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syndromem 

Anotace  

HAŠKOVÁ, Olga. Zaměstnávání dospělých osob s Aspergerovým syndromem. 

Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta. Katedra Speciální pedagogiky. 

Vedoucí práce: doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D. Stupeň odborné kvalifikace: bakalář. 

Praha 2011. Počet stran 81. 

Bakalářská práce se zabývá současnou problematikou zaměstnávání dospělých osob 

s diagnózou Aspergerův syndrom.  

Bakalářská práce se zaměřuje na možnosti a specifika uplatnění těchto osob 

v pracovní praxi. 

Cílem této bakalářské práce je vymezení základních specifik Aspergerova 

syndromu u dospělého člověka, zejména pak těchto aspektů v pracovním procesu. 

Práce se také zaměřuje na otázku cesty člověka s Aspergerovým syndromem 

k získání zaměstnání – jeho přípravu na zaměstnávání, určování vhodné pracovní 

pozice, hledání práce a samotný pracovní výkon, a hledá možnosti, jak lze tento 

proces usnadnit. Práce se stručně zmiňuje o problematice zaměstnávání osob 

s Aspergerovým syndromem po legislativní stránce i z hlediska některých 

současných možností podpory v praxi. Závěrem práce shrnuje některé současné 

problémy zaměstnávání osob a Aspergerovým syndromem. 
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Bachelor work is dealing with contemporary issues of employment of adults              

with Asperger syndrome. 

This bachelor work focuses on specific options and application of employment              

of these individuals in work practice.  

The aim of the bachelor work is the definition of principal specifics of Asperger 

syndrome in adulthood, especially of these aspects for employing.                                  

The work also focuses on the question of path of person with Asperger syndrome        

to employment - his preparation for employment, identification of suitable jobs,                

job search and job performance, and seeks for possibilities how to facilitate this 

process. The work briefly mentions the issue of employing people with Asperger 

syndrome in legislation and also mentions some current options for support                     

in employing of these people in practice. In conclusion, the work summarizes some 

of the current employing problems of people with Asperger syndrome. 
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„Hans Asperger možná definoval syndrom, se kterým jsem se narodila,              

ale já jsem se rozhodla, že tento popis mých nedostatků a omezení bude 

prostředkem, který pomáhá odstranit tyče mé klece, a ne prostředkem,                         

který je posílí.“     

Wendy Lawson 
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Úvod 

V mé práci chci zachytit aspekty zaměstnávání osob s Aspergerovým syndromem. 

Důvodem, proč jsem si vybrala skupinu osob s tímto druhem postižení, je právě 

jeho specifičnost. Aspergerův syndrom je jednou z poruch autistického spektra, 

jejichž diagnostika je v oboru speciální pedagogiky oproti ostatním druhům 

postižení poměrně novou záležitostí. Pravděpodobnost, že bude nově narozené dítě 

postiženo jednou z forem poruch autistického spektra, je asi 0,9%. Celkově tedy             

v České republice žije zhruba 50 000 osob s poruchou autistického spektra.
1
               

Jedním ze současných prioritních speciálně pedagogických cílů je podpora v 

zaměstnávání všech osob s postižením pro maximalizaci jejich soběstačnosti a 

nalezení smyslu života.
2
  

Lidé s Aspergerovým syndromem (AS)
3
 nebývají výrazně fyzicky omezeni, mají 

relativně normální úroveň kognitivních
4
 dovedností a často mívají zachovaný 

intelekt, a přesto je toto postižení ovlivňuje po celý zbytek života, a to i při hledání 

pracovního uplatnění. Podle Čadilové (2006) či Thorové (2006) v poslední době 

přibývá dětí s diagnózou Aspergerova syndromu. Tento trend je následkem 

postupného zvyšováním úrovně diagnostiky a dá se předpokládat, že počet těchto 

dětí bude i nadále narůstat. Díky zvýšení kvality péče a podpory je pravděpodobné, 

že se bude zvyšovat i počet absolventů středních a vysokých škol s touto diagnózou, 

což povede k nutnosti zaobírat se otázkou jejich dalšího pracovního uplatnění.
5
 

Situaci komplikuje fakt, že nezaměstnanost má v současné době tendenci stoupat, 

                                                 
1
 THOROVÁ, Kateřina. Portál o autismu [online]. 2007 [cit. 2011-04-25]. Kolik žije v České 

republice lidí s poruchou autistického spektra ?. Dostupné z WWW: 

<http://www.autismus.cz/nejcastejsi-dotazy/kolik-zije-v-ceske-republice-lidi-s-poruchou-

autistickeho-spe-2.html>. 

2
   (Novosád, 2009, s. 46) 

3
 AS – zkratka pro Aspergerův syndrom používaná v této práci 

4
 Kognitivní = poznávací 

5
 .(Čadilová, 2006, s. 41) 
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podle posledních šetření Českého statistického úřadu zejména u absolventů                    

a mladých lidí.
6
 Pro člověka s Aspergerovým syndromem je práce tolik potřebným 

sociálně rehabilitačním faktorem a může výrazně omezit dopady postižení na běžný 

život.  

Cílem práce je vymezit základní specifika Aspergerova syndromu u dospělého 

člověka, zjistit, jakým způsobem může Aspergerův syndrom u dospělých osob 

ovlivňovat proces cesty k získání zaměstnání - přípravu na zaměstnávání, určování 

vhodné pracovní pozice, hledání práce a samotný pracovní výkon, a to jak 

v negativním, tak i v pozitivním slova smyslu a zjistit, jak je možné tento kolikrát 

složitý proces člověku s Aspergerovým syndromem usnadnit. Dále je potřeba 

zmínit se ve zkratce o problematice zaměstnávání osob s Aspergerovým 

syndromem po legislativní stránce i z hlediska některých současných možností 

podpory. Závěrem se pokusím shrnout některé současné problémy zaměstnanosti 

osob a Aspergerovým syndromem.                            

 Na základě rozhovoru s Mgr. Evou Gnanovou, vedoucí střediska sociální 

rehabilitace a pracovní konzultantkou APLA Praha, Střední Čechy, o.s., uvádím 

také některé její zkušenosti s touto problematikou.
7
  

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Český statistický úřad. ČSÚ [online]. 2011 [cit. 2011-04-13].                                                   

Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS. Dostupné z WWW: 

<http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/czam020711.doc>. 

7
 (Rozhovor s Mgr. Evou Gnanovou v Praze dne 2. 3. 2011) 
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1 Vymezení Aspergerova syndromu 

Aspergerův syndrom, tehdy pod termínem autistická psychopatie, byl poprvé 

popsán vídeňským pediatrem Hansem Aspergerem před více než šedesáti lety. Hans 

Asperger tenkrát podal zprávu o zpozorování specifických rysů na některých jeho 

pacientech. Zvláštnosti vypozoroval obzvláště v komunikaci a ve snížené 

společenské přizpůsobivosti s nedostatkem empatie, vyjadřovacích prostředků                

a gest. Tito jeho pacienti měli také často abnormální pohled na svět, výstřední 

zájmy a projevovali se excentricky; trpěli přecitlivělostí a nedostatkem smyslu            

pro humor.
8
 Termín Aspergerův syndrom poprvé užila v roce 1981 britská lékařka 

Lorna Wing, která na skupině svých pacientů vypozorovala jisté specifické 

symptomy – velmi omezenou neverbální komunikaci a nedostatek empatie; naivní  

a nepřiměřenou sociální interakci; sníženou schopnost navázat přátelství; opakující 

se řeč, ulpívavý zájem o určité předměty a detaily; neobratnost a problematickou 

motorickou koordinaci a zvláštní držení těla.
9
 

Aspergerův syndrom je jednou z pervazivních
10

 poruch autistického spektra, které 

mají pro postiženou osobu následky na celý život. Tato neurologická vývojová 

porucha způsobuje klinicky významné poruchy v oblasti sociálního a profesního 

fungování i v dalších významných životních situacích. Tento syndrom je v populaci 

mnohem běžnější, než klasický autismus
11

 – podle odhadů připadá jeden postižený 

na 300-400 lidí.
12

  

                                                 
8
 (James, 2008. s. 12) 

9
 (Thorová, 2006, s. 37) 

10
 Pervazivních = všepronikajících 

11
 Autismus, stejně jako Aspergerův syndrom, je jednou z poruch autistického spektra. 

12
 (James, 2008, s. 11) 
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Tato porucha se objevuje častěji u osob mužského pohlaví, podle Thorové (2006)           

je poměr mužů a žen 8 : 1
13

 zatímco podle Attwooda (2005) je to 4 : 1.
14

                  

Bezpečné odlišení Aspergerova syndromu od ostatních poruch autistického spektra 

zpravidla nebývá jednoduché, rozdíly nejsou jasně definované. V současné době 

probíhají diskuze o tom, zda-li je Aspergerův syndrom samostatnou a nezávislou 

jednotkou či jedním z typů autismu.
15

 James například odlišuje Aspergerův 

syndrom od jemu podobných poruch zájmem a touhou o začlenění se do sociální 

společnosti.
16

 Podle Attwooda (2005) je možné vnímat rozdíly v oblasti 

mezilidských vztahů, v jazyce, v řeči a v dlouhodobém vývoji, i tak je ale tato 

hranice nevýrazná. Proto Attwood doporučuje, aby se uváděla ta diagnóza, která 

jedinci zajistí větší pomoc.
17

 Podle Genevieveho (2008) sami lidé s Aspergerovým 

syndromem na přesné terminologii nelpí, často o sobě mluví i jako o autistech. 

Každá osoba má právo na individuální pohled a popis sebe samého, jak vidí ona 

sama sebe, kým se cítí být.
18

 

Co mají však poruchy autistického spektra společné, jsou základní oblasti,                      

ve kterých mají tito lidé obtíže. Jsou to potíže převážně v neverbální                               

a interpersonální komunikaci, potíže s představivostí a problémy při sociální 

interakci s problematickým chováním. Obzvláště pak oblast sociální interakce je              

u dospělé osoby s Aspergerovým syndromem tou nejmarkantnější poruchou, která 

má nejen pro jeho pracovní život zásadní vliv.
19

 Proto Aspergerův syndrom bývá 

                                                 
13

 (Thorová, 2006, s. 186), 

14
 (Attwood, 2005, s. 150) 

15
 (Thorová, 2006, s. 37) 

16
 (James, 2006, s. 14) 

17
 (Attwood, 2005, s. 148, 149) 

18
 (Genevieve, 2008, s. 17) 

19
 (Fast, 2004, s. 198) 
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také někdy nazýván jako „sociální dyslexie.“
20

 Dalšími problémy, které se mohou            

u osob s Aspergerovým syndromem objevit, je pohybová neobratnost a poruchy 

pozornosti. Intelekt u těchto osob bývá zpravidla v pásmu normy, ve výjimečných 

případech může dosahovat i pásma nadprůměrné inteligence až geniality. 

Vzhledem k neurologické bázi tohoto onemocnění se stupně a typy tohoto postižení 

velmi liší.
21

 Podle Thorové (2006) je také velmi obtížné až nemožné odlišit a určit 

některé hraniční skupiny ani výši závažnosti této poruchy pro život. Důvodem          

je její různorodost, Aspergerův syndrom má mnoho forem. Thorová rozlišuje dva 

základní typy Aspergerova syndromu podle úrovně adaptability – nízko funkční 

AS, kde se objevuje schopnost adaptability nižší, a vysoce funkční AS, kde je tato 

schopnost vyšší. Porucha však postihuje různé lidi různě, každý postižený má své 

silné i slabé stránky a tyto osoby nelze zkrátka „zaškatulkovat“. Většina osob s AS 

se tak nachází někde mezi oběma těmito protipóly.
22

  

1.1 Specifika Aspergerova syndromu u dospělého člověka 

Znevýhodněný jedinec postižený jednou z forem autismu je částí společnosti                  

ve stejné míře, jako každý jiný, ačkoli svým zcela jedinečným způsobem - je to 

stále především člověk. Tak jako každý z nás i on má své limity a svůj potenciál.               

Je pouze na většinové společnosti, do jaké míry je schopna jinakost tolerovat či, 

v lepším případě, do jaké míry je uzpůsobena inkluzi
23

.  

Aspergerův syndrom postihuje každou osobu rozdílně, v rozdílných oblastech                 

a v rozdílných stupních. Tito lidé jsou individualitami se svým jedinečným 

složením zájmů, schopností, talentu, dovedností a také s různou mírou symptomů. 

S postupným dospíváním se tyto symptomy zmírňují, některé dokonce natolik,             

                                                 
20

 (Thorová, 2006, s. 185) 

21
 (Fast, 2004, s. 220) 

22
 (Thorová, 2006, s. 191) 

23
 Inkluze = zahrnutí nebo přijetí do určitého celku 
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že nejsou běžně viditelné. Lidé s AS umí řešit úkoly, které přináší každodenní život, 

pokud jsou daná jasná pravidla a postupy. Primárně je však důležité, aby se těmto 

pravidlům a postupům dobře naučili. 

Nejčastějšími oblastmi potíží člověka s AS bývají nedostatky v komunikaci,               

a to především v té interpersonální a neverbální, dále snížená schopnost korekce 

svého chování, specifický způsob myšlení, snížená úroveň představivosti                        

a problémy v sociální interakci. Někteří z nich jsou také smyslově přecitlivělí, často 

jsou jim nepříjemné různé zvuky, světlo, materiály a teploty a nedokážou                        

se orientovat v emocích svých ani v emočním ladění okolí. Někdy se přidružují také 

dyspraktické vady, jako je neobratnost a nešikovnost.  

1.1.1  Komunikace 

Osoby s AS mají problémy s používáním řeči odpovídající kontextu. Pokud 

nerozumí všemu, může se stát, že nebudou rozumět vůbec. Potíže s využíváním 

komunikačního kanálu je jeden z problémů, se kterým se osoby s Aspergerovým 

syndromem setkávají. V dětství bývají tyto nedostatky velmi výrazné a bývají tím 

prvním, co rodiče na přítomnost poruchy upozorní, postupem času však většina 

těchto osob dokáže pomocí usilovné práce četnost a míru těchto potíží 

zmírnit, některé úplně odstranit. Dospělí lidé s AS mívají v porovnání s ostatními 

poruchami autistického spektra bohatou pasivní slovní zásobu a v testech 

verbálního myšlení dosahují dobrých výsledků. Jejich komunikační potíže                      

se objevují především v praktickém využívání komunikace a při sociální interakci. 

Míra komunikačního handicapu i spektrum projevů se však u každého z nich 

individuálně liší.
24

 

U těchto osob se objevují zvláštnosti řeči a jazyka – zvláštní intonace a hlas, 

opakující se vzorce mluvy, uplívání na tématech, novotvary, perfekcionistická,               

až pedantská řeč, mluví příliš mnoho či naopak příliš málo, plynulost jejich slovní 

                                                 
24

 (Thorová, 2006, s. 98)  

 



17 

 

řeči je snížená, mají potíže s porozuměním expresivní stránce řeči. Problémy                

jim dělá používání řeči odpovídající kontextu, jejich konverzace je nesoudržná. 

Objevují se také početné nedostatky v neverbální komunikaci – nejsou schopni 

orientovat se v neverbálních signálech, které vyjadřují emoce, úmysly či náznaky 

toho, s kým komunikují. Tyto signály nejsou často schopni nejen přijímat, ale také 

sami používat – jejich obličejová mimika, gestikulace či oční kontakt bývají 

nedostatečné, nebo naopak nepřiměřené či neobratné. Často také neumí pracovat 

s osobní zónou a skáčou ostatním do řeči, neboť nejsou schopni odhadnout správné 

zvolení osobní zóny pro konkrétní příležitost, ani nepoznají, kdy nastane vhodný 

okamžik pro jejich příspěvek. Vzhledem k tomu, že vyřčená slova chápou až příliš 

doslovně, unikají jim společenské vtipy, idiomy, humorné poznámky, přísloví                   

či ironie - proto také u ostatních lpí na přesném vyjadřování. 

1.1.2 Myšlení, představivost a chování 

Tito lidé mají často nutkavé, ulpívavé myšlení, a zvláštní, někdy doslova stravující 

zájmy, mezi něž patří specifické předměty a aktivity, které v sobě často nesou prvek 

nějakého opakování se a neměnnosti, jelikož dodržování stereotypů a různých 

rituálů jim přináší uklidnění. Toto sebestimulační chování pomáhá osobám s AS 

vyrovnat se se stresovými faktory, které je obklopují. Často také nedovedou 

porozumět a ovládat své emoce, proto je někdy mohou vyjadřovat společensky 

nepřijatelným způsobem. Objevují se nelibé reakce na změny, které jim jsou velmi 

nepříjemné. Mají sníženou schopnost adaptability a také sníženou schopnost ovládat 

svoje chování a jednání, velmi snadno podléhají stresu, náladovosti, mohou                    

se objevit až deprese či nekontrolovatelné záchvaty vzteku. Někteří také mohou 

trpět i maniodepresivními stavy.
25

 Mohou mít potíže se zobecňováním, často mají 

nedostatky v kreativitě a fantazii a ve flexibilním myšlení a jednání. Většina osob 

bez postižení autistického spektra ani nepřemýšlí o věcech, které neustále 

zaměstnávají mysl osoby s AS.
26

  

                                                 
25

 (James, 2008, s. 14) 

26
 (Genevieve, 2008, s. 13) 



18 

 

1.1.3 Sociální interakce 

Lidé s Aspergerovým syndromem často mají pocit, jako by žili v jiném světě, a také 

tak jsou někdy okolím vnímáni. Pokud chtějí být bráni jako právoplatní členové 

společnosti, pak se celý život musí učit společensky přijatelným reakcím. 

Porozumění pravidlům ve společnosti a jejich správná interpretace jsou hlavními 

nedostatky, které přetrvávají.
27

  

Osoby s Aspergerovým syndromem se musí všem důležitým sociálním 

dovednostem postupem života učit a tento proces pro ně nikdy nekončí. Dosažená 

úroveň těchto dovedností sahá dle Fastové (2004) u průměrné dospělé osoby s AS 

zhruba 30% úrovně sociálních dovedností zdravého člověka. Pokud je však tato 

osoba podrobena dlouhému a důkladnému tréninku a intenzivní práci na sobě samé, 

může dosáhnout úrovně zhruba 60% oproti osobám bez autistického postižení.
28

 

Někteří jsou schopni vést téměř standardní sociální život, zatímco jiní se straní 

společnosti ze strachu z dalšího společenského neúspěchu. Ačkoli bývá u dospělých 

osob s Aspergerovým syndromem právě tato oblast postižena nejcitelněji,                       

ani problémy v sociální interakci se u nich neobjevují ve stejné míře a se stejnými 

specifiky.  

Náš svět je pro člověka s AS plný nelogických věcí, nezměrného chaosu a ignorace 

detailů. Vzhledem k tomu, že jeho způsob chápání je rigidní
29

, konkrétní a 

doslovný, je pro něj už jenom naše komunikace matoucí - často neříkáme, co si 

skutečně myslíme, případně naší komunikaci zaobalujeme do frází.
30

 Tento způsob 

mluvy, obsahující metafory, ironii, sarkasmus či humorné poznámky, lidem s AS 

značně znesnadňuje porozumění tomu, co chceme vyjádřit. Jejich neschopnost vžít                    

se do myšlení druhých lidí jim znesnadňuje pohled na myšlenky a pocity ostatních            

                                                 
27

 (Howlin, 200, s. 71) 

28
 (Fast, 2004, s. 221) 

29
 Rigidní = ztuhlý, nepoddajný 

30
 (Fast, 2004, s. 219) 
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a na jejich pohled na věc, sami také své pocity neumí vyjádřit. Mají velmi sníženou 

schopnost pochopit společenské konvence, a tak si často nejsou vědomi 

očekávaných standardů, které po každém z nás společnost očekává a vyžaduje. 

Jejich vysoký stupeň sociální necitlivosti a nízký stupeň intuitivního porozumění 

složitým pravidlům našeho světa způsobují, že často špatně tyto situace pochopí. 

Část mozku, která má jinak úkol vykonávat jednoduché, podvědomé úkoly                       

a dekódovat společenské signály, zkrátka nepracuje tak, jak by měla.
31

 Nechápou 

význam krátkých zdvořilostních konverzací, jejichž obsah je v podstatě prázdný                 

a nenese s sebou žádné nové sdělení. Tito lidé nedovedou odhadnout sociální role, 

v zaměstnání to například může znamenat, že neodhadnou rozdíl mezi tím,                

jak se chovat k zaměstnavateli, k nadřízeným pracovníkům a jak ke kolegům.                 

Tato i jiná sociální pravidla, která jsou ostatním automaticky srozumitelná, někdy 

způsobují sociálně nepřiměřené chování, které je následně negativně hodnoceno 

okolím. 

Řada z nich se také dostává do problémů díky neobratnosti v navazování sociálních 

vztahů. Porucha v jejich navazování jim značně ztěžuje získávání přátel i zařazení 

se do pracovního kolektivu. Někdy se tito lidé vyhýbají sociálnímu kontaktu zcela, 

jsou pasivní, emočně chladní a o bližší kontakty nestojí, většina z nich o něj však 

má zájem, pouze volí špatný postup nebo jsou zkrátka sociálně plašší.                     

Někteří dokonce naopak navazují interakci velmi aktivně bez ohledu na ostatní.              

U těchto osob se může objevit i snaha o provokaci, jelikož mají potřebu testovat     

své hranice. Lidé s AS mohou na ostatní působit egocentricky, nechápou 

soutěživost ani fair-play, neodhadnou osobní prostor druhých osob. Často lpí               

na dodržování pravidel, a to jak u sebe, tak i u ostatních, a v těchto případech 

mohou vystupovat velmi kriticky až pedantsky, a to i momentech, kdy je evidentní 

potřeba se situaci flexibilně přizpůsobit. Jejich chování může být někdy 

emocionálně nepřiměřené - na jednu stranu se může objevovat zdánlivá netečnost          

a pasivita, vzhledem k jejich výbušnému temperamentu však na druhé straně může 

dojít k záchvatům vzteku a k prudkému vyjadřování libosti a nelibosti.  

                                                 
31

 (Fast, 2004, s. 223) 



20 

 

2  Fenomén práce pro člověka s Aspergerovým 

syndromem 

2.1  Člověk s Aspergerovým syndromem a zaměstnání 

Podle Yvony Fast (2004) žijeme ve společnosti, kde jsou rozhodujícími 

schopnostmi pro pracovní úspěch úroveň sociability, schopnost vyvažovat balanci 

sil a následovat nepsaná pravidla ve společnosti. Mnoho zaměstnavatelů dává důraz 

na míru sociálních schopností v přesvědčení, že tyto schopnosti jsou                            

pro zaměstnancův výkon zásadními. Čím vyšší pracovní pozice zaměstnanec 

dosahuje, tím složitější a propracovanější jsou pravidla, které tato pozice vyžaduje. 

Není to nedostatek schopností, jsou to většinou právě problémy s chováním                      

a sociálními vazbami, co bývá principálním problémem osob s Aspergerovým 

syndromem při šplhání na pomyslném kariérním žebříčku. I přes své schopnosti, 

kvality, zkušenosti a obětavost nejsou tito lidé schopni vyrovnat se sociálně zdatné 

konkurenci.
32

  

Někteří dospělí lidé s AS jsou schopni nalézt si zaměstnání na otevřeném 

pracovním trhu, ačkoli se mohou okolí nezřídka zdát zvláštní, nekomunikativní              

a zkrátka sví, jiným zase schopnosti k osamostatnění se chybí a jsou odkázáni               

na pomoc rodiny, ve které žijí. Intelekt, který napomáhá k získání vzdělání a úrovně 

sebeobslužných dovedností těchto lidí bývá zpravidla zachován, samotný však 

nestačí pro schopnost samostatného života v dospělosti.
33

 Pro zapojení do běžného            

a pracovního života v dospělosti záleží nejen na míře poruchy, individuální 

symptomatiky u postižené osoby a na její celkové adaptabilitě, ale také na intenzitě 

podpory a speciální péče, které se tomuto jedinci od dětství dostává.
34

                         

Podle Harpura se dá míra pracovní úspěšnosti u osob s AS očekávat podle 

                                                 
32

 (Fast, 2004, s. 218, 264) 

33
 (Thorová, 2006, 185) 

34
 (Thorová, 2006, s. 193) 
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následující rovnice: Aspergerův syndrom + míra inteligence + vysoký osobní zájem 

na dané věci = úspěch.
35

  

Ti jedinci, kteří nejsou postiženi mentální retardací, nemají menší inteligenci,                 

než zdraví lidé. Mají pouze odlišný způsob myšlení. Nahlíží na realitu z jiného úhlu. 

Osoby s AS jsou obvykle schopny dosáhnout středoškolského                                     

nebo vysokoškolského vzdělání. Adekvátně ke svému vzdělání jsou tedy schopni 

vykonávat práci ve svém oboru. Někteří jedinci s AS jsou schopni vynikajících 

pracovních výsledků, a to zvláště, pokud jsou obdařeni vysokým IQ doprovázeným 

nějakou zvláštní dovedností nebo nadáním. O některých významně postavených 

akademických osobnostech či úspěšných vědcích se dokonce říká, že i oni by mohli 

splňovat kritéria pro diagnózu Aspergerova syndromu.
36

 I tak jsou ale dopady               

na život člověka s AS stálé, navíc ne každý je vlastníkem této kombinace intelektu   

a nadání. V mnoha ohledech však mohou být lidé s Aspergerovým syndromem 

ideálními zaměstnanci. Jejich specifický soubor schopností, vlastností a dovedností 

může být předností. Tito lidé bývají všímaví, přesní a puntičkářští, spolehliví, 

pořádní a práce jim činí potěšení.
37

  

 Jsou lidé s Aspergerovým syndromem, kteří s přípravou a hledáním zaměstnání 

nemají větší problém. Práci si naleznou sami na otevřeném pracovním trhu, starají 

se o rodinu a jejich postižení jim nedělá větší potíže. Na druhou stranu zde jsou také 

ti, kteří nehledají nebo nenajdou odpovídající zaměstnání vůbec, a také ti, kteří 

potřebují s přípravou a hledáním práce pomoci. Někdy je potřeba podpory nejen              

při hledání povolání, ale i po nalezení zaměstnání přímo na pracovišti.
38

 Pro nejlepší 

možný výsledek by se zde měla zapojit nejen agentura, případě asistent, ale také 

lékař, terapeut a rodina člověka s AS. Pouze lidé, kteří tohoto člověka dobře znají, 

                                                 
35

 ([NON VIDI] - Ortiz, 2008, s. 122) 

36
 (Hendrickx, 2010, s. 55) 

37
 (Preißmann, 2010, s. 101) 

38
 ( Bělohlávková, 2008, s. 142) 



22 

 

mohou efektivně přispívat ve vytipování vhodných pracovních pozic i s případnou 

další pomocí.  

Někteří lidé s AS jsou schopni pracovat tzv. na volné noze. Nezávislé profesní 

povolání vyžaduje jisté schopnosti – velká sebekázeň a vytrvalost. Většinou je také 

pro tuto práci nutná komunikace se zákazníky, proto je potřeba mít vytvořená 

alespoň základní pravidla sociální interakce a schopnost obchodní komunikace. 

Odměnou se těmto lidem pak stane možnost rozhodování o rozvržení své pracovní 

doby a oprošťuje ho to od zaměstnaneckých povinností plynoucích z pracovního 

poměru. Bohužel se někdy mohou vyskytnout dny, kdy se nedokážou plně 

zkoncentrovat na svou práci, což se může promítnout do celkové efektivity 

výsledků jeho činnosti.
39

  

 Z toho vyplývá, že míra potřebné pomoci s Aspergerovým syndromem je rozdílná 

a jejich dosažené výsledky se mohou velmi lišit. Neméně důležitými faktory jsou 

optimalizace potenciálních schopností a minimalizace potíží vyplývajících                     

ze specifik tohoto postižení.
40

 Bohužel se stává, že i přes veškeré své kvality                    

a někdy i nadprůměrnou inteligenci jsou tito lidé často nezaměstnaní.
41

  

2.2 Význam práce pro člověka s postižením 

Termínem práce se rozumí smysluplná tělesná a duševní aktivita vedoucí k předem 

určenému cíli.
42

 Málokdy si možná zdraví lidé, kteří neměli s pracovním 

uplatněním žádný závažnější problém, uvědomí, nakolik důležitým aspektem                

je schopnost a možnost vykonávání práce.  

Pracovní činnost má význam nejen pro společnost, ale i pro jedince – je 

předpokladem a současně nástrojem seberealizace. Materiální hodnota práce 

                                                 
39

 (Preißmann, 2010, s. 106) 

40
 (Thorová, 2006, s. 259) 

41
 (Hendrickx, 2010, s. 50) 

42
 (Novosád, 2009, s. 45) 
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pomáhá uvědomit si skutečnou cenu práce výměnou za zboží i k lepšímu chápání 

času, prostoru a energie. Svůj význam má také ekonomická nezávislost, možnost 

rozhodovat o svém životě. Práce však není pouhým zdrojem obživy. Práce má pro 

člověka zásadní hodnoty a funkce, které se v praxi prolínají a vzájemně                          

se ovlivňují. Práce je prostředkem realizace a vnímání sebe sama, dává nám 

možnost něco dokázat. Práce nám umožňuje rozšířit a udržet si sociální kontakty            

a dává nám pocit užitečnosti pro společnost. Práce udržuje člověka v aktivitě                   

a v činnosti – člověk se stále učí novým věcem - a pokud mu tato práce přináší 

uspokojení, může s sebou přinést i pocit naplnění kvality života.  

Práce má také estetický, kulturní, socializační i relaxační význam. Práce má zkrátka 

pro člověka nezanedbatelnou a zásadní hodnotu, a o to spíše pro člověka 

s jakýmkoli postižením, pro kterého je tento fakt umocněn výraznou potřebou 

seberealizace i snahou vyrovnání se s postižením a s jeho důsledky. I vytváření 

trvalých hodnot pomáhá člověku s postižením usnadnit a zkrátit již tak dlouhou 

cestu k úspěšné asimilaci do většinové společnosti. Také schopnost finanční 

nezávislosti je nezanedbatelná. Představa celoživotního statutu osoby závislé                

na rodinu a daňový systém může schopnému člověku s postižením způsobit pocit 

nadbytečnosti a parazitismu. Finanční spolupodílení se na svém existenčním 

zajištění, snížení závislosti na dávkách a cizí péči a pracovní uplatnění mu 

napomáhá k posilování nezávislosti, což umocňuje pocit, že je právoplatným                   

a oceňovaným členem společnosti.
43

 Aktivní péče o vlastní osobu výrazně 

napomáhá k dosažení maximální možné míry vlastní soběstačnosti.                           

Proto je zapojení osob s postižením do pracovního procesu jedním z prioritních cílů 

speciálně-pedagogické a sociálně-zdravotní podpory.
44

  

I pro osoby s AS představuje zaměstnání zlepšení kvality jejich života. Také člověk 

s AS potřebuje mít pocit, že svět kolem sebe alespoň nepatrně ovlivňuje a i pro něj 

mají hodnoty a účinky práce zásadní vliv. Těmito hodnotami jsou nejen již zmíněné 
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 (Novosád, 2009, s. 49) 

44
 (Novosád, 2009, s. 46) 
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potřeby využití potenciálu, seberealizace, pracovního a společenského uznání, 

nýbrž i  potenciál rozvoje, tvořivosti a estetiky – práce nepochybně rozvíjí tělesné            

i duševní schopnosti. Osoby s AS jsou ve zvýšené míře vystaveny riziku tenze, 

psychické zátěže a nervozity. Ačkoli se to na první pohled nezdá, pracovní 

uplatnění má nezřídka relaxační účinek, a to zejména, pokud je pracovní náplň             

pro pracovníka uspokojující, proto je nutné vždy individuálně a pečlivě konkrétní 

pracovní umístění zvážit a vybrat. Psychologický účinek práce je nesporný – 

pracovní terapie se proto například využívá při některých formách psychoterapie. 

Jejím účinkem je upoutání pozornosti člověka a potlačuje tak negativní myšlenky. 

Práce má i významné fyzioterapeutické a ergoterapeutické účinky. Z myšlenky,          

že práce léčí, vychází i terapeutický potenciál ergoterapie. Práce napomáhá člověku 

s AS zorganizovat si svůj volný čas, rozložit si čas rovnoměrně mezi jednotlivé 

denní činnosti a odvádí ho tak od jednostranných a rutinních nepracovních činností. 

Velmi významnou hodnotou práce je také socializační faktor – výrazně napomáhá 

nejen člověku s AS v procesu začleňování se do společnosti. Zaměstnání pro osobu 

s AS přináší jako „vedlejší produkt“ nevyhnutelnou nutnost tréninku učit se novým 

věcem a otevřít se sociálnímu kontaktu, což je nezbytné pro jeho celoživotní proces 

učení a snahu vyrovnat se s okolním světem. V pracovním kolektivu je na všech 

úrovních nutná komunikace, kooperace a respektování společenských pravidel, 

čemuž se lidé s AS potřebují učit leckdy po celý život.
45

  

2.3  Nezaměstnanost a její vliv na člověka s Aspergerovým 

syndromem 

Proč je důležité zabývat se zaměstnávání osob s Aspergerovým syndromem? 

Nezaměstnanost může mít velký vliv na celkovou kvalitu života jakéhokoli člověka. 

Potíže, které nezaměstnanost způsobuje, se projevují bez ohledu na postižení             

a zdravotní stav. Při dlouhodobém pocitu selhávání a neúspěšnosti při hledání 

zaměstnání může kdokoli z nás pocítit pocity prázdnoty smyslu života.
46
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 (Novosád, 2009, s. 45-46) 

46
 (Novosád, 2009, s.114) 
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Osoba s Aspergerovým syndromem má stejnou hierarchii potřeb, jakou má jakýkoli 

jiný člověk. Rozdíl je však v tom, jakým způsobem může člověk s postižením tyto 

potřeby uspokojovat. Vědomí, že ačkoli jeho znalosti, dovednosti a schopnosti 

mohou být v určité oblasti velmi dobré až vynikající, ačkoli je v praxi nemá 

možnost využít, mohou přispět k frustraci.
47

 Pokud se člověk s postižením nemůže 

realizovat a uplatnit své vědomosti a dovednosti, ztrácí navíc tak tolik důležitou 

motivaci pro překonávání překážek a pro další sebezdokonalování.
48

 Pro člověka 

s AS, který je schopen zapojit se do pracovního procesu, může dlouhodobá 

nezaměstnanost snížit sebevědomí aktivního a potřebného člena společnosti. 

Dlouhodobá nemožnost zaměstnání při aktivním hledání a snaze navíc přináší 

nárůst negativních zkušeností - je si vědom svého selhání a z dalšího má přirozeně 

obavy. Každý další nezdar snižuje odhodlání. Z ekonomické stránky také může 

způsobit starosti obava z budoucnosti. Těmito překážkami v cestě ze uspokojením 

základních potřeb a pracovního uplatnění odpovídajícího získané kvalifikaci              

a dovednostem proto může snadněji dojít k sníženému sebevědomí, k pocitu vlastní 

neužitečnosti, k emocionálnímu strádání, k frustraci, deprivaci či k existenční 

krizi.
49

 Nezaměstnanost je sice poměrně běžným jevem i v hospodářsky 

rozvinutých zemích, pokud se ke všem těmto negativním důsledkům 

nezaměstnanosti přidá zdravotní postižení, je nutné takovouto situaci řešit o to 

naléhavěji. 
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 (Howlin, 2005, s. 15) 
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 (Novosád, 2009, s. 46) 
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 (Novosád, 2009, s. 28) 
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3 Cesta k pracovnímu uplatnění 

3.1 Příprava na zaměstnávání 

Přechod ze vzdělávacího proudu do pracovního procesu je pro každého bezesporu 

velkou změnou. Podle Christine Preißmann (2010) je konec povinné školní 

docházky pro většinu osob s poruchou autistického spektra koncem nejtěžšího 

životního období. S přípravou na zaměstnání, jeho hledáním a po získání pracovní 

pozice však tento člověk přichází do nových, někdy nepříjemných a pro něj 

komplikovaných stresových situací.
50

  

Pro osoby s AS je to často velmi výrazně stresující situace. Díky silné neschopnosti 

vyrovnat se se změnami, oblibou v neměnných vzorcích a obsedantními pevnými 

stereotypy je to pro ně další nová situace plná zmatku. Proto jsou pro osoby s AS 

velice žádoucí kurzy, které mohou svým uživatelům pomoci nejen zorientovat se na 

trhu práce, získat nové informace a nalézt zaměstnání, ale také poradit, jak si svou 

práci udržet. Nácviky dovedností potřebných k hledání a udržení si práce probíhají 

velmi individuálně. Pro tyto účely jsou zde kupříkladu vzdělávací kurzy Job klubů. 

Kurzy přípravy na zaměstnání jsou pořádané například asociací APLA
51

, která                  

je u nás nejvýznamnějším sdružovatelem osob s poruchami autistického spektra.             

Je však potřeba si uvědomit, že tréninkově nacvičené dovednosti se často velmi liší 

od reality, se kterou se setkají v realitě na pracovišti. Existují také různé zvládací 

strategie k snížení hranice specifických deficitů, v některých případech může 

pomoci i medikamentózní léčba. Člověk s AS by měl vyzkoušet těchto strategií 

více, aby našel ty, které mu vyhovují nejvíce, což je však dlouhodobý proces 

vyžadující tvrdou práci.
52
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 (Preißmann, 2010, s. 98) 
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 Asociace pomáhající lidem s autismem  

52
 (Fast, 2004, s. 138) 



27 

 

Volba vzdělání je často určena studentovými zájmy. Je třeba vyvarovat se riziku 

nepřiměřenosti výběru jak při vzdělávání, tak i při výběru zaměstnání.
53

                       

Při ujasňování představy o budoucím povolání by se měly brát v úvahu přání, zájmy 

a záliby, ale i vzdělání, předešlé pracovní zkušenosti, dovednosti i zdravotní 

omezení. Tito lidé jsou schopni odvádět vynikající práci, pokud své zájmy mohou 

uplatnit v pracovním procesu. To však dle Preißmann (2010) není vždy možné, 

vzhledem k zájmům, které bývají někdy jen velmi úzké, specifické až exotické.
54

  

Samotné hledání práce může pro člověka s AS znamenat nepřekonatelný 

problém.V praxi totiž hledání práce znamená řadu nových skutečností, na které 

nemusí být připraven – pracovní pohovory, vyplňování mnoha dokumentů, psaní 

životopisu, telefonické rozhovory a mnoho dalších. Navíc ho zcela jistě čeká 

kontakt s novými, tedy nepředvídatelnými lidmi, a to je pro osoby s AS značně 

stresující. Už na škole by měli lidé s AS získat některé dovednosti k nácviku 

pracovních dovedností, především pak těch praktických. Pokud není možný nácvik 

odborný, je vhodný alespoň nácvik v rodině. Některé školy také spolupracují 

s potenciálními zaměstnavateli.
55

  

V první řadě je potřeba, aby osoba s AS před vlastním hledáním pracovního místa 

znala své limity. V tom jí mohou pomoci také jak osoby blízké, tak odborníci,          

kteří ji dobře znají. Užitečným nástrojem ke zmapování úrovně schopností 

v oblastech potřebných k vykonávání zaměstnání je pracovní diagnostika.  

Člověk s AS by se neměl na svoje postižení zaměřovat, ale měl by ho rozhodně brát 

v plánování budoucnosti v potaz. Dobrá znalost sebe sama pomůže člověku s AS 

najít rovnováhu mezi uvědoměním si svých nedostatků a učením, jak se s nimi 

vyrovnat a nenechat se jimi pokořit. Jako každý uchazeč o zaměstnání by měl                 

i tento člověk znát své silné i slabé stránky. V sebepoznávací fázi musí člověk s AS 

jasně a realisticky identifikovat svoje zájmy, schopnosti, talent a dovednosti. 
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 (Čadilová, 2006, s. 44-45) 
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55
 (Howlin, 2005, s. 207) 
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Vypíchnout svoje aktiva, porovnat s temperamentem, osobností a hodnotami a najít 

tomu odpovídající pracovní místo. Určit, jaké jsou jeho nejsilnější stránky, které             

se budou promítat do budoucího povolání. Plánování pracovní dráhy, na kterou            

se člověk s AS je složité, jelikož takové plánování vyžaduje vyrovnání se s mnoha 

neznámými. Nejlepším způsobem je předem se vyvarovat těm pracovním oborů,            

a pozicím, které by zbytečně upozorňovaly na jeho slabosti - naopak by měl tento 

člověk hledat ty, ve kterých by mohly vyniknout jeho přednosti.
56

  

3.2 Správná volba pracovního oboru a pracovního místa 

Při výběru oboru a typu práce hraje pro člověka s AS roli mnoho faktorů.                  

Tím nejdůležitějším je výše a rozsah postižení uchazeče, s čímž velmi úzce souvisí 

jeho dosažené vzdělání a varium jeho schopností, zájmů a dovedností. Někteří 

z nich mohou mít vystudovaný praktický obor bez maturity, jiní zase 

specializovanou vysokou školu. Dalším důležitým faktorem jsou individuální přání 

uchazeče, neboť aby byl v zaměstnání úspěšný a byl dostatečně motivovaný,                

je potřeba, aby ho daná práce uspokojovala. Kdo se cítí spokojen například 

s kontaktní prací pokladní v supermarketu, toho nemusí uspokojovat večerní 

úklidové práce v kancelářích a naopak. Typ pracovního prostředí je pro osoby s AS 

často mnohem důležitějším faktorem, než je plat nebo specifická náplň práce.
57

  

Podle Čadilové (2006) je při volbě zaměstnání vhodné vybírat takové pracovní 

pozice, které vyžadují minimum nutnosti komunikace a sociálního kontaktu,            

které mají spíše předvídatelný rutinní charakter a dovolí tak zaměstnanci plánovat 

své činnosti. Podle Preißmann (2010) však někteří lidé s Aspergerovým syndromem 

úspěšně vykonávají i pozice, které jsou na sociálním kontaktu založeny, proto nelze 

pro volbu povolání předem některé možnosti zavrhnout a je potřeba individuálně 

všechno prověřit.
58
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Obecně vzato existují obory a práce, ve kterých se lidé s AS uplatňují častěji. Osoby 

s malou specializací nejčastěji provádí pomocné administrativní práce či úklid 

v kancelářích, obchodech či na úřadech. Některé osoby s vyšším vzděláním se zase 

mohou uplatnit i na specializovaných pracovištích, nejčastěji v odvětví IT                     

a v dalších technických oborech, ve vědeckých oborech, v účetnictví,                            

v překladatelství i v uměleckých oborech. Často však představy konkrétní práce 

osob s AS nemusí korespondovat se skutečností a neuvědomí si, co všechno ona 

práce obnáší, proto je nutné mít již s předstihem informace o úkolech a požadavcích 

na dané pracovní pozici. V každé případě by měli tito zájemci prozkoumat více 

pracovních nabídek, aby věděli, co tyto nabídky vyžadují a co naopak nabízejí. 

V těchto případech by byla ideální možnost si danou práci vyzkoušet na zkoušku.
59

 

Pokud má uchazeč možnost vyzkoušet si různorodé činnosti a je si tak vědom širší 

škály praktických pracovních činností, může být nejlépe vybrána vhodná pracovní 

činnost. Pokud nemají možnost si danou práci vyzkoušet, nemá ani zkušenosti 

z praxí již na škole, z dobrovolnických činností, z brigád či z předchozích 

zaměstnání, podle kterých by mohl konkrétně určit, co mu na těchto příležitostech 

vyhovovalo a co bylo nepřijatelné, měli by se pokusit získat tyto informace alespoň 

jiným způsobem. Pomůže jim rozhovor s rodinou a s blízkými, vhodné je čtení 

popisů prací nebo například krátké filmové reportáže z pracovišť, které mu 

pomohou konkrétní práci nastínit. Ačkoli blízcí a odborníci mohou nějakou 

konkrétní práci doporučit, konečné rozhodnutí vždy záleží pouze na jedinci 

s postižením. 

3.3 Hledání zaměstnání 

Při hledání zaměstnání může být uchazeč s postižením handicapován i vícenásobně 

– jednak svým primárním postižením a jeho praktickými důsledky, tak                             

i sekundárně, jakožto v určitých nedostatcích v sociálních dovednostech, které 

neměl, tak jako zdravý člověk, dostatečnou možnost načerpat během svého života. 

Problémem někdy také bývá nedostatečná nabídka pracovních pozic.  
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Odhaduje se, že okolo tří čtvrtin pracovních příležitostí není anoncováno,                     

tyto pozice bývají naplněny zájemci přes síť kontaktů. A protože mají osoby s AS 

potíže v sociálních dovednostech, mají také chudší sociální síť a o těchto 

pracovních nabídkách se zkrátka ani nedozví.
60

 

Lidé s Aspergerovým syndromem potřebují hodnotnou a smysluplnou práci. 

Pracovní místo za každou cenu, které by mělo funkci jen samo pro sebe                           

a nevyužívalo specifických dovedností pracovníka by jim nepřinášelo uspokojení. 

Praktickým příkladem je situace pracovního uplatnění v chráněných dílnách, které 

dle slov Mgr. Gnanové většina uživatelů s vysoce funkční formou postižení odmítá 

především z tohoto důvodu.
61

  

Hledání konkrétní pracovní pozice by nemělo probíhat náhodně. Vždy je potřeba 

zhodnotit individuální schopnosti a dovednosti uchazeče a i po zařazení je nutné 

vhodnost výběru pravidelně přehodnocovat.
62

 Lidé s AS mohou mít z důvodu 

uvědomění si svého postižení nízké sebehodnocení a problém v přiměřené 

sebeprezentaci. Problém se může projevit nejen v neznalostech zákonů                           

a společenských norem. Může se objevit přeceňování, nebo naopak podceňování 

svého postižení a omezení, která z této situace plynou. Pro prevenci těchto 

sekundárních potíží při hledání zaměstnání je důležitá náležitá teoretická a praktická 

poradenská příprava a podpora uživatele.
63

  

S pomocí při hledání zaměstnání může výrazně pomoci například služba 

podporovaného zaměstnání, která dokáže uchazeče podpořit ve všem, co s hledání 

pracovního místa i s administrativou souvisí - správně vyplněné formuláře, 

seznámení se s pracovním právem či správné sepsání životopisu.                                  
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 (Fast, 2004, s. 171)  
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Ideální pracovní pozice je taková, kde bude člověk s AS schopen dosáhnout pocitu 

úspěchu i vlastního uspokojení.  

3.4 Přijímací řízení a pracovní pohovor 

Pro úspěšné zvládnutí přijímacího řízení je zásadním bodem náležité vyplnění 

přihlášky, důkladné sepsání motivačního dopisu a životopisu. Uvedená data 

v životopise musí být pravdivá. Howlin (2005) doporučuje, aby uchazeč 

s jakýmkoli znevýhodněním své postižení při vyplňování náležitostí uvedl. 

Samozřejmě vše záleží jen na přání uchazeče – někdo si zkrátka nepřeje 

v životopise uvádět citlivá data o svém postižení, a to především ti, jejichž postižení 

není nijak zjevné. Většinou se však tyto skutečnosti nevyplatí skrývat, a to ani 

v tomto případě. Zaměstnavatel je pak schopen lépe získat specifické informace               

o postižení a přizpůsobit pracovní podmínky a prostředí člověku s postižením. 

Existují totiž jisté zásady, které mohou naučit zaměstnavatele těmto problémům 

předejít či minimalizovat riziko jejich výskytu.
64

  

Při pohovoru je často kladen, ať již vědomě či nevědomě, důraz na první dojem. 

Osoba s AS tak může na zaměstnavatele působit velmi snadno negativně –                   

má pomalejší přednes i reakce, jednotvárný, monotónní hlas, neudrží oční kontakt, 

nedodrží osobní zónu, nevhodně se dotazuje, projevuje se nejistě či jedná 

neadekvátně. Následkem toho může na zdravé straně vzniknout pocit, že uchazeč             

o zaměstnání je negativistický, nezdvořilý anebo hloupý. Z tohoto hlediska                     

je důležitá příprava nejen na důležité otázky o firmě či o sobě a svém postižení,           

ale i nácvik základních znalostí o společenském chování a sociálních dovednostech.  

3.5 Sdělení diagnózy zaměstnavateli 

Častou otázkou, kterou se při ucházení o pracovní místo lidé s Aspergerovým 

syndromem zabývají, je ta, zda-li by měli o svém postižení zaměstnavateli říci či ne. 

Toto dilema je o to větší, pokud následky postižení nejsou nijak zásadní a viditelné. 
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Názory různých autorů na tuto problematiku se liší. Patricia Howlin (2005)                

i Christine Preißmann (2010) doporučují, aby byli zaměstnavatel i spolupracovníci 

osoby s Aspergerovým syndromem informováni. Tento krok by měl být zvážen i při 

lehkému typu postižení, jelikož může značně usnadnit proces pochopení. Energie            

k zakrývání postižení a k přetvářce může být následně využita jinde                                

a smysluplněji.
65

 Pokud uchazeč uvede své postižení, zaměstnavatel by měl být také 

informován o skutečnosti, že pokud člověk s AS nalezne a udrží si své zaměstnání, 

jeho případné nevhodné chování ustupuje a je schopen odvádět velmi kvalitní 

práci.
66

  Uchazeč vzbudí v zaměstnavateli i více sympatií, pokud bude otevřeně 

hovořit o možným problémech při zaměstnání  a dá najevo, že je tak schopen 

zaměstnavateli s řešením těchto problémů pomoci. I při vstupním pohovoru, pokud  

potenciální zaměstnavatel zná tyto informace, může tyto fakta zohlednit a být 

ohleduplnější – například poskytnout více času na odpovědi, vyhnout se záludným 

otázkám či klást spíše otázky přímé s jasnými odpověďmi.
67

 Je možné, že                      

se zaměstnavatel během pohovoru i při přípravě do zaměstnání o zaměstnanci dozví 

choulostivé a osobní informace. S těmito informacemi, stejně jako s pravidly,                

na kterých se s uchazečem domluvili, by měl nakládat diskrétně a sdělovat tyto 

informace cizím osobám pouze se souhlasem postiženého.
68

  

Oproti tomu podle Fastové (2004) by osoba s Aspergerovým syndromem neměla 

zaměstnavateli ani ostatním zaměstnancům říkat o svém postižení, pouze pro ně 

zmínit specifické oblasti, ve kterých mívá problémy. Mnoho těchto osob nemá 

žádné větší potíže, proto není důvod upozorňovat ostatní na svůj syndrom, jelikož 

by tak mohlo dojít k nežádoucí etiketizaci. Spolupracovníky by měl informovat               

o tom, že má potíže například s porozuměním výrazům tváře, tónu či hlasu              

a s pochopením nonverbální komunikace. 
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Autorka této práce se přiklání spíše k první variantě. Zaměstnavatel by měl být 

dopředu dobře obeznámen o projevech AS a jejich možných dopadech v praxi. Měl 

by znát vhodný přístup a snažit se pochopit a respektovat individualitu jedince s AS, 

měl by být schopen také osobní podpory a zároveň podávat zpětnou vazbu dobře 

srozumitelnou cestou. V této oblasti je vhodné využití specialistů z jiných oborů, 

nejlépe těch, kteří postiženého znají déle. Sociální pracovník, psycholog                        

či psychiatr mohou lépe poradit již před nástupem do zaměstnání. V každém 

případě je sdělení o postižení čistě na uvážení zaměstnance. Pokud však pravdivě 

uvede zaměstnavateli tuto informaci přítomnosti vývojové pervazivní poruchy                 

a budou o ní informováni i ostatní zaměstnanci, mohou všichni předejít mnoha 

zbytečných konfliktům či problémům. Ostatní zaměstnanci tak mohou být snáze 

vedeni k toleranci a vstřícnosti ke svému kolegovi s AS. Osobní podpora 

zaměstnavatele i ostatních zaměstnanců by však měla mít určitou míru. Je pouze 

třeba najít rovnováhu mezi dvěma extrémy – mezi přílišným opečováváním a mezi 

ignorací zaměstnance s postižením.  

Podle Hendrickxové (2010) se někteří tito lidé natolik brání odhalení svého 

postižení, že jsou raději za své neúspěchy z práce vypovězeni, či přistupují k tomu 

vypadat pro ostatní „hloupí a zvláštní“. Následně se tím tak vystavují ještě většímu 

riziku šikany, jelikož spolupracovníci k těmto věcem nemusí mít a také často 

nemají pochopení. Neurologický handicap osob s AS bývá ostatními nesprávně 

interpretován jako mentální onemocnění.
69

 Pokud své problémy otevřeně 

zaměstnavateli sdělí, mohou být společně provedeny určité kroky, které možnému 

pracovnímu problému zabrání dříve, než se stane, anebo alespoň zmírní jeho 

následky. V případě, že pracovník s AS neuvedl tento aspekt při přijímacím 

pohovoru a nástupu do práce a po čase se projeví nedostatky tohoto rozhodnutí,              

měl by se vždy zpětně obrátit na svého zaměstnavatele, aby ten mohl pracovní 

podmínky přizpůsobit potřebám tohoto zaměstnance.
70
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3.6 Co očekávat od zaměstnance s AS 

Z mnoha pohledů je zaměstnanec s AS ideálním zaměstnancem. Dle Fastové (2004) 

je tento zaměstnanec loajální, spolehlivý a svědomitý.
71

 Velmi schopní lidé s AS, 

jimž nechybí intelekt a kteří mají navíc vysoký zájem na specifickém odborném 

poli, mohou dosáhnout významných pracovních pozic a být výjimečně až brilantně 

úspěšní, jako by snad byly deficity plynoucí z jejich postižení vykompenzovány 

jejich převyšujícími schopnostmi. Tito lidé mohou být pro pracovní trh i pro svůj 

obor, na kterém mají silný osobní zájem, velmi přínosní.
72

 Některé činnosti jsou             

pro ně velmi složité, přesto se je dovedou naučit, ačkoli je to stojí mnoho úsilí                 

a také času – někdy až desetkrát déle, než u zdravých zaměstnanců. Tito lidé znají 

své limity, problém může nastat, pokud některé jejich slabosti zastíní jejich silné 

stránky. Zaměstnavatel může maximalizovat pravděpodobnost pracovního úspěchu 

tím, že bude zároveň minimalizovat možnost selhání.
73

 Například vzhledem 

k sociální neobratnosti bývají tito lidé zpravidla úspěšnější v oblastech,                        

jež nevyžadují vysoký stupeň sociální inteligence. Pokud zaměstnavatel správně 

odhadne vhodnou pozici pro tohoto zaměstnance, poskytne mu správné podmínky            

a dostatek času, může získat velmi dobrého zaměstnance. 

3.6.1 Možné problémy zaměstnance s AS v pracovním procesu 

Tak jako u jakéhokoli jiného člověka, i u toho s Aspergerovým syndromem                 

se mohou na pracovišti objevit nějaké problémy a potíže. Některé potenciální 

oblasti problémů jsou však u tohoto pracovníka přeci jenom pravděpodobnější. 

Mohou se objevovat problémy v lidských vztazích, v komunikaci, ve zvládání 

změn, v určování priorit, v improvizaci i ve zvládání nástrah každodenního života. 

Ne každý pracovník s AS bude mít problematické všechny tyto oblasti, taktéž               

se naopak mohou objevit jiné potíže specifické pro Aspergerův syndrom. V první 
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řadě by se nemělo soustředit na negativa, neboť každý máme své chyby. Cílem 

zmapování možných rizik není onálepkovat všechny osoby s AS, nýbrž možnost 

těchto rizik zahrnout do plánu. Proto je pro předcházení problémů a konfliktů             

na pracovišti vhodné při přípravě informovat zaměstnavatele o aspektech diagnózy 

nového zaměstnance s AS.
74

 Bezesporu je rozhodnutí o sdělení své diagnózy pouze 

na osobě, které se to bezprostředně týká. Pro každý případ je však vhodné 

informovat i bez sdělení diagnózy alespoň o možných problémech, které by                  

se mohly vyskytnout. Pokud bude zaměstnavatel srozuměn s možnými problémy            

a potížemi, které se mohou u jeho zaměstnance vyskytnout, bude mít možnost být 

nejen na tyto situace připraven, ale bude jim schopen snáze předcházet. Rozhodující 

prvek při řešení problémů je důkladná znalost a porozumění obtížím autisty. 

Intervence, které jsou navrženy, musí především respektovat individualitu těch, 

kterých se to týká – nejen osoby s AS, ale i lidí, kteří pracují s ním.
75

 Problémy               

i konflikty mohou vzniknout při mnoha situacích, pokud jsou však všechny 

zúčastněné strany na možné komplikace připraveny, riziko kolize se snižuje.  

3.6.1.1 Praktické potíže na pracovišti 

Nejčastějšími problémy na pracovišti u osob s Aspergerovým syndromem bývá 

neporozumění instrukcím, hypergeneralizace
76

 či doslovné pochopení informace,             

na druhou stranu jsou schopni vykonat činnost bez toho, aniž by rozuměli, co a proč 

vlastně dělají. V obou případech je tak zvýšené riziko, že práce bude provedena 

jinak nebo nesprávně. Další možnou komplikací je, že zaměstnanec s AS může být 

značný perfekcionista – může až pedantsky trvat na přesnosti, správnosti                     

a důslednosti, na doslovném plnění pokynů, a to jak u své osoby, tak i u ostatních 

spolupracovnících a u nadřízených. Někdy může naopak dojít k zapomínání úkolů, 

které nejsou v seznamu či v rozvrhu nebo jejich pomalé plnění. 
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Je třeba počítat s tím, že se zaměstnanec s AS často zaměří na detail, a to v takové 

míře, že nebude schopen zaměřit celek - jak píše trefně Fastová (2004), může                  

se stát, že „pro samé stromy neuvidí les.“ Zároveň se může z důvodu neschopnosti 

generalizace vyskytnout snížená schopnost porozumění  faktům jako celku. Když 

jsou lidé s autismem vystaveni nové situaci, mají tendenci hledat řešení v již 

zaběhlých stereotypech a naučených pravidlech. Mívají potíže v časovém 

naplánování, v organizování i ve zvolení správného pořadí úkolů. Vzhledem 

k nedostatku flexibility a k ulpívavému způsobu myšlení se snadnou zaseknou               

na jedné věci a mají problém vidět další, jiné možnosti. Rituály a automatismy jim 

poskytují pocit bezpečí. Pokud zaměstnavatel nebo nadřízený ví o jakýchkoli 

změnách, které se týkají pracovníka s AS, měl by se snažit ho na změny předem 

připravit, neboť se někdy mohou objevit až úzkostlivé reakce na změnu. Pracovník 

s AS bude mít možná také problémy se zpracováním více informací najednou                     

a také nebude schopen vykonávat více úkolů naráz. 

Pracovník s AS má potřebu jasné motivace a logických důvodů k vykonávané práci. 

Při ztrátě motivace pak rapidně klesá schopnost koncentrace, a tím pádem i kvalita 

a/nebo kvantita vykonané práce.
77

 Někdy se může projevit problém při samostatné 

práci, která je jinak pod vedením v pořádku – důvodem může být nesoustředěnost, 

ledabylost, malá iniciativa či naopak nadmíru velké zaujetí detaily a nepodstatnými 

věcmi bez osoby, která by ho povzbuzovala a na jeho práci dohlížela.
78

 Může mít 

také výrazné potíže s řešením již vzniklých problémů. Jeho nepromyšlené jednání 

bývá často ovlivněno silnými emocemi, které není tento člověk schopen v afektu 

potlačit. Pokud je již schopen hledat řešení, jeho ulpívavý způsob myšlení mu 

značně ztěžuje schopnost řešení problému jiným způsobem, než na jaký má 

vybudovaný návyk.
79

 Problémy celkově někdy není schopen řešit efektivně,             

jelikož bývá zaměřen na detail, a tak mu může snadno uniknout celek. Je to dáno 

také problémem s rychlejším, paralelním a integrovaným zpracováváním informací. 
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Pokud pracovník s AS vyhodnotí nějakou, i zcela běžnou problémovou situaci, jako 

stav ohrožení své osoby, může na ní reagovat úzkostně.   

3.6.1.2 Potíže při sociálním kontaktu na pracovišti 

U osob s AS se objevují potíže v chápání sociálních interakcí. Pro osobu, která                

je svázána pravidly a která přirozeně intuitivně nevycítí, co, kdy a proč dělat, je náš 

svět naprosto zmatečný.
80

 Častým problémem bývá neschopnost smysluplné 

komunikace a problémy v mezilidských vztazích. Mohou se projevit i potíže 

s respektováním daných společenských pravidel, nevhodné pracovní chování                   

i potíže s termínem osobní prostor, to vše však z důvodu neznalosti daných pravidel 

a povinností. Může se projevit i neznalost nejen potřebných norem chování, ale                  

i norem pracovněprávních i občanskoprávních.
81

  

Mnoho osob s AS pracuje nezávisle s dobrými výsledky. Problém přichází 

v momentě, pokud pracují s lidmi nebo v kolektivu lidí. Po nějaké době jsou 

schopni spolupráce a komunikace s ostatními, ale této schopnosti se musí vždy učit, 

což je stojí hodně sil.
82

 Není pravdou, že se lidé s AS účelně vyhýbají lidem. 

Někteří tito lidé sice doopravdy vyhledávají samotu, ale většina z nich jsou 

spokojení ve společnosti ostatních, obzvláště, nejsou-li nuceni se aktivně 

zapojovat.
83

 Jednání a komunikace s lidmi na pracovišti jim však může přinášet 

mnoho problémů. Pracovník s AS může mít na zaměstnavatele i zaměstnance 

nevhodné otázky a poznámky, jeho vyjadřování může vyznět stroze a netaktně, 

objevují se neadekvátní reakce na běžné situace. Zároveň se může z důvodu strachu 

z kontaktu projevit sociální izolovanost, introverze a malý smysl pro týmovou 

práci.
84
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Lidé s AS mívají problém s navázáním a udržením očního kontaktu, s těsným 

tělesným kontaktem a s osobním prostorem. Někteří mají na osobní prostor nárok 

větší, než osoby bez postižení, jiní ale zase osobní prostor osob ve svém okolí 

nerespektují vůbec, a to je často problém. Vycítění vhodného zvolení osobního 

prostoru vyžaduje povědomí toho, co je za jakých okolností a k jakým osobám 

vhodné a co nikoli, což často tito lidé postrádají. Při pokusech o efektivní 

komunikaci se mohou zdát neobratní a nejistí, zejména pokud se jedná o rozhovor 

s neznámou osobou. Z tohoto důvodu je pro osobu s AS problematické pracovní 

umístění v pozicích, ve kterých by byl nucen se těmto situacím často vystavovat.              

I některá společenská pravidla pro něj mohou znamenat velkou neznámou.                

Každé zvlášť  musí dešifrovat a postupně si osvojovat, což může být problém               

při běžné komunikaci se zaměstnavatelem a s ostatními zaměstnanci. Přímočarost 

osob s AS je možno vidět také v negativním světle, a to obzvláště, pokud jsou jejich 

poznámky netaktní nebo urážející. Zkrátka i neschopnost identifikace a následování 

společenského protokolu bývá častou příčinou potíží na pracovišti. V některých 

případech není pracovník s AS ochoten akceptovat autoritu nadřízeného                        

či přítomnost pracovníka, který by na jeho práci měl po určitý čas dohlížet. Velmi 

často osobám s AS chybí i schopnost empatie a samy nejsou schopny vyjádřit             

své pocity, což může s ostatními tvořit potíže a konflikty. Nevšimnou si například 

ani otevřených narážek, že okolí jejich monolog nebaví nebo že ruší diskuzi.
85

 

Oficiální i specifické zvyklosti mezi lidmi na pracovišti a jejich jemné sarkastické                          

či ironické nuance pro člověka s AS zůstávají většinou skryté a mohou ho tak mást. 

Lidé s AS nebývají soutěživí, raději pracují pouze za sebe. Nedostatek očního 

kontaktu při komunikaci si zaměstnavatel, spolupracovníci či klienti často vykládají 

jako nepozornost, nezdvořilost, nepoctivost či nezájem, na což tito lidé reagují 

negativně.
86

 Člověk s AS může  také působit jako chladný, odměřený, samotářský, 

uzavřený, negativistický, nespolečenský i jako nepřiměřeně kritický, upjatý až 

arogantní. Může mít sklony k nedostatku sebedůvěry a tím pádem k zvýšené 
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podezřívavosti. Pokud se již vytvoří nějaký konflikt či dojde například k vypjatým 

situacím, je potřeba počítat s možným afektivním selháním jinak klidného člověka,                     

což způsobuje nízká frustrační tolerance vůči běžným zátěžovým situacím.                   

Při řešení konfliktů či při obhajování vlastní osoby mohou tito lidé mít značně 

ztíženou situaci. Vztek se může hromadit delší dobu, a čím déle to v sobě pracovník 

s AS dusí, tím větší exploze poté následuje. Jeho vrozená dispozice k někdy                          

až extrémním výkyvům nálady může způsobit snahu ostatních se této osobě               

na pracovišti vyhýbat, což snižuje možnost spolupráce.
87

  

3.7 Pozitivní aspekty zaměstnance s AS 

Bylo by nesprávné domnívat se, že zaměstnat osobu s Aspergerovým syndromem 

způsobí více problémů než pozitiv, ačkoli výše uvedené problémové aspekty mohou 

vytvořit tento mylný dojem. Většina postižených si uvědomuje svou odlišnost a zná 

svá omezení.
88

 Jsou zde sice oblasti, ve kterých se mohou projevit problémy 

pracovníka s AS, ale jsou tu také ty, ve kterých mohou tito lidé vynikat nad 

zdravými zaměstnanci, a především na ty je potřeba se zaměřit. Tak jako ostatní 

jedinci s postižením se i lidé s AS snaží kompenzovat své nedostatky zdůrazněním 

svých silných stránek. Podle Fastové (2004) mohou být právě některé typické 

vlastnosti osob s Aspergerovým syndromem při zaměstnávání nesmírně užitečné              

a zvyšují jejich hodnotu na trhu práce. Pokud dá zaměstnavatel tomuto zaměstnanci 

na učení nových věcí dostatek času, získá kvalitního zaměstnance.
89

 Inteligence, 

pozornost k detailům, entuziasmus pro své pole zájmu, houževnatost, vytrvalost, 

důkladnost, výjimečná paměť, poctivost, přímočarost postojů, pracovní vytrvalost, 

přívětivost a smysl pro dodržování pravidel, to jsou dle Fastové (2004) typické 

charakteristiky osob s AS, které jsou známkou kvalitního zaměstnance.  
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Část zaměstnanců s AS nemá na svém pracovišti žádné problémy, občas snad 

mohou být svými spolupracovníky považováni za zvláštní jedince, což však nemá 

v jejich pracovním výkonu žádnou překážku. Není zcela pravdou, že se lidé s AS 

izolují od společnosti. Mají upřímný zájem o lidský kontakt, o přátelské vztahy,              

o komunikaci. Jejich postižení je jim však překážkou, kterou se během života snaží 

překonat. Velkou motivací pro zaměstnání je zařazení do pracovního kolektivu, 

jelikož bez možností nácviku sociálních dovedností upadá člověk s AS do izolace           

a přichází tak o možnost zdokonalovat se a učit se novým věcem. I pro ostatní 

zaměstnance může být kontakt s často originální osobností velmi obohacující. Tak 

trochu rozdílný zaměstnanec svým působením může vytvářet tolerantní atmosféru 

na pracovišti a ostatním pracovníkům vytvářet jiný pohled na skutečnosti                        

či uvědomění si určitých hodnot. Překvapivě i přes vrozenou rigiditu myšlení 

oceňují některé specifické druhy humoru.
90

 V zaměstnání mohou pracovníci s AS 

nabídnout své mnohé kvality – díky své někdy až úzkostlivé pečlivosti jsou  mimo 

jiné velmi vhodní kandidáti na pracovní místa, která vyžadují přesný postup práce             

a pracovníkovu dbalost. Velmi dobře, přímo učebnicově, vykonají úkol, který               

je přesně zadán. V práci jsou spolehliví, způsobilí a nesmlouvavě odhodlaní.               

Díky vrozené neobratnosti ve frázích, v maskování skutečných pocitů                           

a v konverzačních kličkách jsou upřímní a přímočaří, což je vlastnost, které by si 

měl každý zaměstnavatel cenit.
91

 Zaměstnanci s AS bývají často velmi poctiví, 

v podstatě jim jejich druh postižení téměř znemožňuje i samotné lhaní.
92

  

 Jejich motivací není pouze finanční ohodnocení. Chtějí mít dobrý pocit z dobře 

odvedené práce a cítit se oceněni především společností. Pokud se podaří člověka 

adekvátně namotivovat a zaběhlý pracovní postup jim vyhovuje, bývají velice 

spolehliví a výkonní. Zadané pokyny  a pravidla respektují a maximálně dodržují. 

Jsou schopni vynikajících výsledků v oblastech, na kterých mají osobní zájem.  

                                                 
90

 (Howlin, 2005, s. 54)   

91
 (Vosmik, 2010, s. 143) 

92
 (Fast, 2004, s. 219) 



41 

 

V určitých oblastech mohou mít lepší výsledky, než zaměstnanci bez postižení – 

například při úkolech, jež vyžadují přesnou orientaci na vizuální detaily či tam,           

kde je potřeba dodržet přesná pravidla.
93

 Dokonce při úkolech, které vyžadují 

dlouhodobou rutinní a předvídatelnou práci se cítí uspokojeni,  zatímco někteří další 

zaměstnanci by tuto práci mohli považovat za velice zdlouhavou, nezáživnou a tím 

pádem efektivita jimi odvedené práce může po čase klesat. Lidé s AS mívají zálibu 

v číslech a v informacích a jsou zaujati pro fakt, například upřednostňují studium 

zdlouhavé pracovní teorie před beletrií. Navíc mají někdy dokonce výjimečně 

dlouhodobou paměť na události a fakta. Tyto vlastnosti mají pro některá pracovní 

místa vysoký potenciál, například pro historii, matematiku i jiné vědní disciplíny. 

Ani jejich nutkavé chování však nemusí znamenat pouze problém – některé záliby             

a zájmy osob s AS mohou vést k sebezdokonalování ve svém oboru, zejména pokud 

jsou intenzivní v rozumné míře. Mohou být velmi výkonnými zaměstnanci. 

Obvykle pracují usilovně po celou pracovní dobu, komunikaci na pracovišti 

minimalizují, práci nepřerušují a odvedou přesné množství zadané práce. Úkolu 

věnují veškerou pozornost a vytrvají déle.
94

 I když se mohou objevit například 

potíže s přerušením při práci či s více úkoly najednou – na druhou stranu mohou 

však tito lidé nabídnout vysokou schopnost koncentrace na svěřený úkol, na kterém 

jsou schopni pracovat po delší čas.
95

 Pravděpodobně se také nestane, že by neměli 

na svém pracovním místě pořádek, to je další známkou jejich pečlivosti.  

Mohou se také uplatnit v odvětvích umění, ve kterých je oceňována neotřelá 

originalita a kreativita, která má základ ve specificky rozdílném autistickém 

myšlení. O této formě specifického smyslu pro originálnost může hodně lidí              

bez postižení jenom snít. Podle Kennedyho (2002) může být úroveň kreativity 

těchto lidí dokonce nesrovnatelná s ostatními pracovníky, a to obzvláště 

v případech, potřebuje-li řešení problému nezávislý, nezaujatý a nový pohled               
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na věc. V těchto případech si můžeme být jistí, že pracovník s AS bude z prvních, 

kdo přijde s řešením.
96

  

V širším kontextu benefitů pro zaměstnavatele je výhodou podpoření dobrého 

jména firmy. Firma, která podporuje sociální politiku a zaměstná osobu 

s postižením, působí mezi ostatními velkoryse a pozitivně. Navíc tento fakt působí   

i na ostatní zaměstnance bez postižení, různorodost může pozitivně naladit 

atmosféru na pracovišti a zvýšit kolektivní spolupráci ostatních zaměstnanců. 

Zaměstnáním osob s postižením navíc může zaměstnavatel získat stálé                               

a motivované zaměstnance, kteří jsou si vědomi ceny svého pracovního místa                  

a neberou ho jako pouhou samozřejmost. Zaměstnanci se zdravotním postižením 

jsou v převážné většině stálými a loajálními zaměstnanci s malou fluktuací. Podle 

slov vedoucí střediska sociální rehabilitace APLA si udrží svou práci více než tři 

čtvrtiny uživatelů podporovaného zaměstnávání s poruchami autistického spektra.
97

 

Oproti tomu Preißmannová (2010) však ve své knize píše, že mnozí z nich mají 

problémy s dlouhodobějším udržení svých pracovních míst.
98

  

3.8 Úhel pohledu 

Můžeme například zaujetí pro detail či přímočarost hodnotit jako pozitivní,               

nebo spíše jako negativní aspekt pro zaměstnávání osob s Aspergerovým 

syndromem? Hranice těchto stanovisek není zcela ostrá. Záleží totiž na úhlu 

pohledu. To, co může být pro konkrétní povolání bráno jako nevýhoda, to se může 

na jiné pracovní pozici vnímat jako velká přednost a naopak. To, co se někde může 

vnímat jako schopnost, se jinde může snadno vnímat jako nedostatek. Proto je pro 

osobu s Aspergerovým syndromem a případně i pro osoby, které mu pomáhají 

nalézt vhodnou pracovní pozici, důležité předem vytipovat pozice, kde by                    

                                                 
96

 ([NON VIDI] - Ortiz, 2008, s. 12) 

97
 (Rozhovor s Mgr. Evou Gnanovou v Praze dne 2 .3. 2011)   

98
 (Preißmann, 2010, s. 101) 



43 

 

se charakteristické aspekty jeho syndromu staly výhodami a určit a pokud možno 

vyřadit ty, kde by se pro něj tyto jeho vlastnosti mohly stát handicapem.  

Zajímavé kontrastní porovnání těchto osobních charakteristik osob s AS uvádí              

ve své knize Yvona Fast (2008). Například schopnost tohoto zaměstnance soustředit 

se na detail může být brána jako výhoda, pokud pracuje na pozici, kde je potřeba 

dopodrobna rozebrat problém či projekt na dílčí části, daná práce je potřeba 

vykonávat metodicky, systematicky a důkladně, či pokud práce vyžaduje spíše 

taktické než strategické kompetence. Naopak může být vnímána jako nevýhoda, 

pokud je pro danou pracovní pozici potřeba podnikat kroky zpět a podívat               

se na problém nezávisle a z globálu. I jeho silné zaměření na konkrétní úkol                  

a vytrvalost se dají pojmout z obou stran. Jako klad se můžou jevit v momentě, 

pokud jeho pracovní pozice vyžaduje dané pořadí věcí pro úspěšné dosažení cíle, 

jsou dané přesné specifické výstupy a časové určení, do kdy má být cíl splněn, a to   

i za předpokladu, že se jedná o dlouhodobý proces. Nevýhodou mohou být tyto 

vlastnosti v momentě, kdy například ostatní spolupracovníci očekávají při výkonu 

práce spolupráci. Takovýto pracovník může být vnímán jako příliš ponořený do své 

práce, neosobní a necitlivý k potřebám ostatních, jelikož je příliš orientován pouze 

na svůj úkol, kvůli čemuž může být také dost neflexibilní. Problém mu dělá nutnost 

změny pořadí prováděných úkonů a změn a až pedantské dodržování přesnosti, což 

často vede k netrpělivosti ze strany ostatních. Také další jeho charakteristický rys, 

přirozené respektování daných pravidel, standardů a procedur má své dva protipóly. 

Na jedné straně je tato vlastnost vysoce ceněna na pracovních pozicích, kde je 

potřeba všechny tyto požadavky bez výjimky splňovat, například v regulovaných 

odvětvích, jako je třeba bankéřství či lékárnictví. Kontrastem k této výhodě může 

být toto bráno jako nevýhoda v pozicích, kde je potřeba flexibilního přizpůsobení 

pravidel a postupů – jsou jisté práce, kde zkrátka vládne jistý nesoulad mezi 

oficiálními pravidly a neoficiální praxí, někdy nazýváno jako „skryté kurikulum“. 

Pracovník s AS také vždy neví, kdy je v pořádku daná pravidla porušit či vykonat 

nějakou předem nedanou změnu, pokud to stav věci vyžaduje. Osoby s AS se také 

dovedou velmi nadchnout pro úkol, na kterém mají osobní zájem. Pro úzce 

specializované pozice, kde je důležité se jistou věcí zaobírat detailně a zdlouhavě,     
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je člověk s AS velmi užitečný. Dokáže se do problému ponořit a zcela se mu oddat, 

což může být problematické v pozicích, které kromě řešení konkrétních problémů 

vyžadují řešení širších souvislostí, například k diskuzi s ostatními či dodržování 

administrativy, které může redukovat a brát jako nepodstatné. Aspekt vynikající 

verbální paměti osoby s AS, který je žádoucí pro pozici, kde jsou vyžadovány 

poznámky ze schůzek, různé zápisy či podrobnosti z již předchozích schůzek                 

a konverzací, může být nežádoucí v momentě, kdy tato osoba opravuje ostatní          

o tom, co bylo přesně řečeno, a to i v případech, kdy na detailech a podrobnostech 

naprosto nezáleží, což může vyvolávat zbytečné rozepře se spolupracovníky            

i s nadřízenými. Stejný problém může vyvolat i slovní perfekcionismus těchto osob. 

V některých pozicích může být tento člověk vnímán jako „hnidopich“, když 

neustále opravuje nepodstatné chyby ostatních v jejich mluvě. Na druhou stranu            

se tato vlastnost velmi hodí pro pozice, kde je vyžadována práce                                   

se specializovaným odborným slovníkem či používání specifického syntaxu, jako         

je například obor komunikačních technologií. Uplatní se také v pozicích, kde ke své 

práci potřebuje porozumět složitým technickým skriptům a materiálům. 

Také v sociálních vztazích na různých typech pracovišť mohou být viděny některé 

charakteristiky člověka s AS v obou světlech. Lidé s Aspergerovým syndromem 

jsou často upřímní a přímočaří. Pokud pracovní pozice vyžaduje důvěryhodnost               

a pravdomluvnost zaměstnance, její základní báze je založena na explicitnímu 

způsobu komunikace, kde vyhýbavá slova, květnatá řeč či eufemismy nejsou                 

na místě, kde je zkrátka potřeba komunikace bez skrytých úmyslů, je tato vlastnost 

k nezaplacení. Bohužel jsou ale i momenty, kdy se tato vlastnost úplně nevyplácí – 

takový člověk, který neustále říká to, co si myslí,  může v širším kolektivu působit 

nekorektně až neslušně. Nedokáže se přizpůsobit nepsaným pravidlům a navíc 

nedokáže pro svůj cíl také přesvědčit ostatní. Lidé s AS jsou často přátelští a jsou 

rádi nápomocní ostatním sdílením informací, jejichž objem bývá často výjimečný 

v oblasti, která je zároveň jejich zájmem. Tito lidé se uplatní ve specializovaných 

oborech, kde je jejich úzký zájem a jeho sdílení žádoucí – pokud je zájmem 

například historie, jeho hluboké znalosti ocení v muzeích a podobně. Někdy se však 

toto pozitivum může střetávat s negativem, a to v případě, když jsou tyto informace 



45 

 

podávány bez ohledu na to, zda-li o ně publikum stojí, či ne - potom ostatní vnímají 

neustálé mluvení o jedné věci jako unavující a otravné.
99
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4 Úprava podmínek na pracovišti  

Úprava pracoviště pro zaměstnance s AS není náročná. Zaměstnat takovou osobu, 

na rozdíl od některých osob s jiným typem postižení, nevyžaduje žádné zásadní 

architektonické úpravy ani specializované pomůcky. Při zaměstnání osoby s AS 

jsou důležitá opatření v rámci adaptace pracovního prostředí, dále vhodný výběr 

pracovní pozice pro osobu s AS a v neposlední řadě také individuální pracovní 

zácvik, spolupráce zaměstnavatele, začleňovaného zaměstnance a ostatních 

pracovníků a jejich podpora. Zaměstnavatel by měl být schopen identifikovat úkoly, 

ve kterých může zaměstnanec s AS vyniknout a také ty, ve kterých je velká 

pravděpodobnost chybování. Po dohodě je možné v některých případech poupravit 

pravidla, aby se mohl tento zaměstnanec soustředit výhradně na svou činnost               

a ne na komplikace, které mu bude tato práce přinášet. Zásadní skutečností je,              

že každý špatně vytvořený pracovní návyk u osoby a AS se rychle upevňuje a těžko 

se ho následně zbavuje, vzhledem k jeho někdy až patologické nechuti ke změnám. 

Proto je důležité učit takového člověka veškeré činnosti bezchybně už od začátku. 

Správnost jeho práce a vztahy na pracovišti je třeba kontrolovat průběžně                       

a pečlivěji. Neméně důležité je pro zaměstnavatele vědět, že pokud se již určitý 

problém objeví, je potřeba tento problém zpětně rozebrat na dílčí úseky a zjistit, kde 

se chyba stala, co mohlo být špatně pochopeno a jaké kroky příště podniknout, aby 

se situace neopakovala.
100

  

Velice důležité je citlivé vyhodnocení individuálních vlastností a schopností 

pracovníka s AS i proto, aby se minimalizovalo nebezpečí konkrétních rizikových 

situací, jelikož jakmile má z něčeho nebo někoho osoba s AS obavy či špatné 

zkušenosti, strach z těchto situací nebo osob dlouhodobě přetrvává. Po získání  

důvěry člověka s AS je třeba si uvědomit, že pokud nastane situace, kdy k jiné 
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osobě tuto důvěru ztratí, bude v budoucnu velmi těžké až nemožné tuto jeho důvěru 

získat zpět.
101

  

Pro maximální zmírnění potíží plynoucí z tohoto druhu postižení existují specifické 

strategie. Zaměstnavatel může pomocí znalosti těchto strategií podpořit svého 

zaměstnance s Aspergerovým syndromem a napomoci jeho pracovním úspěchům, 

které jsou žádoucí pro obě strany. Co by měl zaměstnavatel svému pracovníkovi 

s Aspergerovým syndromem přizpůsobit, je pracovní prostředí a pracovní doba, 

způsob komunikace a  způsob zadávání pracovní náplně, podpora motivačními 

prvky, četnost zpětné vazby, omezený počet změn a podpora při jejich zvládání               

a opora pro snažší zvládání vztahů na pracovišti. Vhodnou intervencí v ohledu 

prevence i v řešení již vzniklých problémů se jeví dohled pracovního asistenta, 

sociálního poradce i dalších odborníků nad těmito záležitostmi. Záležitosti je nutné 

řešit s předstihem. Čím déle problém trvá, tím více se může snižovat tolik důležitá 

motivace pracovníka k pracovnímu výkonu. 

4.1 Pracovní doba a pracovní prostředí 

Pro uchazeče s Aspergerovým syndromem je zpravidla potřeba přizpůsobit 

pracovní dobu. Vhodným pracovním poměrem bývá zkrácený pracovní úvazek, 

jelikož jsou tito zaměstnanci více náchylní k pracovnímu stresu i stresu obecně               

a rychleji se unaví. 

Pozornost je třeba věnovat samotnému umístění místa vykonávání práce. Člověka 

s AS mohou rozptýlit i nepatrné podněty a pohodlí při práci mu může narušit i větší 

počet lidí v místnosti. Člověk s Aspergerovým syndromem je náchylný ke stresu 

z příliš mnoho podnětů kolem něj – přítomnost mnoho lidí a mnoho hlasů a zvuků 

mu může způsobit senzorické přetížení.
102

 Podle Fastové (2004) může toto 

senzorické přetížení způsobit také příliš ostatních senzorických vjemů, jako jsou 

zrakové a čichové vjemy, dotyky, teplota, či okolní prostor. Pokud je toto přetížení 
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dlouhodobé, může vést k neustálé frustraci a tím vyústit k potížím při koncentraci,                      

k pocitům zmatku a vyčerpání a následně k pracovnímu selhání. Tyto pocity 

přetížení přemáhají osoby s AS i v situacích, při kterých ani intaktní 

spolupracovníky nenapadá, že by pro někoho mohly znamenat problém. 

Zaměstnavatel sice nemůže všechny tyto události na pracovišti odstranit, ale je 

možné je značně omezit, ať již úpravou pracovního místa, kde tomuto pracovníkovi 

umožní více přestávek, samostatné pracovní místo, kde by ho nerozptylovali okolní 

lidé, hluky ani věci, (vhodné jsou například špunty do uší, paraván, zástěny či tichá 

hudba), tak i úpravou pracovní doby, neboť člověku s AS trvá delší dobu, než               

si od stresu odpočine a nečerpá nových sil.
103

 Pro svou práci preferují tito lidé 

strohé a holé místnosti, bez ostrého světla a jiných nepříjemných a rušivých faktorů. 

Pokud není možnost samostatné pracovní místnosti, alternativou je alespoň místo 

určené pouze k odpočinku.
104

 Pracovní prostředí by mělo být pokud možno 

důsledně časově a prostorově strukturalizované a vizualizované a měl by na něm 

být udržován pořádek. Nepořádek na pracovišti velmi ztěžuje osobám s AS práci. 

Pokud hledaný předmět není na svém místě, pokud je přemístěn do neobvyklé 

pozice či pokud je předmět umístěn mezi mnoho dalších jiných objektů              

(například sešívačka mezi mnoha kancelářskými potřebami a papíry na stole), 

nedostatek vizuální percepce může pro člověka s AS tuto situaci značně snížit.
105

 

4.2 Komunikace 

Při komunikaci s osobou s AS je třeba dodržovat jistá pravidla – například 

vyvarovat se významové dvojznačnosti některých slov, slovních spojení                        

a nekompatibilně zvoleného slovníku. Často může docházet k desinterpretaci a tím 

k nedorozumění. Dvě úplně stejná slova mohou mít několik rozdílných významů. 

Vše, co je pracovníkovi řečeno, by mělo korespondovat se skutečným záměrem 

řečníka. Tito lidé nejsou schopni „číst mezi řádky“, problém jim dělá ironie, 
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rafinovaný i abstraktní humor. Také jedna věta řečena mnoha rozdílnými způsoby 

naprosto mění svůj kontext. Je tomu tak jelikož lidé s AS mají problém oddělit 

důležité věci od detailů, necítí jemné nuance v rozdílné intonaci či v kontextu.
106

 

Každý z nás vysílá velmi často různě  zašifrované komunikační signály. Zvláštní 

pozor je tedy třeba dát na přecenění mimosmyslové komunikace – člověk s AS          

má nedostatky v koherentním myšlení a těžko pozná skrytý záměr a kontext něčeho,             

co ve skutečnosti nebylo řečeno. Tito lidé také nejsou schopni porozumět řeči těla             

a nonverbálním signálům, nepoznají, kdy s nimi druhý mluví vážně a kdy pouze 

vtipkuje, kdy flirtuje, kdy je smutný či kdy je naštvaný. Ostatní osoby mohou 

náznaky nelibosti varovat, ale osoba s AS tyto varovné signály nevidí. Snadno tak 

se může stát, že onu osobu vytočí ještě více. S postupem času se naučí chápat 

významy některých nevyslovených signálů a naučí se je sami používat, je ale 

potřeba s uvědomit, že tento proces je velmi náročný, dal by se přirovnat k učení 

zcela nového a neznámého jazyka.
107

 Zásadní je soulad neverbální komunikace 

s verbální, aby nedošlo k deformaci sdělení a k špatnému pochopení. Informace         

by měly být podané explicitně, ne však polopaticky – taková komunikace je 

deklasující a mohla by snadno urazit. Lidé s AS nejsou slaboduší nebo nesvéprávní, 

pouze potřebují jasné a kompletní informace bez skrytých záměrů. Proto je nutné 

neustále hledat a vyvažovat vhodné způsoby sdělení. I tolik důležitá zpětná vazba 

pracovního výkonu by měla být přímá a okleštěná od nonverbálních projevů.
108

 

Pokud je při pokusu o dorozumění se zájem na obou stranách a jeden druhého 

respektuje, není potřeba se komunikace obávat. I v případě, že pracovník s AS svou 

diagnózu zaměstnavateli či ostatním zaměstnancům nesdělí, měl by 

spolupracovníkům říci, že má s nonverbální komunikací problémy, poučit je o tom, 

že pro správné pochopení informace by měli pro něj všechno vyjadřovat slovy, 
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včetně jejich pocitů a úmyslů a vysvětlit, že ani jeho obličej často nezrcadlí to,           

co si skutečně myslí a co cítí.
109

  

Co se týče komunikace se zákazníky, které se na některých pracovních pozicích 

nelze úplně vyhnout, měl by zaměstnavatel nabídnout možnost alternativy osobního 

jednání pomocí vhodných komunikačních prostředků, pokud je to jen trochu možné. 

Například komunikace se zákazníky online může značně odstraňovat bariéry 

způsobené problémy v komunikaci. Při komunikaci přes e-mail je výhodný tok 

informací v psané podobě – tento způsob komunikace umožňuje osobě s AS 

soustředit se na explicitní informace či požadavky, psaná forma navíc neobsahuje 

nesrozumitelné nonverbální projevy a bývá velmi konkrétní. Člověk s AS má 

dostatek času promyslet si svou odpověď bez pocitu, že ho někdo sleduje a čeká             

na jeho odpověď, tedy bez stresu. Komunikace přes e-mail také může napomoci 

v nácviku a k budování sebedůvěry v sociálních vztazích. 
110

 

4.3 Zadávání pracovních informací 

Několikaměsíční trénink člověka s AS může vydat loajálního, kvalifikovaného,                

a dobrého zaměstnance. Pokud se člověk s AS již jednou naučí základní úkoly, jeho 

práce bude kvalitní. Jednou zvládnutá práce bude rychlá a přesná.
111

 Zaměstnavatel 

by měl pro svého pracovníka zvolit vhodné pracovní činnosti, tolerovat jeho 

nedostatky a omluvit ho z těch činností, kde by mohlo snadno dojít k pochybení 

nebo které jsou zaměstnanci s AS nepříjemné - například kreslení a další činnosti, 

které vyžadující motorické, vizuální a prostorové dovednosti. Při nutné komunikaci 

se zákazníky by měl svému zaměstnanci umožnit jinou formu komunikace, než je 

osobní či telefonická interakce, a to všude tam, kde je to možné. Při využívání 

korespondence či e-mailové komunikace se minimalizuje stres z pocitu tlaku. 
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Lidé s AS mívají obtíže zabývat se více věcmi najednou. K tomu, aby pochopili 

nebo dokončili složitější úkol, si potřebují informaci rozdělit na dílčí úseky, kousek 

po kousku, což přeci jen vyžaduje o něco více času. Způsob, jakým takový člověk 

zpracovává myšlenky a informace je z trochou nadsázky Vermeulenem přirovnáván 

k přijímání informací a výstupem počítače.
112

 Z tohoto hlediska je vhodné 

náročnější pokyny rozdělit na kratší sekvence a důležité informace napsat, tedy 

vizualizovat. Takový zaměstnanec může mít také problémy                                              

se samostatným rozhodováním. Rozhodování mu může trvat mnohem déle, jelikož 

musí porovnat všechny možné strategie a seřadit jejich důležitost.                                

Pro nepředvídatelné situace je vhodné sestavit krizový plán, aby pracovník s AS 

věděl, co dělat, když se stane něco mimořádného a situace se nezalekl a byl schopen 

ji řešit bez nutnosti hledání vhodné strategie, rozhodování či improvizace.
113

  

Zásadním předmětem by mělo být podání veškerých důležitých informací, které 

bude takovýto zaměstnanec potřebovat k tomu, aby mohl kvalitně odvádět svou 

práci. Při zadávání instrukcí je potřeba dát pozor, aby nebyl pracovník s AS zahlcen 

rychlostí, příliš mnoho požadavky najednou i na to, aby se zadavatel instrukcí 

vyvaroval okolních zvuků a hlasů, které by mohly snižovat pracovníkovo 

soustředění. Při zadávání instrukcí je mu třeba dát dostatek času, aby je stihl 

zpracovat. Musí být zadáno také přesné množství, kvalita a cíl – lidé s autismem            

se drží určených činností, a to i poté, pozbude-li tato činnost smysl nebo již byl úkol 

vykonán. Ideální je také sestavení pracovního rozvrhu a určení doby a způsobu 

kontroly.
114

 Vysvětlování složitějších úkolů o mnoha krocích bývá problematickou 

oblastí, jelikož to vyžaduje určitou rychlost zpracování informací. U těchto lidí 

bývá rychlost zpracování informací pomalejší, vedoucí často navíc mluví velmi 

rychle a tak velmi snadno dochází k deficitům v informacích, k neporozumění               

či k desinterpretaci. Pro vykonání úkolu si potřebují tito lidé zapamatovat instrukce 
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slovo po slově. I když jsou instrukce zadány pomalu a důkladně, je zde vždy 

možnost, že některé informace přeci jen zapomenou. Zde se doporučuje informace 

podat nejen ústně, ale i písemnou formou, poskytnout tomuto pracovníkovi 

strukturovaný písemný seznam s rozepsanými kroky.
115

 Osvědčuje se tedy 

nespoléhat pouze na verbální pokyny. Je třeba dbát především na srozumitelnou 

formu instrukcí, jakými jsou např. obrázky a nápisy.
116

 Lépe než pouhá 

demonstrace nového úkolu pomůže tomuto zaměstnanci vysvětlení všech detailů 

krok po kroku. Je důležité nechat zaměstnance zodpovědět jeho otázky, jedině tak 

usnadní svému pracovníku s AS pochopení toho, co přesně se od něj očekává. 

Instrukce musí být konkrétní, je potřeba se vyvarovat možnosti desinterpretace, 

k čemuž by mohlo dojít při používání vícevýznamových slov, metafor                            

či abstraktních pojmů. Pokud je z nějakého důvodu nutné abstraktních pojmů 

použít, měly by být tyto pojmy vysvětleny slovy část po části.
117

 Při vysvětlování          

e vodné nechat zaměstnance s AS dělat si poznámky, vyzvat, aby vysvětlený úkol 

instruktážně zopakoval prakticky i verbálně a případně ihned opravit jeho chyby. 

Ideální je, pokud je při nacvičování nového úkolu k dispozici dohled, a to do té 

doby, dokud nebudou všechny kroky provedeny správně.
118

 Vhodné je také určení 

nějakého zkušenějšího a tolerantního kolegy, který by měl nad jeho prací dohled                

a ke kterému by měl pracovník s AS důvěru a nebál se na něj obrátit pro radu.
119

  

Školící zaměstnavatel by měl zaměstnance s AS plně podpořit v tom, aby se nebál 

zeptat, pokud je mu něco nejasné. Oba si tak ušetří možné nepříjemnosti plynoucí 

s nedostačujících nebo nešťastně podaných instrukcí. Hned od začátku je nutné 

stanovení i jasných pravidel chování. Člověk s AS s vděkem přijme  upozornění              

i radu a neurazí se, pokud bude poukázáno na některé jeho nedostatky.                    
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Zároveň je důležité dát mu prostor k projevení vlastního názoru. Někdy mohou být 

tyto názory značně originální a přínosné.
120

  

4.4 Motivace a zpětná vazba 

Pracovník s AS potřebuje jasnou motivaci – vše, co se dělá, musí mít pro něj svůj 

logický smysl. Motivace ovlivňuje jeho veškeré jednání.
121

 Při ztrátě motivace 

zásadně klesá schopnost koncentrace na práci. Motivací pro všechny osoby, nejen 

pro ty s AS, je také odpovídající finanční ohodnocení jejich práce.                           

Tento zaměstnanec může potřebovat a vyžadovat také mnohem více zpětné vazby. 

Může být nezřídka až paranoidní a mít neustálý strach ze svého vlastního výkonu. 

Lidé s AS často nemají možnost zpětné vazby, dokud nedojde k nějakému 

problému, takže nemají ponětí, co dělají špatně, dokud není na nějakou změnu 

pozdě.
122

 Proto je potřeba počítat s tím, že pracovník s AS potřebuje přímý přístup          

a mnohem častější a konkrétnější konstruktivní diskuzi nad jeho pracovními 

výsledky.
123

 Potřebuje podporu a ujištění o správnosti vykonávané práce, navíc pro 

zaměstnavatele i zaměstnance je prospěšná úprava případných chyb a nedostatků. 

Vhodná jsou předem daná pravidelná setkání, kde by se tyto záležitosti mohly 

otevřeně řešit. 

4.5 Změny 

Člověk s AS má rád rutinu, opakování, stálost a neměnnost - jakékoli odchýlení             

od zaběhnutého systému či změna ho může značně znejistit. Pokud má práce stálý 

řád, cítí se bezpečněji a jistěji. Proto se doporučuje již v počátku informace                       

a požadavky zadat tak, aby jejich doslovné plnění bylo korektní pro obě strany. 

Změnám na pracovišti se ale někdy zkrátka vyhnout nedá. Úplně beze změn se 
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neobejde snad žádná práce. Zaměstnavatel by se měl alespoň pokusit minimalizovat 

nutnost změn pro zaměstnance s AS. Zde se jeví jako vhodné zaměstnance                      

o změnách s předstihem postupně po malých krocích seznámit, podat důvod                    

a průběh těchto změn tak, aby měl zaměstnanec s AS dostatek času se na tyto 

změny připravit. Zaměstnavatel by měl být připraven trpělivě zodpovědět všechny 

jeho otázky ohledně těchto změn.
124

  

4.6 Vztahy na pracovišti 

Člověk s Aspergerovým syndromem mívá problém se sociálním kontaktem                      

a s komunikací. K tomu, aby byl schopen tento člověk ve společnosti ostatních 

obstát, musí se naučit poslouchat, ukázat zájem a vědět, co odpovědět, v jakých 

situacích se hodí to, co v těch ostatních ne. Hodně osob s AS má špatné zkušenosti 

s okolním světem, obzvláště v sociálních situacích a z toho také pramení jejich 

přirozený strach z dalšího zklamání nebo dalších chyb.
125

 Při začleňování člověka 

s AS do pracovního kolektivu je velice nutné citlivé vyhodnocení situace. Rozsah 

integrace každého člověka do společnosti by v žádném případě neměla přesáhnout 

jeho vlastní optimální míru a nevyhnutelná nutnost společenského kontaktu by pro 

něj neměla představovat větší zátěž, než je schopen unést.
126

  

I dospělým s AS může celoživotně působit problém pobyt ve větších skupinách, 

v těsné blízkosti cizích lidí. Tyto situace jim mohou způsobovat neúměrně velký 

stres a může dojít až k projevům agresivity. Důležité je hned na začátku určit jasnou 

hierarchii a také určit osobu, na kterou se může postižený vždy obrátit o radu nebo         

o pomoc. Tato osoba by měla být schopna pracovat společně s ním vybudovat 

vzájemnou důvěru. Okolí často také neví, jak se má k osobě s autistickými rysy 

chovat; proto je potřeba vybudovat i v pracovním kolektivu povědomí o specificích 

těchto rysů a o správnému dekódování nejasných situací. Měli by se snažit vyhnout 

                                                 
124

 (Fast, 2004, s. 260) 

125
 (Genevieve, 2008, s. 19) 

126
 (Matoušek, 2007, s. 100) 



55 

 

ironii, cynismu a sarkasmu, aby nedošlo k desinterpretaci a k neadekvátní reakci 

jedince s AS. Pro harmonický společný pobyt na pracovišti je však podstatná snaha 

obou stran – stejně důležitá je snaha člověka s AS začlenění se do kolektivu                      

i ochota a vůle jeho spolupracovníků k větší toleranci.  

Zaměstnavatel by měl být schopen zvládat vhodné strategie k prevenci 

nepříjemností a konfliktů na pracovišti mezi spolupracovníky. Jako nejefektivnější 

řešení běžných konfliktů se jeví řešení problému ihned mezi oběma či více stranami 

konfliktu. Prostředí se tak rychle vyčistí. Zaměstnavatel také může podpořit zdravé 

pracovní prostředí pořádáním neformálních událostí mimo pracovní dobu, jako jsou 

společné večeře či víkendové pobyty s možností vzájemně se lépe poznat mimo 

zaměstnání. Tyto společenské situace mohou být pro zaměstnance s AS nepříjemné, 

proto je vždy potřeba individuálně zvážit, zda-li je tato intervence vhodná. Konečné 

rozhodnutí o účasti na těchto aktivitách by mělo být vždy na zaměstnanci. Může              

se vyskytnout situace, že si některý spolupracovník stěžuje na chování zaměstnance 

s AS přímo u zaměstnavatele. Zaměstnavatel by měl v tomto případě zaměstnance 

vyslechnout a požádat ho o zvýšenou toleranci k zaměstnanci s postižením, k němu 

by měl ohledně vzniklé nepříjemnosti mluvit v soukromí a konkrétně a podpořit ho 

radou pro změnu k lepšímu.
127

 Pokud se osoba s AS naučí konkrétním 

vyžadovaným dovednostem, nevhodné chování se minimalizuje. 

Na pracovišti se však nemusí vyskytovat pouze problémy způsobené přímo osobou 

s Aspergerovým syndromem. Podle Novosáda (2009) je zde při pracovním 

uplatnění člověka s postižením nutno dbát ve zvýšené míře na rizika a problémy 

zapříčiněné okolím, které mohou z této situace vyplynout. Vnější zjev lidí s AS 

zpravidla nedává tušit nějaké postižení. Tak mohou i osoby jinak k lidem                         

s postižením tolerantní považovat jejich nekomunikativnost či zvláští verbální                   

i neverbální projevy za záměrnou provokaci, a tím nevědomky vyvolat problém               

či konflikt. Je zde také riziko manipulace, osoby s AS často neumí říkat „ne“. 

Pracovník s postižením si často nemusí být vědom všech svých práv a svobod 

například z důvodu nedostatečné edukace či zvýšené naivity a důvěřivosti k okolí.  
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Tito lidé nemají dostatečně vyvinutý smysl pro signály upozorňující na blížící              

se nebezpečí, vycházející z kontextu situace. Obtíže pochopit motivy a záměry 

jiných osob činí člověka s AS velmi zranitelného a zneužitelného, a tak se může 

stát, že bude vystaven většímu riziku diskriminace, mobbingu a bossingu, tedy 

šikany ze strany spolupracovníků i zaměstnavatele. Přestože je šikana                             

na pracovištích přítomna i mezi zdravými jedinci, zaměstnanci s AS se zdají být 

jako ideální cíle tohoto jednání. Tato pravděpodobnost je u osob s AS mnohem 

vyšší, než u jiného průměrného pracovníka. Pro ostatní zaměstnance je chování 

člověka s AS přinejmenším zvláštní.
128

 Může se jevit nemotorný a upjatý, jeho 

držení těla a pohyby bývají také zvláštní, někdy navíc s prvky pohybů 

neúmyslných. Mluví zvláštní mluvou, někdy používá zvláštní slovní spojení                      

i novotvary a objevuje se také mimoděčná řeč. Jeho rozdílnost a jinakost spojená 

s určitou naivitou tak může šikanu od spolupracovníka či spolupracovníků snadno 

vyvolat.
129

 Tyto problémy mají zpravidla především osoby s lehčím postižením – 

nejsou tolik viditelně poškozeni a okolí nemá tendence jim tolik pomáhat - více 

vnímá jejich jinakost.
130

 Navíc bývají osoby s AS přirozeně izolované, proto 

nemívají mnoho přátel, a to jak v soukromí, tak ani na pracovišti. I proto se stávají 

snadným cílem šikany, neboť často chybí někdo, kdo by se jich zastal.
131

 

Zaměstnavatel by měl nastavit strategické mechanismy k tomu, aby toto riziko 

minimalizoval. Pokud již není osoba s AS poučena, rozhodně by ji měl poučit 

zaměstnavatel o jejích pracovních a občanských právech. Měl by podporovat 

zaměstnancovo sebevědomí a sebehodnocení a získat si jeho důvěru, aby věděl,              

že se na něj může kdykoli obrátit a on mu pomůže jeho problém řešit.                        
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Další konkrétní praktická poučení a návody pro zaměstnavatele i přímo pro osoby 

s AS ohledně potíží se šikanou popisuje ve své knize Yvona Fastová.
132
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5 Zaměstnávání osob s Aspergerovým syndromem 

a legislativa 

Poruchy autistického spektra nejsou od ostatních typů postižení v právní legislativě 

České republiky nijak odlišeny, tyto osoby se vztahují pod všeobecný rámec osob 

se zdravotním postižením. Proto tato část obsahuje pouze vybrané informace, které 

jsou dle mého názoru nejrelevantnější pro situaci zaměstnávání osob právě 

s Aspergerovým syndromem. Vzhledem k tomu, že rozsah mé práce mi nedovoluje 

zabývat se jednotlivými oblastmi podrobněji, pro získání hlubších informací bych 

čtenáře odkázala na studium použité literatury a platných zákonů, nařízení vlády             

a vyhlášek souvisejících s danou problematikou, především pak zákona č. 435/2004 

Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, na studium současného 

Zákoníku práce a na studium práva na pomoc při přípravě na povolání, práva             

na zajištění zvláštních pracovních podmínek, práva na zvláštní ochranu 

v pracovních vztazích a další důležitá ochranná práva, která jsou pro osoby 

s postižením zakotvena v právním řádu ČR na ústavní úrovni v Listině základních 

práv a svobod.  

5.1 Osoba se zdravotním postižením 

Náš právní řád vyloženě neupravuje problematiku zaměstnávání osob s poruchami 

autistického spektra, pouze upravuje specifika zaměstnávání některých skupin osob. 

Protože jsou tyto osoby v zákoně o zaměstnanosti souhrnně pojmenovány pod 

pojmem Osoba se zdravotním postižením, (dále OZP) - pro tuto problematiku                

je vhodné zmínit, koho zákon zahrnuje do legislativy právě pod tímto pojmem.                  

Za tyto osoby jsou dle § 67 zákona o zaměstnanosti považovány osoby invalidní            

ve 3. stupni (osoby s těžším charakterem postižení), dále osoby s invaliditou 1. nebo 

2. stupně, a osoby zdravotně znevýhodněné (dále OZZ). Do této poslední kategorie 

OZZ se řadí taková osoba, jež má zachovánu schopnost výdělečné činnosti, 

nicméně jejíž nepříznivý zdravotní stav prakticky dlouhodobě omezuje  její 

schopnosti uplatnit se na pracovním trhu. Do této kategorie můžeme zpravidla 
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zařadit i většinu osob s Aspergerovým syndromem, konkrétní posouzení však vždy 

závisí na individuálním stavu této osoby a na jejím posouzení lékařskou 

posudkovou službou pověřenou úřadem práce.  

5.2 Zaměstnávání OZP a právní řád 

Hlavním trendem a zároveň problematikou v zaměstnávání osob s postižením               

je možnost práce na otevřeném pracovním trhu. Jednou z aktivit současné státní 

politiky zaměstnanosti je zabezpečení práva na zaměstnání, uplatňování aktivní 

politiky nezaměstnanosti a další opatření pro zaměstnávání fyzických osob              

se zdravotním postižením a dalších skupin fyzických osob, které mají ztížené 

postavení na trhu práce.  

V České republice má tato problematika oporu především v zákoně č. 435/2004 

Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon definuje fyzické 

osoby se zdravotním postižením a vytyčuje kritéria, za kterých je občan zařazován 

do skupiny občanů se zdravotním postižením, dále upravuje povinnosti 

zaměstnavatele při vytváření pracovních míst pro tyto osoby - motivuje 

zaměstnavatele buď tzv. pozitivními nástroji, kdy stát nabízí za zaměstnávání osob 

s postižením finanční výhody, anebo tzv. negativními nástroji, kdy určitým 

zaměstnavatelům zákon ukládá povinnost tyto osoby zaměstnávat, v opačném 

případě se alespoň podílet na podpoře aktivní politiky státu finančně.  

Tento zákon také stanovuje sankce za nedodržování zákonem daných podmínek 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Nejen osoba s postižením,                      

ale všechny mají dle § 20 zákona o zaměstnanosti právo na zprostředkování 

vhodného zaměstnání úřady práce. Vhodným zaměstnáním, pokud tento zákon 

nestanoví jinak, je zaměstnání, které odpovídá zdravotní způsobilosti fyzické osoby 

a pokud možno její kvalifikaci a schopnostem. 
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5.3 Ochrana práv osob s Aspergerovým syndromem 

Česká republika ve svých právních úpravách obsahuje antidiskriminační legislativu, 

která zaručuje ochranu před diskriminací osob z důvodu jejich postižení. Důležitým 

dokumentem je zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních 

prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů, jinak známý 

jako antidiskriminační zákon.
133

     

Každý občan má dle zákona právo na zaměstnání. Toto právo platí pro všechny, bez 

ohledu na zdravotní stav. Legislativa pamatuje na právní postih za diskriminaci,             

ke které by mohlo dojít i z důvodu postižení člověka. Zákon č. 262/2006 Sb., neboli 

zákoník práce, obsahuje v § 16 zásadu rovného zacházení i stejného odměňování. 

V pracovněprávních vztazích je zakázána jakákoli diskriminace z důvodu rasy, 

etnického původu, národnosti, pohlaví, těhotenství či mateřství, sexuální orientace, 

věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru. 

Rozdíly, kdy je rozdílné zacházení přípustné a kdy nepřípustné, stejně jako právní 

prostředky ochrany před diskriminací upravuje § 1-12 již zmíněného zákona                   

č. 198/2009 Sb. Podle zákona mají všichni občané se zdravotním postižením nárok 

na pracovní uplatnění, které je přiměřené jejich zdravotnímu stavu a pracovním 

schopnostem. Dle § 67 zákona o zaměstnanosti se fyzickým osobám se zdravotním 

postižením poskytuje zvýšená ochrana na trhu práce. 

Charta práv osob s autismem 

Tato všeobecně uznávaná charta si klade za cíl podporu a zákonné zakotvení 

základních práv a svobod osob s autismem s přihlédnutím k charakteru jejich 

postižení a zájmů. I zde jsou mezi zásadními body právo na odpovídající finanční 

příjem a právo na vhodné pracovní zařazení s náležitou přípravou na povolání. 
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 Kancelář veřejného ochránce práv. Veřejný ochránce práv [online]. 2008 [cit. 2011-04-13]. 

Antidiskriminační zákon. Dostupné z WWW: 

<http://www.ochrance.cz/diskriminace/antidiskriminacni-zakon/>. 
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5.4 Služby pro podporu osob s AS při procesu 

zaměstnávání 

V současné době je několik způsobů možnosti podpory při zaměstnávání pro osoby 

s postižením. Tyto služby poskytují úřady práce pod záštitou aktivní politiky 

zaměstnanosti, agentury či svépomocné skupiny a jsou určeny všem osobám, které 

jsou znevýhodněny na otevřeném trhu práce. Pro osoby s Aspergerovým 

syndromem, které nejsou schopny nebo z nějakého nemohou najít zaměstnání a pro 

něž není vhodná ani varianta samostatně výdělečné činnosti, jsou vhodnou 

nabídkou služby podporovaného zaměstnávání, chráněného pracovního místa                 

a pracovního uplatnění v chráněné dílně i další služby, zabývající se převážně 

přípravou osob se zdravotním postižením na zaměstnání. Mezi ně patří služby 

tréninkových pracovišť a sociálně terapeutických dílen či Job kluby svými tématy 

uzpůsobené pro osoby s Aspergerovým syndromem. Cílem těchto služeb je získání 

a udržení vhodného zaměstnání odpovídajícího kvalifikaci a zájmům jedince                   

s postižením. Princip zapojení uživatele služby do pracovního procesu napomáhá 

dalšímu rozvíjení pracovních schopností a využívá pozitivního psychosociálního 

účinku práce na osobnost člověka.
134

 Tyto služby zahrnují také poradenskou činnost 

zaměřenou na volbu povolání, teoretickou i praktickou přípravu pro zaměstnání, 

zprostředkování zaměstnání, udržení či změnu zaměstnání a podílí se na vytváření 

vhodných podmínek pro výkon zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti.  

5.4.1 Profesní poradenství 

Součástí širokého spektra oblastí poradenské činnosti je i profesně-kariérové 

poradenství, které se orientuje na pracovní problematiku – získání pracovního místa 

podle individuálních schopností a zájmu jedince. Lidé s AS mohou při hledání 

zaměstnání využít právě poradenských služeb. Předními cíli je v poradenské 

činnosti dosažení uživatelovy maximálně možné integrace do společenského 
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prostředí, dosažení žádoucí změny prostředí i individuálních cílů jedince.
135

              

Vždy se jedná o plánování zaměřené na osobu. Uživatel služby je právoplatným 

členem týmu a nejdůležitějším hlediskem je jeho individualita.  

Při pracovně-kariérovém poradenství jde především o upevnění a aktivizaci 

schopností zdravotně stabilizovaného uživatele při přípravě i při zaměstnání. 

Poradce uživateli pomáhá zorientovat se v jeho časových a organizačních 

možnostech a pracovních schopnostech, poskytuje poradenství při uplatňování práv 

a nároků při jednání na úřadech, poskytuje informace o možnostech přípravných 

kurzů či o zvládání vhodné zvládací strategie pro situace vyžadující jejich řešení. 

Při zaměstnávání tato služba poskytuje podporu udržitelnosti pracovní pozice, 

spokojenosti v pracovním procesu i zaměstnancovu ochranu, například před rizikem 

diskriminace či šikany na pracovišti. Poradce může zájemci o povolání s AS 

pomoci vyhnout se časným problémům. Těmito problémy bývá především 

nedostatečná vědomostní i praktická připravenost na úvodní pohovor                              

se zaměstnavatelem. Uživatelé také často naznají své možnosti a schopnosti, což 

bývá důsledek toho, že nebyli dostatečně obeznámeni o svém reálném zdravotním 

stavu a prognóze pro pracovní uplatnění. Poradce by se tak měl ujistit o vědomí 

uživatele o své osobě či zjistit jeho skutečný pracovní potenciál a schopnosti.            

Po celou dobu poskytování služby a poradenské činnosti je dán důraz především            

na vlastní aktivitu uživatele, který se musí nepodmínečně na programu podílet              

na prvním místě. V žádném případě by služba neměla být direktivní.
136

  

5.4.2 Sociálně terapeutické a tréninkové dílny 

Tato pracoviště jsou vhodná především pro osoby s AS, které ještě nejsou zcela 

připraveny k programu podporovaného zaměstnávání. Cílem tréninkových 

pracovišť je umožnit osobám s AS přechod do trvalého zaměstnání. Jedná se spíše             

o sociálně aktivizační službu. Uživatel se zde může naučit základním pracovním 

dovednostem, objevit svou motivaci k práci a ujasnit si, jaký typ práce mu jde                 
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a chtěl by ho dělat i v budoucnu. Fungují také jako jakýsi rozřazovací prvek, kde            

se dá určit vhodnost pokračování uživatele s AS v podporovaném zaměstnání            

či vhodnost zařazení spíše na chráněné pracoviště. Tréninkové pracoviště je vhodné 

také pro studenty posledních ročníků středních škol, na některých specializovaných 

školách je tréninková dílna zařazena i jako povinná praxe. Tímto způsobem se může 

značně urychlit možnost najít si zaměstnání po absolvování školy. Základní rozdíl 

mezi pracovní terapií a dalšími způsoby zaměstnávání je především                                 

v pracovněprávním vztahu. Při pracovní terapii je klient uživatelem sociální služby 

a za svou práci nepobírá mzdu – jeho pracovní uplatnění je zaměřeno především             

na léčebný efekt v oblasti rozvoje a procvičování.  

5.4.3 Job klub 

Také Job kluby jsou vhodné pro osoby s AS, které by rády našly zaměstnání. Tato 

služba je všeobecně poskytována úřady práce, pracovními agenturami                               

i svépomocnými skupinami pro osoby, které se snaží zorientovat na trhu práce                

a nalézt si zaměstnání. Cílem této aktivity je naučit se, jakým způsobem hledat, 

najít, získat a udržet si odpovídající zaměstnání.  

Toto skupinové poradenství se uskutečňuje formou skupinového poradenství 

rozděleného do několika kurzů. Každý kurz má své téma, kde se návštěvníci kurzu 

mohou dozvědět nové informace i naučit se konkrétní dovednosti. Tyto kurzy 

umožňují uživatelům pracovat v interaktivní skupině, kde si s ostatními účastníky 

mohou navzájem předávat své zkušenosti a názory, skupina má funkci i jako zpětná 

vazba.
137

 Po několik pravidelných sezení zde uživatelé pracují na rozvoji svých 

teoretických znalostí a informovanosti, orientaci v problémech a schopnosti                     

a připravenosti k jejich samostatnému řešení, na praktických dovednostech 

souvisejících s problematikou zaměstnávání. Při praktických sezeních probíhá 

nácvik například hledání vhodných inzerátů, vyplňování dotazníků či telefonického 

kontaktování zaměstnavatele. V rámci sezení si uživatelé mohou vylepšit                        

i sebeprezentaci, pracovat na svém osobním i duchovním růstu, posílit sebevědomí 
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a naučit se zvládat stresové situace spojené s nezaměstnaností. Celková teoretická             

a praktická připravenost napomáhá osobám s AS k získání sebejistoty při hledání            

a získávání práce.  

       Job klub je ideální zejména pro studenty posledních ročníků středních škol               

s AS, kteří zde získají teoretické i praktické základy potřebné k pozdějšímu hledání 

svého uplatnění a napomáhá minimalizovat trvání období mezi ukončením školní 

docházky a získáním zaměstnání. V současné době navštěvuje Job kluby menší 

množství klientů, jak osob nad 30 let, tak i studentů. Podle slov Mgr. Gnanové je to 

především z důvodu relativně pozdní oficiální diagnostiky poruch autistického 

spektra. Očekává se, že první velkou vlnou budou právě dospívající generace 

středoškoláků, u kterých je již diagnóza AS provedena.
138

  

Některé Job kluby také navazují na službu podporovaného zaměstnání, tak jako ty       

v sociálně rehabilitačním středisku APLA. Sezení jsou určena především pro bývalé 

uživatele podporovaného zaměstnávání, kteří práci našli, případně stále hledají. 

Zpravidla jednou za půl roku mohou uživatelé přijít na skupinové sezení,                     

kde mohou sdílet zážitky, myšlenky a cenné informace s ostatními účastníky a je 

zde také prostor pro řešení praktických pracovních problémů . Díky skupinové 

interakci tak o svém problému mohou mluvit nejen s odborníky, ale i konfrontovat 

zkušenosti své s těmi ostatních členů. Často lidé s AS potřebují podporu a radu              

s praktickými pracovními problémy a potížemi. Díky skupinové interakci tak                

o dílčím problému mohou mluvit nejen s odborníky, ale i získat zkušenosti 

ostatních členů. 

Jak uvedla Mgr. Gnanová, zaměstnané osoby s AS nejčastěji trápí otázka zpětné 

vazby. Často jim v zaměstnání chybí odezva a ujištění, zda-li svou práci vykonávají 

dobře, neví, jak si stojí u zaměstnavatele. Je to z důvodu jejich neschopnosti 

prakticky pochopit zaměstnavatelovy náznaky, emoce a pozadí jeho jednání.
139

 

Není divu, že pokud k nim zaměstnavatel již od začátku nepřistupuje přímo a není 
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dostatečně informován o nutnosti této zpětné vazby, že jsou často uživatelé                   

se správností své odváděné práce nejistí.  

5.4.4 Chráněné pracovní místo a chránění pracovní dílna 

Pokud je zaměstnání na standardním pracovním místě z nějakého důvodu nemožné, 

jsou zde dostupné i jiné pracovní příležitosti. Pro některé osoby s AS je vhodné 

zaměstnávání v chráněných pracovních dílnách a na chráněných pracovních 

místech. Úprava této problematiky je obsažena v § 75 - 77 zákona o zaměstnanosti. 

Při zaměstnávání na chráněném pracovním místě i v chráněné pracovní dílně se zde 

již jedná o klasický vztah zaměstnanec-zaměstnavatel a za jeho práci mu náleží 

mzda.
140

 

5.4.4.1 Chráněné pracovní místo 

Pro osoby s Aspergerovým syndromem, které potřebují podporu při získávání 

vhodné pracovní pozice, je zde možnost chráněného pracovního místa. Chráněné 

pracovní místo je takové pracovní místo, které je dle § 75 zákona o zaměstnanosti 

zřízené nebo vyhrazené zaměstnavatelem pro osobu se zdravotním postižením,             

a to na základě dohody s úřadem práce. Toto chráněné místo musí být poskytováno 

minimálně po dobu 24 měsíců a může se jednat i o pracovní místo v domácnosti 

osoby s postižením. Na toto vyhrazené pracovní místo je možné čerpat finanční 

příspěvek na jeho zřízení a na částečný provoz.  

5.4.4.2 Chráněná pracovní dílna  

Pro osoby s Aspergerovým syndromem je další možností zaměstnání v chráněné 

pracovní dílně. Práce zde probíhá v menších kolektivech pracovníků ve zkráceném 

úvazku. Chráněné dílny se zaměřují na rozvoj pracovních dovedností i na pomoc při 

sebeobslužných činnostech.
141

 Kromě různých dovedností se zde lidé naučí 

pracovnímu procesu a upraví své pracovní návyky, což jim může v budoucnu 
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pomoci najít a hlavně si udržet zaměstnání. Provozovatelem jsou právnické                    

či fyzické osoby po dohodě s úřadem práce a financování bývá z několika zdrojů.  

 Zaměstnání probíhá na základě klasického pracovněprávního vztahu, 

zaměstnancům náleží za odvedenou práci mzda, i když jsou chráněné dílny pro 

osoby s postižením především pracovní aktivitou, jejíž cílem není výdělek,                  

ale pracovní a sociální rehabilitace. Přínos chráněných dílen je především 

psychologický, výchovný, sociální a rehabilitační. Zároveň je důležité,                  

aby si i provozovatel chráněné dílny uvědomil, že pravděpodobnost ziskovosti              

je téměř nereálná a tudíž nevhodná pro podnikatelské záměry. Za úspěch lze již 

považovat návratnost vložených nákladů. Případný zisk je určen ke krytí dalších 

nákladů.
142

 Chráněné dílny by se měly především snažit, aby práce jejich 

pracovníků byla smysluplná a aby produkce dílen byla užitečná a tedy prodejná.
143

 

5.4.5 Podporované zaměstnávání 

Další službou, která je vhodná pro osoby s Aspergerovým syndromem, je služba 

podporovaného zaměstnávání, jenž je určena těm osobám, které hledají klasické 

placené zaměstnání v běžném pracovním prostředí. Možnost zaměstnání 

v podporovaném zaměstnání by mělo být podle Novosáda (2009) při podpoře 

zaměstnávání vždy první volbou. Podle Komendové (2009) dlouhodobé pracovní 

umístění v chráněných dílnách či u zaměstnavatelů specializujících                            

se na zaměstnávání osob s postižením může vést k snižování možnosti zaměstnání 

na otevřeném pracovním trhu a nepřispívá k integraci do společnosti.
144

               

Proto se o možnosti podporovaného zaměstnávání zmíním trochu podrobněji. 

Podporované zaměstnávání je sociálně aktivizační služba, která je v ČR 

poskytována od roku 1995. Cílem podporovaného zaměstnávání je vyrovnat 

příležitosti pro pracovní uplatnění pro osoby, které jsou znevýhodněny                           
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na otevřeném trhu práce, které mají skutečný zájem v budoucnosti pracovat. Jedná 

se o časově omezenou službu, která v rámci stanovaného limitu svým uživatelům 

napomáhá nejen s přípravou na zaměstnání a s pomocí při výběru pracovního místa 

v kolektivu lidí bez postižení, ale kontinuálně situaci řeší také na pracovišti po 

nástupu do zaměstnání. Standardně se služba poskytuje po dobu 2 let, je zde však 

možnost prodloužení o jeden rok. V rámci podpory je poskytován systém zajišťující 

zpětnou vazbu, který dlouhodobě sleduje spokojenost uživatele i zaměstnavatele.           

Je důležité, aby byl uživatel schopen si svou práci udržet. Služba mu pomáhá posílit 

pracovní návyky a motivací k dalšímu profesnímu rozvoji. Tato služba napomáhá 

uživatelům s AS k zvýšení tolik potřebné soběstačnosti a samostatnosti. Zajišťuje 

možnost rozhodovat o vlastním pracovním uplatnění. Vyškolený pracovní tým 

zajišťuje poradenství i individuální konzultace, doprovázení, zastupování i pracovní 

asistenci. Zároveň tento tým také představuje díky potřebné podpoře důležité 

pojítko mezi osobou s postižením a zaměstnavatelem. Nejen osoba s postižením, ale 

i zaměstnavatel je uživatelem této služby. Pro zaměstnavatele představuje tato 

služba podporu související s přijetím uživatele do zaměstnání. Je zde nabízena 

například pomoc s nabytou administrativou, s úpravou místa a pracovní náplně, 

s úpravou prostředí a s motivací zaměstnavatele a ostatních pracovníků. 

Podporované zaměstnávání u nás vychází ze shodného zahraničního konceptu, pro 

potřeby osob s autismem je metodické vyškolení přizpůsobeno pro jejich potřeby. 

K zařazení zájemce s AS do programu podporovaného zaměstnávání je kritériem 

jeho nedostatečná schopnost či nemožnost uplatnit se na otevřeném trhu práce bez 

pomoci. Dalším neméně důležitým kritériem je jeho vlastní zájem o dlouhodobé 

zaměstnání, vůle a ochota průběžně zvyšovat úroveň svých dovedností a schopnost 

dodržovat předem daná pravidla a závazky. Mezi zájemcem a pracovním 

konzultantem se uzavírá smlouva, při jejímž sepisování je nutná aktivita obou 

subjektů a podmínky a závazky této smlouvy musí být zájemci srozumitelné.
145

 

Nácvik konkrétních dovedností probíhá individuálně podle potřeb uživatele, 

například v již zmíněném Job klubu. I pro uživatele, kteří mají zájem službu využít 

                                                 
145

 (Bělohlávková, 2008, s. 13) 



68 

 

opakovaně, zde tato možnost existuje, a to pokud je to v zájmu zachování nebo 

získání nového zaměstnání. Na konci období se s uživatelem stanoví závěrečný 

plán, kde se přesně po dohodě určí, za jakých podmínek se může uživatel                       

i zaměstnavatel na službu v budoucnu obrátit. 

 Kritéria podporovaného pracovního místa 

Podporované zaměstnávání poskytnuté zaměstnavatelem vybírá uživatel s pomocí 

poskytovatele služby podle určitých kritérií. Pracovní místo by mělo mít především 

stabilní charakter - pokud zaměstnavatel toto pracovní místo nabízí, měl                       

by uživateli zajistit dlouhodobější možnost spolupráce, neboť hledání pracovního 

místa je často zdlouhavé a nejen časově náročné. Do tohoto procesu se aktivně 

zapojuje několik osob včetně uživatele a ve výsledku by toto úsilí mohl 

zaměstnavatel zmařit. Člověk s AS by se jistojistě mohl cítit zmaten a frustrován 

skutečností, že jeho pracovní místo bylo zrušeno, ačkoli svou práci vykonával 

dobře. Další důležitou skutečností je možnost přizpůsobit pracovní místo 

uživatelovým potřebám a schopnostem, a to jak  po stránce velikosti pracovního 

úvazku, nároků či rovnosti podmínek, tak i respektováním individuálních specifik a 

uspokojováním seberealizačních potřeb. Neméně důležitou podmínku pro uživatele 

podporovaného zaměstnávání by měla být možnost sociálního uplatnění. Uživatel 

s poruchou autistického spektra by možná podotkl, že by mu spíše vyhovovalo 

nebýt v kontaktu s pracovním kolektivem vůbec, což je samozřejmé vzhledem 

k faktu, že sociální interakce s novými lidmi ho může často vyvádět z míry. 

Z hlediska úspěšné pracovní  a sociální rehabilitace by tu však tato možnost 

rozhodně neměla chybět. I pro člověka s AS se stanou  „noví a nepředvídatelní lidé“ 

po čase známými osobami, kteří ho již nebudou tolik znejišťovat. Nepochybně je 

zde potřeba zajistit, aby tuto osobu tato interakce neznepokojovala natolik, aby 

nebyl schopen uspokojivě odvádět svou práci a tato skutečnost by mu činila větší 

než únosné množství potíží. Zejména pro uživatele s AS tato možnost napomáhá 

k jeho celoživotnímu procesu učení a snaze se adaptovat většinové společnosti, ze 

které pro něj tak jako tak není během jeho života zcela úniku. 
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6 Některé současné problémy zaměstnávání osob s 

AS v ČR 

Lidé se zdravotním postižením patří na trhu práce k jedné z nejohroženějších 

skupin. Důvodem, proč uvádím tuto problematiku nejprve v širším kontextu 

zdravotního postižení, je již zmíněný fakt, že ani legislativa vyloženě neizoluje 

oblast zaměstnávání osob s AS od osob s jiným druhem zdravotního postižení.  

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením na otevřeném trhu práce je dle 

anotace Diverzity pro OZP v České republice stále problematickou záležitostí. „Jak 

vyplývá z oficiálního šetření provedeného Českým statistickým úřadem v průběhu 

roku 2008, z průzkumů Národní rady zdravotně postižených občanů ČR, dalších 

oficiálních dokumentů i z praktických zkušeností žadatele a partnerů, je situace              

v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR neuspokojivá.“
146

     

Podle Šišky (2009) patří naopak Česká republika mezi země s nejvyšším podílem 

osob se zdravotním postižením v běžném zaměstnání.
147

  

 Zákon o zaměstnanosti se snaží řešit možnost zaměstnávání osob s postižením                

a některým zaměstnavatelům buď přikládá povinnost podílet se, ať již přímo                   

či nepřímo, na zaměstnávání a zároveň nabízí finanční výhody při realizaci 

zaměstnávání těchto osob. Většina soukromých zaměstnavatelů však v praxi 

upřednostňuje uhrazení finančních sankcí před zaměstnáním OZP, jelikož je pro             

ně tato možnost nejméně nákladná. Oproti tomu dle průzkumu Národní rady osob 

se zdravotním postižením se ukazuje, že většina ministerstev, regionálních                       

a obecních orgánů plní své povinnosti dané ze zákona a míra zaměstnávání osob 

s postižením na pracovních pozicích veřejné správy má tendenci vzrůstat. Důvodem 

je, že pouze několik málo institucí ze státního sektoru upřednostňuje přímý odvod 

financí před alternativou přímé (zaměstnáním) či nepřímé                                   
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(například odběrem produktů) podpory zaměstnávání osob s postižením.
148

                     

Je zde tedy rozdíl mezi způsobem plnění zákonem daných povinností státním               

a soukromým sektorem. Pro maximální možnou zaměstnanost osob s postižením 

snaha převážně státního sektoru nestačí. I soukromí zaměstnavatelé mají v rukou 

potenciál rozvoje zaměstnávání osob s postižením – v současné době se můžeme 

doslechnout o moderním pojmu „společenská odpovědnost firem“.
149

 Toto označení 

vychází z teorie, že firma by nemusela pouze pracovat na ekonomických cílech, ale 

mohla by se dobrovolně stát „společensky odpovědnou“. Důležitou věcí, kterou by 

si měly firmy uvědomit, že mohou významnou měrou ovlivnit své okolí – své 

pracovníky a jejich kvalitu života i společnost jako celek. Těmito výhodami mohou 

ve finále využít další skrytý potenciál. Taková firma může být vnímána jako solidní 

partner a to je důležitá skutečnost pro dlouhodobé udržení firmy a také cesta, jak 

pozitivně ovlivnit svůj úspěch. Podle anotace projektu Diverzita pro OZP                       

se postupně v jiných zemích EU a v USA daří problematiku zaměstnanosti osob 

s postižením řešit daří, také například díky tzv. principům Diversity 

Managementu.
150

 Projekt Diverzita pro OZP je v současné době obdobou této snahy 

u nás. Tento projekt je však bohužel momentálně určen pouze pro osoby s jiným 

druhem postižení, než jsou poruchy autistického spektra, což je velká škoda, 

vzhledem k tomu, že lidé s AS jsou také plnohodnotnými pracovními silami.                

Dle Howlin je potřebné vytvářet vhodné podmínky pro pracovní uplatnění všech 

postižených, bez ohledu na hloubku a druh jejich postižení.
151
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Překvapivé je, že ani zaměstnávání osob s autismem v chráněných dílnách není 

ideální. Podle slov Mgr. Gnanové tyto dílny přednostně zaměstnávají raději osoby 

s jiným typem zdravotního postižení.
152

  

Politika zaměstnanosti by se do budoucna měla dle Novosada (2009) zaměřit na to, 

aby se pro zaměstnavatele zvýšila vůle a možnost vytvářet pracovní místa, aby               

se zabezpečilo maximální využití nadání a schopností lidí s handicapem.
153

 Protože 

tržní ekonomika není založena na solidaritě, ale na maximalizaci zisků                            

při minimalizaci nákladů a ztrát, pokud v praxi již soukromý zaměstnavatel osobu 

s postižením skutečně zaměstnává, většinou tak jedná právě z povinnosti, případně 

kvůli benefitům vyplývajícím ze zákona. Je předvídatelné, že zaměstnavatel                  

dá přednost zdravému zaměstnanci, u něhož se předpokládá vyšší produktivita 

práce a kterému nebude muset přizpůsobovat pracovní podmínky ani pracovní 

prostředí. Zaměstnávání osob s postižením s sebou často nese jisté specifické 

náležitosti navíc, jako jsou například již zmíněné úpravy pracovního prostředí                   

a podmínek, zvýšená administrativa, přizpůsobení nároků, delší doba zapracování či 

možnost snížené efektivity práce. Problematika autismu v ČR je relativně novější, 

není proto divu, že jsou potenciální zaměstnavatelé znalí pouze například všeobecně 

rozšířených klišé a stereotypů o autismu či nemají vůbec žádné informace. Potom 

mohou mít ze zaměstnání takového člověka oprávněné, nýbrž v mnoha případech 

zbytečné obavy. I podle průzkumu projektu Diverzita pro OZP se ukazuje,                     

že zaměstnavatelé jsou často nedostatečně informováni o druzích zdravotních 

postižení a specificích, jež především  pro zaměstnání z těchto postižení 

vyplývají.
154

 Všeobecná informovanost je dle Thorové (2006) zásadním krokem 

k účinné pomoci. Stále zde chybí dostatečné povědomí o schopnostech pracovníků 

s AS a jejich přínosech. Podle slov vedoucí střediska sociální rehabilitace APLA 

zaměstnavatelé upřednostňují zaměstnat osobu s jiným typem postižení, než je AS, 

pokud se rozhodnou zaměstnávat osobu se zdravotním postižením.                     
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Důvodem, proč je tomu možná tak je fakt, že společnost často vnímá jedince 

s lehčím, nezjevným postižením s menším pochopením. Nároky kladené na osoby, 

na nichž je jejich postižení zjevné, jsou zpravidla menší než na osoby, které mají 

alespoň nějaké vzdělání.
155

  

Podle Čadilové (2006) je z hlediska dlouhodobé perspektivy potřeba větší 

legislativní a sociální opora státu pro vznik podporovaných pracovních míst. Hlavní 

úlohu by při tom měl mít větší podíl aktivity úřadů práce a podpora vzniku dalších 

agentur. S touto problematikou je také úzce spojená nutnost zkvalitnění a otevření 

možností předchozího specializovaného vzdělání. Čadilová také zmiňuje nedostatek 

odborných institucí a nedostatky v jejich fungování. V současné době stále není 

zastoupení poskytovatelů například podporovaného zaměstnání ve všech krajích 

v ČR, kteří by byli schopni uspokojit do budoucna zvyšující se poptávku 

vycházející ze současného trendu. Také podle Šišky (2009) by se měla také vláda 

zaměřit na rozšíření možností a větší dostupnost služeb pro podporu 

zaměstnávání.
156

 

Pokud se zaměříme konkrétně na problematiku zaměstnávání osob s AS, kteří mají 

zpravidla zachovaný intelekt, komunikační schopnosti a plnou hybnost, pak 

můžeme říci, že jejich cesta k zaměstnání není překvapivě o nic jednodušší, než lidí 

s jinými druhy postižení. Podle Čadilové (2006) je problematika zaměstnávání                 

a pracovního uplatnění jedním ze současných nejzásadnějších problémů v životě 

člověka s AS. Tento fakt je úzce spojen s přáním být v maximální míře soběstačný            

a nezávislý. Mnoho dospělých doposud nemá správnou nebo žádnou diagnózu. 

Většina současných dospělých osob nebyla nikdy hodnocena podle speciálních 

psychoedukačních profilů. Tuto situaci komplikuje fakt, že pro dospělého člověka 

s autismem zde bohužel zatím není žádná oficiální podpora. Některé osoby 

s poruchami autistického spektra mají v ČR v současné době možnost získat 

invalidní důchod. V teoretické rovině by měla být specifika těchto osob v legislativě 
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ošetřena, ale tak jako u ostatních druhů postižení, i zde ve finále vždy hraje roli 

uvážení posudkové komise podle přežívajících administrativních „tabulek“.
157

 

Autismus navíc v celé legislativě MPSV uveden není. V těchto případech se 

postupuje porovnáním s jinou diagnózou. Diagnóza typu poruchy autistického 

spektra se přirovnává k „těžkým poruchám orientace a komunikace“. Posudkový 

lékař musí tedy velice podrobně popisovat konkrétní aspekty poruchy osoby 

s postižením.
158

 Tímto způsobem se v praxi může stát a stává se, že určování výše 

invalidního důchodu podle taxativně určených diagnóz neodpovídá současným 

potřebám osoby s postižením a nehodnotí veškerá individuální kritéria možnosti 

reálného zaměstnání postiženého a jeho omezené možnosti. Dostatečná 

kvalifikovanost, zkušenosti a přístup posudkové komise pro relevantní posudek 

proto hrají velkou roli. Při žádosti o invalidní důchod u osoby s formou autismu je 

nutná také zpráva od psychiatra, který má možnost důkladněji prozkoumat 

opravdové schopnosti postiženého. Proto je do budoucna důležité jasné nastavení 

pravidel a zkvalitnění dostupnosti pro přiznávání výhod, na které by měly mít 

některé osoby s AS nárok.
159

 Jak řekla vedoucí střediska sociální rehabilitace 

APLA, velkým problémem je také nedostatečná specializace a nepřipravenost úřadů 

práce připravovat a hledat přímo osobám s AS pracovní uplatnění. Je také nutné 

zvýšit počet vyškolených pracovníků a vytvoření profesionálních týmů.
160

 Také 

podle Šišky (2009) je zde nedostatek multidisciplinárních profesionálních týmů, aby 

služby byly ušité tzv.  „na míru“ svým uživatelům. 
161

 Je tedy potřeba nejen 

finanční, ale i odborné podpory - uspokojivý stav je tedy věcí nejen politiky                     

a podpory státních orgánů, ale i věcí profesionálů.
162
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Závěr 

Cílem mé práce bylo vymezit základní specifika Aspergerova syndromu                          

u dospělého člověka a zjistit, jakým způsobem může Aspergerův syndrom                        

u dospělých osob ovlivňovat proces cesty k získání zaměstnání.  

Aspergerův syndrom se u dospělého člověka projevuje převážně deficity                        

v interpersonální a nonverbální komunikaci, v sociální interakci a specifiky 

v chápání věcí kolem sebe, v myšlení a v neposlední řadě v chování, mohou se 

objevit také dyspraktické vady. Tento syndrom však postihuje každou osobu 

rozdílně, v rozdílných oblastech a v rozdílných stupních. Tito lidé jsou 

individualitami se svým jedinečným složení zájmů, schopností, talentu, dovedností 

a také s různou mírou symptomů. Intelekt, který napomáhá k získání vzdělání                  

a úrovně sebeobslužných dovedností těchto lidí bývá zpravidla zachován, samotný 

však  pro schopnost samostatného života v dospělosti nestačí. Míra potřebné 

pomoci je rozdílná a dosažené výsledky se u různých osob s Aspergerovým 

syndromem mohou velmi lišit.  

Možnost pracovního uplatnění je pro člověka s Aspergerovým syndromem stejně 

tak významná, jako pro jakéhokoli jiného člověka. Práce má pro jedince s AS 

kromě ekonomické významnosti také mnoho dalších důležitých hodnot, jako je 

možnost seberealizace, pracovního a společenského uznání. Práce s sebou nese také 

estetický, kulturní, socializační  i relaxační význam a potenciál tvořivosti a rozvoje 

sebe sama. Nezaměstnanost může u člověka s Aspergerovým syndromem vést 

k pocitům méněcennosti a izolace od okolního světa i k neuspokojivé finanční 

situaci. 

Při samotné přípravě na zaměstnávání je důležité, aby si tento uchazeč o zaměstnání 

určil svá přání i představy, své slabé i silné stránky, své limity i své přednosti. S tím 

mu mohou také pomoci lidé z jeho nejbližšího okolí, kteří ho době znají.                      

Při přípravě se velmi uplatňují přípravné kurzy a poradenství, které uživatele 
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podpoří nejen v nácviku praktických dovedností, ale pomohou                                        

s individuálním určením vhodného místa. 

Při určování vhodné pracovní pozice by si měl člověk s AS nejprve vytvořit jasnou 

představu o konkrétním zaměstnání, o které by měl zájem. Volba vhodného 

povolání by měla propojovat jedincovy zájmy, představy, znalosti i dovednosti tak, 

aby jeho pracovní pozice umožňovala vyniknout jeho přednostem a zbytečně 

neupozorňovala na jeho slabosti. Samotné hledání práce je pro člověka s AS může 

znamenat velké psychické vypětí. S hledáním zaměstnání se objevují nové 

skutečnosti, se kterými se člověk s AS musí vyrovnat. Nácvikem může také člověku 

s AS pomoci některá ze služeb či alespoň jeho rodina. Při přijímacím řízení bývá 

důležitou otázkou pro člověka s Aspergerovým syndromem to, zda-li má svému 

budoucímu zaměstnavateli tento fakt sdělit, obzvláště, není-li toto postižení tolik 

viditelné. Názory odborníků se liší, konečné rozhodnutí je však vždy pouze a jen na 

jedinci s postižením. V případě sdělení této diagnózy může zaměstnavatel svému 

zaměstnanci s AS přizpůsobit jak samotné podmínky při přijímacím řízení, tak                   

i budoucí podmínky na pracovišti.  

Z praktického hlediska zaměstnávání osob s Aspergerovým syndromem                         

se v zaměstnání může objevit několik specifických problémů. Zde se jeví jako 

nejúčinnější prostředek k prevenci těchto potíží způsobených zaměstnancovou 

poruchou autistického spektra včasná a dostatečná informovanost o stavu 

zaměstnance nejen pro zaměstnavatele, ale i pro ostatní pracovníky. Samotné přijetí 

zaměstnance s Aspergerovým syndromem může pro zaměstnavatele znamenat jisté 

výhody i nevýhody – vždy záleží na tom, za jakou stranu se jeho přednosti a potíže 

uchopí. Pokud zaměstnavatel bude trpělivý, pro svého zaměstnance zvolí správnou 

pracovní pozici, vytvoří mu příznivé pracovní prostředí a přizpůsobí podmínky             

na pracovišti na míru svému zaměstnanci, některé nedostatky tohoto zaměstnance je 

možné zastínit jeho přednostmi. Při úpravě pracovního prostředí je třeba dbát                

na uzpůsobení pracovní doby a pracovního prostředí, na úpravu komunikace s tímto 

zaměstnancem, dát důraz na správné zadávání pracovních informací, správně tohoto 

zaměstnance motivovat a dostatečně často a jasně mu podávat zpětnou vazbu, 

přizpůsobit podmínky tak, aby docházelo k minimu změn či včas informovat                    
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o těchto změnách, v neposlední řadě dbát o pozitivní pracovní klima mezi 

zaměstnanci. Pokud zaměstnanec s AS dělá práci, která ho baví, která mu jde                 

a která ho uspokojuje, navíc v příznivém pracovním prostředí, velmi se zvyšuje 

pravděpodobnost jeho dlouhodobého udržení si pracovního místa a spokojenost 

jeho i jeho zaměstnavatele. Pokud dá zaměstnavatel tomuto zaměstnanci na učení 

nových věcí dostatek času, může získat velmi kvalitního zaměstnance. 

Dále jsem se zajímala o problematiku zaměstnávání osob s Aspergerovým 

syndromem po legislativní stránce i z hlediska některých současných možností 

podpory. Podpora zaměstnávání dospělých osob s Aspergerovým syndromem                

je v současné době v legislativě ukotvena zejména pod zákonem č. 435/2004 Sb.,            

o zaměstnanosti, ve znění pozdější předpisů. Zde však není problematika osob 

s poruchami autistického spektra přímo zmíněna, osoba s Aspergerovým 

syndromem zde vystupuje jako osoba s postižením. Tento zákon má za úkol 

především motivovat zaměstnavatele k zaměstnávání osob s postižením, v opačném 

případě alespoň ukládá povinnost se na zaměstnávání těchto osob podílet alespoň 

nepřímo. Opatření proti diskriminaci osob s postižením všeobecně obsahuje zákon 

č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před 

diskriminací a o změně některých zákonů. Aktivní politika zaměstnanosti i další 

způsoby podpory přispívá k zaměstnávání těchto osob pomocí několika typů služeb. 

Pro osoby s Aspergerovým syndromem jsou při cestě k zaměstnávání vhodné 

služby například odborného profesního poradenství, pracovní rehabilitace, sociálně-

terapeutických a tréninkových dílen či Job klubů. Při zaměstnávání v běžném 

pracovním prostředí se uplatňují služby podporovaného zaměstnávání. Pokud není 

člověk s AS z nějakého důvodu schopen najít místo na otevřeném pracovním trhu                

či v běžném pracovním prostředí, vhodnými alternativami jsou chráněné pracovní 

místo a místo v chráněných pracovních dílnách. 

Závěrem jsem shrnula některé současné problémy zaměstnanosti osob                      

s Aspergerovým syndromem. Všeobecně se dá říci, že stát se snaží legislativně 

ošetřit podporu při zaměstnávání těchto osob a motivovat pozitivními i negativními 

nástroji soukromé zaměstnavatele, v praxi však ani tato snaha zřejmě nedostačuje. 

Zaměstnanost osob s postižením zaměstnaných ve státním sektoru má tendenci 
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stoupat, zatímco soukromí zaměstnavatelé upřednostňují před přímým 

zaměstnáváním těchto lidí alternativní odvod finančních prostředků. Navíc, ačkoli 

existuje v ČR síť pomoci a podpory pro tyto osoby, stále není dostatečně rozšířena 

natolik, aby mohla kapacitně i individuálně pojmout všechny potřebné. Proto je zde 

nutná větší vůle a spolupráce státního i nestátního sektoru s potenciálními 

zaměstnavateli a jejich motivace k zaměstnávání osob s postižením, včetně těch s 

Aspergerovým syndromem.  Důležitým úkolem se zdá být osvěta potenciálních 

zaměstnavatelů, aby byli dostatečně informovaní o specificích i výhodách 

zaměstnávání osob s AS. Potenciální zaměstnavatelé by měli být informováni                          

o tom, že pokud budou respektovat specifika víceméně nenáročných doporučených 

opatření, mohou s osobou s AS získat velmi kvalitního, pracovitého                                   

a důvěryhodného zaměstnance. 

V této práci bylo mnou vytyčených cílů dosaženo. 

Tato práce může laickému i odbornému čtenáři (například speciálnímu pedagogovi, 

pracovnímu asistentovi pracovníku v poradenských službách nebo sociálnímu 

pracovníkovi) pomoci přiblížit specifika projevů Aspergerova syndromu 

v dospělosti a zorientovat se v problematice zaměstnávání osob s Aspergerovým 

syndromem v teoretické i v praktické rovině. Pro potenciální zaměstnavatele osob 

s AS tato práce může přinášet nové poznatky o potížích i přednostech tohoto 

pracovníka a nastiňuje možnosti, jak tomuto zaměstnanci přizpůsobit pracoviště i 

jeho práci pro minimalizaci rizik a potíží a maximalizaci úspěchu. 
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