rozhovoru přiznává. 

Otázek je tedy přiměřené množství, čas není příliš dlouhý, ale i přesto si myslím, že to 

pro paní A. muselo být náročné. 

V dalším rozhovoru bych se ráda striktněji držela otázek, které jsem si připravila

a více vracela respondenty k tomu, aby odpověděli na tyto dané otázky. To může být ale 

těžký úkol. Paní A. byla velmi vstřícná, povídavá, ale měla také tendenci odbíhat od 

témat a vyprávět podrobně situace, které zažila. Je velmi zajímavé poslouchat takové 

příběhy, ale byla by to potom spíše práce kazuistická. Při dalším rozhovoru bych také 

chtěla dotazovaného předem upozornit na odhadovanou dobu rozhovoru s tím, že záleží 

především na něm, bude-li rozhovor kratší nebo delší. Také bych měla předem sdělit 

dotazovanému, kolik otázek mám připravených. Všechny připravené otázky jsem se 

rozhodla použít i v dalším rozhovoru. U každého dotazovaného se mohou objevovat 

nové podněty pro vznik dalších doplňujících otázek, proto je také důležité použití polo-

strukturovaného rozhovoru, kde je možné otázky popřípadě přidávat. V prvním 

rozhovoru bylo několik momentů, kdy jsem položila doplňující otázku, aby byla 

odpověď komplexní. 
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4.3 Rozhovory s lidmi se schizofrenií

V tomto šetření vycházím z realizovaných rozhovorů s lidmi se schizofrenií, 

kteří mají nějakou zkušenost s hledáním zaměstnání a docházením do zaměstnání.

4.3.1 Průběh rozhovorů

Celkem jsem realizovala 8 rozhovorů s lidmi s duševním onemocněním. Sociální 

pracovnice, na které jsem se obracela s dotazem na spolupráci, věděly, že hledám právě 

lidi trpící schizofrenií. Podle výpovědí účastníků se jednalo u většiny o diagnózu

schizofrenie, vyskytla se ale také např. diagnóza schizoafektivní poruchy, což znamená 

jakýsi přechod mezi schizofrenií a afektivní poruchou. „Najdeme zde příznaky typické 

pro schizofrenní onemocnění a výrazné jsou přitom i změny nálady ve smyslu mánie či 

deprese.“23 Rozhovory probíhaly především na tréninkových pracovištích účastníků 

nebo v zařízeních, která jim pomáhají s nalezením vhodného zaměstnání. Rozhovory 

neprobíhaly za účasti sociálních pracovníků, ale realizovala jsem je samostatně vždy 

pouze s jedním účastníkem. Důvodem je především to, aby účastníci odpovídali 

spontánně, nedělali se např. „lepšími“ před sociálními pracovníky. Pokud by probíhal 

rozhovor s asistencí někoho dalšího (např. dalšího účastníka), odpovědi by mohly být 

u obou totožné. Rozhovory byly anonymní. Před každým rozhovorem jsem požádala 

o souhlas s nahráváním. To sloužilo především k upřesnění zápisu odpovědí. Pokud si 

účastník nepřál nahrávat rozhovor, respektovala jsem jeho přání. Pak mi sloužilo 

k zaznamenání pouze ruční zapisování.

Jak jsem se již zmínila, v dalších rozhovorech jsem se snažila účastníky více 

seznámit s tím, jak bude rozhovor probíhat. Upozornila jsem je na předpokládanou 

délku rozhovoru 20 – 30 minut s tím, že záleží především na nich, budou-li odpovídat 

pouze stručně nebo budou chtít své odpovědi více rozvést. Bylo to důležité vhledem ke 

                                                

23
Mahrová, G., Venglářová, M. a kol.: Sociální práce s lidmi s duševním onemocněním. Praha: Grada 

2008, ISBN 978-80-247-2138-5, s. 77
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zkoumanému vzorku účastníků šeření. Lidé se schizofrenií bývají často více unavení, 

proto jsem musela zabezpečit to, aby délku rozhovoru zvládli bez větších obtíží. 

Některé rozhovory tedy trvaly 20 minut, jiné např. až 50 minut nebo jen 10 minut. 

Délka rozhovoru je vždy patrná na záznamu tohoto rozhovoru. Zajímavým zjištěním je, 

že muži používají v rozhovorech stručnější odpovědi. Oproti tomu ženy byly 

v rozhovorech vstřícnější, otevřenější, měly větší chuť se vypovídat. Příčinu vidím 

v obecných rozdílech mezi muži a ženami. Rozdílům odpovídala i délka rozhovorů, kdy 

rozhovory se ženami trvaly v průměru 45 minut, s muži pak v průměru 12 minut. 

Dále jsem seznámila účastníky s počtem otázek. Bylo jich celkem patnáct. 

Rozhovory jsem nejčastěji začínala otázkou, jak se jim líbí v zaměstnání, v kterém 

právě pracují. Tato otázka měla povzbudit účastníka v tom, aby byl otevřenější a měla 

znamenat jakési vstřícné gesto ze strany dotazovaného, že rozhovor nebude znamenat 

striktní dotazování se na určené otázky a jiné ne. Účastník měl tudíž možnost hovořit 

i o skutečnostech, na které otázky nemířily.

4.3.2 Reflexe subjektivity

Při každém rozhovoru vzniká vztah mezi tazatelem, tzn. mezi tím, kdo se 

dotazuje, a účastníkem, který je tázán. Na každého účastníka se díváme jinak, proto je 

důležité zamyslet se nad subjektivním prožitkem dotazovaného z průběhu rozhovoru.

Pokud jsem znala nějaké informace předem o účastníkovi, moje mínění o něm 

bylo již ovlivněno, to hrálo jistě také svou roli. Dívala jsem se pak na účastníka s jistou 

nálepkou, která nebyla vždy pozitivní. Mohlo to vést k tomu, že jsem se již dále 

nedotazovala na něco, co by mohlo působit nejasně, a tím nebyla myšlenka vysvětlena. 

Největším zjištěním pro mne osobně bylo, že se mi nepodařilo nevstupovat do 

rozhovorů se svými vlastními komentáři. Toho jsem se chtěla vyvarovat po poslechu 

několika prvních rozhovorů. Bylo pro mne velmi těžké pouze naslouchat.

Při rozhovorech se mi často stávalo, že jsem měla pocit, že účastník neví, jak dál 

pokračovat v odpovědi. Proto jsem hned začala s další otázkou, kterou jsem mu chtěla 

napomoci, tím jsem ale účastníkovi nedala dostatek prostoru pro jeho myšlenku. 

K tomuto zjištění jsem také došla po poslechu rozhovorů. Vždy jsem si připomínala, že 
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v příštím rozhovoru bych měla být trpělivější. Nepodařilo se mi to však realizovat tak, 

jak jsem si představovala. Ochudila jsem tím své šetření, které mohlo být bohatší o 

možná překvapivá data.

4.4 Analýza rozhovorů a výsledky výzkumu

Jako metodu ve svém výzkumném šetření jsem zvolila rozhovory, jejich cílem je 

hloubkové prozkoumání problematiky zaměstnávání lidí se schizofrenií. 

Prostřednictvím rozboru těchto rozhovorů se snažím rozkrýt význam zaměstnání pro 

tyto lidi. Díky těmto rozhovorům mohu následně potvrdit či vyvrátit stanovené 

hypotézy a výzkumné otázky.

Abych ukázala specifický jazyk respondentů, používám přímých citací výroků 

účastníků (Švaříček, 2007). Ty také slouží jako prostředek k dosažení důvěryhodnosti 

šetření. 
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4.4.1 Hypotéza 1

K hypotéze první, „Lidé se schizofrenií, kteří práci mají, mají větší subjektivní pocit 

užitečnosti než ti lidé se schizofrenií, kteří práci nemají.“ se vztahovala otázka č. 10. Všimla jsem si, 

že na tuto otázku nebylo pro účastníky rozhovoru snadné odpovědět. Důvodem mohla být špatná 

formulace otázky. Nakonec většina účastníků, celkem 7, odpověděla kladně, tzn., že se cítí užiteční 

a prospěšní společnosti, pokud mají zaměstnání. Hypotéza byla tedy potvrzena. Důvod může být, jak 

odpovídá pan G, například tento: „Asi jo si myslim, že taky naplňuješ ten svůj úděl v tý společnosti si 

myslim.“ Lidé zaměstnaní mají pocit, že někam patří, mají svoje místo ve společnosti a napomáhají 

k dosahování společného cíle. Paní A. odpovídá: „No to určitě jo. Protože teď jsem taková, mám furt 

dobrou náladu. Ségra říká, že buď moc pracuju, nebo jsem moc aktivní. A teď bych řekla, že je to tou 

prací, prostě jsem spokojená. Má psychiatrička mi řekla, že to ze mě vyzařuje, že mi to sluší a vidí, že 

ta práce mě baví, a že jsem spokojená.“Jiná účastnice šetření odpověděla spíše nejistě: „Poslední 

dobou mám jakoby takovej pocit, že prospěšná jsem… Prostě jakoby mě osobně jakoby dává docela 

dobrej pocit, ale myslim si, že ty vostatní lidi to jako nevim, jestli jako to můžou hodnotit jinak.“

S hypotézou souvisí také otázka č. 8, kde se dotazuji účastníků, trpí-li pocity neužitečnosti. Více 

účastníků šetření odpovědělo, že pokud jsou nezaměstnaní, spíše trpí pocity neužitečnosti. Platí zde, 

že záleží na povaze člověka a na jeho sebevědomí. Odpovědi z otázky 8 tedy znovu potvrzují první 

hypotézu.

Graf 1
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4.4.2 Hypotéza 2

K druhé hypotéze: „Díky neúspěchům při hledání zaměstnání, které se váže na 

jejich nemoc, ztrácí lidé se schizofrenií postupně motivaci k dalšímu hledání práce“ se 

váže otázka č. 14. Lidé se schizofrenií mají potíže s nalezením práce. Důvodem je 

především to, že nemohou pracovat na hlavní pracovní poměr na celý úvazek a většinou 

ani na poloviční úvazek. Tolik hodin práce je pro tyto lidi velkou zátěží nejen po 

fyzické stránce, ale samozřejmě také po stránce psychické. Nedostatek vhodných 

pracovních příležitostí zabraňuje zapojení těchto lidí do pracovního procesu. Někteří 

střídají různá zaměstnání, jiní mnoho let práci neměli. Důvody pro to jsou různé, ať už 

je to stav onemocnění nebo právě nedostatek pracovních míst. „Nedostatek energie a 

motivace může vyvolat i pocit, že ke zbytečné vůbec vstávat z postele.“24 Neustálé 

hledání nové práce, když už na původní práci nestačí, může některé jedince 

demotivovat. Abychom si dokázali představit pohled lidí se schizofrenií, uvádím další 

ukázku z rozhovoru s paní B: „…vono vás to fakt nebaví, když hledáte měsíc dva. Já 

jsem na tom seděla každý boží den. Vono když furt nic a furt nic, pak přijde nabídka a 

není pro mě vhodná. Je to hodně psychicky náročný. Vono je to hodně náročný i pro 

zdravýho člověka.“ Někteří i v tomto případě poukazují na to, že není rozdíl mezi 

zdravým a nemocným. Dále se účastníci zmiňují o tom, že po dlouhém hledání začínají 

ztrácet naději a vzdávají to. Neplatí to však ani pro polovinu účastníků. Ani zde tedy 

nemůže být hypotéza potvrzena. Lidé se schizofrenií se i přes nezdary při hledání práce, 

stále snaží zaměstnání najít. „Já si totiž myslim, že to záleží i na tý podpoře, oni existují 

různý job kluby, takže to záleží na tom, co ten člověk chce no, v jakym je psychickym 

stavu nebo duševnim, aby mohl vlastně nějakou práci dělat. Může začít kdekoli, třeba 

na pár hodin někde pracovat, v chráněný dílně nebo tak, jinak.“

                                                

24
Kolektiv autorů: Objevte cestu, jak jít dál. Podpora a rady pro každého, koho postihla schizofrenie.

Praha: Tigis 2007, ISB N 80-903750-2-2, s. 22
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4.4.3 Hypotéza 3

Třetí hypotéza zní: „Lidé se schizofrenií si myslí, že zaměstnavatelé mají 

předsudky vůči tomuto onemocnění, a proto člověka se schizofrenií raději 

nezaměstnají.“ K té hypotéze byla vytvořena otázka č. 9. Tato hypotéza se však také 

nepotvrdila. Někteří účastníci váhali: „Předsudky asi mají, protože vlastně oni se bojí, 

že ti lidi jim tam něco provedou. Že to prostě nezvládnout“ říká paní A. Slečna M. si 

také spíše myslí, že mají zaměstnavatelé předsudky vůči lidem s duševním 

onemocněním: „No já nevim, jestli mají předsudky, ale každopádně bych chtěla vidět 

někoho, kdo má nějakou schizofrenii a pracuje v normálním zaměstnání.“  „.. tam je to 

stigma, prostě když někomu řeknete, že máte schizofrenii, tak voni třeba.. vim, že to 

nikomu řikat nemám, že některý ty zaměstnavatelé jakoby pokud se řekne pokud se 

člověk uchází o hlavní pracovní poměr, tak nic nemusí být do toho, jakou máte 

diagnózu nebo jestli jakej máte zdravotní stav že jo nebo zaměstnavatel se může zeptat, 

ale.. nevim, ono je to asi složitá otázka, pokud prostě zaměstnavatel vyžaduje nějakou 

přesnost, nějaký zaměstnání, který je hodně prostě na vytrvalost a já nevim na co 

všechno, tak tam schání nějakýho člověka, kterej tam bude vědět, že to zvládne.“

Zaměstnavatele prý také odrazuje invalidní důchod zájemce o práci. Většina účastníků

se však s předsudky u zaměstnavatelů nesetkala. Hovoří pak o štěstí při hledání práce či 

mají prozatím malé zkušenosti s hledáním práce. Hypotéza nemusela být potvrzena také 

díky malému vzorku účastníků. Účastníci mají na zaměstnavatele spíše pozitivní názor. 

Paní B. k tomu dodává: „Nemůžu říct, že bych ty zaměstnavatele nechápala, každej 

chce zdravýho člověka, kterej bude chodit do práce. Na druhou stranu je to blbý. 

Spousta z nás je na tom tak, že tu práci potřebuje.“ Z výpovědí také vyplývá, že 

účastníci pracovali po onemocnění především na tréninkových pracovištích a tudíž 

nemají velkou zkušenost se zaměstnáním na volném trhu práce. Proto si také myslím, že 

se setkali s předsudky velmi zřídka či vůbec ne. Zájem pracovat na volném trhu práce

mají pak všichni dotazovaní.

Podle sociálních pracovníků zaměstnavatelé předsudky mají. „Ano, mají 

předsudky. Proto klienti hledají spíše místa pro lidi se zdravotním postižením. Ale je to 

těžké, protože je malá šance, že zaměstnání najdou. Je málo pracovních míst.“ „Bojí se 

nemocnosti. Je důležité, aby byli ochotní k osobní schůzce. Na otázku, setkal-li se 



39

sociální pracovník s předsudky u zaměstnavatele, odpovídá sociální pracovnice 

z o. s. ESET-HELP: „Ne každý zaměstnavatel. I člověk z většinové společnosti má 

zájem si informace zjišťovat. Osobně si myslím, že tam předsudky budou. Ne, že bych to 

teď zažila, naopak zaměstnali klienta tam, kde to bylo určeno pro jinou cílovou 

skupinu.“

K spolupráci se zaměstnavateli uvádějí: „ Asi třetina ví o tom, že klient s někým 

spolupracuje. Sociální pracovník je někdy přítomen u sepisování pracovní smlouvy či u 

pohovoru. Není to ale zcela běžné. Může to být pro klienta nepříjemné, má pocit, že 

bude vypadat divně. Někteří si to ale naopak přejí. Záleží na domluvě s klientem, jak si 

to představuje. Duševní obtíže se zaměstnavateli prezentují např. tak, že klient byl 

v minulé práci přetížen a došlo proto k psychickým obtížím. Zaměstnavatel má právo 

vědět, že je zaměstnanec v invalidním důchodu, ale už nemá právo ptát se na diagnózu, 

může znát omezení spojená s onemocněním, která souvisí s prací. Klienti z toho mají 

obavy, často proto zaměstnavatelé nevědí nic.“ 

Je také zajímavé si uvědomit, že zaměstnat člověka s nějakým postižením může přinášet 

výhody. Mohou to být buď finanční výhody, viz kapitola 2.3 nebo výhody ze strany 

samotného postiženého, ten si může mnohdy vážit práci více, než člověk zdravý, a to 

především proto, že si dobře uvědomuje, jak těžké je nalézt zaměstnání „…když se 

člověk koncentruje, že někdy naopak, že funguje dýl než prostě u normálních lidí, který 

si řeknou jo tak po půl roce tohle mě už nebaví tak to dělat nebudu, vodejdu vod toho 

a začnu dělat něco jinýho a tu věc třeba nedokončej…“
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4.4.4 Hypotéza 4

Ke čtvrté hypotéze, kde tvrdím, že nezaměstnaní lidé se schizofrenií se na rozdíl 

od zaměstnaných lidí s tímto onemocněním cítí osaměleji, izolují se od společnosti, 

nemají dostatek sociálních kontaktů a jsou často závislí na své rodině a její pomoci, 

patří otázky č. 5, 6, a 8. Tato hypotéza se v rozhovorech s účastníky potvrdila. 

Na otázku, cítí-li se lidé se schizofrenií osamoceni, pokud nemají práci, 

odpověděla většina účastníků ano. O tom vypovídají i jiné části rozhovorů s účastníky, 

kdy se zmiňují o tom, že pokud nedochází do zaměstnání, tráví čas většinou doma

a sami. „Já jsem byla dva roky v podstatě izolovaná jakoby vod všeho, vod světa.“ 

Zmiňuje paní B. „Důležité je vstát z toho gauče, jít ven, navazovat nějaký kontakty, 

nebejt sám, nepropadat se do já tomu řikám ,,černý hnusný smradlavý bahýnko,,. Lidi se 

ztrácí v sobě víc, než by museli…důležitý je dostat se do toho ,,normálního 

světa,,.“dodává dále. Člověk bez zaměstnání se může cítit neužitečný. „Když jako nemá 

zaměstnání, tak se může cítit osamocen. Jakoby takovej nevyužitej asi.“

„V období před vypuknutím choroby bývá nápadné zhoršení výkonu v různých 

oblastech (např. v zaměstnání). Takový člověk má sklon izolovat se od druhých 

lidí…“.25 Pokud je člověk nezaměstnaný, nevytváří si nové sociální kontakty, často ani 

nemá prostředky k tomu, aby udržoval kontakty již vytvořené, např. díky nedostatku 

financí na jízdenku či na vstupné. Ne však každý má velkou potřebu vytvářet si nové 

kontakty. „…každej to má jinak, to záleží na tom člověku, jestli je potřebuje, nebo ne. 

I kdyby jako nic nechtěl od těch lidí, tak třeba je třeba jenom rád s lidma, někam de, 

třeba se pobavit nebo tak. Kdybych byla bez práce, tak bych jich měla určitě míň no, to 

jo.“ Uvádí slečna M.

Stejně tak na otázku, jsou-li lidé se schizofrenií více závislí na své rodině (viz 

Graf č. 1), odpověděla paní B. takto: „Abych byla v nějaký psychický pohodě, potřebuju 

bejt nezávislá. Což jsme u toho, že potřebuju práci. Takovej začarovanej kruh trošku. 

Bez tý práce spadnu dolu. Když nebudu mít práci, nebudu mít šanci navazovat nový 

                                                

25 Vágnerová, M.: Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál 2002. ISBN 80-7178-678-0, 

s. 182
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kontakty. Když nebudu navazovat nový kontakty, nebudu mít s kým se setkávat. A sama 

nikam jít nechci.“

Podle výzkumné studie v časopise The British Journal of Psychiatry je pouze 

9-12 % lidí se schizofrenií ze zemí Anglie, Francie a Německo soběstačných. „The 

proportion of people in each country who were supporting themselves entirely through 

working and were not receiving welfare benefits was 8.9% in the UK, 7.6% in France 

and 11.8% in Germany.“26 Studie dále poukazuje na velkou závislost lidí se schizofrenií 

na svých rodičích, mnoho těchto lidí ve Francii a Německu žije se svými rodiči. Přitom 

studie hovoří, že respondenti byli ve věku 40 let. Tato studie také potvrzuje hypotézu, 

že lidé se schizofrenií jsou více závislí na svých rodinách.

Z grafu vyplývá, že nezaměstnaní lidé se schizofrenií mají větší strach, zda 

najdou práci, pokud ji nemají. Nesouvisí to však se schizofrenií, jak dotazovaní 

připomínají, ale je to problém jak zdravého, tak nemocného člověka. Ve stresu se 

nezaměstnaní lidé se schizofrenií spíše necítí, poměr odpovědí je 3:5. Pět dotazovaných

odpovědělo, že stres nepociťují. Pokud jsou ve stresu, je to, jak hovoří účastníci, dáno 

spíše povahou. 

                                                

26
Kolektiv autorů: Rates and correlates of employment in people with schizophrenia in the UK, France 

and Germany. The British Journal of Psychiatry, The Royal College of Psychiatrists 2007, č. 191: s. 30-

37,dostupné z http://bjp.rcpsych.org/cgi/content/full/191/1/30, ze dne 19. 5. 2011
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4.4.5 Další výzkumné otázky

Přínos zaměstnání pro lidi s onemocněním schizofrenie

Další otázky se nevztahovaly přímo k hypotézám, ale k dalším položeným 

výzkumným cílům. Otázky č. 3 a 12 považuji ve své práci za zásadní, protože nám 

přináší odpovědi na to, jaký smysl má zaměstnání pro lidi s duševním onemocněním 

a především pak pro lidi trpící schizofrenií. I když z odpovědí vyplývá i to, že je to 

vlastně stejné jak u zdravých, tak u nemocných lidí, přesto bych ráda shrnula všechny 

důležité věci, které zaměstnání přináší právě těmto lidem, o kterých píši ve své práci.

Nejdůležitější je pro dotazované finančním zabezpečení. Pokud by neměli práci, 

nebudou moci naplnit základní životní potřeby. Opět použiji ukázku z rozhovoru: „No 

práce je pro mě důležitá, abych si mohla zaplatit ubytovnu, abych si mohla zaplatit léky 

a abych si mohla koupit jídlo.“ Peníze jsou pro lidi se schizofrenií, s tejně jako pro lidi 

zdravé, nezbytné k tomu, aby si zaplatili vše potřebné. U lidí s duševním onemocněním 

se často nashromáždí nezaplacené dluhy. Často řeší dluhy spojené s dopravou. Hrozí 

jim pak dokonce exekuce. Další velký přínos vidí dotazovaní v tom, že mohou dělat 

něco, co je baví. Práce jim přináší potěšení, motivace je pro ně např. lepší život, že se 

mohou pochlubit rodině „…těší se do práce, že někde je, že má úspěchy…“(rozhovor 

s paní A.). Práce lidem s duševním onemocněním, stejně jako lidem zdravým, přináší 

pocit spokojenosti, nové kontakty, radost ze samotné práce a především návrat do 

normálního života. Jedna z účastnic na otázku smyslu zaměstnání odpovídá: „…určitě 

naplnění času no, že prostě dělám něco smysluplnýho, já nevim, že jakoby to má 

opravdu nějakej smysl no, jakože je to taky něco, co člověk umí a že to může dělat 

jakoby s tim, že to umí dobře a že je tam jako něco platnej no. Ale nevim. Jako mít 

někdy potěšení, radost, peníze no (smích).“ Pan F. odpovídá na třetí otázku takto: „Mít 

práci je pro mne velice důležité, takový záchytný bod v mém životě. Kromě peněz mi 

práce přináší pocit vlastní sebehodnoty, užitečnosti. Práce mi rozšiřuje a obohacuje 

sociální kontakty, v práci je dobrá parta, mám řadu kamarádů. Protože při lepení 

plakátů hodně chodím, tak mne práce udržuje v určité fyzické kondici a také manuální 

zručnosti, kterou jsem ve svém předchozím životě příliš nerozvíjel. V neposlední řadě 

fakt, že mám práci a že mne práce baví, mi pomáhá v léčení mojí nemoci. Bez stálého 
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zaměstnání by mi bylo určitě hůř.“ Práce také vyplňuje volný čas nemocného, přináší

řád, smysl pro povinnost. Pan H. je rád, že pracuje: „Nebaví mě jen tak jako bejt třebas 

doma nebo někde venku nebo v hospodě no, takže práce je dobrá.“ Slečna M. mluví 

o důležitosti práce a o naplnění, které může práce přinášet: „Jo, je to pro mě asi jedna 

z důležitejch věcí, jedna z hodně důležitejch věcí a zatím jakoby prakticky.., jsem jakoby 

delší dobu neměla práci, která by mě bavila, neříkám, že tady mě to nebaví, jako baví 

mě to, ale není to jakoby to, co bych chtěla dělat.“ Ptám se tedy, co by účastnici bavilo.

„No (smích) ale jakoby trochu jo, protože tady jsou taky lidi, člověk tady mluví s lidma 

a jakoby mmm může se s nima bavit, když oni mají třeba náladu, když mám náladu jo já, 

když skolabuju, tak mě to nebaví a je to hrozný, což vědí tady číšníci, protože už se to 

párkrát stalo. No ale jinak tu práci, která by mě bavila, to byl ten telemarketing jednu 

dobu, kdy to jakoby fakt šlo, prostě to byla nějaká doba, kdy jsem dělala jako 

diplomovanýho specialistu, tak jsem byla nějaká rozjetá v těch aktivitách a vono to ještě 

jakoby přetrvávalo to nadšení nebo prostě ta euforie, že to člověk má za sebou nebo 

prostě to má jako hotový, takže pak šly nějaký věci chvíli dobře, ale to mě, to jsem pak 

chodila do tý práce na ten telemarketing a to mě jako bavilo, ale potom mě v únoru teda 

vyrazili za nějaký věci no, ale to je jedno, už jsem se tam nevrátila… a jakoby práce, 

která by mě bavila jako úplně, co bych asi tak chtěla dělat, nevim, jestli jí vůbec budu 

moc dělat, to co by mě bavilo, třeba učitelka nebo ten asistent pedagoga.“K motivaci 

účastnice vypovídá, že chodí do práce především ze zájmu: „No, (smích) nechci řikat, 

že jenom peníze jo (smích), ne to ne. Tam chodim ze zájmu většinou, že mě ta práce 

baví, když mám co dělat, mám nějaký zaměstnání, tak člověk ví, že má stálej plat, prostě 

není nezaměstnanej, už jenom ten pocit, že není nezaměstnanej. Se potkám s novejma 

lidma, tak třeba neřešim s někym nějakej konflikt. …Že přijdu, no změnim prostředí. 

Přijdu na jiný myšlenky.“

Rozhovory se sociálními pracovníky mi také potvrdili částečně mé hypotézy. Co 

především přináší zaměstnání lidem s duševním onemocněním, na to odpovídají 

sociální pracovníci občanských sdružení Green doors a ESET-HELP. „Jsou to 

především sociální kontakty, dále samozřejmě peníze. Klienti mají nízké důchody, 

hledají práci většinou už pod tlakem. Dalším přínosem je denní režim, aktivita nebo 

důležitý pocit prospěšnosti.“
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„Když stále nenachází práci, nejsou motivovaní, stejně jako jiní lidé. Nemohou vzít 

práci na plnou dobu. Dilema, jestli říct o diagnóze. Potřebují specifické podmínky. 

Pracovní místa pro lidi se znevýhodněním nejsou.“

„Lepší obnovení kognitivních funkcí. Jednají se zaměstnavateli, navazují se nové 

kontakty. Peníze, osamostatnění, řád. Jsem plnohodnotný člověk. Potvrdit sám sebe, že 

jsem schopný pracovat.“

„Sociální kontakty, pravidelný režim. Pak vlastně pocit, že někam patří, zvýšení 

sebevědomí, že je schopen pracovat. Takovou jakoby jistotu, pokud je to práce na dobu 

neurčitou. A samozřejmě peníze. Možná i pocit seberealizace. Né každý má ty motivy 

stejný. Někdo má představu, že si najde práci na volném trhu.“

Na otázku, prospívají-li lidé se schizofrenií lépe, pokud jsou zaměstnaní, 

odpověděla sociální pracovnice: „Já si myslím, že jo. Mají nějakou jistotu v životě, 

finanční jistotu, sebejistotu. Když někam pravidelně dochází, jsou více aktivní, fungují 

více ve společnosti než ti, kteří práci nehledají, mají pak problém vyjít vůbec z domu. 

Mohou trpět úzkostmi. Když dlouho klient nepracuje, např. 9 let, má obavy. Zkušební 

doba obavy prohlubuje. Asi by měl každý obavy. Ti, co nehledají práci, jakoby 

zapadnou. Jsou izolovaní od společnosti, osamělí. Je vidět u klientů z Centra denních 

aktivit, vyhovuje jim to takhle, nechtějí práci hledat. Chodí jenom do kavárny. Je to spíš 

pro scházení se s lidmi.“

Nezaměstnanost a její vliv na prožívání

K těmto otázkám se váže otázka č. 4. Pokud se účastníci ocitli delší dobu bez 

zaměstnání, nebylo to pro ně snadné. Zde se ale rozdělují na dvě skupiny. První je

skupina lidí se schizofrenií, kteří chtěli pracovat a práci nemohli najít, druhou skupinou 

jsou pak lidé, kteří byli v tak vážném zdravotním stavu, že ani práci hledat nechtěli. 

Jeden z účastníků byl např. doma 15 let, jiná účastnice11 let. Jak píše dotazovaná: 

„…mně nebylo dost dobře, aby mi ta práce chyběla“. „Ze začátku já jsem tu práci, když 

jsem měla jako počátek toho onemocnění , že bych v tom stavu, v kterym jsem byla, že 

by mě asi nikdo nezaměstnal a necejtila jsem se na to no. Ale jako to si člověk ani moc 

nevyčítá že jakoby zrovna nepracuje no.“ Druhou skupinu tvoří lidé, kteří se necítili 
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dobře, pokud byli delší dobu bez práce. „…Bylo to pro mě hrozný, protože se mi třeba 

stalo, že jsem neměla na ubytovnu, tak jsem jela na psychiatrii.“

Finanční tíseň jako důsledek nezaměstnanosti

Finanční tíseň se zdá být často velkým problémem. Pokud je člověk se 

schizofrenií nezaměstnaný, brzy ztrácí možnost, jak uhradit bydlení, jídlo, léky, dostává 

se do dluhů. Když dojdou úspory, které ale nemá každý, půjčuje si peníze od známých, 

od rodiny. Pokud ale nemá nikoho, na koho by se mohl obrátit, ocitá se nezřídka na ulici 

či znovu v psychiatrické léčebně. Jak odpovídá paní A. na otázku Jaké to bylo být delší 

dobu bez práce? „Bylo to pro mě hrozný, protože se mi třeba stalo, že jsem neměla na 

ubytovnu, tak jsem jela na psychiatrii, tak si mě tam na 14 dní nechali…“ paní B. mluví 

o tom, jak jsou peníze důležité. „Mám invalidní důchod třetího stupně, jsem za něj 

ráda, ale z invalidního důchodu nejsem schopná vyžít. Já nemám svůj byt, potřebuju mít 

něco pronajatýho, což jsou prostě velký peníze. Bydlím v chráněnym bydlení.“ „No, tak 

já vim no, to je tak, že člověk má jakoby důchod, jestli to znáte, no tak to sou 

vlastně..člověk stejně na ty brigády chodit musí, musí mít nějaký zaměstnání, takže to už 

prostě, kdyby neměl ten důchod, tak je to vo to horší, že nezaplatí nájem nebo tak no 

a stejně musí člověk něco dělat, takže není to vo tom, že prostě že má čověk invalidíní 

důchod teda vono jak kdo, někdo třeba má větší, někdo má menší, tak to, tak stejně, 

musí něco dělat.“ Většina účastníků pak bydlí s rodiči. V případě nouze by se 5 z 8 

účastníků šetření obracelo na svou rodinu, především na rodiče. Tři respondenti jsou 

odkázáni pouze na svépomoc, pomoc přátel či pomoc nějaké instituce. Částečně se tedy 

potvrzuje domněnka, že lidé se schizofrenií jsou více závislí na svých rodinách.

Zkušenosti s hledáním zaměstnání

Otázka č. 1 se týká zkušeností s hledáním práce a měla potvrdit mou domněnku, 

že hledání práce je pro lidi s onemocněním schizofrenie neobyčejně obtížné. Na tuto 

otázku navazují otázky č. 11 a 13. Cílem bylo pokusit se utvořit pohled na onemocnění 

schizofrenie, nejen z laického pohledu, z pohledu odborníků, ale také z pohledu skupiny 

lidí, na něž bylo šetření zaměřeno. V kapitole 1.4.1 Schizofrenie, se zmiňuji o 

specifických obtížích provázejících tuto nemoc. Účastníci mluví o konkrétních obtížích, 

které jim zabraňují v tom, aby si našli vhodné zaměstnání. Tyto obtíže se shodují 

s negativními příznaky nemoci (Foitová). Je to např. pomalé tempo, větší pocit únavy 
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(především díky užívaným lékům), ospalost, třes rukou, problémy s motorikou, omezení 

v tom přijmout psychicky náročnou práci, práci na celý úvazek. Slečna M. přiznává své 

obtíže: „No to jako že mám problémy s tim chodit včas, tady prostě se to netoleruje, už 

je mi to trapný řikat, jakoby třeba zpoždění 5 min, to ještě nevadí, ale 10 minut a jednou 

jsem přišla na poradu se zpožděním půl hodiny (smích), což je blbý no. Nebo na 

konzultaci se mi nepodařilo přijet asi dvakrát a musela jsem se omluvit. Dvakrát jsem se 

stihla omluvit a jednou teda ne.“

„Lidé se schizofrenií nejsou líní. Nedostatek energie je příznakem 

onemocnění.“27 O svých zkušenostech s nástupem do práce mluví pan G.: „nedokázal 

jsem tam vydržet dýl než dvě hodiny a ještě mě čekalo dalších šest hodin, takže jsem se 

rozhodl, že vodejdu hned, protože to bylo těsně po tom, co se mi to stalo, a ještě jsem 

bral ty léky a byl jsem unavenej a prostě jsem měl rozestřený vidění a všechno 

takovýdle. Takže myslim, že na ten začátek že je dost těžký najít nějakou práci, která by 

vyhovovala někomu, kdo je nemocnej.“ Další účastnice, slečna M., odpovídá takto:

„S hledáním práce no, zkušenosti mmm, já vim no, zkušenosti právě že asi moc nemám, 

protože já mám zkušenosti spíš negativní jo, nevim, jestli to tak v Čechách chodí nebo 

ne ale já mám zkušenosti, že někteří lidi no práci to je dneska těžký si najít a kdo má 

práci, tak může bejt rád, že nějakou má…“Po opětovném dotázání se na zkušenosti 

s hledáním práce slečna M. dále odpovídá: „tak mm prostě si vzpomínám…že jsem 

jakoby víc zaměstnání nezkoušela asi, že spíš jako jsem měla většinou práce jakoby na 

dohodu anebo ty brigády no.“

Sociální pracovníci se zmiňují o ne vždy dobrém nadhledu na nemoc. „Tito lidé 

mají snížené sebehodnocení. Někdy jsou naivní v tom, že si myslí, že vše lehce zvládnou, 

ale ještě neví, že ne. Často jsou citliví na určité věci. Ale je to velmi individuální.“Jako 

další znaky onemocnění jsou podle nich: „Někdo si např. povídá pro sebe. Komunikace 

může být jiná, nestandardní. Lze o tom mluvit i se zaměstnavatelem. Někdy si to ale 
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Kolektiv autorů: Objevte cestu, jak jít dál. Podpora a rady pro každého, koho postihla schizofrenie. 

Praha: Tigis 2007, ISB N 80-903750-2-2, s. 19
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klient nepřeje a zaměstnavatel ani neví, že klient s námi spolupracuje.“ „V hlavě se to 

hemží, motá se páté přes deváté. Někoho tlumí léky. Uzavřenost do sebe.“

Mohu tedy konstatovat, že hledání práce pro lidi se schizofrenií není snadné, 

provází ho mnoho nesnází, ale nikdo z dotazovaných se necítí tak, že by ho jeho limity 

omezovaly natolik, aby nemohl pracovat. Dotazovaní často srovnávali situaci před 

nemocí a jejich současné možnosti. Mluvili o velkých rozdílech.

Pracovní zařazení

Na otázku číslo 2 jsem znala převážně odpověď předem, věděla jsem, že budu 

vést rozhovor s člověkem zaměstnaným, věděla jsem také, kde je dotyčný zaměstnán. 

Dotazovala jsem se tedy především na velikost jeho úvazku. Mojí další výzkumnou 

otázkou bylo, zda lidé trpící schizofrenií pracují především na částečné či poloviční 

úvazky, nebo pracují i na celé, nezkrácené, úvazky. Ani jeden účastník nepracoval na 

celý úvazek. Při dotazování na jaký úvazek by chtěli účastníci pracovat na volném trhu, 

vždy odpovídali, že na zkrácený. Pracovaní zařazení bylo především prodavač, barman, 

dále např. lepič plakátů. Zkušenosti měli respondenti s různými brigádami typu 

doplňování zboží, telefonní operátor, uklízečka. 

Vzdělání

Doplňkovou byla otázka č. 7, kde se dotazuji na potřebu dále se vzdělávat. Jak 

jsem zjistila díky rozhovorům, lidé se schizofrenií jsou většinou lidé vzdělaní, a to nejen 

středoškolsky. Často ale díky nemoci nedokončili své vzdělání. Jak uvedl v rozhovoru 

sociální pracovník o. s. ESET-HELP: „Klienti mají často minimální zkušenosti s prací, 

většinou onemocněli na střední či vysoké škole, následovaly opakované hospitalizace, 

rodina se bála, a tak je opečovávala. Začali být nesamostatní. S klientem mluvíme 

o jeho denním režimu, podle toho se pak hledá práce. Je důležité s klientem domluvit, 

co chce, jaký je jeho ideál. O tom sami hovoří. Dnes, i když by si rádi dodělali započaté 

vzdělání, jejich dispozice jim to neumožní. Je to, jak sami účastníci vypovídají, 

především díky problémům s pamětí, pozorností a větší únavě. I tyto potíže se jeví jako 

individuální, protože tři z dotazovaných dnes studují.
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4.4.6 Shrnutí

Jak píše Novosad, postižení lidé mají stejné potřeby jako lidé zdraví, „může 

ovšem nastat situace, kdy jedinec pro své funkční či orgánové postižení nemůže některé

z těchto významných lidských potřeb realizovat obvyklým způsobem.“28 Překážkou je 

pro něj postižení, např. duševní onemocnění. 

Pro shrnutí bych ráda použila Maslowovu pyramidu lidských potřeb. V této 

pyramidě, viz následující rozdělení, jsou uspořádány potřeby hierarchicky podle 

naléhavosti (Nakonečný, 1998).

Základní potřeby

Pokud začneme od naplňování základních potřeb, které jsou v hierarchii nejníže, 

zaměstnávání lidem se schizofrenií přináší materiální zajištění, to znamená především, 

že si mohou zaplatit jídlo a léky, které jsou nezbytné při léčbě jejich onemocnění. 

Zajišťují si tak základní fyziologické potřeby. Mohou si zaplatit ubytování, je tudíž 

naplněna potřeba bezpečí. Mohou platit všechny své výdaje a nedostat se tak do 

dluhů. Díky zaměstnání by nemělo dojít k ekonomickému selhání.

Psychologické potřeby

Další potřebou je potřeba přináležitosti a lásky, jinak potřeba sociální, tou je 

např. pocit sounáležitosti, to souvisí u zaměstnání s tím někam patřit, jak také účastníci 

sami zmiňují. Znamená to také být akceptován. Na pracovišti se lidé se schizofrenií 

mohou seznamovat s novými lidmi, získávají tedy nové sociální kontakty. Pokud jsou 

lidé se schizofrenií nezaměstnaní, snadno dochází k jejich sociální izolovanosti. „Jde 

o specifické případy segregace, o osoby, jejichž schopnost míry integrace je 

nezjistitelná právě pro jejich izolovanost.“29 Na sociální potřeby navazují potřeby 

uznání. V zaměstnání to znamená především sebeúctu, lidé se schizofrenií se cítí 

užiteční, pokud jsou zaměstnaní. Dále to znamená ocenění od ostatních, nejen 
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Novosad, L.: Základy speciálního poradenství. Praha: Portál 2000, ISBN 80-7367-174-3, s. 24

29
Slowík, J.: Speciální pedagogika. Praha: Grada 2007, ISBN 978-80-247-1733-3, s. 33
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spolupracovníků, ale také rodiny. Jde také o potřebu výkonu, kompetence, respektu 

a důvěry. Mít práci není pro lidi se schizofrenií samozřejmostí.

Potřeby sebeaktualizace

Poslední potřebou je potřeba seberealizace. Je to snaha být nejlepší jaký člověk 

být může. O této potřebě mluví také mnozí z dotazovaných. Mají radost z vykonané 

práce, být zaměstnán jim přináší radost, pocit sebeuspokojení. Díky práci rozvíjení své 

dovednosti, svou osobnost. Patří sem také estetická potřeba, kdy může člověk se 

schizofrenií objevovat, tvořit a uspořádávat. To lze také realizovat v zaměstnání.
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Závěr

Mým cílem bylo porozumět tomu, jak chápou situaci zaměstnanosti samotní 

účastníci šetření, kterými byli lidé se schizofrenií. Snažila jsem se rozkrýt a prezentovat 

to, jak tito lidé chápou a prožívají svou sociální realitu. Na základě realizovaných 

rozhovorů jsem došla k zjištění, že lidé se schizofrenií se cítí spokojenější, pokud práci 

mají. Důvodem je především to, že mohou naplňovat své potřeby, podrobněji viz. 

kapitola 4.4.6.

Šetření poměrně jednoznačně ukazuje, že hledání zaměstnání pro lidi s duševním 

onemocněním je velmi náročné, především z důvodu mnohých omezení, která tato 

nemoc představuje. Dále zejména proto, že na pracovním trhu je nedostatek pracovních 

míst vyhovujících lidem trpícím schizofrenií. 

Pokud takto nemocní lidé práci nemají, dostávají se velmi často do finanční 

nouze. Dalším důsledkem jejich nezaměstnanosti je méně sociálních kontaktů, případně 

až sociální vyloučení či izolace. Nezaměstnaný člověk se schizofrenií se cítí osamocen, 

nevyužitý a neužitečný. Díky nedostatku financí se také stávají tito lidé velmi často 

závislí na svých rodinách - především rodičích či partnerech.

I když jsem došla k zjištění, že hledání práce je pro lidi se schizofrenií velmi 

náročné, bylo pro mne velmi překvapivé, že účastníci šetření se necítí výrazně

znevýhodněni kvůli svému onemocnění. Jak říká jedna z dotazovaných, pokud si člověk 

na své onemocnění zvykne, umí s ním pracovat, lépe se pak v zaměstnání přizpůsobuje. 

Zná totiž své možnosti, ví, co od sebe očekávat. I přes to ale práce na plný či poloviční 

úvazek pro tyto lidi představuje velkou zátěž, proto je nutné hledat taková pracovní 

místa, která by odpovídala jejich možnostem. Jako řešení této situace vidím vytváření 

více pracovních míst s možným uzpůsobením podmínek podle individuálních potřeb 

člověka s omezenou pracovní schopností. Je to především podnět pro zaměstnavatele. 

I když sociální pracovníci mluvili o zaměstnavatelích, s kterými je spolupráce dobrá, 

např. „spřátelené kavárny“, ještě stále jich není tolik, aby mohli získat přiměřenou práci 

všichni lidé se schizofrenií, kteří o práci stojí a mají k tomu i předpoklady. Taková

práci, která by jim vyhovovala a současně je i naplňovala, by pro ně představovala 

smysluplné zaměstnání.
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Jistě ale překvapí, že se během šetření nepotvrdilo to, že by lidé trpící 

schizofrenií ztráceli motivaci, pokud dlouhodobě zaměstnání nemohou najít. 

Dotazovaní mluvili o tom, že mají motivaci stále. Najít smysluplné zaměstnání pro ně 

představuje důležitý záchytný bod v jejich životě. 

Pokud jsem se dotazovala na předsudky vůči lidem s duševním onemocněním, 

především pak ze strany zaměstnavatele, dotazovaní se necítí nijak znevýhodněni. 

Důvodem byla především malá zkušenost se zaměstnavateli na volném pracovním trhu.

Dále na předsudky nenarazili, protože se setkali se zaměstnavateli, kteří byli nakloněni 

těmto lidem, tzn., vytvořili taková pracovní místa, kde se mohli tito lidé uplatnit. Stigma 

však onemocnění schizofrenie přece jen provází. Dotazovaní mluví např. o nepochopení 

ze strany přátel či rodiny nebo malé toleranci příznaků onemocnění.

Dalším zajímavým zjištěním pro mne je, že lidé trpící schizofrenií jsou často vzdělaní,

„přes 80 % z nich má VŠ nebo SŠ vzdělání.“30Mnohdy ale vzdělávací proces

nedokončili, kvůli propuknutí nemoci. Díky tomuto zjištění lze chápat, že tito lidé mají 

určité požadavky na své zaměstnání. Mnozí z nich hledají práci kvalifikovanou. „Někdy 

je velmi obtížné a trpké „snížit laťku“ a přijmout práci, na kterou se člověk předtím 

díval přezíravě a pokládá ji za újmu na osobní důstojnosti.“31

Možná nás překvapí i to, že onemocnění může mít pozitivní přínos. Jak píše paní 

MUDr. Zuzana Foitová:  „Mnoho lidí, kteří onemocněli psychózou, vede plnohodnotný 

život, chodí do zaměstnání, nachází si partnera, pěstuje koníčky. Někteří se dokonce po 

zkušenosti s psychózou cítí obohaceni a posíleni.“32 I z rozhovorů, které jsem vedla, 

jsem si odnesla dobrý dojem, především proto, že všichni, s kterými jsem hovořila, se 

na svět dívají vesměs pozitivně, necítí se ani se svým onemocněním nějak vyřazeni ze 

společnosti. Je ale pravda, že většina účastníků byla zaměstnána. Znovu bych tedy ráda 

připomněla, jak velmi důležité je pro lidi se schizofrenií mít zaměstnání. Pokud bych 
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Kolektiv autorů: PROČ JAK KDE zaměstnávat lidi s duševní nemocí…Praha: Fokus Praha, Eset-help, 

Green doors 2007, s. 17
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Kalina, K.: Jak žít s psychózou. Praha: Portál 2001, ISBN 80-7178-563-6, s. 230
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Foitová, Z.: Schizofrenie. Praha: Fokus Praha
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hovořila s nezaměstnanými, obávám se, že jejich názor na situaci, v které se právě 

nachází, by nebyl pozitivní.
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Příloha 1- NNO v Praze působící v oblasti zaměstnávání osob 

s duševním onemocněním

Sídlo Občanského sdružení Green Doors
Pujmanové 1219/8
140 00 Praha 4
Kancelář vedení O. s. Green Doors
Křižíkova 76/61
186 00 Praha 8
tel./fax:+420 220 951 468
e-mail: kancelar@greendoors.cz

Občanské sdružení Eset-Help
Středisko Hekrova
Hekrova 805
149 00 Praha 4
Tel.: 272 9377 12
e-mail: podpor.zam@esethelp.cz
www.esethlep.cz

Fokus Praha, o.s.
Dolákova 24
181 00 Praha 8
Tel.: 233 55 3303
e-mail: cppz@fokus-praha.cz¨
www.fokus-praha.cz

Fornika, o.s.
Filipova 2013/3
148 00, Praha 4 Chodov
el/fax: +420.271.910.016
fornika@fornika.org

Rytmus, o.s.
Bruselská 16
120 00 Praha 2
Tel.:224 251 610
rytmus@rytmus.org

Baobab, o.s.
Pujmanové 6
140 00 Praha 4
tel.: 241 734 050
petra.sediva@osbaobab.cz

Bona, o.p.s
Pod Čimickým hájem 177/1
181 00 Praha 8
Tel.:283 853 163
e-mail: info@bona-ops.cz

mailto:kancelar@greendoors.cz
mailto:podpor.zam@esethelp.cz
http://www.esethlep.cz/
mailto:fornika@fornika.org
mailto:rytmus@rytmus.org
mailto:petra.sediva@osbaobab.cz
http://www.esethlep.cz/
http://www.fokus-praha.cz/
mailto:fornika@fornika.org
mailto:rytmus@rytmus.org
mailto:petra.sediva@osbaobab.cz
mailto:info@bona-ops.cz


57

Příloha 2 - Seznam internetových stránek nabízejících 

zaměstnání



58

Příloha 3 - Otázky k rozhovoru

1. Mohl/a byste mi říci o svých zkušenostech s hledáním práce? Hledá se podle vás 

snadno, nebo je to spíš obtížnější?

2. Jste v současné době někde zaměstnán/a? Pokud ano, na jaký úvazek a jaký druh 

práce vykonáváte?

3. Jak je pro vás důležité mít práci, co vám práce přináší?

4. Stalo se vám už někdy, že jste byl/a delší dobu bez práce? Jaké to pro vás bylo?

5. Pokud byste se ocitl/a ve finanční tísni, na koho se můžete obrátit, kdo vám 

pomůže?

6. Žijete a) sám/a b) s partnerem c) s rodiči d) jiná odpověď………

7. Přemýšlel/a jste někdy, že byste ještě dále studoval/a?

8. Vyberte z možností ty, které se podle vás hodí k následujícímu tvrzení. Pokud je 

člověk nezaměstnaný, platí, že: 

 Je izolován od společnosti 

 Má méně sociálních kontaktů 

 Je více závislý na své rodině a okolí 

 Trpí pocity neužitečnosti 

 Cítí se osamocen

 Je více ve stresu

 Má strach, najde-li práci

9. Myslíte si, že zaměstnavatelé mají předsudky vůči lidem s duševním 

onemocněním? Pokud ano, proč myslíte, že tomu tak je?

10. Máte-li práci, cítíte se užitečný a prospěšný společnosti?

11. Jaký moment je podle vás pro lidi s duševním onemocněním nejobtížnější při 

hledání pracovního místa?

12. Co vás motivuje k tomu, abyste docházel/a do zaměstnání? 

13. Cítíte se nějak znevýhodněn/a v zaměstnání díky svému onemocnění?

14. Myslíte si, že pokud duševně nemocný člověk stále hledá práci a nenachází, 

ztrácí postupně motivaci k dalšímu hledání?

15. Chtěl byste ještě dodat něco důležitého k tématu na závěr, co dosud nezaznělo?
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Příloha 4 - Rozhovor se slečnou D. – délka rozhovoru 60 min

Mohl/a byste mi říci o svých zkušenostech s hledáním práce? Hledá se podle vás 

snadno, nebo je to spíš obtížnější?

S hledáním práce no, zkušenosti mmm, já vim no, zkušenosti právě že asi moc nemám, 

protože já mám zkušenosti spíš negativní jo nevim, jestli to tak v Čechách chodí nebo 

ne ale já mám zkušenosti že někteří lidi no práci to je dneska těžký si najít a kdo má 

práci tak může bejt rád, že nějakou má, potom mám další zkušenost, že .. vlastně 

kamarád mi řikal, že na jednom místě, který je uvedený, třeba inzerát na internetu nebo 

v novinách, třeba nějaký trošku lepší a solidně placený, tak se hlásí třeba 100 lidí nebo 

130 lidí a že tam vybíraj prostě jakoby nějaký lepší místa, ňáká práce smysluplná, takže 

jakoby že to je těžký se tam dostat, že personální manažer vybere jednoho z deseti a 

člověk se tam nedostane do kola těch deseti lidí, který tam jsou pozvaný k tomu 

pohovoru nebo něco takovýho. A pak mám zkušenost, že člověk, když hledá práci, tak 

jakoby se trochu něco naučí a zkoušet prostě hledat práci v tom, co umí no, jakože třeba 

tady, sem řikala, že je to nějak hezky placený, práce na pozici nebo s tím spojená, ta 

sociální služba, terapie potom tady jako na tréninkovém pracovišti, tady se člověk 

dostane jakoby přes papíry no. Jako že prostě má invalidní důchod. Takže ho sem 

vemou, když maj volno teda. Minimální doba tý rehabilitace by měla být půl roku, takže 

když se jakoby nestane nic závažnýho, za tu dobu neohrozí nějak, nebo prostě nějaký 

vyloučení já nevim, nedodržování pravidel, což u mě je dost riziko, tak jako ten půlrok 

je minimální doba, co tu můžu bejt jo. Ale samozřejmě záleží to na mě, může to bejt 

třeba jen 3 měsíce žejo, když budu chtít. 

A když jste mluvila o těch rizicích, můžu se rovnou zeptat, co to znamená?

No to jako že mám problémy s tim chodit včas, tady prostě se to netoleruje, už je mi to 

trapný řikat, jakoby třeba zpoždění 5 min, to ještě nevadí, ale 10 minut a jednou jsem 

přišla na poradu se zpožděním půl hodiny (smích), což je blbý no. Nebo na konzultaci 

se mi nepodařilo přijet asi dvakrát a musela jsem se omluvit. Dvakrát jsem se stihla 

omluvit a jednou teda ne. 

A nějaký další zkušenosti s hledáním práce?
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Zkušenosti s hledáním mám jakoby jsem vlastně ještě hledala po dokončení vyšší 

odborný školy a tam bylo, jakoby ještě před tím, než jsem dokončila, jsem byla 

v kontaktu s jedním jakoby občanským sdružením, který jakoby to..hledalo 

zaměstnance na pozici osobní asistent a voni tu práci měli dost náročnou a když jsem 

tam udělala jakoby vstupní pohovor, tak ta pani, která to tam se mnou dělala, řikala 

měla nějaký výhrady k mýmu vzdělání a mýmu zaměření, tak prostě potom pohovoru 

z toho vyplynulo, že zatím pro mě prostě nemají tolik klientů, abych já se prostě třeba 

nějakou dobu jako ten měsíc se uživila. Že mi nedali na tu asistenci do začátku 3 nebo 

maximálně 4. Ale dali mi jenom jednoho nebo dva. A řekli, no tak počkejte až se to 

jako rozjede. Zkusila jsem to, ale když jsem měla domluvenou první asistenci, tak paní, 

ke který jsme šli druhej den, tak začala být nemocná, takže tím pádem i ona jakoby 

padla a ta druhá, tam to vůbec nefungovalo nebo to jakoby nebylo, takže já jsem vlastně 

volala potom, a říkala jsem, že takhle teda ne a oni mi říkali, počkejte teda až jako se 

pani uzdraví nebo někoho vám ještě najdeme a já prostě to jako nenašla jsem nikoho, 

nekontaktovali mě.

A to je jediná vaše zkušenost s hledáním práce?

No jakoby po škole si vzpomenu… protože já jakoby ještě studuju bakaláře dokončuju, 

tak mm prostě si vzpomínám..že jsem jakoby víc zaměstnání nezkoušela asi, že spíš 

jako jsem měla  většinou práce jakoby na dohodu a nebo ty brigády no. Třeba 

telemarketing nebo tazatelka přes telefon jsem dělala. Nebo operátorka jakoby pasivní, 

pasivní telemarketing. To jsem dělala nějakou dobu, ještě minulý pololetí při studiu. 

Ještě něco vás k tomu napadá?

No já se snažim vzpomenout, ještě bych mohla říct jakoby hledání těch míst jakoby přes 

agentury, dočasných míst, jestli by vás to zajímalo. No jakoby to už je trochu lepší. Ty 

agentury, teď chodím do některejch jinejch většinou oni mají ty nabídky napsaný na 

internetu. Musíte rychle zavolat, člověk si ji jakoby zarezervuje, oni mu ji tam nechají 

jeden den. 

Teď vlastně jste zaměstnána tady, takže nechodíte na brigády?

Chodím na brigády i občas jinam. Jako k tomuhle, protože to je docela málo peněz. 

Když si to spočítáte, tak ono je to vlastně měsíčně tak 3 – 4 tisíce.  
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Jste v současné době někde zaměstnán/a? Pokud ano, na jaký úvazek a jaký druh práce 

vykonáváte?Tuto otázku jsme také částečně zodpověděli.

Tady na tréninkovém pracovišti. Je to na dohodu práce. My tady máme směny jakoby 

domluvený a je to tak,  že vlastně nás střídá 7 barmanů a každej dostane ty dvě směny 

za týden, minimálně teda má dvě, může to bejt jakože jich má třeba víc, když třeba 

někdo nemůže, ale to je výjimka. 

Jak je pro vás důležité mít práci, co vám práce přináší? 

Jo, je to pro mě asi jedna z důležitejch věcí, jedna z hodně důležitejch věcí a zatím 

jakoby prakticky.. jsem jakoby delší dobu neměla práci, která by mě bavila, neříkám, že 

tady mě to nebaví, jako baví mě to, ale není to jakoby to, co bych chtěla dělat. 

To není zrovna obor, který jste chtěla.

No (smích) ale jakoby trochu jo, protože tady jsou taky lidi, člověk tady mluví s lidma a 

jakoby mmm může se s nima bavit, když oni mají třeba náladu, když mám náladu jo já, 

když skolabuju, tak mě to nebaví a je to hrozný, což vědí tady číšníci, protože už se to 

párkrát stalo. No ale jinak tu práci, která by mě bavila, to byl ten telemarketing jednu 

dobu, kdy to jakoby fakt šlo, prostě to byla nějaká doba, kdy jsem dělala jako 

diplomovanýho specialistu, tak jsem byla nějaká rozjetá v těch aktivitách a vono to ještě 

jakoby přetrvávalo to nadšení nebo prostě ta euforie, že to člověk má za sebou nebo 

prostě to má jako hotový, takže pak šly nějaký věci chvíli dobře, ale to mě, to jsem pak 

chodila do tý práce na ten telemarketing a to mě jako bavilo, ale potom mě v únoru teda 

vyrazili za nějaký věci no, ale to je jedno, už jsem se tam nevrátila. 

Můžu se jenom zeptat, jestli to souviselo s onemocněním?

Jo, souviselo no a jakoby práce, která by mě bavila jako úplně, co bych asi tak chtěla 

dělat, nevim, jestli jí vůbec budu moc dělat, to co by mě bavilo, třeba učitelka nebo ten 

asistent pedagoga. S dětma nebo třeba ale třeba do 15 ti let, puberťáky asi ne, to nevim. 

No a jinak ty dobrovolný aktivity, tak jsem dělala dobrovolnictví. Jsem byla jakoby 

s jednou holkou, malou, jsem ji vyzvedávala ze školky. Ne jako asistentka, spíš 

dobrovolnice. Jezdila jsem s ní domu.

Mohla bych se ještě znovu zeptat, co vám práce přináší?

Jo totiž  určitě naplnění času no, že prostě dělám něco smysluplnýho já nevim, že 

jakoby to má opravdu nějakej smysl no, jakože je to taky něco, co člověk umí a že to 
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může dělat jakoby s tim, že to umí dobře a že je tam jako něco platnej no. Ale nevim. 

Jako mít někdy potěšení, radost, peníze no (smích).

Stalo se vám už někdy, že jste byl/a delší dobu bez práce? Jaké to pro vás bylo? 

No určitě se mi to stalo no,minimálně se mi to stalo po střední škole. Prostě to bylo 

takový blbý období, že sem jakoby neměla delší dobru práci, možná rok nebo možná 

rok a půl, já si to přesně nepamatuju teďko, ale vyloženě vim, že jsem byla jakoby na 

neschopence no. Protože docela byl problém, já jsem jakoby nebydlela v tý době 

v Praze, vlastně za Prahou, jakoby v tom předměstí, tak tam jakoby prakticky nebylo 

kde pracovat. Musela jsem dojíždět až do Prahy a s maturitou z oděvnictví bez praxe 

prakticky mě skoro nikde nechtěli, pár jakoby firem jsem obešla, nebylo jich tolik, ale 

ani jedna prostě mi nějak nevyhovovala no. To mi bylo asi tak 20, 21. To je problém 

trochu. A štvalo mě to dojíždění. Hodina cesty tam, hodina cesty zpátky, člověk je 

z toho votrávenej hrozně. Byla jsem dost jako v depresi no. Jsem takhle jezdila celou 

dobu na střední školu. Ráno, večer, ráno, večer, a když si měl člověk představit, že to 

samý bude, když bude mít nějako práci, tak moc se mi do toho nechtělo no. Jsem byla 

na úřadu práce, byla jsem na podpoře. Z úřadu jsem jezdila za nabídkami práce, pár mi 

jich dali, ale voni mě pak z úřadu vyhodili no, protože tam byla nějaká blbá pracovnice, 

která absolutně tomu nerozuměla a eště jako podpůrčí doba půl roku, jenže když člověk 

tu práci hledá a nechodí tam včas na 5 minut přesně v tu dobu, na konzultaci jo s tou 

sociální pracovnicí nebo teda to není sociální pracovnice, to je úřednice, která tam 

příde, prostě 5 minut, ujede autobus, přijde jako vo dvě hodiny pozdějc, tak ho vyhoděj 

kvůli tomu, že nepřijde v tu dobu, co má přijít. To jsem ještě asi nemocná nebyla, to 

bylo nějak v začátku. Dávali mi prostě schůzky na ráno na vosmou, prostě , asi jedna 

byla ráno v osum. No a úřad práce to je prostě, to je hrozný, už to nechci.

Budete si radši hledat práci sama?

No určitě no, do toho fakt určitě nepudu.

Pokud byste se ocitl/a ve finanční tísni, na koho se můžete obrátit, kdo vám pomůže?

No, tak já vim no, to je tak, že člověk má jakoby důchod, jestli to znáte, no tak to sou 

vlastně..člověk stejně na ty brigády chodit musí, musí mít nějaký zaměstnání, takže to 

už prostě, kdyby neměl ten důchod, tak je to vo to horší, že nezaplatí nájem nebo tak no 

a stejně musí člověk něco dělat, takže není to vo tom, že prostě že má čověk invalidíní 
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důchod teda vono jak kdo, někdo třeba má větší, někdo má menší, tak to, tak stejně, 

musí něco dělat. 

A máte na koho byste se obrátila?

Ani moc ne. Na rodinu skoro vůbec no. Většinou ne, protože to je.. s mámou určitě ne a 

sestra ta už má svoje zájmy.

Žijete a) sám/a b) s partnerem c) s rodiči d) jiná odpověď………

Jo, no jakoby jsem na koleji jo, protože jsem jakoby student, tak jsem žádala před 

nějakou dobou, jsem prostě na kolejích celou dobu, vlastně při studiu no. Jinak žiju 

sama, nebo jakoby se spolubydlící.

Přemýšlel/a jste někdy, že byste ještě dále studoval/a? O tom už jsme mluvili.

Teďko v září bych měla dokončit bakalářský program. V červnu jsou ty zkoušky no. 

Poslala jsem si přihlášku na navazující studium, ale eště uvidim. Jsem rozhodnutá, že 

pokud to půjde, tak k těm přijímačkám jakoby pudu, ale jestli tam uspěju, to fakt nevim, 

prostě vim, že to bude tak blbě načasovaný, že se možná nestihnu všechno na to naučit a 

možná, že to nevyjde nakonec. Studuju pastorační a sociální práci na ETF.

A máte nějaké plány, co potom?

No je to pravda, že bych si chtěla najít jakoby zaměstnání normálně už jakoby.

Na volném trhu?

Nó, na volnym trhu no, něco jako asistent pedagoga, protože to vzdělání, co mám, je 

jakoby mě opravňuje, je v tom akreditace na asistenta pedagoga volnýho času.

Můžu se zeptat, na jaké škole jste studovala a jaké to bylo studium?

Tady v Praze, denní studium, na Jaboku. 

Vyberte z možností ty, které se podle vás hodí k následujícímu tvrzení. Pokud je člověk 

nezaměstnaný, platí, že: 

Je izolován od společnosti

Já bych řekla, že to platí jakoby..jo..hm.. je to možný, že jakoby je izolován, no oddělen 

no, že nemá zaměstnání a jakoby nějak jakoby neparticipuje na společnosti, ale já 

myslim, že člověk jako kterej má nějakej hendikep a pracovat nemůže, je izolovanej 

stejně no, protože prostě má něco jinýho, než by mohl chodit do práce, ale normálně u 

zdravýho člověka, tam je spousta věcí, který jakoby on se může cítit izolovaný, ale 
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nemusí. U onemocnění schizofrenie, já bych řekla že možná jo, to onemocnění dělá 

hodně. Prostě člověk, když někam dojde do zaměstnání, kdyby někam přišel, tak se tam 

jakoby musí dohadovat, co jako jo, co ne, teď stejně půjde na zdravotní prohlídku, bude 

to vědět doktor, ten to sice nikomu říct nesmí, ale..tam kde jsem pracovala, byly tam 

takový jakoby že chodili lidi pozdě z přestávek a takový různý věci, ale chodili tam i 

mladý lidi.

Chtěla bych se znovu, zeptat, když jste nebyla zaměstnaná, cítila jste se izolovaná?

Jako v tý době, co jsem byla po tý střední škole a nebyla jsem zamětnaná, tak v tý době, 

vadilo mi, že, nejsem, ale zase na jednu stranu mi to nevadilo, protože jsem byla 

unavená z tý střední a chtěla jsem, aby mi dali všichni nějakou dobu pokoj a voni jako 

stejně nedali, tak mě poslali k psychiatrovi.

Vy jste říkala, že začínalo to onemocnění.

No, v tý době no. 

Další tvrzení. Má méně sociálních kontaktů 

Já myslim jakoby sociálních kontaktů, vono to de i třeba trochu nahradit tou školou, i 

když to taky nemusí úplně fungovat. Já myslim, že jo, ale každej to má jinak, to záleží 

na tom člověku, jestli je potřebuje, nebo ne. I kdyby jako nic nechtěl od těch lidí, tak 

třeba je třeba jenom rád s lidma, někam de, třeba se pobavit nebo tak. Kdybych byla bez 

práce, tak bych jich měla určitě míň no, to jo. Protože teďko, po tý práci, co mě vyhodili 

jsem byla ráda, že jsem našla alespoň tohle. Protože to bylo v průběhu roku a neměla 

jsem co jinýho, kam bych šla a věděla jsem, že budu mít náročný jakoby období, budu 

se muset učit. Takže když pudu někam na částečnej úvazek, že mě to bude zatěžovat a 

třeba to nebudu zvládat po psychický stránce, že bude hodně zátěže a teď něco se třeba 

nepovede a něco jinak já nevim, tak tohle jakoby, že to má nějakou strukturu aspoň. Že 

člověk ví, kdy de na směnu a že když příjde a bude to nějak fungovat, že to pude a že ho 

nevyhoděj z toho důvodu, že má nějakej prostě problém.

Je více závislý na své rodině a okolí

No, to je možný že jo. Já se moc nemůžu na své blízké obracet, ale spíš si řikám, že 

jakoby si to moc nemůžu dovolit tady ten luxus nebejt zaměstnaná. To je spíš jako že mi 

to vobčas nejde bejt zaměstnaná, ale pak ňákej přítel nebo známej ty zase nic neděláš 

prostě. Von je to většinou jedna osoba, jako přítel. Tak teď je to blbý, takže to nebudu 



65

řikat, jak to je s přítelem ale…většinou von mi poradil některý agentury, kam se mám 

jakoby obrátit a tak.

Trpí pocity neužitečnosti

Hm, jo, to asi jo. Asi to tak kdokoli.

Cítí se osamocen

Hmm.. to bych možná řekla jako taky že …neužitečný, osamocen..osamocen taky to 

souvisí hodně s tím, jestli ho ta práce baví nebo ne,když ho jako ta práce baví, tak de to 

brát jako, pak je to v pohodě. Když jako nemá zaměstnání, tak se může cítit osamocen. 

Jakoby takovej nevyužitej asi.

Je více ve stresu

Hmm určitě

Má strach, zda najdei práci

No..myslim si, že jo. Protože určitě.. tam je to stigma, prostě když někomu řeknete, že 

máte schizofrenii, tak voni třeba.. vim, že to nikomu řikat nemám, že některý ty 

zaměstnavatelé jakoby pokud se řekne pokud se člověk uchází o hlavní pracovní poměr, 

tak nic nemusí být do toho, jakou máte diagnózu nebo jestli jakej máte zdravotní stav 

žejo nebo zaměstnavatel se může zeptat, ale.. nevim, ono je to asi složitá otázka, pokud 

prostě zaměstnavatel vyžaduje nějakou přesnost, nějaký zaměstnání, který je hodně 

prostě na vytrvalost a já nevim na co všechno, tak tam schání nějakýho člověka, kterej 

tam bude vědět, že to zvládne. Třeba může dělat pohovor, ten personalista tam něco 

zjistí, protože má zkušenosti, tak tam toho člověka asi nedá. Ono záleží, jaká je to firma, 

co za firmu, prostě jak jsou zaměřený, jestli je to něco jako tady, nějaká rehabilitace 

nebo sociální služby, ale záleží to na organizaci těch lidí potom asi. 

Myslíte si, že zaměstnavatelé mají předsudky vůči lidem s duševním onemocněním? 

Pokud ano, proč myslíte, že tomu tak je?

No já nevim, jestli mají předsudky, ale každopádně bych chtěla vidět někoho, kdo má 

nějakou schizofrenii a pracuje v normálním zaměstnání. Jako vim, že jedna holčina, co 

se mnou dělala ten telemarketing, nevim jakou měla diagnózu, ale chodila do stejnýho 

sanatoria jako já a viděla jsem jí tam párkrát, nevím, jak jí to šlo. Ale ňákou vopravdu 

jako funkci nebo zaměstnání tak já si myslim, že do jistý míry se to dá ovlivnit potom 

už vod nějaký doby si myslim, když je člověk s tou nemocí sžitej a ví, co to dělá a 
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nedělá, tak prostě se dokáže tomu zaměstnání přizpůsobit no. Ale to už jsou zkušenosti, 

ale myslim, že tohle zaměstnání si člověk jakoby po referencích než hned dělat pohovor 

a de tam jakoby z fleku. 

Máte-li práci, cítíte se užitečný a prospěšný společnosti?

Poslední dobou mám jakoby takovej pocit, že prospěšná jsem, ale že trochu taková 

jakoby atmosféra ve škole, ale není to žádná jakoby negativní, je to prostě můj vnitřní 

pocit, vzhledem k tomu, že tam chodím na takovej speciální předmět, kterej se jmenuje 

sociální vyloučení a probíráme tam různý aspekty sociálního vyloučení s různýma 

skupinama tak jakoby mám trochu pocit, že ta moje práce je sice smysluplná, ale že 

jako je jak bych to řekla. 

Myslíte tato práce?

Ne, jakoby všeobecně, co dělám. To co dělám, že nemá hodnotu no, že je jakoby 

zbytečná nebo něco takovýho no. Prostě jakoby mě osobně jakoby dává docela dobrej 

pocit ale myslim si, že ty vostatní lidi to jako nevim jestli jako to můžou hodnotit jinak. 

Oni mi to nemuseji říct,myslim třeba nadřízený, vedoucího nebo šéfa. Ale moje 

domněnka je že třeba by to tak jakoby mohlo bejt, ale že už člověk s tim do tý práce de. 

A neměli by to hodnotit hlavně zákazníci?

Už mi to vlastně někdo jednou řek, že se mu líbilo, jak jsem obsluhovala. Že někdy ty 

lidi jsou spokojený tady. Někteří třeba vodejdou a nezaplatěj. To se tu taky stalo no…

Ještě k té otázce užitečnosti, takže tady se necítíte užitečná?

Jo, tady se cítím užitečná, akorát by to potřebovalo možná jakoby z mojí strany možná 

větší aktivitu já nevim a nevim, zapojení možná. I s těma číšníkama možná, aby jako 

oni byli v obraze a dokázali mi říct, co mám udělat, aby to jako šlo. Jinak, jako tady si 

přídu docela užitečná, ono to je jakoby rehabilitační, ono je to vedený jako sociální 

služba takže prostě to má takovou funkci. 

Jaký moment je podle vás pro lidi s duševním onemocněním nejobtížnější při hledání 

pracovního místa?

Já si myslim, že nejtěžší je asi ..vůbec najít nějaký pracovní místo, který by vodpovídalo 

tý úrovni jakoby co by se dalo dělat, protože no.. při hledání jo?...

Pro někoho je těžký pohovor…
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Je těžký jakoby vůbec se snažit nějaký zaměstnání hledat. Ne jakoby hledat ale jakoby 

vůbec se rozhodnout, jestli to chci, třeba tam jít a jestli je teďka ta vhodná doba, abych 

tu práci mohla dělat, jestli na to mám vzdělání, jestli je vůbec nějaká šance třeba, že by 

mě tam vzali. Ten pohovor, člověk už přecejenom něco zná a dokáže si to představit, 

nemyslim si, že by to musel bejt takovej problém. Ale všude se hlásí hodně lidí. 

Co vás motivuje k tomu, abyste docházel/a do zaměstnání?

No, (smích) nechci řikat, že jenom peníze jo (smích), ne to ne. Tam chodim ze zájmu 

většinou, že mě ta práce baví, když mám co dělat, mám nějaký zaměstnání, tak člověk 

ví, že má stálej plat, prostě není nezaměstnanej, už jenom ten pocit, že není 

nezaměstnanej. Se potkám s novejma lidma, tak třeba neřešim s někym nějakej konflikt. 

Ne jakoby třeba na tom pracovišti. To je blbost teďka, co jsem řekla…

Že změníte prostředí, ulevíte si od toho, co je. Tak jste to myslela?

No ulevim si,nějak tak no. Že přijdu, no změnim prostředí. Přijdu na jiný myšlenky. 

Cítíte se nějak znevýhodněn/a v zaměstnání díky svému onemocnění?

No…vzhledem k tomu, že jakoby zatím jsem jakoby v zaměstnání na hlavní poměr, vo 

tom vůbec nemluvim, ale na částečnej prakticky neměla vůbec, to všecko byly jenom

dohody nebo dohody o pracovní činnosti nebo nějaký brigády, tak to..na hlavní 

pracovní poměr si práci neumim představit, neříkám, že by to nešlo, za rok za dva třeba 

nebo třeba od září (smích)..ale no vono zase asi jo, protože jakoby ono…já nevim jak 

bych to řekla, já začnu z druhýho konce, já bych řekla, že se necejtim úplně 

znevýhodněná protože jakoby si myslim, že se říká schizofrenie rozdělený myšlení nebo 

rozdvojení žejo nebo rozdvojení osobnosti nebo myšlení já teď nevim vono je pravda, 

že to jako integruje osobnost a já nevim, jakej průběh maj u schizofrenie třeba vostatní 

lidi, ale já si myslim že ono jako to de, když se člověk koncentruje, že jakoby se dá toho 

spoustu zažít jakoby normálního, že člověk může normálně fungovat, že někdy naopak, 

že když dělá ty věci, aby se on cítil dobře a měl z toho dobrej pocit, že funguje dýl než 

prostě u normálních lidí, který si řeknou jo tak po půl roce tohle mě už nebaví tak to 

dělat nebudu, vodejdu vod toho a začnu dělat něco jinýho a tu věc třeba nedokončej, 

třeba školu a tak, tak si myslim, že když jako to funguje nějakou dobu, člověk se fakt 

jako snaží, tak že to vydrží, ale chci říct, že vono to záleží taky na tom, jak si to ten 
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člověk udělá. Pokud jako..má to souvislost s tim, jestli bere nebo nebere léky žejo no a 

jakej průběh má ta nemoc, to je taky hodně důležitý prostě. Když prostě von je ve 

stabilizovanym stavu, tak to funguje, ale třeba pokud já nevim přestane brát ty léky a 

dostane se do nějakýho kolapsu jako že to nestíhá, je mu blbě, má migrény a takový ty 

věci, tak prostě se pak dostane do léčebny, a to jsou třeba ty těžší případy těch nemocí. 

Jsou tři průběhy těch schizofrenií, je nejlehčí, střední a nejtěžší. Ta nejtěžší je jakoby že 

už jsou jakoby celou dobu musej bejt na lécích. Že prostě hodně podpora jako z tý 

sociální strany a třeba vůbec nezvládnou pracovat na votevřenym trhu. Třeba i brigády 

nebo tak, prostě mají různý třeba já nevim úzkosti a takový ty věci. Pak je ta střední 

skupina, to jsou jakoby chroničtí. Chroničtí zvládnou normální život. Nebo ne chroničtí, 

vono se říká chroničtí, to je jako když máte astma, musíte se léčit. Jsou stavy, kdy je to 

třeba lehčí, že to jde zvládat jakoby s poměrně malim množstvím prášků, nevim no, a že 

jakoby ty lidi mají už normální zaměstnání, zvládnou chodit do práce, maj normální 

zájmy, koníčky a tak. A ta poslední, to je jakoby ten nejlehčí. To jakoby třeba mají 

nějakou ataku, tu mají lehkou nebo malou a tu remisi mají jakoby furt. Léky mají na 

nějako přechodnou dobu a prakticky jakoby se jim nic nestane jo, ale to jsou taky 

normální lidi jo. Prostě se vzpamatujou a podpoří je třeba rodina nebo nějaký kamarádi 

nebo někdo se s nima baví a prostě je z toho tahá a pak je ten stav třeba dobrej a to tak 

to je jakoby nejlehčí. No a já jsem se identifikovala, že jsem někde asi jakoby ta střední 

skupina. V Bohnicích zatím neležim. Tady v zaměstnání se znevýhodněná necítim, 

protože je to rehabilitační pracoviště, tak to tady všichni tak jako nějak berou, ale jinak..

Můžu se zeptat konkrétně? Třeba co se vám stává, nemáte třeba náladu na hosty?

To taky, prostě jakoby že mám nějaký konflikt v osobním životě, co se týká mě, 

samozřejmě jako i nemoci a ohledně já nevim někoho jo nebo prostě nechci říct školy, 

tam prakticky se to neobjeví, protože studentum to neříkám jo, to jsem neřekla 

prakticky nikomu. Jsem prostě naštvaná a tak. Eště člověk tam má jakoby..člověk se 

snaží vysadit léky jo..chce zkusit, že už to pude bez toho a vono to fakt nejde, tak pár 

dní a během tý doby, nevim jestli se tomu říká ataka nebo relaps, ale prostě je to jako 

stav, kdy nejste jakoby úplně stabilizovaná a teď prostě jakoby máte nějaký jako, prostě 

nejste v pohodě prostě no, prostě taková jakoby..tlak v hlavě a tak. Trošku nepříjemně, 

hodně nepříjemně. Víte, že je to tou nemocí a až se vyspíte tak třeba za dva dny to bude 

v pohodě. Ale u mě je to prostě tak, že když to mám několik dní, tak už jsem to zkusila 
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za tady ten rok asi dvakrát, tak dopadlo to pokaždý stejně, to jako člověk preventivně 

zkouší a ne jako normálně, vim že, třeba se pohádám s někym na pokoji nebo někde, 

prostě nepříjemný situace vznikaj. Dopadne to normálně, většinou se to zapomene, 

většinou. Při nejhoršim se přestěhujete do jinýho pokoje na kolej (smích), když vás 

nevyhoděj. 

Prakticky vono jako znevýhodněná se cejtim jako..v tom zaměstnání je to hodně, ale 

ono záleží na tom, když to člověk jakoby zvládne tak prakticky jakoby s těma 

agenturama nemá problém, ale spíš nevim no, na ten částečnej úvazek ani hlavní jsem 

jako nepracovala, ale ono to co nevidět přijde, že si budu muset něco na ten částečnej 

najít. Během prázdnin budu určitě hledat, to už bude možná pozdě, takže v červnu.

Myslíte si, že pokud duševně nemocný člověk stále hledá práci a nenachází, ztrácí 

postupně motivaci k dalšímu hledání?

Jo, hmm. Já si totiž myslim, že to záleží i na tý podpoře, oni existují různý job kluby, 

takže to záleží na tom, co ten člověk chce no, v jakym je psychickym stavu nebo 

duševnim, aby mohl vlastně nějakou práci dělat. Může začít kdekoli, třeba na pár hodin 

někde pracovat v chráněný dílně nebo tak, jinak ..nevim no…nevim, jestli je uzákoněný 

jakoby vo tom se dá taky mluvit vlastně že každej zaměstnavatel má jakoby ulehčení 

daně, když tam u něho pracuje já nevim ty 4 % lidí, kteří mají nějaký hendikep žejo, tak 

že za ně nemusí platit daně nebo jak to je, ale on ze zákona to je povinnost že je má, 

když tam má tady ty lidi jako český lidi zaměstnat. To je prostě v zákoníku práce, 

vždycky je to nějaký poměr těch procent no. Ze začátku já jsem tu práci, když jsem 

měla jako počátek toho onemocnění, že bych v tom stavu, v kterym jsem byla, že by mě 

asi nikdo nezaměstnal a necejtila jsem se na to no. Ale jako to si člověk ani moc 

nevyčítá, že jakoby zrovna nepracuje no. To je, nevim jo, jak kdo, ono je dost možný,

že u mě to jako bylo tak, že jsem nepracovala pak ještě asi rok, to mi bylo ňák 23, na 

práci sem se fakt necejtila. Řikali jo, a vy ještě nepracujete? A teďka jako sousedi 

chodili kolem no víš, mě bylo taky dvacet a taky jsem začínala se čtyřma tisíceme. 

Řikám mm, no, no jo no. Jako měsíčně no. Ta pani je starší asi o deset let víc než já. 

Chtěl byste ještě dodat něco důležitého k tématu na závěr, co dosud nezaznělo?
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Jo jo jo. …hm…mě by jenom zajímalo, jestli třeba, takovou otázku mám jako pokaždý, 

jestli třeba jestli si myslíte, že je to velkej hendikep mít tohle onemocnění? Jako co 

byste řekla vy z vlastní zkušenosti?

Po tom, co jsem dělala všechny ty rozhovory, tak mám pocit, že ne. 

Jo. Vono je totiž docela problém jakoby s lékama, co teď jako hodlám řešit jakoby, že 

ty léky, spousta léků má ty nežádoucí účinky a jakoby vono v normálnim životě to vadí 

ty účinky. Třes rukou nebo jemná motorika, nadváha je ze začátku po lécích, když se 

nasaděj, velká dávka, člověk jako má spontánně chuť jako k jídlu jo, to není jako že by 

po lécích přibral, ale má chuť k jídlu. Takže prostě jí a tak. To já jsem měla taky tadyto, 

já jsem neměla ani léky v tý době, kerý si myslim, že by po nich člověk přibíral, se 

přibírá úplně po všech, já nevim, kde je to napsaný a kde ne a to jsem si psala jakoby 

deníček, co jsem kdy snědla a tak, počítala jsem si kalorie a teda jakoby, no nebylo to 

moc příjemný období. Člověk jako koukal prostě na kelímky s jogurtem kolik maj 

kalorií, aby přes den toho nesněd vo tolik víc jo. Ale, to prostě ten metabolismu je úplně 

zmatenej jo, to si nemůžete prostě nic dovolit prakticky v tomdletom, a pak jako když to 

přeženete, tak to má sklony k vysokýmu krevnímu tlaku nebo k cukrovce, protože ty 

léky samo o sobě vám ten metabolismu nerozhoděj ale prostě jakoby voni ho udržujou, 

udržujou ho v tý hladině těch léků a když se jich nasadí hodně jakoby ze začátku,

protože potřebují ztlumit tu nemoc, tak to má holt vedlejší účinky. 

Tak to je možná i důvod, proč to chtěíj lidi vysadit ty léky a zkoušet to možná bez nich?

No. Jo, je to tak, protože si myslej jako v nějakym lepšim stavu, že už je nepotřebujou, 

to je přesně vono, jenže u každýho se to projeví jinak, někdo je může vysadit třeba 

měsíc nebo tak nějak a projeví se to potom. Von většinou jakoby ten člověk přestane ty 

věci dělat v tu chvíli, když se mu ten stav hodně zhorší.

Práci nebo jak to myslíte?

No všechno. Jde se jakoby uklidnit, jde se hospitalizovat pak jakoby až je to s nim lepší, 

má léky, zase půl roku musí brát(smích), ne, ňákou dobu zase musí brát léky prostě furt 

jo, potom už vlastně se říká čím víc má člověk jakoby těch atak, těch relapsů, tak tim je 

pak ten stav nemoci horší no. To jako je pravda no. Vono to ještě souvisí jakoby s tim, 

že vám jakoby ty léky snižují potenci a takový věci. Při sexuálnim životě to je jako 

peklo. A vůbec spoustu těch léků má nepříjemný vedlejší účinky, že jakoby nejsou 

doporučovaný při těhotenství a při kojení. To je většina no. …Když někdo vyleze 
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z Bohnic, tak říká a doprdele, tak já už se sem nikdy nechci vrátit. …To je taky důvod, 

proč chtějí vysadit. Jestli maj nějakýho přítele, kterej je zdravej, tak jako že si řeknou 

budeme spolu tak já vysadim ty léky a pak se to veze. Je to problém. Prostě to je práce 

s doktorem a tak no. No je to blbý no. 

Vy nad tím taky přemýšlíte?

No teď dost no. To je hrozný. Jsou ňáký léky, který prostě si můžete používat při 

těhotenství, tak to bych ráda věděla, který to jsou. Kerý by nejmíň uškodily a 

účinkovaly no. Né, že bych byla těhotná, to ne jo, to chraň Bůh, ale holt jako..pan 

doktor mi je zatím nevobjevil, tak nevim, co budu dělat, který to sou, asi neexistujou, 

aspoň vo nich nevim. 

A chtěla byste tedy?

No určitě, aby ňáký takový byly a nejen to. 

Já myslím, jestli byste chtěla ty děti?

To bych chtěla. To je pravda no. A vy máte?

Já mám teď miminko právě no.

Tak to gratuluju. 

Dál jsem již rozhovor nenahrávala, následovalo uzavření rozhovoru, ještě krátké 

neformální povídání, poděkování a rozloučení.
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Příloha 5 - Rozhovor se sociální pracovnicí o. s. Eset-help

1. Na jakou dobu o. s. Eset-help nabízí službu podporovaného zaměstnávání?

Služba je časově neomezená, bezplatná. Když bude člověk vědět, že bude 

někde 1 rok, bude se více snažit, ale myslim si, že neomezený čas je lepší, protože 

za rok ani práci nemusí najít.

2. Pro koho je služba podporovaného zaměstnání určena?

Lidé z kliniky Eset. Zavolají si, zapíší se, pak jsou kontaktováni. Šetří se 

potřeby. Někdo chce třeba práci, ale nejdřív potřebuje vyřešit bydlení. Rozhoduje 

se, na kterou službu je vhodný. Pak záleží, jestli je kapacita. Přechodné zaměstnání 

pochůzky, jsou na půl roku, kavárna na 4 měsíce. 

3. Co musí klient splňovat, aby byl do služby přijat?

Je třeba psychiatrické doporučení. Měli by být už motivovaní a mít aktivní 

přístup k hledání práce. 

4. Co představuje služba podporovaného zaměstnání?

Cílem je dostat práci na volném trhu. Čekatelé se kontaktují, změnilo-li se 

něco. Sociální pracovnice má kapacitu 15 lidí. Schůzky jsou 1x týdně cca 1h. Když 

se práce najde, schůzky nejsou tak časté. Klient se naučí vše, co potřebuje, aby práci 

našel. Sociální pracovnice dělá rozšířený seznam serverů, kde hledat. Většina jsou 

klasické pracovní servery.

Co chce klient, že chce vystupovat tak, že je ve službě podporovaného 

zaměstnání. Je lepší, když oni sami dokážou někam zatelefonovat. Je důležité co 

nejvíce specifikovat, jak má vypadat konkrétní práce. Plat, dostupnost, jak dlouho je 

ochoten dojíždět. Bude-li pracovat samostatně nebo s lidmi. Musí tam být napsané, 

co nepřipadá v úvahu, např. že nemůžu či nechci noční, práci na směny, práci 

s penězi. Někdo nemůže provádět např. úklid ze zdravotních důvodů, nebo je něco 

pod jeho úroveň. Mám tři lidi s vysokoškolským vzděláním. Chápu je, protože se 

třeba něčím zabývali, pracovali ve svém oboru. Jinak je lepší pracovat aspoň někde 

a ne nikde a nemít peníze. Je to také otázka náhledu, co můžou a co nemůžou. Jsou 
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stanoveny jednotlivé kroky – krátkodobé cíle např. napsat životopis. Jsou stanoveny

kroky, které udělá sociální pracovník a které klient. Je to vzájemná spolupráce.   

5. Jak probíhá práce s klientem – viz ot. 2

6. Co klientům zaměstnání přináší?

Sociální kontakty, pravidelný režim. Pak vlastně pocit, že někam patří, 

zvýšení sebevědomí, že je schopen pracovat. Takovou jakoby jistotu, pokud je to 

práce na dobu neurčitou. A samozřejmě peníze. Možná i pocit seberealizace. Ne

každý má ty motivy stejné. Někdo má představu, že si najde práci na volném trhu.

7. Kde jsou nejčastěji zaměstnáni – chráněné zaměstnání, přechodné nebo

podporované?

Co klient, téměř něco jiného.

8. Jaká jsou nejčastější pracovní místa co do profese?

To je stejné jako u předchozí otázky.

9. Jaké mají klienti vzdělání?

V praxi je vidět, že jsou to lidi, kteří mají vysokoškolské vzdělání. Často 

dokončené vysoké školy, ale i nedokončené z důvodu zdravotního stavu.

10. Jak dlouho klienta vy v zaměstnání podporujete?

Časově neomezeně, doba je dokud služba plní nějaký účel. Když zjistíme, že 

není na čem pracovat, to už o něčem vypovídá. Pokud má ten člověk práci, je tam 

dlouho, je zapracovaný, postupně budeme uvolňovat spolupráci. Ne hned. Po 

ukončení za 3 – 6 měsíců ty klienty kontaktujeme, jak to vypadá. I pro ně je to 

taková jistota, že kdyby se něco stalo, tak nás můžou kontaktovat. Docela dost 

klientů je tu několik let – 2 roky a déle. U dlouhodobých se bude postupně 

ukončovat. Někomu stačí pouze dopomoct, aby práci našel. Někdo je např. dost 

úzkostný, ti jsou tady opakovaně. Stále se ujišťují.

11. Jaký vliv má na zaměstnání onemocnění klienta, jak se projevuje?
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Na začátku se o tom bavíme, že by měli začít pozvolna. Jestli mají nadhled. 

Pozornost klesá, když jsou unavení. Jak se jim změní režim, může to mít vliv na 

spánek. Každý to prožívá jinak.

12. Jak náročná je pro vás práce s klientem se schizofrenií, jaká jsou její specifika?

Určitě cítím, rozdíl mezi člověkem se schizofrenií a člověkem s úzkostmi. 

Zvlášť někteří z nich působí velice dobře, že by ani člověk nepoznal, že jsou

nemocní. Někdy se stává, že klient zavolá a zruší schůzku, že mu je špatně. 

Nejčastěji je to osobním přístupem, ne nemocí.

13. Máte nějakou zkušenost s tím, že by se klient choval v zaměstnání nějak 

nevhodně, nepředvídatelně?

Nezažila jsem to.

14. Jakou zkušenost máte se zaměstnavateli?

Bojí se nemocnosti. Je důležité, aby byli ochotní k osobní schůzce.

15. Setkala jste se u zaměstnavatelů s předsudky?

Ne každý zaměstnavatel. I člověk z většinové společnosti má zájem si 

informace zjišťovat. Osobně si myslím, že tam předsudky budou. Ne, že bych to teď 

zažila, naopak zaměstnali klienta tam, kde to bylo určeno pro jinou cílovou skupinu. 

16. Myslíte si, že zaměstnaní lidé s duševním onemocněním prospívají v životě lépe 

než nezaměstnaní? Pokud ano, proč?

Já si myslím, že jo. Mají nějakou jistotu v životě, finanční jistotu, sebejistotu. 

Když někam pravidelně dochází, jsou více aktivní, fungují více ve společnosti než 

ti, kteří práci nehledají. Ti pak mají problém vyjít vůbec z domu. Mohou trpět 

úzkostmi. Když dlouho klient nepracuje, např. 9 let, má obavy. Zkušební doba 

obavy prohlubuje. Asi by měl každý obavy. Ti, co nehledají práci, jakoby zapadnou. 

Jsou izolovaní od společnosti, osamělí. Je vidět u klientů z Centra denních aktivit, 

vyhovuje jim to takhle, nechtějí práci hledat. Chodí jenom do kavárny. Je to spíš pro 

scházení se s lidmi.
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