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Anotace

BERGOVÁ, Barbora: Zaměstnávání osob s mentálním postižením, úloha úřadů 

práce a dalších poradenských pracovišť. Praha : Univerzita Karlova v Praze, 

Pedagogická fakulta, 2011. 56 s. Bakalářská práce

Tato bakalářská práce s názvem „Zaměstnávání osob s mentálním postižením, 

úloha úřadů práce a dalších poradenských pracovišť“ se zabývá možnostmi pracovního 

uplatnění lidí s mentální retardací nejen na otevřeném trhu práce, ale také v chráněných 

dílnách a na chráněných pracovních místech, a službami, které mohou při získání 

zaměstnání pomoci. Cílem práce je nejen hledání možností zaměstnávání osob 

s mentálním postižením, ale také zjištění přístupu zaměstnavatelů, kteří se s těmito 

lidmi setkali na svém pracovišti, k této problematice.

V teoretické části jsou definovány základní pojmy a informace, týkající se 

zaměstnávání lidí s mentální retardací, a také přiblíženy jednotlivé služby, které při 

zaměstnávání mohou hrát důležitou roli. 

V praktické části jsou vybrané kasuistiky zaměstnanců s mentální retardací a 

rozhovory se zaměstnavateli z města Teplice a jeho blízkého okolí, které vyjadřují jejich 

pohled na tuto problematiku.

Klíčová slova: mentální retardace, zaměstnání, podporované zaměstnávání, úřad práce
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Abstract

BERGOVÁ, Barbora: Employing people with intellectual disabilities, the role of 

employment offices and other workplaces advisory. Praha : Charles University in 

Prague, Faculty of Education, 2011. 56 p. Bachelor's thesis

This bachelor thesis Employing people with intellectual disabilities, the role of 

employment offices and other workplaces advisory deals with the possibilities of 

employing of people with mental handicap not only on the open labor market, but also 

in protected workshops and protected workplaces and with services, which may help in 

getting job. The aim of thesis is not only finding employment opportunities for persons 

with mental disabilities, but also detection employers' attitudes, who are these people 

met at their workplace, to this problem.

In the theoretical section defines the basic concepts and information regarding 

the employment of people with mental handicap and also explained the different 

services, that by the employment can play an important role.

In the practical part are selected casuistic of workers with mental handicap and 

interviews with employers from the city Teplice and its surrounding area to express 

their view on this issue.

Key words: mental retardation, employment, supported employment, employment office
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Úvod

Zaměstnání, práce – pojmy, při jejichž vyslovení napadne každého z nás něco 

jiného. Pro někoho je práce nutností, pro jiného je zaměstnání místem, kde se může 

realizovat, ale také se například setká s lidmi, které má rád, se kterými se může podělit o 

starosti každodenního života.

Nástup do zaměstnání je pro každého člověka velmi významnou událostí. Život 

dostane jinou podobu, čas je jinak strukturovaný. Role zaměstnance může uspokojovat 

některé naše základní potřeby. Jak jsou na tom ale například lidé, na které společnost 

pohlíží jinak než na většinu z nás? Do této skupiny mohou patřit lidé s určitým druhem 

postižení, lidé, kteří se od běžné společnosti nějakým způsobem liší. 

Téma Zaměstnávání osob s mentální retardací, úloha úřadů práce a dalších 

poradenských pracovišť jsem si vybrala proto, že pracuji v ZŠ a PŠ Arkadie o. p. s., 

která se zabývá vzděláváním žáků se souběhem vad a snaží se je co nejlépe připravit na 

začlenění do společnosti, mezi které pracovní uplatnění patří. 

Jako cíl této práce jsem si stanovila zmapování možností zaměstnávání lidí 

s mentální retardací a přístup zaměstnavatelů a spolupracovníků k těmto lidem. V první 

části mé práce jsou popsány s pomocí odborné literatury možnosti uplatnění osob 

s mentálním postižením na trhu práce, ať již se jedná o otevřený trh práce nebo

chráněné dílny či chráněná pracovní místa. Značná část je také věnována 

podporovanému zaměstnávání, které je jedním ze způsobů, jak umožnit nejen lidem 

s mentálním postižením získat odpovídající zaměstnání, a které se u nás v České 

republice teprve začíná dostávat do povědomí veřejnosti. V druhé části jsem se pokusila 

přiblížit problematiku zaměstnanosti osob s mentální retardací v městě Teplice a jeho 

blízkém okolí.

Jako metody při vypracování své bakalářské práce jsem použila studium 

odborné literatury, internet, rozhovor, vlastní pozorování a kazuistiku.
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1. Člověk s mentální retardací a práce

Práce je základní lidská činnost, kterou člověk pozměňuje sebe sama, svou 

osobnost, své okolí, a tím zpětně ovlivňuje průběh pracovní činnosti. Je to uvědomělá 

činnost, která je prostředkem k vytváření hmotných a nehmotných hodnot. (Kohoutek, 

Štepaník 1999)

Novosad (2002) uvádí, že práce má pro člověka přínos hned v několika rovinách:

- existenční a materiální (mzda, odměna, uspokojení osobních potřeb aj.)

- přínos rozvojový a tvořivý (rozvoj tělesných a duševních schopností)

- kooperační a socializační (komunikace, spolupráce s ostatními lidmi)

- přínos estetický a kulturní (např. umělecká tvorba)

- relaxační (odvedení od jednostranné zátěže, psychického napětí)

Možnost pracovat je základním lidským právem pro všechny občany, přesto 

šanci na vhodné pracovní uplatnění nemají všichni lidé stejnou. Podle Vitákové (2005) 

současná společnost stále ještě často rozděluje lidi na „práce schopné“ a „práce 

neschopné“. Lidé s mentální retardací jsou velmi často zařazováni právě do druhé 

kategorie s předpokladem, že ani pracovat nechtějí. Avšak i lidé s těžšími formami 

mentální retardace se chtějí a mohou úspěšně zapojit do pracovního procesu. Většina 

lidí s mentálním postižením je pomalejších než průměr při osvojování nových 

dovedností a informací, v dospělosti jsou však schopni vykonávat mnoho různých 

povolání. Nepoměrně menší část lidí s mentální retardací vyžaduje výraznější podporu 

při výběru zaměstnání a rozvoji pracovních dovedností. Pokud je jim poskytnuta, 

mohou mnozí z nich úspěšně vykonávat odpovídající zaměstnání.

Pro výkon povolání nás všechny tradičně připravuje škola. Děti s mentální 

retardací jsou obvykle vzdělávány podle osnov základní školy praktické (dříve zvláštní 

škola) či základní školy speciální (dřívější škola pomocná), jejich další vzdělávání 

zabezpečují odborná učiliště či praktické školy. (Švarcová, 2006)

Abychom mohli vykonávat dané zaměstnání, musíme nejprve projít odpovídající 

profesní přípravou a teprve poté můžeme nastoupit do pracovního procesu. Tento model 

však není dostačující pro všechny mladé lidi s mentálním postižením. Pracovní 

dovednosti, které získají během přípravy ve škole, často samy o sobě k úspěšnému 

pracovnímu začlenění na konkrétní pracoviště nestačí. 

Aby mohl být člověk úspěšný na svém získaném pracovním místě, je mnohdy 

nutná podpora a řešení různých otázek až přímo na pracovišti. Jelikož tuto podporu již 
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školství lidem s mentálním postižením neposkytuje, stává se tak cílem sociálních 

služeb. (Vitáková, 2005)

Pro každého člověka je nástup do zaměstnání, zapojení do pracovního procesu a 

výkon vybraného povolání významným zásahem do dosavadního života, jelikož práce 

formuje a strukturuje čas, udává každodennímu životu řád, ale může také představovat 

časově náročný stereotyp. Profesní role se také stává důležitou součástí identity jedince.

Pro celkový rozvoj lidí s mentálním postižením je nutné poskytovat jim dostatek 

vhodných podnětů. Právě práce a zaměstnání je pro dospívajícího či dospělého 

důležitým a potřebným zdrojem těchto podnětů.

Podle Vágnerové (2000, str. 316) může profesní role uspokojovat tyto základní 

psychické potřeby:

1) potřeba změny, nových zkušeností a rozvoje nových kompetencí

2) potřeba sociálního kontaktu

3) potřeba seberealizace

4) potřeba samostatnosti a nezávislosti

5) potřeba otevřené budoucnosti

Ani potřeby člověka s mentálním postižením se neliší od potřeb člověka bez 

postižení, lišit se však mohou způsoby uspokojování těchto potřeb s ohledem na osobní 

možnosti, vlohy, sociální podmínky, ve kterých člověk žije, a vývojová stadia, ve 

kterých se nachází. Uspokojování potřeb je důležité pro rozvoj vloh a jejich přerod ve 

schopnosti. Pokud by tedy byly tyto potřeby u lidí s mentálním postižením ignorovány, 

byly by možnosti těchto lidí poznamenány nejen sníženým intelektuálním výkonem, ale 

také deprivací v oblasti uspokojování těchto potřeb, která může vést k dalšímu 

zpomalení vývoje.

Pro každého je práce bohatá na celou řadu podnětů, vytváří lidem životní 

program. Zaměstnání je místem, kde člověk navazuje nové kontakty, nová přátelství, 

může se zde prosadit, budovat svoji kariéru, získat pocit užitečnosti. Pokud jsou lidé s 

mentální retardací vhodně zapojeni do skupiny vrstevníků bez postižení, může to zlepšit 

jejich sebevědomí a fungování ve společnosti a naopak u lidí bez postižení zvyšovat 

jejich toleranci.

Zde se můžeme zamyslet nad tím, zda je dobré, aby lidé s mentálním 

postižením, kteří by byli schopni uplatnit se na otevřeném trhu práce, byli zaměstnáváni 

v chráněných dílnách a na chráněných pracovištích, kde sice pracují a mohou se 
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prostřednictvím práce seberealizovat, avšak jsou stále v kolektivu lidí se stejným 

druhem postižení, izolováni od běžné společnosti, a tím v podstatě přicházejí o kontakt 

s běžným způsobem života a hůře si tak mohou osvojit způsoby chování a jednání, které 

jsou v běžné společnosti žádoucí, či je pro tyto lidi vhodnější například program 

podporovaného zaměstnávání nebo jemu podobné služby.

Zaměstnání lze také chápat jako prostředek k dosažení žádoucí odměny – peněz, 

úspěchu, slávy, společenského ocenění, osobnostního rozvoje, odborného růstu, 

vykonávání atraktivních činností atd. 

Podle Langmeiera a Krejčířové (2006) mají na výběr zaměstnání vliv čtyři 

základní motivační síly:

1) motivace získat vnější hmotný prospěch

2) motivace pomáhat lidem

3) motivace uskutečnit své osobní dispozice

4) motivace najít přátelské kontakty

Nástup do zaměstnání je pro většinu mladých lidí významným sociálním 

mezníkem, představujícím pro ně konec přípravného období a přijetí reálné profesní 

role. Také pro rodiče těchto adolescentů může představovat tato změna definitivní 

dosažení jejich dospělosti a začátek samostatnosti

U lidí s mentálním postižením je okruh výběru povolání navíc reálně omezen 

zdravotními problémy (zejména u kombinovaných postižení) a sníženou úrovní 

rozumových schopností, která se v praxi projevuje pomalejší schopností učit se novým 

dovednostem.

K tomuto problému se také přidává problém přechodu mladého člověka s 

postižením z chráněného a izolujícího prostředí speciálního školství do zaměstnání. Při 

tomto přechodu dochází ke krizi identity spojenou s konfrontací s vlastní odlišností. 

Mladý člověk, který byl vzděláván v chráněném prostředí nemá dostatek zkušeností 

v oblasti sociálního chování, které je běžné v majoritní společnosti. Reakcí na tuto krizi 

je často obranný mechanismus regrese. (Vágnerová, Hajd-Moussová, Štech, 2001)

Vágnerová (2000) také uvádí, že vzhledem k obecným problémům mladých lidí 

spojených s jejich profesním startem vyžadují lidé s mentální retardací podporu 

zaměřenou nejen na adaptaci na konkrétní pracovní pracoviště a činnost, ale také 

podporu spojenou s budováním nového životního stylu, který je pro tohoto člověka 

přijatelný a alespoň částečně podle jeho představ.
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1.1. Postoje zaměstnavatelů k lidem s mentální retardací

Při uplatnění lidí s mentálním postižením na otevřeném trhu práce je postoj 

zaměstnavatelů velmi důležitý a má klíčovou roli v určování míry nezaměstnanosti lidí 

s mentální retardací.

Jednou z možností, jak snížit nezaměstnanost těchto lidí, je rozvíjení jejich 

pracovních schopností a dovedností prostřednictvím tréninku. Ani tento přístup ale není 

dostatečný a je nutno vynaložit velké úsilí i na změnu negativních postojů a předsudků, 

které zaměstnávání lidí s mentální retardací doprovázejí.

Většina lidí z běžné společnosti má málo odpovídajících informací, neboť 

postižení bývá tabuizováno, což vede k převaze emocionální složky těchto postojů.  Jak 

uvádí Vágnerová, Hajd-Moussová, Štech (2001), lidé s postižením jsou na jedné straně 

předmětem soucitu a na druhé vzbuzují až hrůzu a odpor, přičemž značnou roli zde 

hraje právě nedostatečná informovanost. Iracionální projevy v postojích jsou pak 

výrazem obrany před ohrožením nebo nejistotou a to na obou stranách. 

Protože v naší společnosti stále ještě není zvykem se s těmito lidmi běžně 

setkávat, předsudky vůči lidem s postižením stále vznikají a udržují se. Vzájemná 

nedůvěra a obavy panují na obou stranách a v naší společnosti nadále pokračuje 

tendence k vytváření stereotypu, jež se projevuje neschopností diferencovaného 

přístupu a rigiditou hodnocení.

Ukázalo se, že zaměstnavatelé mnohem raději zaměstnají člověka s jiným typem 

postižení než je postižení mentální. Velkou roli zde však může hrát to, zda již má 

zaměstnavatel zkušenost se zaměstnáváním člověka s mentálním postižením.

1.2. Možná podpora zaměstnavatele při zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením

Zaměstnavatel, který zaměstnává člověka s postižením, může být podporován ze 

strany státu různými způsoby. Patří sem:

- daňové úlevy

- příspěvek na vytvoření chráněného pracovního místa

- uhrazení nákladů na přípravu k práci osob se zdravotním postižením

- poradenství úřadů práce
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Daňové úlevy

Podle §35 zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu se daňovým poplatníkům 

snižuje daň o částku 18 000,- Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením a 

částka 60 000,- Kč za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením.

Příspěvek na vytvoření chráněného pracovního místa

Na vytvoření chráněného pracovního místa může poskytnout zaměstnavateli 

příspěvek úřad práce. Tento příspěvek může činit pro osobu se zdravotním postižením 

maximálně osminásobek a pro osobu s těžším zdravotním postižením maximálně 

dvanáctinásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí 

předchozího kalendářního roku. Pokud zaměstnavatel vytváří deset a více chráněných 

pracovních míst, pak může příspěvek dosáhnout až výše desetinásobku výše uvedené 

mzdy pro člověka se zdravotním postižením a až čtrnáctinásobek pro osobu s těžším 

zdravotním postižením. O tento příspěvek si může zaměstnavatel požádat, pokud u něj 

nejsou podchyceny daňové nedoplatky, či nedoplatky na pojistném nebo sociálním 

zabezpečení. (Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti)

Uhrazení nákladů na přípravu k práci osob se zdravotním postižením

O přípravě k práci, prováděné na pracovišti, uzavírá úřad práce se 

zaměstnavatelem dohodu, která obsahuje např. identifikační údaje nejen účastníků 

dohody, ale také osoby se zdravotním postižením, pro kterou je příprava k práci určena, 

obsah a délku přípravy k práci, způsob kontroly plnění sjednaných podmínek, podmínky 

a termín zúčtování poskytnuté úhrady nákladů na přípravu k práci, ale i ujednání o 

vypovězení dohody. (Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti)

Poradenství úřadů práce

Zaměstnavatelé mají právo požadovat od úřadu práce informace a poradenství, 

týkající se zaměstnávání osob se zdravotním postižením, součinnost při vyhrazení a 

vytváření pracovních míst, která jsou zvláště vhodná pro tyto osoby, spolupráci při 

řešení individuálního přizpůsobování pracovních míst a podmínek pro osoby se 

zdravotním postižením. (Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti)
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1.3. Povinnosti zaměstnávání osob se zdravotním postižením

„(1) Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou 

povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto 

osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %.

(2) Povinnost uvedenou v odstavci 1 zaměstnavatelé plní

a) zaměstnáváním v pracovním poměru,

b) odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % 

zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek 

těmto zaměstnavatelům, nebo odebíráním výrobků, nebo služeb chráněných pracovních 

dílen provozovaných občanským sdružením 47) státem registrovanou církví, nebo 

náboženskou společností či právnickou osobou evidovanou podle zákona upravujícího 

postavení církví a náboženských společností 48) nebo obecně prospěšnou společností 

49) nebo zadáváním zakázek těmto subjektům, nebo odebíráním výrobků či služeb od 

osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a 

nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám, nebo

c) odvodem do státního rozpočtu, nebo vzájemnou kombinací způsobů uvedených v 

písmenech a) až c).“ (435/2004 Sb. Zákon ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti)

Zaměstnavatelé mají povinnost:

- rozšiřovat dle svých podmínek a ve spolupráci s lékařem závodní preventivní péče 

možnost zaměstnávání osob se zdravotním postižením individuálním přizpůsobováním 

pracovních míst a pracovních podmínek a vyhrazováním pracovních míst pro osoby se 

zdravotním postižením a spolupracovat s úřadem práce při zajišťování pracovní 

rehabilitace

- vést evidenci zaměstnávaných osob se zdravotním postižením, která obsahuje údaje o 

tom, proč byl člověk uznán osobou se zdravotním postižením  

- vést evidenci pracovních míst vyhrazených pro tyto osoby. 

„Výše odvodu do státního rozpočtu podle § 81 odst. 2 písm. c) činí za každou 

osobu se zdravotním postižením, kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat, 2,5násobek 

průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního 

roku, v němž povinnost plnit povinný podíl osob se zdravotním postižením vznikla.“ 

(435/2004 Sb. Zákon ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti)
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2. Problematika zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Již během školního vzdělávání se lidé seznamují se základy právní 

problematiky, ale vzhledem k rychle se měnícím legislativním podmínkám nemá 

většina z nás konkrétní znalosti z příslušných právních oblastí. Při zasvěcování osob, 

které jsou ohroženy nějakým druhem znevýhodnění, ať již zdravotním, mentálním, 

sociálním, ale také znevýhodněním na trhu práce, by měla být věnována zvýšená 

pozornost především pracovně-právním otázkám. Jejich pracovní uplatnění je totiž 

obtížnější vzhledem k oprávněným, ale na zaměstnavatele náročnějším zvláštním 

pracovním podmínkám.

Je velmi důležité, aby informace týkající se právních otázek byly uživatelům 

zprostředkovávány způsobem odpovídajícím typu jejich znevýhodnění. Může se tak dít 

v rámci individuální či skupinové (job cluby) práce a sami pracovníci např. 

v podporovaném zaměstnávání by tyto poznatky měli uplatňovat při jednání se 

zaměstnavateli, s úřady práce a dalšími institucemi. (Vojtová, 2005)

2.1. Právní pojetí zdravotního postižení, právo lidí se zdravotním postižením na 

zaměstnání

Pedagogické či psychologické přístupy ke zdravotnímu postižení se od právních 

liší. Zdůrazňují nutnost individualizace, zabývají se problematikou jednotlivých osob se 

zdravotním postižením. Právní pojetí naopak tuto problematiku zobecňuje a modifikuje 

na obecné situace a vztahuje se na všechny členy společnosti. V České republice jsou 

právní předpisy vztahující se k této problematice řešeny v rámci obecných předpisů, 

které jsou platné pro celou společnost.

K zaměstnávání lidí, k jejich pracovním podmínkám, ke vztahům a povinnostem 

zaměstnanců a zaměstnavatelů se v českém právní systému vztahují dvě základní právní 

normy. (Vojtová 2005)

První z nich je Zákon o zaměstnanosti 435/2004 Sb, který je v podstatě zaměřen 

na vztah zaměstnavatele a státu. 
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„Vzhledem k problematice zaměstnávání osob se zdravotním postižením:

- definuje fyzické osoby se zdravotním postižením, jimž se poskytuje zvýšená 

ochrana na trhu práce,

- upravuje povinnosti zaměstnavatele při vytváření pracovních příležitostí pro tyto 

osoby,

- formuluje sankce vůči zaměstnavatelům při nedodržení podmínek pro 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením,

- vymezuje pravidla alternativních způsobů naplňování podmínek pro 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením,

- vytyčuje kritéria, za kterých je jedinec zařazován do skupiny občanů se 

zdravotním znevýhodněním, 

- stanovuje závazky státu vůči zaměstnavateli, pokud takové pracovní příležitosti 

vytváří a pracovní uplatnění osob se změněnou pracovní schopností umožňuje.“

(Vojtová, V.: Problematika zaměstnávání občanů se zdravotním postižením. Praha, 

Rytmus 2005, s. 7, 8)

Druhou základní právní normou je Zákoník práce (Zákon č. 262/2006), který 

řeší vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Upravuje podmínky, které musí 

dodržovat zaměstnanec vůči zaměstnavateli a podmínky pro zaměstnavatele, které musí 

při zaměstnávání člověka se zdravotním postižením dodržovat v pracovně-právní 

oblasti.

Každý občan má právo na získávání prostředků na své životní potřeby prací. To 

je dáno v Listině základních práv a svobod, které je součástí ústavního pořádku České 

republiky. Právo na zaměstnání je podle Vojtové (2005) právo fyzické osoby, která se o 

práci uchází, může a chce pracovat, právo na zaměstnání v pracovně-právním vztahu, na 

zprostředkování zaměstnání a na poskytnutí dalších služeb stanovených zákonem o 

zaměstnanosti. V zákoně o zaměstnanosti je také zdůrazňováno rovné zacházení a zákaz 

diskriminace z důvodu pohlaví, sexuální orientace, rasového nebo etnického původu, 

národnosti, státního občanství, sociálního původu, jazyka, rodu, věku, zdravotního 

stavu, náboženství nebo víry, majetku, manželského či rodinného stavu apod. Není tedy 

možné, aby osoba se zdravotním postižením byla odmítnuta jen proto, že k výkonu 

zaměstnání potřebuje speciální podmínky. Pokud ovšem důvod pro odmítnutí spočívá 

v povaze zaměstnání, např. že člověk by vzhledem ke svému zdravotnímu postižení 

nemohl práci vykonávat, není to považováno za diskriminaci.
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2.2. Aktivní politika zaměstnanosti

Aktivní politika zaměstnanosti je souhrn opatření k zajištění co nejvyšší možné 

úrovně zaměstnanosti. Zabezpečuje ji ministerstvo práce a sociálních věcí a úřady práce 

popř. další spolupracující subjekty.

Osob se znevýhodněním včetně lidí se zdravotním postižením se týkají nástroje a 

opatření aktivní politiky zaměstnanosti, které jsou definovány v zákonu o 

zaměstnanosti.

Podle Zákona o zaměstnanosti mezi tyto nástroje patří:

 rekvalifikace, jejímž prostřednictvím si zaměstnanec nebo uchazeč o zaměstnání 

může rozšířit stávající kvalifikaci či získat kvalifikaci novou.

 veřejně prospěšné práce – jsou to časově omezené pracovní příležitosti, které 

zaměstnavatel vytváří (i opakovaně) pro uchazeče o zaměstnání, nejdéle však na 

12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Spočívají většinou v údržbě, úklidu 

veřejných prostranství, budov a komunikací.

 společensky účelná pracovní místa – uchazeči o zaměstnání, kterým nelze 

zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem, může zaměstnavatel zřídit na 

základě dohody s příslušným úřadem práce tato místa. Na zřízení takového 

pracovního místa může dostat příspěvek i uchazeč o zaměstnání za účelem 

výkonu samostatné výdělečné činnosti.

 investiční pobídky – hmotná podpora zaměstnavatele, jemuž bylo vydáno 

rozhodnutí o příslibu investiční pobídky, a to na školení nových zaměstnanců, 

rekvalifikaci či vytváření nových pracovních míst.

 překlenovací příspěvek je poskytován úřadem práce osobě samostatně výdělečně 

činné, která již obdržela příspěvek na společensky účelné pracovní místo, 

nejdéle po dobu 3 měsíců ve výši poloviny částky životního minima platného 

pro občana staršího 26 let.

 příspěvek na dopravu zaměstnanců je poskytován zaměstnavateli, který zajišťuje 

každodenní dopravu svých zaměstnanců do i ze zaměstnání a může ho dostat i 

zaměstnavatel, který zajišťuje dopravu zaměstnanců s těžším zdravotním 

postižením.
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 úřad práce může poskytnout zaměstnavateli, který přijímá do pracovního 

poměru uchazeče o zaměstnání, znevýhodněného na trhu práce, příspěvek na 

zapracování.

 příspěvek při přechodu zaměstnavatele na nový podnikatelský program.

(Zákon o zaměstnanosti 435/2004 Sb)

Úřady práce provádějí poradenství za účelem zjištění osobnostních a kvalifikačních 

předpokladů fyzických osob pro volbu povolání, pro zprostředkování vhodného 

zaměstnání, pro volbu přípravy k práci osob se zdravotním postižením a také při výběru 

vhodných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Prostřednictvím pracovní 

rehabilitace, zřizování chráněných dílen a chráněných míst je podporováno 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Jsou vytvářeny cílené programy k řešení 

zaměstnanosti. Toto vše se řadí mezi opatření aktivní politiky zaměstnanosti.

2.3. Pracovně-právní vztahy

Způsobilost fyzické osoby nabývat práv v pracovně-právních vztazích a brát na 

sebe z těchto vztahů plynoucí povinnosti upravuje § 11 Zákoníku práce. Za způsobilého 

občana je považována fyzická osoba starší 15-ti let, pokud dokončila povinnou školní 

docházku nebo fyzická osoba, která ukončí povinnou školní docházku v programu 

základní školy speciální před dosažením 15-ti let věku, vzniká dnem ukončení povinné 

školní docházky, nejdříve ale dnem dosažení 14-ti let věku. (Zákon č. 262/2006, 

Zákoník práce)

Pracovně-právní vztahy vznikající mezi zaměstnanci a zaměstnavateli jsou 

v obecné rovině upraveny v zákoníku práce, kde jsou také vymezena pravidla pro 

skupiny lidí znevýhodněných ve smyslu jejich pracovní výkonnosti a také pravidla, 

která zohledňují specifika a odlišnosti pro pracovně-právní vztahy zdravotně oslabených 

jedinců. (Vojtová 2005)

2.4. Zvláštní pracovní podmínky lidí se zdravotním postižením

Pokud zaměstnanec pro svůj zdravotní stav nemůže dlouhodobě vykonávat svou 

dosavadní práci, pokud ji nesmí konat pro nemoc z povolání či pro ohrožení touto 
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nemocí a z dalších zákonných důvodů, je zaměstnavatel povinen převést zaměstnance 

na jinou práci podle § 37 Zákoníku práce. Při převedení zaměstnance na jinou práci 

musí zaměstnavatel zohlednit jeho zdravotní stav, schopnosti i jeho kvalifikaci.

Nadbytečnost zaměstnance při reorganizačních změnách, změna zdravotního 

stavu, kdy zaměstnanec dlouhodobě ztratil schopnost vykonávat svou práci či pokud 

svou práci již vykonávat nesmí pro svůj zdravotní stav (je ohrožen nemocí z povolání),

může vést k ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. Pokud se výpověď 

týká osoby se zdravotním postižením, která není zabezpečena důchodem, z důvodu 

nemoci z povolání, je zaměstnavatel povinen zajistit zaměstnanci nové vhodné 

zaměstnání. V tomto případě výpovědní doba končí až po nalezení nového místa, pokud 

se zaměstnanec nerozhodne jinak. Touto problematikou se zabývá § 46 Zákoníku práce.

Dále je zaměstnavatel podle § 86 Zákoníku práce povinen vytvářet podmínky 

pro sjednání kratší pracovní na žádost zaměstnance se zdravotním postižením. Tato 

pracovní doba může být rozvržena do méně pracovních dnů.

3. Podporované zaměstnávání

„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.“ 

(Souhrnná metodika podporovaného zaměstnávání. Rytmus 2005)

3.1. Filosofie podporovaného zaměstnávání

Po roce 1989 došlo v české společnosti mimo jiné i ke změnám v pojetí služeb 

poskytovaných občanům i ve vnímání samotných uživatelů těchto služeb, kteří již 

nejsou jen objektem poskytovaných služeb, ale spíše subjektem, který má právo ovlivnit 

kvalitu poskytovaných služeb a rozhodovat o svém životě.

Podporované zaměstnávání se od začátku snaží odstranit rozdíly mezi „práce 

schopnými“ a „práce neschopnými“, zaměřit se na zdroje každého člověka, nikoliv na 
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jeho omezení, a hledá konkrétní způsoby uplatnění práva na práci pro lidi, jejichž šance 

na vhodné pracovní uplatnění na trhu práce je ve srovnání s možnosti ostatních lidí 

menší. Zároveň je také službou pro zaměstnavatele, kterému poskytuje potřebnou 

podporu, aby mohl člověka se zdravotním postižením zaměstnat. Základním principem 

podporovaného zaměstnávání je vzájemná výhodnost, kdy nabídka uchazeče o práci 

odpovídá potřebám zaměstnavatele a naopak. (Vitáková, P.: Souhrnná metodika 

podporovaného zaměstnávání. Rytmus 2005)

Vitáková (2005) dále uvádí, že podporované zaměstnávání se opírá o filosofii, 

kterou reprezentují následující principy:

 princip uplatnění práva na práci – každý člověk má právo na práci, na 

svobodnou volbu zaměstnání, na spravedlivé a uspokojivé pracovní podmínky, 

na ochranu proti nezaměstnanosti. To je uvedeno článku 23 Všeobecné 

deklarace lidských práv. Lidé se zdravotním postižením či znevýhodněním 

mohou však často toto právo uplatnit pouze s určitou mírou podpory. 

 občanský princip – člověk znevýhodněný na trhu práce, stejně jako člověk bez 

znevýhodnění, má nejen stejná práva, ale i povinnosti vůči zaměstnavateli, který 

očekává dobře odvedenou práci, za kterou svému zaměstnanci vyplácí 

odpovídající mzdu. Úkolem pracovníka podporovaného zaměstnávání je 

předcházet jakékoliv stigmatizaci v důsledku znevýhodnění či naopak 

zvýhodňování oproti ostatním lidem a pomoci člověku změnit jeho status klienta 

sociálních služeb ve status zaměstnance.

 princip konstruktivního přístupu – program podporovaného zaměstnávání se 

snaží propojit možnosti a potřeby zaměstnance s možnostmi a potřebami 

zaměstnavatele ne na základě posouzení, zda člověk může či nemůže pracovat, 

ale spíše na základě zjištění zájmů, nadání, dovedností, možností a přání 

člověka. Tímto otevřeným přístupem zároveň posiluje sebedůvěru samotného 

uživatele.

 princip individuálního přístupu – služby podporovaného zaměstnávání jsou 

vždy poskytovány na základě individuálně sestaveného plánu pro každého 

jednotlivce. Snaží se respektovat individualitu každého člověka.

 princip aktivního přístupu uživatele služeb - uživatel služeb je zodpovědný za 

získání a udržení si práce. Úkolem pracovníka podporovaného zaměstnávání 
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není rozhodovat za uživatele služeb, ale poskytnout mu vhodným způsobem co 

nejvíce informací o možných alternativách a důsledcích klientova rozhodnutí a 

jen takovou podporu, který vyrovná jeho znevýhodnění na trhu práce. 

3.2. Vývoj podporovaného zaměstnávání ve světě a u nás

Podporované zaměstnávání vzniklo v 70. letech 20. století v USA. Tradiční 

služby pro lidi s mentálním postižením se začaly ukazovat jako neúčinné, podporované 

zaměstnávání bylo alternativou k těmto službám. Kladl se důraz na to, aby tito lidé, 

dříve než přijdou na trh práce, prošli modelovým prostředím, ve kterém by se naučili 

dovednosti potřebné k výkonu daného povolání. Původně bylo podporované 

zaměstnávání určeno pro lidi s mentálním postižením jako jejich integrace do 

společnosti. Nakonec se toto ale neukázalo jako příliš úspěšné, protože tito lidé většinou 

nebyli schopni naučené dovednosti uplatnit v běžném pracovním procesu. Proto vznikla 

myšlenka tréninku dovedností přímo na pracovišti. V roce 1984 bylo v USA 

podporované zaměstnávání legislativně upraveno zákonem Developmental Disability 

Act. (Stupková 2005)

Z USA se model podporovaného zaměstnávání rozšířil do Kanady, Austrálie a 

v devadesátých letech také do Evropy. Nejúspěšnějšími v tomto oboru jsou 

skandinávské státy. Nejdále je Norsko, které se rozhodlo testovat podporované 

zaměstnávání v praxi ve snaze snížit tak výdaje na sociální dávky. Práce by měla být 

upřednostňována před pobíráním dávek, preferuje se otevřený trh práce před 

chráněným. V letech 1993-95 norská vláda financovala pilotní projekt, jehož výsledky 

vedly k legislativnímu zakotvení podporovaného zaměstnávání, které je od roku 1996 

zařazeno mezi standardní služby zaměstnanosti. (Johnová, M.: Souhrnná metodika 

podporovaného zaměstnávání. Rytmus 2005)

Další evropskou zemí, kde tento systém služeb funguje, je Německo. Tato 

služba se zde nazývá „služba expertů na integraci“ a zajišťují ji privátní organizace. 

Podle zákona o rehabilitaci z roku 2000 musí být v každém regionu alespoň jedna 

organizace poskytující tento druh služeb, která má smlouvu s daným úřadem práce. 

Podle Johnové (2005) je pro rozvoj systému podporovaného zaměstnávání 

důležitý vliv zastřešujících organizací, mezi které patří Evropská unie pro podporované 
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zaměstnávání (European Union of Supported Employment – EUSE) a Světová asociace 

pro podporované zaměstnávání (World Association of Supported Employment –

WASE).

EUSE byla založena v roce 1992 na podporu rozvoje podporovaného 

zaměstnávání v Evropě. V současné době jsou jejími členy národní organizace 

Rakouska, Anglie, Finska, Německa, Řecka, Irska, Itálie, Holandska, Severního Irska, 

Norska, Portugalska, Skotska, Španělska a Švédska. Jako první z postkomunistických 

zemí je od roku 2001 členem také Česká unie pro podporované zaměstnávání. Každé 

dva roky se koná Mezinárodní konference k podporovanému zaměstnávání 

organizovaná právě EUSE. Ta se také zabývá přípravou základních koncepčních 

dokumentů (Standarty a etický kodex v podporovaném zaměstnávání) a šířením 

informací o této problematice. 

Do České republiky přišla myšlenka podporovaného zaměstnání na počátku 

devadesátých let 20. století. Lidé pracující s lidmi s postižením se s ní měli možnost 

setkat v kurzech americko-židovské nadace JDC. V krátké době se začalo podporované 

zaměstnávání prakticky realizovat u nás i na Slovensku. V současné době u nás existuje 

Česká unie pro podporované zaměstnávání, která se zabývá otázkami jako je např. další 

vzdělávání zaměstnanců agentur podporovaného zaměstnávání. V letech 2003-2004 se 

Česká unie pro podporované zaměstnávání a pracovníci agentur PZ spojili za účelem 

lobbování. Výsledkem bylo prosazení PZ do Zákona o zaměstnanosti, konkrétně pak do 

nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, který je nazýván Pracovní rehabilitace.

Nyní je v České republice služba podporovaného zaměstnávání provozována 

výhradně nevládními organizacemi a je zastoupena téměř ve všech krajích. Nejvíce 

agentur má hlavní město Praha, Ústecký a Moravskoslezský kraj. (Stupková 2005)

3.3. Cílové skupiny uživatelů podporovaného zaměstnávání

Cílovou skupinu uživatelů tvoří nejen nezaměstnaní jedinci se zdravotním 

postižením (i když tato skupina je nejpočetnější), ale také osoby navracející se z výkonu 

trestu, osoby bez domova, či závislé na návykových látkách. 

Služby podporovaného zaměstnávání jsou určeny lidem, jejichž dovednosti 

potřebné k získání a udržení si vhodného zaměstnání na otevřeném trhu práce jsou na 
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nižší úrovni oproti ostatním lidem a mají tedy méně příležitostí k běžnému pracovnímu 

uplatnění. (Stupková 2005)

„Označením nižší úroveň dovedností potřebných k získání a udržení si práce je 

míněna taková úroveň dovedností, kdy k vyrovnání příležitostí získat a udržet si vhodné 

pracovní uplatnění člověk potřebuje odbornou individuální podporu postavenou na 

osobní pomoci pracovníka. to znamená, že tomuto člověku nedostačuje k získání a 

udržení si pracovního místa absolvování kurzu, školícího programu, poradenství 

personální agentury apod.“ (Souhrnná metodika podporovaného zaměstnávání. Rytmus 

2005, str. 19)

Kritériem, zda jsou služby podporovaného zaměstnávání pro daného člověka, 

tedy není jeho příslušnost k určité skupině, vymezené např. zdravotním stavem, životní 

událostí či etnickým původem, ale úroveň jeho dovedností. Mezi dovednosti k získání a 

udržení si zaměstnání patří také obecné dovednosti v oblastech, jako je například péče o 

sebe a své prostředí, používání veřejné dopravy, využívání veřejných institucí, ale také 

učení se novým věcem, bezpečné chování, zvládání emocí, vycházení se 

spolupracovníky, úprava zevnějšku, společenské chování a další. 

3.4. Proces podporovaného zaměstnávání

Vitáková (2005) popisuje proces podporovaného zaměstnávání jako sled 

činností vedoucí k získání a udržení si vhodného pracovního místa na otevřeném trhu 

práce. Tyto činnosti nejsou ale směřovány jen k uživateli služeb, ale také 

k zaměstnavateli i k osobám blízkým uživateli (rodinní příslušníci apod.). V ideálním 

případě je proces podporovaného zaměstnávání ohraničen dvěma mezníky. Počáteční 

situací je projevení zájmu o získání zaměstnání ze strany klienta a konečným pak stav, 

kdy člověk je zapojen do pracovního procesu s předpokladem, že toto bude trvat i do 

budoucna, že již nepotřebuje služby podporovaného zaměstnávání či využívá služby 

navazující.
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4. Pracovní tým agentury podporovaného zaměstnávání

Tým agentury podporovaného zaměstnávání se obvykle skládá z koordinátora 

agentury, jednoho či více pracovních konzultantů, pracovních asistentů a dalších 

zaměstnanců. 

Koordinátor agentury je v podstatě vedoucím pracovníkem, na kterého se ostatní 

zaměstnanci obracejí například se záležitostmi týkajícími se projektů, kontaktů 

s různými organizacemi, úřady a podobnými záležitostmi. Koordinátor může také 

zajišťovat i metodické vedení, kontrolní supervizi.

Podle Stupkové (2005) je pracovní konzultant či konzultanti obvykle lidé 

s vysokoškolským vzděláním v oboru, kteří jsou blízcí problematice podporovaného 

zaměstnávání (sociální práce, speciální pedagogika atd.). Pokud je v agentuře více 

pracovních konzultantů, je vhodné, aby tým byl multidisciplinární. Může pak využívat 

znalosti z různých oborů. Pracovní konzultant zajišťuje také podporu klienta na 

pracovišti. Pokud je to ale ve finančních možnostech agentury, může tuto úlohu přebrat 

pracovní asistent. Ideální případ je, pokud má agentura tolik pracovních asistentů, kolik 

je i klientů.

Větší agentury mají také svého ekonoma, účetní a někdy i koordinátora asistentů 

podle toho, s kolika klienty pracují a jaká je jejich cílová skupina. (Stupková 2005)

4.1. Domlouvání spolupráce

Zájemci o služby podporovaného zaměstnávání přicházejí do agentur z úřadů 

práce, z různých poraden, mohou být doporučeni odborníky (sociální pracovník, 

praktický lékař aj). Přitom ale záleží právě na agentuře samotné, jakým způsobem se

prezentuje a jak informuje tyto instituce o svých nabízených službách. (Stupková 2005)

Cílem dojednání spolupráce je ujasnění preferencí uživatele v oblasti jeho 

pracovního uplatnění a zjištění, zda jsou služby podporovaného zaměstnávání vhodné

právě pro tohoto zájemce. 

Domlouvání spolupráce zahrnuje tedy zejména tyto činnosti:

- zjišťování preferencí zájemce v oblasti pracovního uplatnění
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- posouzení, zda jsou služby podporovaného zaměstnávání vhodným nástrojem 

k naplnění cílů a představ zájemce

- zjišťování dovedností potřebných k získání a udržení si vhodného pracovního 

místa, a také zda má zájemce snahu si tyto dovednosti zvýšit

- posouzení, zda neexistují mírnější formy podpory pro naplnění cílů zájemce

- zjišťování, zda zájemce chce a může respektovat pravidla poskytování služeb 

podporovaného zaměstnávání

- dojednání podmínek a uzavření smlouvy o poskytování těchto služeb

(Stupková, V.: Problematika zaměstnávání občanů se zdravotním postižením. Praha, 

Rytmus 2005)

4.1.1. Dohoda o poskytování služeb

Dříve než začne konzultant s klientem pracovat na výběru a získání zaměstnání, 

sepíše zástupce agentury společně s klientem dohodu o poskytování služeb. 

Nejdůležitější je, aby tato dohoda byla klientovi srozumitelná, proto je upřednostňován 

jazyk uživatele před právnickými obraty (Stupková 2005). Obsahuje výběr služeb, o 

které má klient zájem, práva a povinnosti ze strany uživatele i agentury a podmínky pro 

ukončení služby. Konzultant společně s klientem vybere potřebné služby, dohoda je 

nakonec podepsána klientem, jeho rodičem či zákonným zástupcem, konzultantem nebo 

vedoucím agentury. Tato dohoda může být během poskytování služeb se souhlasem 

klienta doplněna nebo změněna.

(K sestavení textu dohody o poskytování služeb je možno využít dokumentu 

Zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe – Průvodce poskytovatele 

Standardů kvality sociálních služeb, MPSV, Praha 2002)

4.1.2. Osobní profil a individuální plán podporovaného zaměstnávání

Osobní profil uživatele představuje většinou souhrn jeho zájmů, vlastností, 

předpokladů a specifických potřeb, které mohou souviset s možnostmi jeho budoucího 

pracovního uplatnění. Obsahuje také jeho představy o budoucnosti, jeho přání a cíle a 

také konkrétní představy o práci, ale také jeho současnou situaci (bydlení, rodina, 
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dosavadní pracovní zkušenosti atd.) a předpokládaný vývoj. Všechny tyto informace 

slouží pro potřeby pracovního konzultanta a agentury a jsou významným podkladem 

pro vytvoření představy vhodného pracovního uplatnění. (Vitáková 2005)

Velmi důležitá pro pracovního konzultanta je motivace klienta, zda se chce 

zapojit do procesu podporovaného zaměstnávání. V oblasti dovedností je důležité

zaměření na to, co klient dokáže. Nejedná se jen o dovednosti potřebné k výkonu 

daného zaměstnání, ale také o ty, které by zaměstnavatel očekával od každého 

zaměstnance (včasný příchod do práce, základy společenského chování, sebeobsluha 

apod.). Také ochota a možnost získávání nových dovedností je podstatnou věcí.

(Souhrnná metodika podporovaného zaměstnávání. Rytmus 2005)

U lidí s mentálním postižením se často vyskytuje problém v orientaci ve 

vlastních možnostech. Tito lidé mají nerealistické představy o tom, jaké povolání by 

chtěli vykonávat a co by je bavilo. Úlohou pracovního konzultanta je, aby zvolil vhodné 

způsoby k tomu, aby se uživatel v této oblasti zorientoval a společně se pak pokusili 

zprostředkovat mu takové zaměstnání, které odpovídá jeho schopnostem a 

dovednostem.

Osobní profil bývá zpracováván do standardizovaného formuláře a v průběhu 

života se může měnit podle toho, jak klient získává pracovní zkušenosti. Informace jsou 

zjišťovány nejen rozhovorem přímo s klientem, ale také vypozorováním při vzájemných 

interakcích a studiem jeho sociální a zdravotní dokumentace. 

Po uzavření dohody mezi agenturou a uživatelem a na základě osobního profilu 

sestaví pracovní konzultant společně s klientem individuální plán, který pomáhá 

uživateli, konzultantovi i dalším zúčastněným lidem stanovit a posléze uskutečnit 

získání si a udržení vhodného pracovního místa pro klienta. Obsahuje cíle a také časový 

sled postupných kroků, které vedou k jeho dosažení. Jsou v něm také zapsány průběžné 

plánovací a hodnotící schůzky pracovního konzultanta s uživatelem, zaměstnavatelem, 

rodiči atd. 

„Individuální písemný plán uživatele služeb zpravidla obsahuje tyto body:

 Identifikační prvky, informace a data

- jméno uživatele

- jméno pracovního konzultanta
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- jména dalších účastníků plánování

- datum vzniku plánu

- datum hodnocení/změny plánu

 Hodnocení dosavadního průběhu služeb PZ

 Popis aktuální situace, v níž se uživatel nachází

 Cíl uživatele (jak má vypadat situace dosažená prostřednictvím služby)

 Harmonogram dosahování cíle

- jednotlivé kroky (úkoly, činnosti)

- osoby, zodpovědné za jejich uskutečnění (splnění, provedení)

- termíny jejich uskutečnění (splnění, provedení)

 Rizika, jejich prevence a řešení krizových situací

 Potvrzení, že všichni účastníci plánu rozumějí a souhlasí s ním

- podpisy všech účastníků“ 

(Vitáková, P.: Souhrnná metodika podporovaného zaměstnávání. Rytmus 2005, s. 36)

Pracovní konzultant by měl svého klienta podporovat v tom, aby se na tvorbě 

plánu podílel v co největší míře sám, jelikož se jedná o plán uživatele, i když jsou v něm 

zaneseny i činnosti pracovního konzultanta. V případě, že klient není schopen se na 

plánu podílet v tak velké míře, snaží se konzultant alespoň o jeho zapojení v rámci jeho 

mentálních schopností. Realizace tohoto plánu není možná bez souhlasu klienta. 

(Vitáková 2005)

4.2. Identifikace a vyhledávání vhodného zaměstnávání

Když si člověk ucházející se o zaměstnání ujasní svou představu o pracovním 

místě (co a proč by chtěl dělat, co od dané práce očekává) na základě domluvy 

s pracovním konzultantem, který s klientem probere jeho možnosti (dovednosti, 

schopnosti, zájmy), je dalším krokem podporovaného zaměstnávání vyhledávání 

vhodného pracovního místa.

Při hledání vhodného pracovního uplatnění a místa by neměl být brán ohled jen

na schopnosti a dovednosti uživatele, ale také na to, aby bylo dostupné z místa bydliště, 
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aby zde byly vhodné podmínky pro klienta v případě jeho specifických potřeb 

s ohledem na postižení nebo aby bylo možno provést potřebné změny k vytvoření těchto 

podmínek. Je vhodné, aby se klient sám aktivně na hledání svého budoucího zaměstnání 

podílel. To mu později může pomoci při překonávání počátečních těžkostí po nástupu 

na nové pracovní místo. A také tímto způsobem získává cenné zkušenosti nejen 

v oblasti práce, ale i pro svůj osobní život. (Stupková, 2005)

Stupková (2005) dále uvádí, že při hledání vhodného pracovního místa však 

nejsou důležité jen skutečnosti, týkající se člověka, který se o zaměstnání uchází, ale 

také potřeby trhu práce. Pracovní konzultant pomáhá svému klientovi zorientovat se 

v této oblasti. Je však možné, že uživatel vzhledem ke svému postižení nemůže využít 

běžnou nabídku volných pracovních míst. Pak se může pracovní konzultant na základě 

svých zkušeností a vlastního přehledu o možnostech pracovních činností pokusit najít 

zaměstnavatele, který toto místo vytvoří klientovi přímo „na míru“. 

4.2.1. Dovednosti potřebné k získání zaměstnání a jejich trénink

K tomu, aby člověk získal a udržel si vhodné pracovní místo, je zapotřebí 

dovedností z různých oblastí jako je komunikace, vystupování, základy společenského 

chování, orientace v situaci, ale také náhled na vlastní možnosti. Obzvláště v posledních 

dvou oblastech mívají lidé s mentálním postižením problémy. Jejich pohled na vlastní 

možnosti bývá často nerealistický. Pak je úlohou pracovního konzultanta pomoci se 

takovému člověku změnit jeho pohled na tuto problematiku. 

Všechny tyto dovednosti se klient se svým pracovním konzultantem učí, 

většinou přímo získáváním praktických dovedností. (Stupková 2005)

„Nácvik širokého spektra dovedností probíhá po celou dobu poskytování služeb 

podporovaného zaměstnávání a stejně tak jako ostatní součásti je také tento proces 

plánován. To znamená, že při zahájení účasti v programu pracovní konzultant zjišťuje, 

které dovednosti potřebuje uživatel získat nebo rozvinout a jakých zdrojů přitom může 

využít. Ve spolupráci s uživatelem pak navrhuje konkrétní kroky směřující k dosažení 

potřebné úrovně dovedností. Efektivita uplatněných postupů v průběhu procesu PZ je 

pravidelně vyhodnocována a výsledná zjištění představují podklad pro následné 

plánování.“ (Souhrnná metodika podporovaného zaměstnávání. Rytmus 2005)
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Aby mohl pracovní konzultant účinně poskytovat služby v této oblasti, měl by 

mít mimo jiné k dispozici způsoby (formy a metody) zvyšování úrovně těchto 

dovedností a především je umět uplatňovat v praxi. 

Obecný přehled dovedností, potřebných pro získání a udržení si vhodného 

pracovního místa nabízí například Systém stanovení míry potřebné podpory a sledování 

vývoje dovedností uživatelů PZ (podporovaného zaměstnávání), který vydala Česká unie 

pro podporované zaměstnávání. Dalším takovým zdrojem pro přehled dovedností může 

být Rejstřík dovedností potřebných k získání a udržení vhodného pracovního místa na 

otevřeném trhu práce, který vydala FORMIKA o.s. v roce 2004.

Samotný trénink dovedností probíhá ve dvou hlavních formách:

- práce ve skupině účastníků (tzv. job kluby) – sociální prostředí zde lze využít 

nejen k výměně zkušeností, ale také např. k uplatnění metody „hraní rolí“. Tato 

forma má i další přednosti. Kromě nabytých určitých znalostí a dovedností 

dochází klient na setkání v určitou dobu a plní určité úkoly. To mu pomáhá 

připravovat se na reálné zaměstnání, ve kterém ponese odpovědnost za plnění 

zadaných úkolů, za dochvilnost atd. Důležitý je zde také kontakt s ostatními 

lidmi (sociální interakce)

- individuální konzultace klienta s pracovníkem podporovaného zaměstnávání –

tuto formu lze provádět přímo v terénu (např. na úřadu práce). Při těchto 

konzultacích je nácvik intenzivnější, cílený na konkrétní dovednost.

Ať již při vyžití skupinové formy práce či individuálního přístupu má pracovní 

konzultant k dispozici mnoho různých metod. Při výběru vhodné metody musí 

konzultant brát ohled na to, s jakým klientem právě pracuje a jaké jsou jeho možnosti. 

(Souhrnná metodika podporovaného zaměstnávání. Rytmus 2005)

4.2.2. Vyhledávání vhodného pracovního místa a vstup do zaměstnání

Vytipování vhodných pracovních příležitostí, dojednání osobní schůzky 

uživatele se zaměstnavatelem, podpora při osobním jednání obou stran, dojednání 

pracovních podmínek a podpora při vyřizování náležitostí při nástupu do zaměstnání 

jsou dílčí fáze procesu získávání pracovního místa, jimiž konzultant uživatele provází. 
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Většina klientů však kromě tohoto doprovázení potřebuje i osobní pomoc konzultanta. 

Ten někdy může vykonávat určité činnosti místo svého klienta. Vždy je však dobré 

uvážit, zda je to opravdu nezbytné a zda neexistuje způsob, jak daného člověka 

podpořit, aby se na činnosti podílel v co největší míře sám. (Vitáková 2005)

Co se týče agentur podporovaného zaměstnávání, pak existuje několik způsobů, 

jakými jsou vyhledávány pracovní příležitosti pro uživatele služeb. Pracovníci mohou 

reagovat přímo na veřejné nabídky (databáze úřadu práce, inzeráty v tisku atd.), nebo 

mohou oslovit přímo určité zaměstnavatele ať již prostřednictvím telefonátu, osobního 

setkání či vystupováním na konferencích, akcích pořádaných agenturami 

podporovaného zaměstnávání.

Vitáková (2005) uvádí, že pokud konzultant objeví vhodného zaměstnavatele, 

zprostředkuje po domluvě setkání klienta s tímto zaměstnavatelem.  Je třeba představit 

člověka s postižením takovým způsobem, aby v něm zaměstnavatel viděl přínos pro 

firmu a ne zátěž, kterou by sebou mohl přinést. Při osobním jednání dochází 

k vzájemnému představení nejen uživatele, ale i zaměstnavatele a pracoviště, 

k vzájemnému představení požadavků a očekávání obou stran. Cílem tohoto jednání je 

zjistit a posoudit, zda požadavky a nabídka uživatele odpovídá nabídce a poptávce 

zaměstnavatele. Úlohou pracovního konzultanta při tomto setkání je pomoc klientovi i 

zaměstnavateli při vzájemné komunikaci, objasnění role agentury podporovaného 

zaměstnávání, ale také například poskytnutí zaměstnavateli modelového vzoru 

komunikace s klientem. 

Služby podporovaného zaměstnávání zaručí klientovi stejné pracovní podmínky 

jako mají jeho kolegové. Klient je pak zaměstnáván na základě obecně platných 

pracovněprávních předpisů jako je zákoník práce, občanský zákoník atd. Klientovi je 

také možno zajistit pracovní stáž, kdy je na pracovišti u daného zaměstnavatele bez 

smlouvy a nároku na mzdu po dobu nezbytně nutnou proto, aby se seznámil s typem 

práce, pracovní náplní a s pracovním prostředím. Délka této stáže je individuální, musí 

být stanovena na začátku stáže a zpravidla nepřekročí dobu 4 týdnů. 

Každý zaměstnanec musí před nástupem na konkrétní pracovní místo zařizovat 

různé formality, mezi které patří uzavření pracovní smlouvy, absolvovat vstupní 

lékařské vyšetření apod.  Pracovněprávní vztah je uzavírán vždy mezi zaměstnavatelem 

a uživatelem. Pokud je uživatel zbaven způsobilosti k právním úkonům či je tato 

způsobilost omezena, pak za něj uzavírá smlouvu zákonný zástupce nebo opatrovník. 
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Pracovní konzultant v této fázi dohlíží na to, aby daná pracovní smlouva splňovala 

všechny náležitosti, plynoucí ze zákoníku práce. Důležitou funkcí konzultanta také je 

to, aby klient obsahu smlouvy rozuměl, a pokud je to zapotřebí, zajistí převedení 

smlouvy do srozumitelné podoby. (Souhrnná metodika podporovaného zaměstnávání. 

Rytmus 2005)

Ani po uzavření pracovněprávního vztahu role pracovního konzultanta nekončí. 

Snaží se pomoci klientovi si získané místo udržet. Patří sem činnosti jako plánování 

podpory k udržení daného pracovního místa, trénink pracovních, sociálních a dalších 

dovedností, postupné snižování podpory. Tato fáze pak končí shodou uživatele, 

zaměstnavatele a pracovního konzultanta, že si klient získané pracovní místo udrží i bez 

podpory agentury podporovaného zaměstnávání a ukončením poskytování služeb 

podporovaného zaměstnávání. (Vitáková 2005)

4.3. Podpora poskytovaná zaměstnavateli a rodině klienta agenturou 

podporovaného zaměstnávání

„Cílem činností prováděných v rámci poskytování podpory zaměstnavateli je 

vytvoření stabilního pozitivního pracovního vztahu mezi zaměstnavatelem a uživatelem, 

nezávislého na službách PZ“ (Souhrnná metodika podporovaného zaměstnávání. 

Rytmus 2005)

Podle Vitákové (2005) by se měl pracovní konzultant podílet také  na pomoci při 

vytváření vhodné pracovní náplně, na podpoře při vyřizování formalit, které souvisí 

s nástupem klienta do zaměstnání. Poskytuje také poradenství v oblasti legislativy pro 

zaměstnávání lidí se změněnou pracovní schopností a pomáhá zaměstnavateli i 

spolupracovníkům při komunikaci s uživatelem, ale i při řešení problémů se 

zapracováním klienta a jeho začlenění do kolektivu, i s jeho zapracováním na novém 

pracovním místě. 

Velmi důležitá je i spolupráce pracovníka podporovaného zaměstnávání 

s rodinou uživatele. Člověk, který se uchází o zaměstnávání, je vždy dospělý jedinec a 

tak je s ním i jednáno. Někteří klienti však mohou mít upravenou způsobilost k právním 

úkonům a v oblasti zaměstnávání je zastupuje zákonný zástupce, což může být rodič, 

opatrovník či jiná osoba.  Agentura podporovaného zaměstnávání neposkytuje podporu 
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pouze klientovi a zaměstnavateli, ale i klientově blízkému okolí, jeho rodině např. při 

zvládání změn spojených s jeho osamostatňováním a nástupem do zaměstnání, ale také 

obav spojených s touto životní změnou. Lidé s postižením jsou více závislí na svém 

okolí než lidé bez postižení, a může se stát, že rodiče nebo sourozenci hrají velmi 

významnou roli při rozhodování v důležitých momentech života, mezi které nástup do 

zaměstnání bezpochyby patří. Spolupráce s rodinou a klientovým okolím probíhá vždy 

za vědomí a se souhlasem klienta. (Souhrnná metodika podporovaného zaměstnávání. 

Rytmus 2005)

4.4. Služby související s podporovaným zaměstnáváním

Člověk, který vzhledem ke svým specifickým potřebám využívá služeb 

podporovaného zaměstnávání, většinou potřebuje i jiných služeb. Bohužel legislativa se 

v České republice rozvíjí pomaleji než snaha o integraci těchto lidí  do běžné 

společnosti, což velmi znesnadňuje finanční zajištění provozovatelů těchto služeb i 

finanční možnosti klientů.

Služby, které souvisejí s podporovaným zaměstnáváním, se dají rozdělit podle 

časových období. Ve většině případů, kdy se klient obrací na agenturu podporovaného 

zaměstnávání, byl již uživatelem jiné sociální služby. Během využívání služeb 

podporovaného zaměstnání může využívání ostatních služeb ukončit nebo může 

spolupráce pokračovat i nadále. Po ukončení dohody mezi klientem a agenturou 

podporovaného zaměstnávání může daná agentura v případě potřeby zajistit navazující 

služby. (Krejčířová, O. a kol..: Problematika zaměstnávání občanů se zdravotním 

postižením. Praha, Rytmus 2005)

Služby, které uživatel může využívat během procesu podporovaného 

zaměstnávání, se mohou týkat bydlení, volnočasových aktivit nebo podpory 

soběstačnosti a mají většinou podobu osobní asistence a poradenství.  Konkrétní  

podoba každé z těchto služeb záleží na jedinci samotném, na jeho potřebách.

I služby, které navazují na podporované zaměstnávání, jsou podobného 

charakteru jako služby výše zmíněné. Klient může pokračovat ve využívání stejných 

služeb jako během podporovaného zaměstnávání, někdy jsou však zapotřebí služby 
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další. Tyto služby zajišťují především neziskové organizace, nejčastěji občanské 

sdružení a částečně je mohou pokrýt příspěvkové organizace.

4.5. Zdroje finančních prostředků pro služby podporovaného zaměstnávání

V současné době jsou služby podporovaného zaměstnávání poskytovány 

výhradně nevládními organizacemi. Ve srovnání se státními organizacemi je u agentur 

nižší podíl prostředků pocházejících ze státního rozpočtu a jen malou část financí 

získávají od uživatelů služeb. Mezi finanční zdroje, které mohou agentury využívat, 

patří zejména státní dotace, dotace krajských a místních úřadů, fondy Evropské unie a 

nadací, finanční zdroje úřadů práce pro úhradu nákladů na pracovní rehabilitaci, ale 

patří sem také individuální a firemní dárci, příspěvky uživatelů a členské příspěvky. 

4.6. Tranzitní program

Pokud bychom na tento termín nahlíželi v širším slova smyslu, pak by tento 

termín znamenal podporu a pomoc jakémukoliv člověku při přechodu z jednoho 

životního období do druhého. Může se týkat podpory při přechodu ze školy do 

pracovního procesu, v osamostatnění, změny bydlení a při dalších životních změnách. 

V oblasti podporovaného zaměstnávání se hlavně jedná o přechod člověka, který 

je nějakým způsobem znevýhodněný na otevřeném trhu práce, ze školy do zaměstnání. 

Jedná se tedy o podporu studentů se speciálními potřebami v období před ukončením 

školy. Tranzitní program tedy může být i součástí podporovaného zaměstnávání.

V Kanadě, USA a některých evropských zemí je tranzitní program součástí 

legislativy týkající se dětí se speciálními potřebami, avšak u nás tomu zatím tak není. 

Přesto se v některých organizacích tranzitní program již realizuje. Na odboru MŠMT 

ČR vznikla pracovní skupina právě při tranzitní programu, a ve spolupráci 

s Pedagogickou fakultou UK v Praze a Diakonií byly uspořádány semináře, týkající se 

této oblasti. 

Problematika tranzitního programu má své místo i v projektu EQUAL, který 

probíhal v letech 2002 – 2005 a který byl zaměřen na rozvoj podporovaného 

zaměstnávání v České republice.
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„Tranzitní program ze školy do práce, který se zatím u nás uskutečňuje v rámci 

PZ, se ukázal jako velmi účinná pomoc pro studenty s postižením v období přechodu ze 

speciálních škol do práce, ale i do jiných životních oblastí. Když se mladý člověk 

zamýšlí nad tím, jakou práci by chtěl a mohl dělat, musí myslet na ostatní rozhodující 

faktory, například, kde bydlí, jaká je jeho schopnost soběstačnosti a samostatnosti, jaké 

má zájmy a představy o svém životě a podobně.“ (Krejčířová, O. a kol..: Problematika 

zaměstnávání občanů se zdravotním postižením. Praha, Rytmus 2005)

Stupková (2005) podotýká, že tranzitní program ze školy do práce a 

podporované zaměstnávání mají mnoho společných znaků. Je potřebné klást důraz na 

uživatelovy priority, pracuje se v něm se zájmy a možnostmi studenta a v co nejvyšší 

míře vyžaduje týmovou spolupráci. Rozvoj dovedností adekvátních věku klienta, 

aktuální situace, jeho zájmy a také respekt vůči životním i názorovým změnám patří 

mezi hlavní zásady realizace tranzitního programu. Budoucnost klienta by měla zůstat 

otevřená, na což je nutné myslet při plánování práce, bydlení, trávení volného času a 

dalších věcí. 

Tranzitní program se u nás v ČR zatím uskutečňuje v rámci podporovaného 

zaměstnávání ve spolupráci speciálních škol a agentur podporovaného zaměstnávání 

především formou individuálních praxí za přítomnosti asistenta. Tyto praxe mají velký 

význam pro pozdější získání pracovního místa, protože poskytují klientovi spoustu 

dovedností, znalostí a zkušeností, které později může využít při hledání vhodného 

zaměstnávání a ucházení se o konkrétní místo. Mezi nejdůležitější úkoly však patří to, 

že student prostřednictví praxí a tranzitního programu získává reálnou představu o trhu 

práce, o svých možnostech a schopnostech a také o životě v nechráněném prostředí. 

(Stupková, 2005)

5. Úloha úřadů práce při zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti jsou definovány osoby se 

zdravotním postižením a jim je poskytována zvýšená ochrana na trhu práce. Úřad práce 

vede  evidenci těchto osob, která obsahuje například identifikační údaje o dané osobě, 

ale také údaje o omezeních v možnostech jejího pracovního uplatnění nebo o 

poskytované pracovní rehabilitaci.
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5.1. Pracovní rehabilitace

„Pracovní rehabilitace je v zákoně o zaměstnanosti definována jako souvislá 

činnost zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním 

postižením, která 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.“ ((Krejčířová, O. a kol..: Problematika zaměstnávání 

občanů se zdravotním postižením. Praha, Rytmus 2005, str. 42)

Pracovní rehabilitaci zajišťují úřady práce na základě žádosti osoby se 

zdravotním postižením. Ty také hradí náklady s pracovní rehabilitací spojené a při jejím 

zajišťování spolupracují s rehabilitačními středisky nebo jejím výkonem mohou pověřit 

jinou fyzickou nebo právnickou osobu. Úřad práce také ve spolupráci s klientem sestaví 

individuální plán pracovní rehabilitace, při čemž přihlíží k uživatelovým možnostem a 

také k situaci na trhu práce. 

Podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti mohou být do pracovní 

rehabilitace na doporučení ošetřujícího lékaře zařazeny osoby, které jsou uznané za 

dočasně práce neschopné, ale na doporučení okresní správy sociálního zabezpečení také 

osoby, které přestaly být invalidní. Do pracovní rehabilitace patří také teoretická a 

praktická příprava pro zaměstnání či jinou výdělečnou činnost osoby se zdravotním 

postižením. Tato příprava zahrnuje přípravu na budoucí povolání podle zvláštních 

předpisů, přípravu k práci a také rekvalifikační kurzy. 

Příprava k práci patří mezi nejdůležitější složky pracovní rehabilitace. Úřad 

práce uzavírá s osobou se zdravotním postižením dohodu o této přípravě. Ta může trvat 

nejdéle 24 měsíců a je to cílená činnost, která vede k zapracování člověka se zdravotním 

postižením na vhodné pracovní místo a k získání dovedností, znalostí a návyků pro 

výkon daného povolání. Tato příprava k práci může probíhat přímo na pracovištích 

zaměstnavatele, která jsou individuálně přizpůsobená zdravotnímu stavu klienta, a může 

být prováděna za pomoci asistenta. Dalším místem, kde může být pracovní rehabilitace 

prováděna, jsou chráněné pracovní dílny a chráněná pracovní místa, nebo ve 

vzdělávacích zařízeních státu či  dalších fyzických nebo právnických osob.

„Dohoda o zabezpečení pracovní rehabilitace podle § 69 odst. 1 mezi úřadem 
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práce a právnickou nebo fyzickou osobou obsahuje

a) identifikační údaje účastníků dohody,

b) identifikační údaje osoby se zdravotním postižením, pro kterou je pracovní 

rehabilitace určena,

c) obsah a délku pracovní rehabilitace,

d) místo a způsob provedení pracovní rehabilitace,

e) způsob, výši a podmínky úhrady nákladů na zabezpečení pracovní rehabilitace,

f) způsob kontroly plnění sjednaných podmínek,

g) způsob ověření získaných znalostí a dovedností,

h) podmínky a termín zúčtování poskytnuté úhrady nákladů na zabezpečení pracovní 

rehabilitace,

i) závazek právnické nebo fyzické osoby vrátit poskytnutou úhradu nákladů nebo její 

poměrnou část, pokud nedodrží sjednané podmínky nebo pokud jí byla jejím zaviněním 

poskytnuta neprávem nebo v částce vyšší, než náležela, a lhůtu pro vrácení,

j) ujednání o vypovězení dohody.“

(435/2004 Sb. Zákon ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti)

Pokud člověk během přípravy k práci nepobírá dávky nemocenského pojištění, 

starobní důchod nebo mzdu, pak mu po dobu účasti na přípravě k práci náleží na 

základě rozhodnutí úřadu práce podpora při rekvalifikaci.

5.2. Chráněné pracovní místo a chráněná pracovní dílna

Pokud zaměstnavatel splní podmínky, uvedené v zákoně č. 435/2004 Sb. může 

mu příslušný úřad práce poskytnout příspěvek na vytvoření chráněného pracovního 

místa pro osobu se zdravotním postižením či chráněné pracovní dílny. Tímto se stát 

snaží podporovat zaměstnávání osob se zdravotním postižením a vytváření co nejvíce 

možností pracovního uplatnění a začlenění do běžného života. 

Chráněné pracovní místo vytváří zaměstnavatel na základě písemné dohody pro 

osobu se zdravotním postižením a toto místo musí být provozováno nejméně po dobu 

dvou let. Výše příspěvku, který může zaměstnavatel od úřadu práce dostat, je uvedena 

v kapitole Možná podpora zaměstnavatele při zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením.
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O tento příspěvek si může zažádat i sama osoba se zdravotním postižením, která 

se rozhodne vykonávat samostatně výdělečnou činnost. To se však pravděpodobně lidí 

s mentální retardací příliš netýká.

„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 % 

těchto zaměstnanců. Chráněná pracovní dílna musí být provozována po dobu nejméně 2 

let ode dne sjednaného v dohodě. Na vytvoření chráněné pracovní dílny poskytuje úřad 

práce zaměstnavateli příspěvek.“ (435/2004 Sb. Zákon ze dne 13. května 2004 o 

zaměstnanosti)

Výše příspěvku na vytvoření chránění pracovní dílny i podmínky pro jeho 

získání jsou stejné jako u příspěvku na vytvoření chráněného pracovního místa. 

6. Stanovení cíle práce a metodologie

Jak jsem již uvedla v úvodu, jako cíl své práce jsem si stanovila zmapování 

možností pracovního uplatnění lidí s mentálním postižením a také zjištění různých 

názorů zaměstnavatelů a lidí, kteří s osobami s mentální retardací pracují, na to, zda je 

dobré, aby tito lidé byli podle svých možností a schopností začleněni do běžného 

pracovního kolektivu, či zda by bylo lepší, aby pracovali v zařízeních, kde většinu 

pracovního týmu tvoří lidé se stejným nebo alespoň podobným druhem postižení.

Jako metody výzkumu jsem zvolila studium dokumentace, kazuistiku a 

polostrukturovaný rozhovor. K dokumentaci popisovaných případů z praxe mi umožnili 

přístup jak přímo zaměstnavatelé, tak i pracovní konzultantka v agentuře 

podporovaného zaměstnávání. 

6.1. Kazuistika

Případová studie/kazuistika pochází z latinského causus, což znamená případ. 

Bývá chápána jako popis jednotlivých případů nebo několika málo případů. Může se 

týkat jedince, skupiny lidí nebo také instituce. Podle Hendla (2005) jde o zachycení 
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složitosti případu a o popis vztahů v jejich celistvosti. V pedagogickém výzkumu 

případové studie často nemívají výzkumný účel, ale bývají zaměřené diagnosticky. Je 

zde předpoklad, že po důkladném prozkoumání jednoho případu lépe porozumíme 

případům podobným.

Případová studie má své výhody i nevýhody. Mezi výhody patří např. komplexní 

pohled na věc, data, která jsou výsledkem, mohou být interpretována různými způsoby a 

výsledky mohou být krokem k dalšímu působení na osobu nebo skupinu. Nevýhodou 

může být osobní zaujatost s následným zkreslením výsledků, náročná příprava postupu. 

Výsledky jsou také těžko přezkoumatelné a nejsou obecně platné. (Skutil, 2011)

Existuje celá řada klasifikací případových studií. Podle Hendla (2005) jsou to:

1. osobní případová studie

2. studie komunity

3. studium sociálních skupin

4. studium organizací a institucí

5. zkoumání programů, událostí, rolí, vztahů.

„Kazuistika je metoda podrobného popisu a výkladu  konkrétního individuálního 

případu. Popisuje se v ní aktuální stav jedince a hledají se příčiny tohoto stavu 

v obsáhlém kontextu souvislostí.“ (Skutil, M. a kol.: Základy pedagogicko-

psychologického výzkumu pro studenty učitelství. Praha, Portál 2011, str. 113)

Kazuistika obsahuje anamnézu, což je metoda, kterou zjišťujeme údaje 

z minulosti jedince, které by mohly mít významný vztah pro pochopení zkoumaného 

problému. 

Nejčastěji bývá anamnéza zaměřena na tyto okruhy:

- rodina

- prenatální, perinatální období

- zdraví a nemoci

- raný psychomotorický vývoj

- vývoj sociálních vztahů

- vývoj scholarity

- vývoj hodnotového systému

- vývoj studijního a profesního zaměření. (Skutil, 2011)



38

6.2. Rozhovor

Rozhovor je procesem, vyznačujícím se vysokou interakcí mezi tazatelem a 

dotazovaným. Také rozhovor (interview) má své výhody a nevýhody. Mezi výhody 

patří přímý kontakt mezi výzkumníkem a zkoumanou osobou a možnost sledovat tak 

verbální i neverbální reakce respondenta. Umožňuje volnost a pružnost při kladení 

otázek atd. Nevýhodou naopak může být časová náročnost, možnost ovlivnění 

rozhovoru osobním zaujetím, ale také obtížnější vyhodnocení. (Skutil, 2011)

Existují tři typy rozhovorů:

- strukturovaný – jsou použity předem připravené otázky a alternativy odpovědí

- polostrukturovaný – tazatel se drží předem připravených otázek, ale průběžně 

reaguje na podněty, které během rozhovoru přicházejí ze strany respondenta

- nestrukturovaný (volný) - dialog vedený nad určitým tématem

Při rozhovoru je také velmi důležité vybrat prostředí, ve kterém se rozhovor bude 

odehrávat. 

Rozhovor by měl mít tato fáze či části:

1. přípravná a úvodní část – příprava otázek a navázání kontaktu s dotazovaným

2. vzestup a upevnění kontaktu – poznávání respondenta, zjišťování jeho 

komunikační strategie

3. jádro interview – získávání potřebných informací

4. závěr a ukončení

(Miovský in Skutil, 2011)

Velmi důležité je dodržování etických principů ve všech fázích výzkumu, ať se 

již jedná o přípravu, realizaci výzkumu či publikování jeho výsledků.
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Kazuistika č. 1

Josef

Rok narození: 1985

Škola: Speciální škola – vzdělávací program Pomocné školy, jednoletá Praktická škola

Zaměstnání:  2004 - 2007 Chráněná dílna – pomocný dělník 

                      8/2007 stavební firma – pomocná síla (14 dní)

                      10/2007 – 1/2008 firma, zabývající se dřevovýrobou – pomocný dělník 

                      3/2008 – dosud Pila – pomocný dělník

Diagnóza: rozhraní lehké a středně těžké mentální retardace

Osobní anamnéza

Pepa se narodil v roce 1985 jako úplně zdravé dítě. Ve třech letech ale prodělal 

velmi vážný zánět mozkových blan, jehož následkem je lehká mentální retardace a 

obrna poloviny tváře, zasažena je i oblast jemné motoriky.

Absolvoval pomocnou školu a po ní i jednoletou školu praktickou. 

Rodinná anamnéza

Pepa pochází z úplné rodiny, sourozence nemá. V současné době žije se svou 

přítelkyní Zdeňkou, se kterou se seznámil při práci v chráněné dílně. Z počátku bydleli 

v bytě chráněného bydlení, odkud se odstěhovali k Pepovým rodičům, kteří měli 

v domě volný byt. Rádi by si však časem našetřili na svůj vlastní byt.

Zaměstnání

Po ukončení praktické školy v roce 2004 nastoupil jako pomocný dělník do 

chráněné dílny, odkud po třech letech odešel. 

Sám o tom říká:

„Chtěl jsem dělat někde jinde, mezi normálníma lidma, ne jen s postiženýma. Mám na 

víc.“

V srpnu roku 2007 nastoupil jako pomocník u jedné stavební firmy. Práce se mu 

líbila, ale velmi záhy se projevily problémy s motorikou a dokonce se zrakem a Pepa 

byl po 14 dnech z práce propuštěn. V té době mu byla nabídnuta pomoc podporovaného 

zaměstnávání a Pepa uzavřel s pracovní konzultantkou smlouvu o poskytování služeb. 

První pracovní místo, o které se Pepa ve spolupráci s asistentkou podporovaného 

zaměstnávání ucházel, bylo v supermarketu ve skladu, kde by pracoval jako 

manipulační dělník a jeho náplní práce by bylo zpracovávání odpadů ze skladu (lisování 



40

kartonů apod.). To však ztroskotalo na tom, že při této práci se musely také zapisovat do 

formulářů různé údaje a termíny a na to se Pepa necítil.

Po této zkušenosti se Pepa s pomocí asistentky podporovaného zaměstnávání 

zaregistroval do evidence úřadu práce. Po několika schůzkách už docházel na 

konzultace bez asistentky. Začátkem roku 2008 mu bylo nabídnuto místo pomocné síly 

na pile, kam v březnu téhož roku nastoupil, po zapracování dostal smlouvu na dobu 

neurčitou a na tomto pracovním místě pracuje i v současnosti.

Kazuistika č. 2

Zdeňka

Rok narození: 1978

Škola: základní škola – ukončila v 6. třídě

Zaměstnání: 1998 – 2000 Rehabilitační dílny 

                     2000 – 2007 Chráněné dílny – šicí dílna

                     2007 – 2009 firma, zabývající se navrhováním bytových interiérů –

uklízečka

                     9/2009 - dosud – Pila – pomocná pracovní síla, uklízečka

Diagnóza: lehká mentální retardace

Osobní anamnéza

Zdena se narodila v roce 1978. Z počátku navštěvovala běžnou základní školu, 

kde však měla velké problémy se zvládáním učiva, dvě třídy opakovala. 

„Bylo to tam hrozně rychlý a já jsem vůbec nestíhala. Nosila jsem domu špatný 

známky a ani jsem tam neměla moc kamarádek.“

Po ukončení povinné školní docházky byla s maminkou až do dvaceti let doma, 

nenavštěvovala žádné zařízení.

Rodinná anamnéza

Zdenka pochází z úplné rodiny. Je nejmladší ze tří sourozenců. Nejstarší sestra žije se 

svojí rodinou v Brně, bratr navštěvuje denní stacionář (dg. středně těžká mentální 

retardace). V současné době žije s přítelem Pepou v bytě v domě Pepových rodičů. 

Zaměstnání

V roce 1998 se maminka Zdeny dozvěděla o chráněných dílnách, ke kterým 

patří jako předstupeň dílny rehabilitační, do kterých Zdenka téhož roku nastoupila. Po 

dvou letech postoupila do Chráněné dílny, která se specializovala na šití jednoduchých 
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výrobků. Zde pracovala sedm let, byla v tomto kolektivu velmi spokojená, seznámila se 

zde také se svým současným přítelem Pepou. Ten se však rozhodl, že se pokusí najít si 

práci jinde než v chráněné dílně, což mu nakonec vyšlo, a tak se Zdenka s pomocí 

maminky začala také poohlížet po jiném zaměstnání. Nakonec ji přijali jako uklízečku 

ve firmě, která se zabývala projektováním bytových interiérů a Zdena sem v roce 2007 

nastoupila. Na tomto místě setrvala téměř dva roky. Práce se jí líbila, bavila ji, ale 

protože má Zdenka problémy s orientací a musela dojíždět autobusem a MHD, zeptal se 

její přítel Pepa na svém pracovišti (pila), zda by Zdenku nezaměstnali. Protože firma 

právě hledala někoho na místo uklízečky, Zdenu po vstupním pohovoru přijali. Na 

tomto místě pracuje Zdeňka dodnes.

Po prostudování dokumentace Pepy a Zdeny jsem se domluvila přímo s paní 

vedoucí na jejich pracovišti, zda by mi mohla poskytnout nějaké informace ohledně 

jejich zaměstnávání. Sešly jsme se přímo na pracovišti, kde Pepa se Zdenou pracují. 

Měla jsem také možnost prohlédnout si místo výkonu jejich pracovní náplně.

Co Vás vedlo k tomu, že jste zaměstnali Pepu?

„Pepa k nám přišel na doporučení úřadu práce, na kterém jsme měli nabídku volného 

pracovního místa pomocného dělníka. Poprvé přišel i s paní asistentkou, se kterou jsme 

je provedli po firmě a vysvětlili jim, v čem by spočívala pracovní náplň. Pepa byl 

zpočátku nejistý, po chvíli se ale rozpovídal a nakonec jsme se dohodli, že to u nás 

zkusí.“

Když Pepa nastoupil, jak se k němu chovali ostatní zaměstnanci?

„Když nastoupil, dostal ho na starosti tady pan K., který mu vysvětlil všechno, co by měl 

dělat. Ostatní chlapi ho zpočátku brali úplně v pohodě. Postupem času jim ale začalo 

vadit, že je Pepa pomalejší, leccos potřebuje vysvětlit víckrát a hlavně byl nutný dohled 

nad vykonanou prací a to některé z nich zatěžovalo. Postupem času si na něj všichni 

zvykli a nad lecčíms jen mávnou rukou.“

Jaký vztah má Pepa ke spolupracovníkům?

„Občas jsou s ním trošku potíže, protože tak trochu chytračí a snaží se vymyslet různé 

fígle, jak si práci zjednodušit (smích). Ale oni si to chlapi nějak k srdci neberou, 
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usměrní ho a on zas funguje tak, jak má. Už se nám ale taky stalo, že se vymlouval 

z určité činnosti, že tohle dělat nemůže, protože má na to ‚papír‘.“

V roce 2009 sem nastoupila také Pepova přítelkyně Zdeňka. 

„No. Pepa jednoho dne přišel s tím, jestli by tady nebylo pro Zdeňku místo, že pracuje 

v Ústí a musí dojíždět, což je problém, a že by chtěla pracovat někde blíž. V té době se 

uvolnilo místo uklízečky, a tak jsme Zdeničku přijali. Nejdřív k nám přišla asi třikrát na 

zkoušku, aby si prohlídla pracoviště a vyzkoušela si práci, kterou by měla dělat, a pak 

nastoupila normálně na smlouvu.“

I Zdeňku přijali ostatní bez větších problémů?

„To bylo úplně v pohodě. Víte, ona Zdenda je hrozně přátelská a s každým se snaží vyjít 

bez konfliktu. To Pepa má tvrdší hlavu.“

Oba – Pepa i Zdenka – dříve pracovali v chráněných dílnách. Myslíte si, že je pro lidi 

s mentálním postižením lepší pracovat na otevřeném trhu práce nebo právě v kolektivu, 

kde jsou lidé s podobným postižením?

„Já nevím. Když k nám Pepa se Zdenkou nastoupili, bylo to, jako by přišli z jiného 

světa. Když to řeknu jednoduše, byli takřka nepoužitelní pro běžný život. Myslím, že 

pokud není takový člověk ‚hozený‘ do života hned, ale má jako přestupní místo mezi 

školou a zaměstnáním třeba právě chráněnky, je pak pro něj ten reálný svět práce 

velkým rozčarováním. Je vychováván jakoby ve skleníku, setkává se většinou s lidmi, 

kteří jsou na tom podobně jako on, a pak, když přijde mezi běžnou společnost, neumí 

řešit pro nás naprosto běžné problémy.“

Myslíte si, že by bylo možné zaměstnat člověka s mentálním postižením v každé firmě?

„Já nevím. Asi záleží na tom, jak je ten člověk schopný, jak se dokáže přizpůsobit okolí, 

přijmout autoritu. Je fakt, že tyhle lidi za sebou potřebují někoho mít, kdo na ně bude 

dohlížet, a to je těžké, protože třeba tady má každý svojí práci, které se musí věnovat, 

aby si splnil svoje povinnosti.“
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Žádali jste o dotaci úřad práce. Myslíte si, že je systém přidělování dotací pro 

zaměstnavatele motivující?

„Popravdě, my jsme na vyřízení dotace dlouho čekali, takže nás to spíš znechutilo. Je 

možné, že pro některé zaměstnavatele jsou dotace pro jeho firmu důležité a můžou 

přispět k tomu, že bude uvažovat o zaměstnávání lidí s postižením.“

Kdybyste měla zhodnotit zaměstnání Pepy a Zdeňky vaší firmou, jak na to pohlížíte? 

Mají přínos pro firmu?

„Přínos pro firmu určitě mají, ostatně jako každý zaměstnanec tady. Ale když se 

podívám zpátky, asi už bychom do toho podruhé nešli. Svojí práci tady si zastanou, ale 

jsou zapotřebí jiní zaměstnanci, aby po nich jejich práci kontrolovali a dohlíželi nad 

nimi a to si tady moc dovolit nemůžeme.“

Kazuistika č. 3

Michal

Rok narození: 1988

Škola: Speciální škola – vzdělávací program zvláštní školy, dvouletá Praktická škola

Zaměstnání: 2008 – dosud  fa Personna – výroba žiletek

Diagnóza: lehká mentální retardace, DMO

Osobní anamnéza

Michal se narodil v roce 1988. Po narození u něj byla stanovena diagnóza DMO. 

Postupem času se začala projevovat lehká mentální retardace. 

Absolvoval speciální školu (vzdělávací program Zvláštní školy) a dvouletou 

školu praktickou. 

Rodinná anamnéza

Dětství Michal prožil v úplné rodině ještě se třemi staršími sourozenci. Rodiče 

se však v jeho osmnácti letech rozvedli, což velmi těžko nesl. Otec se po čase znovu 

oženil, čím Michalovi přibyla ještě nevlastní sestra. Michal zůstal s matkou, ale po čase 

dostal nabídku chráněného bydlení, kterou využil. V současné době žije sám 

v pronájmu v panelovém domě.
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Zaměstnání

Po absolvování dvouleté praktické školy byl Michal evidován na úřadu práce, 

ale jen krátce. Využil služeb podporovaného zaměstnávání a společně s asistentkou 

našli místo ve firmě, která vyrábí žiletky. Tam pracuje dodnes.

V Michalově případě jsem hovořila s personalistkou, která ho měla při 

zapracování na starosti a na kterou se mohl kdykoliv obrátit, pokud se vyskytl nějaký 

problém. Tento rozhovor neprobíhal při osobním kontaktu, ale po telefonu.

Jak to bylo se zaměstnáním Michala ve vaší firmě?

„Michal se k nám přišel podívat v doprovodu asistentky ze služeb podporovaného 

zaměstnávání. Musím přiznat, že na mě zapůsobil velmi kladně. Byl to milý mladý muž, 

na kterém vůbec nebyla poznat jeho diagnóza. To, že sháníme pomocnou sílu, se 

dozvěděla Michalova maminka od kamarádky, která u nás taky pracuje a po telefonické 

domluvě s asistentkou podporovaného zaměstnávání se Michal přišel o místo ucházet 

osobně. Po tom, když jsme ho provedli po pracovišti a vysvětlili, jaká by byla náplň jeho 

práce, jsme se domluvili na tom, že to s ním zkusíme.“

Jak Michala přijali spolupracovníci?

„Já jsem za celou dobu nezaznamenala jakýkoliv problém. Myslím, že ostatní Míšu 

přijali naprosto bez problémů. Jak jsem už řekla, na první pohled byste opravdu neřekli, 

že má jakékoliv problémy. Prostě je to normální kluk. Možná i to mu usnadnilo začlenit 

se do kolektivu.“

A jaký je Michalův vztah k ostatním?

„Míša je naprosto bezkonfliktní. S autoritou se vyrovnal v pohodě, s kolegy vychází 

dobře. Když přišel poprvé, nabídla jsem mu, že pokud se vyskytne jakýkoliv problém 

nejen se spolupracovníky,ale i s prací, může se na mě kdykoliv obrátit. Myslím, že za 

mnou byl všehovšudy třikrát. Vůbec se nestyděl, když mu něco nešlo nebo něčemu 

nerozuměl, zajít ke mně nebo k panu mistrovi a všechno si nechat vysvětlit.“
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Na jaké pracovní pozici Michal pracuje?

„Michal je dělník. Původně byl přiřazen přímo k pasu, kde odebíral výrobky a po 

určitém počtu kusů je balil do krabic. Tato práce mu ale nevyhovovala, protože se 

projevily jeho problémy s počítáním. Byl nervózní z toho, že je pomalejší a nestíhá, 

proto jsme ho přeřadili na místo pomocného dělníka, kde má na starosti odklízení 

zabalených krabic do skladu, úklid haly, na které pracuje a podobné pomocné práce. 

Tady, myslím, je úplně spokojený. Jeho výkon není vázaný na žádných počtech, svou 

práci si udělá v klidu.“

Michal prý pracuje na směny. Jak si na to zvykl?

„Je to tak. Michal od začátku, co k nám do firmy nastoupil, pracuje na směny – ranní, 

odpolední, noční. Určitě mu to zpočátku muselo dělat problémy, ale ani jednou se 

nestalo, že by do práce přišel pozdě. Zpočátku bydlel v chráněném bydlení, ale teď se 

odstěhoval a žije sám v pronajatém bytě a musí denně dojíždět deset kilometrů do práce 

autobusem. A ani tak nemá s dochvilností nejmenší problémy.“

Myslíte si, že by bylo možné zaměstnat člověka s mentálním postižením v každé firmě?

„Tak to si nejsem úplně jistá. Určitě hodně záleží na tom, v jakém oboru firma pracuje. 

Asi větší šanci na zaměstnání lidí s mentálním postižením bude ve větší firmě než u 

drobných podnikatelů.“

Vy jste firma celkem velká. Michal je jediným zaměstnancem s mentálním postižením, 

který u vás pracuje?

„My jsme uvažovali o zaměstnání dalších lidí s tímto handicapem, ale protože jsme i 

v naší firmě byli nuceni propouštět, bohužel je Michal jediný. Byly časy, kdy ani Míšovo 

místo nebylo úplně jisté a on nemohl dostat smlouvu na dobu určitou. Ale to už je teď 

v pořádku.“

Kdybyste měla zhodnotit zaměstnání Michala vaší firmou, jak na to pohlížíte? Má 

přínos pro firmu?

„Kdyby neměl Michal přínos pro naší firmu, dozajista by už u nás nepracoval. Když byl 

přeřazený na současnou pracovní pozici, nemá už vůbec žádné problémy s plněním 

svých pracovních povinností a v současné době už není vůbec zapotřebí jakýkoliv 

dohled nad jeho vykonanou prací. Sám zastane všechny své povinnosti, proto je platným 

členem kolektivu na pracovišti.“
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Kazuistika č. 4

Zdeněk

Rok narození: 1974

Škola: Zvláštní škola – 7 tříd

Zaměstnání: 1999 – dosud – Rehabilitační dílny

Diagnóza: středně těžká mentální retardace

Osobní anamnéza

Zdeněk se narodil v roce 1974 s rozštěpem rtu a patra. Od malinka byl u něj 

pozorovatelný opožděný psychomotorický  vývoj. Jeho diagnózou je středně těžká 

mentální retardace.

Rodinná anamnéza

Zdeněk pochází ze tří sourozenců. Rodiče se rozvedli, když mu bylo deset let. 

Matka se znovu vdala. Zdeněk má staršího bratra  a mladší sestru z matčina druhého 

manželství. Oba sourozenci mají rodinu. Bratr žije v Praze, sestra ve stejném městě jako 

Zdeněk, který žije s matkou a nevlastním otcem v jedné domácnosti. 

Zaměstnání

V roce 1999 se Zdeňkovi naskytla možnost pracovat v rehabilitačních dílnách. 

Do té doby nikde nepracoval, pobíral plný invalidní důchod.  V rehabilitační dílně 

pracuje dodnes. 

Kazuistika č. 5

Bára

Rok narození: 1987

Škola: Speciální škola – vzdělávací program zvláštní školy, dvouletá Praktická škola

Zaměstnání: 1/2007 – 3/2009 – Rehabilitační dílny

                     3/2009 – dosud – Chráněné dílny -  výroba keramiky
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Diagnóza: lehká mentální retardace, DMO

Osobní amanéza

Bára se narodila v roce 1987 s dětskou mozkovou obrnou. Další diagnózou je 

lehká mentální retardace. 

Absolvovala zvláštní školu a poté i dvouletou školu praktickou.

Rodinná anamnéza 

Bára vyrůstala jako jedináček v úplné rodině, ve které žije dodnes.

Zaměstnání

Po ukončení dvouleté praktické školy v roce 2007 nastoupila Bára do 

rehabilitační dílny, kde si vyzkoušela více činností, aby se ukázalo, která pracovní náplň 

jí nejvíce baví a vyhovuje i vzhledem k jejímu tělesnému postižení (hemiparéza), Odtud 

po dvou letech přešla do dílny chráněné, která se zabývá výrobou dekorativní keramiky. 

Zde pracuje dodnes.

Kazuistika č. 6

Květa

Rok narození: 1990

Škola: Základní škola (1. – 3. tř.), Zvláštní škola, Praktická škola dvouletá

Zaměstnání: 9/2009 – 6/2010 – Rehabilitační dílny

                     6/2010 – dosud Chráněné dílny – šicí dílna

Diagnóza: lehká mentální retardace

Osobní anamnéza

Květa se narodila v roce 1990. Navštěvovala běžnou mateřskou školu, ale už zde 

bylo patrné drobné opoždění oproti vrstevníkům. Protože však pocházela z malého 

města, rodiče jí zapsali na běžnou základní školu, kam tři roky docházela. Pro stále větší 
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problémy jí matka začala dovážet do okresního města na Zvláštní školu, kterou 

absolvovala bez větších problémů. Vzdělání zakončila dvouletou Praktickou školou.

Rodinná anamnéza

Květa pochází z úplné rodiny. Žije s matkou, otcem a o sedm let mladší sestrou. 

V budoucnu by ale chtěla vyzkoušet služby chráněného bydlení a osamostatnit se. 

Zaměstnání

Po absolvování Praktické školy Květa nastoupila do Rehabilitačních dílen, 

odkud po necelém roce přešla do dílny chráněné, která se zabývá šitím různých výrobků 

jako jsou např. polštářky, hračky, prostírání a podobně. Od července roku 2011 by ale 

měla nastoupit na chráněné pracovní místo do místní pobočky jedné německé firmy 

jako pomocná pracovní síla. 

Zdeňka, Báru a Květu jsem si nevybrala pro svou práci náhodou. Všichni tři 

totiž pracují pod stejnou společností, která se zabývá péčí o lidi s mentálním postižením. 

Každý z nich je však zaměstnán na jiném postu a s jiným výhledem do budoucnosti. 

Rozhovor jsem pořizovala s pracovnicí této společnosti, která má na starosti 

zaměstnávání v rehabilitačních a chráněných dílnách.

Jste rehabilitační a chráněné dílny, které provozuje společnost pro komplexní péči o lidi 

se zdravotním postižením. Jsou u vás zaměstnáni lidé jen s mentální retardací nebo i

s jiným druhem postižení?

„Nejsou tady jen lidé s mentálním  postižením, ale i s postižením tělesným nebo 

duševním. Lidí s mentální retardací je však asi nejvíc.“

Myslíte si, že je pro lidi s mentální retardací lepší pracovat v kolektivu lidí se stejným 

postižením nebo se – v rámci možností – uplatnit na otevřeném trhu práce?

„Určitě je lepší, aby se tito lidé co nejvíc začlenili do běžné společnosti. Je to ale často 

dost velký problém. U nás je snaha, aby ti, kteří k nám nastoupí do rehabilitační dílny, 

postupem času přešli do dílny chráněné a pak do běžného pracovního procesu. 

Samozřejmě záleží na spoustě věcí. Nejen na stupni mentální retardace,ale také 

například na přístupu rodičů klientů. Za tu dobu, co jsem na tomhle místě, jsem zjistila, 
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že čím je klient a jeho rodiče starší, tím menší pravděpodobnost je, že se z chráněných 

dílen posune někam dál. Rodiče se často brání tomu, aby jejich syn či dcera opustili 

místo v chráněných dílnách. Mají pocit, že tady jsou víc chránění, péče o ně je lepší. 

Postupem času se tenhle přístup ale lepší. Nyní nám sem chodí absolventi praktických 

škol, u kterých je nám jasné, že jejich budoucnost je někde jinde, ne jen v chráněné 

dílně. Naštěstí tenhle názor se čím dál tím víc šíří i mezi jejich rodiče.“

Když k vám tedy člověk nastoupí, projde nejprve rehabilitační dílnou...

„Tak. Tady si vyzkouší různé činnosti, aby zjistil, co ho baví a co mu jde. S klienty zde 

pracují asistentky. Po nějaké době pak může klient přejít na místo do chráněné dílny, 

kde již vykonává nějakou svojí ‚práci‘. tady už ten dohled není takový, každý pracuje za 

sebe. Jsou ale i tací, kteří do chráněné dílny nepřejdou a zůstávají v dílně rehabilitační. 

Jako například Zdeněk.“

Jsou tedy u vás i klienti, kteří by mohli jít pracovat na běžné pracovní místo?

„Určitě jsou. Ale většinou jsou to ti starší a asi je to u nich i trochu pohodlnost. Jsou 

tady spokojení, mají tu své kamarády a nechtějí si už zvykat na něco nového.“

Podle Vás by tedy bylo nejlepší, kdyby se co nejvíce klientů postupem času uplatnilo na 

otevřeném trhu práce.

„Určitě. Bohužel společnost na to ještě není úplně připravená, i když postoj k lidem 

s postižením se hodně zlepšil.“

Myslíte si, že by bylo možné zaměstnat člověka s mentálním postižením v každé firmě?

„To je složité. .Myslím, že na to nejsme jako společnost připraveni. Samozřejmě 

myšlenka je to krásná. Určitě by se ve spoustě firem a zařízení našla práce, kterou by

mohl vykonávat i člověk s mentálním postižením. Nějaká uklízečka nebo pomocná 

pracovní síla je zapotřebí téměř všude. Bohužel zatím to tak nefunguje.“

Co se týče chráněných dílen, které nepatří pod vaší společnost, myslíte si, že raději 

zaměstnají člověka s mentální retardací nebo s jiným druhem postižení?

„My jsme tady v okolí jediná společnost pro lidi s mentálním postižením. V ostatních 

dílnách pokud vím, jsou zaměstnanci s postižením tělesným. A zase je to o přístupu 

k těmto lidem a o informovanosti. A určitě to není jen v oblasti chráněných dílen, ale i 

běžných pracovních míst.“
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Závěr

Cílem této bakalářské práce bylo zjistit s pomocí odborné literatury a příkladů 

z praxe možnosti pracovního uplatnění lidí s mentálním postižením. Přesto, že se 

situace zaměstnávání těchto osob za posledních zhruba dvacet let výrazně změnila, tvoří 

jedinci se zdravotním postižením největší procento lidí nezaměstnaných a vyžadují 

zvýšenou podporu a ochranu státu. 

Práce obsahuje několik kapitol. V první části jsou na základě studia odborné 

literatury popsány možnosti pracovního uplatnění osob s mentálním postižením nejen 

na otevřeném trhu práce, ale také na chráněných pracovních místech a v chráněných 

dílnách a také možnosti podpory zaměstnanců, ale také zaměstnavatelů ze strany státu 

prostřednictvím úřadů práce a také ostatních služeb, jako je např. podporované 

zaměstnávání, jehož agentury jsou prozatím z drtivé většiny financovány nestátními 

organizacemi.

V druhé části je prostřednictvím šesti kazuistik a tří rozhovorů přiblížena situace 

zaměstnávání osob s mentální retardací v Teplicích a okolí. Přestože v tomto regionu 

existuje několik chráněných dílen, zaměstnavatelé spíše zaměstnávají osoby s jiným 

druhem postižení než je mentální retardace. V podstatě zde existuje jen jedna chráněná 

dílna, která se specializuje na klienty s lehkou a středně těžkou mentální retardací, která 

patří pod společnost, která se zabývá komplexní péčí o lidi se zdravotním (převážně 

mentálním a kombinovaným) postižením. Co se týče běžných firem, jen velmi málo 

z nich je nebo by bylo ochotno zaměstnat člověka s mentálním postižením. Důvody jsou 

různé- od pracovního uplatnění po nedůvěru v kvalitu vykonané práce.

Cílem práce bylo zmapovat možnosti pracovního uplatnění osob s mentálním 

postižením a přístup zaměstnavatelů a spolupracovníků k těmto lidem. Vzhledem k 

získaným teoretickým informacím a ke zpracovaným datům v praktické části byl cíl 

naplněn.
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Shrnutí

Bakalářská práce Zaměstnávání osob s mentálním postižením, úloha úřadu práce 

a dalších poradenských pracovišť pojednává o možnostech pracovního uplatnění lidí 

s mentální retardací na otevřeném trhu práce i v chráněných dílnách a na chráněných 

pracovních místech, a také o formách podpory ze strany státu nebo nestátních 

organizací ať již prostřednictvím úřadů práce nebo jiných pracovišť či služeb.

V první části jsou popsány možnosti zaměstnávání osob s mentálním postižením, 

seznámení se službou podporovaného zaměstnávání a úlohou úřadů práce a pomocí

státu jak pro zaměstnance s mentální retardací, tak i pro jejich zaměstnavatele.

V druhé části je popsáno šest konkrétních případů lidí s mentálním postižením 

na různých pracovních místech z Teplic a okolí a rozhovory s jejich zaměstnavateli, 

které se snaží přiblížit také jejich pohled na tuto problematiku.

Summary

Bachelor thesis Employing people with intellectual disabilities, the role of 

employment offices and other workplaces advisory deals about careers people with 

intellectual disabilities on the open labor market and in protected workshops and 

protected workplaces and also about form of support by state or nongovernmental 

organizations whether through employment offices or other workplaces advisory.

In the first part describes options of the employment of people with intellectual

disabilities, introduction with the service the supported employment and with the role of 

employment Office and with assistance of state for employee with intellectual

disabilities and for their employers.

The second part describes the six specific cases people with intellectual 

disabilities at various working places of Teplice and around and talks with their

employers, which try to present as well as their view on this issue. 
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Seznam použitých zkratek

DMO – dětská mozková obrna

EUSE – European Union of Supported Employment

MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí

MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

o. p. s. – obecně prospěšná společnost

PŠ – praktická škola

PZ – podporované zaměstnávání

WASE – World Association of Supported Employment

ZŠ – základní škola
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Seznam příloh

Příloha - Individuální plán uživatele sociálních služeb
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Příloha 

Individuální plán uživatele sociálních služeb

Uživatel:

Jméno a příjmení:

Adresa bydliště:

Datum narození:

Lidé účastnící se tvorby individuálního plánu:

Jméno a příjmení: Pozice:

Jméno a příjmení: Pozice:

Jméno a příjmení: Pozice:

Jméno a příjmení: Pozice:

Kdo vedl rozhovor:

Jméno a příjmení:

Pozice:

Datum rozhovoru

Plán podpory

Oblasti činnosti: Cíle + jak 

poznám, že 

byl cíl 

splněn

Jednotlivé 

kroky vedoucí 

ke splnění cíle

Způsob, jak 

toho 

dosáhnout

Související rizika 

a možnosti jejich 

minimalizace

Poznámky

Bydlení a 

domácnost:

Sebeobsluha:
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Společenské 

činnosti:

Celoživotní 

vzdělávání:

Zaměstnání:

Zdraví a 

bezpečnost:

Ochrana a 

sebeobhajování:

Chování:

Termíny a odpovědnost osob při realizaci plánu

Plán je sestaven na období (od – do):

Poznámky:

Klíčový pracovník odpovědný za sestavení a realizaci plánu:         Jméno, příjmení, 

podpis

Dohodnutý individuální plán berou na vědomí:

Uživatel     Jméno, příjmení, podpis

Opatrovník (rodič)  Jméno, příjmení, podpis

Osoba účastnící se 

IP

Jméno, příjmení, podpis




