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možnosti zapojení osob s lehkým mentálním postižením do pracovního procesu 

a pravidla pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením na otevřeném trhu 

práce. V bakalářské práci je použit empiricko - analytický přístup, komparace 

a polostrukturovaný rozhovor.  Z výsledků šetření vyplývá, že v dané společnosti 

není vzhledem k obsazovaným pozicím možné osobu s lehkým mentálním 

postižením zaměstnat, nicméně by bylo možné jí ve firmě zajistit praxi. 

V doporučení bylo poukázáno na potřebu vytvoření strategie zaměstnávání osob 

s postižením a dalších opatření s tím souvisejících.  
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1. ÚVOD 

 

Potřeba bezpečí a jistoty je podle A. Maslowa v hierarchii potřeb řazena hned 

za základní fyziologické potřeby. V naší společnosti je tato jistota chápána jako 

zajištění stabilního příjmu získaného prostřednictvím různých forem zaměstnávání 

(zaměstnanecký poměr, podnikání apod.) či z jiných zdrojů. Očekává se, že se 

většina lidí v produktivním věku nějakým způsobem zapojí do pracovního procesu. 

Každý člověk chce mít pocit, že někam patří a že něco dokáže, a proto se snaží 

toto očekávání plnit. Někteří jsou v tomto ohledu úspěšnější než jiní, protože 

orientovat se a umět se prosadit na našem složitém trhu práce není nic 

jednoduchého. Pokud mají štěstí, podaří se jim získat uznání za dobře odvedenou 

práci a realizovat své představy a skutečně využít svých schopností a dovedností, 

což uspokojí potřeby ještě vyšší. 

V době, kdy většinu manuální práce provádějí stroje, lidí s manuálními 

dovednostmi ubylo a počet nabízených pracovních pozic závisí na udržení 

poptávky po produktech a službách, jejichž potřeba je značně diskutabilní, je těžké 

najít uplatnění, které by odpovídalo schopnostem, dovednostem a možnostem 

jednotlivých osob. Požadavky na zaměstnance se neustále mění, což vyžaduje 

velkou flexibilitu, psychickou odolnost a chuť se učit novým věcem. Pokud se toto 

dlouhodobě nedaří, ačkoli je vynakládána velká snaha, negativně se to projeví jak 

na psychickém stavu jedince a jeho sebevědomí, ale také v jeho soukromém 

životě.  

Ještě složitější situace nastává, pokud má osoba určitá zdravotní či jiná omezení, 

která jí komplikují možnost úspěšně konkurovat ostatním. Pro tyto osoby znamená 

zaměstnání důležitý krok k větší samostatnosti a nezávislosti. Při výběru 

zaměstnanců jsou mnohdy důležité detaily jako prezentace vlastní osoby, 

sebevědomí a umění komunikace. Potřebné dovednosti má více kandidátů, 

ale o úspěchu rozhodne dojem, jaký uchazeč udělá. Ten může být poznamenán 

nervozitou a obavou, že dané úkoly nezvládne. Pokud nemá důvěru v sebe, 

ostatní zřejmě nepřesvědčí, že vše zvládne. Pokud personalista nemá v této 

oblasti zkušenosti, může se pohovor stát nepříjemnou záležitostí pro obě strany.   
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Často narážíme na skutečnost, že na pracovním trhu stále ještě nejsou příliš 

obvyklé částečné pracovní úvazky a sdílená pracovní místa, která by umožnila 

osobám, které z různých důvodů nemohou pracovat osm hodin denně, více 

se zapojit. Dlouhá pracovní doba znamená nadměrnou zátěž, která často 

vyústí  odchodem zaměstnance, který není schopný ji dlouhodobě vydržet.  

Podmínky pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením řeší mnohá opatření, 

která mají podpořit jejich uplatnění na pracovním trhu na inzerovaných pracovních 

místech, chráněných pracovních místech, případně v chráněných dílnách. 

Nicméně kvalitních informací není mnoho. Politika zaměstnanosti je pak v mnoha 

ohledech neúspěšná, a tak často musíme spoléhat na chuť jednotlivců 

či společností se věcí zabývat a vytvořit fungující řešení. Pouhé investice 

do podpory a různých dotací nevyřeší vše, pokud není na čem stavět.  

IT prostředí je jedno z nejsložitějších a nejrychleji se měnících na pracovním trhu, 

a proto se domnívám, že je možné daná zjištění využít i pro další sektory na trhu. 

Tato bakalářská práce je  zaměřená na zaměstnávání lehce mentálně postižených 

osob v  prostředí konkrétní IT společnosti, kde je možné na základě zjištěných 

skutečností ověřit, jaké jsou možnosti zaměstnávání této skupiny osob a jaké 

překážky brání v dané oblasti úspěchu. Tak mohou být formulována doporučení 

vhodná pro tuto společnost a jí podobné. Zjištěné skutečnosti mohou pomoci 

získat jiný pohled na tuto problematiku, který lze využít k přípravě opatření 

na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.    
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2. CÍLE 

 

Zaměstnávání osob s lehkým mentálním postižením je palčivým problémem jak 

pro uchazeče o zaměstnání, kteří jsou na otevřeném trhu práce oproti ostatním 

v nevýhodě, tak pro zaměstnavatele, kteří řeší otázku, jak odpovídající 

zaměstnance se zdravotním postižením najít, zaměstnat a vést tak, aby 

ze spolupráce profitovaly obě strany. Aby se tak daný zaměstnanec mohl uplatnit 

a zaměstnavatel mohl splnit svou povinnost vyplývající ze zákona. Na základě 

výše uvedeného se domnívám, že jde o velmi aktuální téma, kterému ani v dnešní 

době není věnován dostatek pozornosti, který by si zasloužilo, neboť mnoho osob 

s tímto postižením by se mohlo úspěšně uplatnit na otevřeném pracovním trhu 

a tím získat větší nezávislost na sociální podpoře. Z toho důvodu jsem se rozhodla 

vypracovat případovou studii na příkladu IT společnosti s níže uvedenými cíli: 

 

 Zmapovat možnosti zaměstnávání osob s lehkým mentálním postižením 

v IT společnosti 

 Definovat překážky úspěšného zaměstnávání osob s lehkým mentálním 

postižením   

 Formulovat doporučení pro danou společnost 
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3. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ A ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB 

S POSTIŽENÍM 

 

Předmětem této kapitoly je vymezení základních pojmů a analýza situace v oblasti 

zaměstnávání osob s postižením ve vybraných evropských zemích a České 

republice z veřejně dostupných zdrojů. 

 

3.1 LEHKÉ MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ 

Mezinárodní klasifikace nemocí (International Classification of Diseases)1 rozlišuje 

šest základních kategorií mentálního postižení: F70 lehkou mentální retardaci, 

F71 středně těžkou mentální retardaci, F72 těžkou mentální retardaci, 

F73 hlubokou mentální retardaci, F78 jiné mentální retardace 

a  F79  nespecifikované mentální retardace. Nejméně závažné postižení je 

zařazeno do pásma lehké mentální retardace označené jako F70 (Černá 

a kol., 2009). U lehké mentální retardace se IQ pohybuje přibližně mezi 50 až 69, 

což u dospělých odpovídá mentálnímu věku 9 - 12 let (Bartoňová, Bazalová 

a Pipeková, 2007). To vede k určitým potížím při výuce, nicméně řada dospělých 

je schopna práce a udržování sociálních vztahů, čímž přispívá k životu 

společnosti.  

  

3.2  ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S POSTIŽENÍM 

Z mé zkušenosti je snahou zúčastněných na pracovním trhu, aby mohli pracovat 

tam, kde chtějí, a ne pouze tam, kde je v dané době volné místo. Tento cíl je 

bohužel mnohdy nedosažitelný. I když se uvolní pracovní místo, které se nám líbí, 

a máme požadované schopnosti a dovednosti, neznamená to, že práci skutečně 

získáme, že bude odpovídat našim představám a že si ji dokážeme udržet. Velmi 

důležité je si uvědomit své možnosti uplatnění a podmínky, za kterých jsme 

schopni a ochotni pracovat. U osob se zdravotním postižením je situace ještě 

složitější, neboť vyžaduje odlišný přístup a větší podporu. 

                                            
1
 http://www.uzis.cz/cz/mkn/index.html, http://www.who.int/classifications/icd/en/ 

 

http://www.uzis.cz/cz/mkn/index.html
http://www.who.int/classifications/icd/en/
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Pravdou je, že tato skupina osob je mnohem více ohrožena nezaměstnaností 

než ostatní. Tito lidé potřebují dlouhodobou podporu pro získání a udržení 

pracovního místa. Často se u těchto osob kumuluje několik rizikových faktorů, 

které mohou vést až ke společenskému vyloučení. Jedná se nejen o zdravotní 

postižení, ale také o nezaměstnanost, nízkou kvalifikaci a s tím související vyšší 

riziko rodinných a sociálních problémů (Faldynová, 2005). Na tento fakt má často 

vliv i menší ctižádost, flexibilita, asertivita, emociální stabilita, odolnosti proti zátěži 

a sebevědomí. 

Trendem posledních let v oblasti zaměstnávání osob s postižením je snaha 

o integraci na pracovní trh, kde se mohou uplatnit hlavně lidé s menším 

postižením. U nižších kvalifikací je snaha převádět osoby se závažnějším 

postižením z chráněných dílen na chráněná pracovní místa. 

Podle Bruce v publikaci „Disability and social policy“ (1991) byl v devadesátých 

letech kladen největší důraz na přípravu nejméně postižených lidí, kteří mohou 

lépe vyhovět požadavkům zaměstnavatelů na otevřeném pracovním trhu. Od té 

doby se v některých ohledech zřejmě příliš nezměnilo. To ovšem neznamená, 

že tito lidé po řádném zaškolení práci skutečně dostanou, resp. si ji udrží. Místo 

zacílení na změnu přístupu, chování a fyzického prostředí se však často 

zaměřujeme jen na identifikaci a odstranění bariér. V případě, že se nám je podaří 

odstranit, pak zjistíme, že stále přetrvávající diskriminující postoje a chování a také 

obavy plynoucí z nedostatku zkušeností nám neumožní postižené uspokojivě 

zaměstnat. 

V dnešní době jsou zaměstnavatelé velmi aktivní ve sféře sociální, neboť zákazník 

se dnes již nerozhoduje o koupi zboží či služeb nejen podle kvality a ceny, které 

jsou u většiny výrobků srovnatelné, ale také podle toho, jak se firma 

prezentuje  veřejnosti. Společenská odpovědnost a zapojení do chodu komunity 

přinášejí pozitivní ohlasy a odliší společnost od ostatních. V oblasti služeb 

zaměstnanosti se však firmy u nás podílí zatím velmi málo. Příspěvky na „dobrou 

věc“ jsou nejjednodušším řešením jak se zviditelnit, a to bez potřeby dalších 

opatření. Proto společnosti sponzorují některé projekty v sociální oblasti a věnují 

se dobrovolnictví.    
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Velmi důležitou roli v integraci postižených osob na pracovišti hraje využití služeb 

specialisty na pracovně-lékařské služby a to v mnoha ohledech. Hagan (2009) 

ve svém příspěvku do publikace „Dyslexie a zaměstnávání“ uvádí, že v západní 

Evropě je časté využití rad specialisty na psychologii, který sestaví plán 

na podporu daného zaměstnance podle jeho potřeb. To v ČR podle mých 

zkušeností není příliš časté, neboť obor pracovní lékařství se většinou zajímá 

o zhodnocení zdravotního stavu, doporučení úpravy pracovního místa 

a pracovních pomůcek a všeobecná doporučení o omezení stresu. Z hlediska 

pravidelné podpory zaměstnance v oblasti školení a komunikace 

se zaměstnavatelé příliš nedozvědí. Většinou dojde ke konzultaci ohledně úpravy 

fyzického prostředí (přístup do kancelářských a dalších prostor, ergonomie 

pracovního místa, osvětlení, klimatizace apod.) a potřeby pracovních pomůcek 

(výška stolu, monitor, myš, podložka pod ruku, příp. pod nohy apod.), aby 

zaměstnanec byl schopen pracovat.  Ostatní je většinou v rukou zaměstnavatele.  

Osoby s postižením volí u přijímacího řízení různý postup. Někteří uchazeči 

na svůj handicap upozorní, jiní se o něm nezmiňují, což může mít později 

negativní vliv na jejich výkon práce. Ačkoli se může zdát, že požadavky na pozici 

jsou jasné, je potřeba se ujistit, že obě strany vědí, co mohou očekávat. 

Při pohovoru se nemusí odhalit, zda má uchazeč všechny potřebné kompetence 

a jakou podporu potřebuje. Po nástupu musí zaměstnanec absolvovat povinná 

školení a připravit se na výkon práce. Většina standardizovaných školení 

je prezentována způsobem, který může některým zaměstnancům působit 

problémy (rychlá prezentace, online školení apod.), protože jde o spoustu 

informací. Při nepochopení obvykle následuje další školení, které může mít stejný 

výsledek. Zaměstnanci pak mohou být ve stresu a mít strach ze selhání. Často 

se zlobí na sebe i ostatní. Manažeři, kteří většinou nemají zkušenosti se selháním, 

se nedokážou do situace daného zaměstnance vcítit a dostatečně ho podpořit 

(na základě vyhodnocení obtíží určit vhodné úkoly a způsob jejich zadávání, 

vhodně sestavit instrukce, pomoci s nastavením priorit a cílů atd.).    

Liga lidských práv (2012) upozorňuje na to, že je důležité, aby vedoucí dopředu 

věděl, jaké komplikace mohou nastat a mohl přerozdělit a upravit práci tak, aby se 

využilo silných stránek zaměstnance a pracovalo se na slabých, pokud je možnost 

zlepšení. Z důvodu rychlejší orientace v nových podmínkách a lepšího zařazení 
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do týmu se někdy využívá služeb tzv. job kouče (forma pracovní asistence) 

a podpory kolegy (buddy), který pomáhá zvládat možné obtíže na pracovišti.  

V naší společnosti zaměřené na výkon je velmi těžké obstát. V příliš kompetitivním 

prostředí s obrovským množstvím informací a elektronické komunikaci, není 

mnoho času na komunikaci osobní. To mnohdy zvyšuje nervozitu, což má 

za následek větší chybovost. Výkony jsou sledovány a při sebemenší chybičce 

přijde kritika. V publikaci „Dyslexie a zaměstnávání“ se uvádí, že neschopnost 

přesného vyjádření myšlenek a neustálé ptaní kolegy mnohdy rozčiluje, a to 

zvyšuje napětí v týmu. Úzkost a stres pak může přejít ve strach či paniku 

z některých aktivit. Pochyby a nízká sebeúcta mohou vyústit až v nepřátelské 

chování, které působí ztrátu sympatie kolegů. Proto je potřeba podporovat práci 

s emocemi (např. dechová cvičení a relaxační techniky) a asertivní chování, 

aby nedocházelo ke střetům s kolegy. Frustrace vede ke ztrátě motivace cokoli 

řešit a možné deprese mohou situaci ještě zhoršit a vést ke zvýšení absence 

na pracovišti (Barlett, 2009).    

Vzhledem k tomu, že intelektuální schopnosti a sociální přizpůsobivost jedinců 

s mentálním postižením se mohou v průběhu času měnit, pokud je zvoleno 

vhodné cvičení a rehabilitace, je důležitý individuální přístup při pracovním zácviku 

a úpravě pracovního prostředí. Je potřebné hlavně pochopení, trpělivost, 

dlouhodobá dopomoc, dohled a podpora ze strany vedoucích a spolupracovníků. 

Pracovní pozice pro osoby s mentálním postižením jsou většinou pomocného 

charakteru. Někdy je potřeba pracovní asistent (pracovník agentury 

podporovaného zaměstnávání). Osoby s mentálním postižením mohou najít 

pracovní uplatnění také v chráněné pracovní dílně či na chráněném pracovním 

místě vytvořeném přímo pro osobu se zdravotním postižením. Otevřený trh práce 

také disponuje řadou pracovních pozic zahrnujících pomocné práce jako 

např. provozní a úklidové práce. Specifické uplatnění mohou najít i lidé 

s autismem, kteří mají problémy spíše v oblasti komunikace, sociálních vztahů 

a představivosti. Je třeba brát v úvahu jejich neschopnost intuitivního chápání 

času, nezájem o navazování kontaktů, nepružnost myšlenkových procesů a odpor 

ke změnám. Úprava pracoviště není náročná. Mezi hlavní opatření patří 

strukturalizace a vizualizace prostoru a času, díky čemuž se zaměstnanec 

na dané prostředí dobře adaptuje. Problémem může být větší počet lidí v místnosti 
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(„nevhodný open space“ – kancelářský prostor obvykle pro 10-70 osob), protože 

pracovníka s autismem mnohdy rozptýlí i nepatrný podnět. 

Pracovní činnost musí být předvídatelná a jednotlivé úkony jednoznačně 

definované. Nejvhodnějšími a autistům nejvíce vyhovujícími činnostmi jsou 

stereotypní práce. Velkou pozornost je potřeba věnovat individuálnímu zaučení, 

dlouhodobé dopomoci a podpoře. Každý chybně zautomatizovaný krok se velmi 

špatně odstraňuje. Mezi největší klady, velmi ceněné zaměstnavateli, těchto osob, 

patří jejich spolehlivost a transparentnost (Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 

2009). Vhodné práce jsou kancelářské jako kopírování, vyhledávání a zařazování 

dokumentů či doplňování zboží a přísun materiálu apod.. 

 

3.2.1 Zkušenosti se zaměstnáváním osob s postižením v zahraničí  

Vzhledem k tomu, že v mnohých západoevropských zemích mají s problematikou 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením mnohem větší a také dlouhodobější 

zkušenosti než u nás, vybrala jsem pro ilustraci několik z nich, kde bychom 

se mohli inspirovat a nalézt praxí již ověřená a fungující řešení. K tomuto účelu 

byly použity informace publikované Ligou lidských práv (2012) a uvedené 

internetové zdroje popisovaných organizací.  

 

3.2.1.1 Nizozemí 

Podle mých zkušeností s kolegy ze zahraniční pobočky je pracovní trh v Nizozemí 

z pohledu délky pracovní doby a rozdělení úkolů mezi zaměstnanci mnohem 

flexibilnější než ten náš, kde je ještě stále nedostatek pracovních pozic na snížený 

pracovní úvazek. To je využíváno především rodinami s dětmi a dalšími 

specifickými skupinami osob, neboť tak mohou naplánovat svůj čas podle potřeby. 

Lidé s postižením pracují na částečný úvazek častěji především v soukromém 

sektoru. To jim umožňuje se zapojit do pracovního procesu bez stresu 

z nevhodného přetížení. 

Z dostupných informací vyplývá, že podpora zaměstnanosti je postavena 

na stimulaci zaměstnavatelů pomocí sankcí a podpoře prostřednictvím 

integračních programů, přizpůsobení pracovních míst a rekvalifikačních kurzů. 
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Od roku 2000 jsou integrační a pracovní programy poskytovány soukromými 

poskytovateli, což zvýšilo počet uživatelů téměř na dvojnásobek,  protože nejsou 

zaměřeny jen na určitou skupinu uživatelů, z čehož profitují především osoby 

s tělesným postižením. To jsem mohla ověřit i na konkrétním případě 

provozovatele supermarketů a hypermarketů v Nizozemí, kde bylo zaměstnáno 

několik osob s tělesným postižením dokonce i v jednotlivých obchodech.  

Na dodržování zásad nediskriminace pak dohlíží Komise pro rovné zacházení, 

zřízená již v roce 1994.  

Nejdůležitějším systémem v zaměstnávání lidí s postižením je Wajong (pracovní, 

příspěvkové a studijní schéma), skládající se z příspěvku a podpory k přístupu 

k podporovanému zaměstnávání či na otevřený trh práce. Od roku 2010 

se příspěvek posuzuje podle možného zapojení jedince do pracovního procesu 

(rozsah zachovaných schopností pracovat) nikoli podle stupně postižení, neboť 

každý se se svou situací dokáže vyrovnat jiným způsobem. Schopnosti se hodnotí 

nejprve v 18-ti a pak ještě ve 27 letech, protože se předpokládá, že se neustále 

vyvíjí. Dle Šišky (2005) provádí hodnocení pracovních schopností tým, kde jsou 

kromě jiných odborníků přítomni i specialisté na trh práce. 

Plán participace, obsahující všechny podmínky nutné k zaměstnání, je vypracován 

každému na míru, což zvyšuje šanci na úspěch. Účastníci mají povinnost přijmout 

práci, která odpovídá jejich schopnostem, a pokud ji odmítnou a nespolupracují 

při reintegraci, mohou být z programu vyřazeni, což značně ztíží jejich situaci. Toto 

není u nás tak často vyžadováno, a proto motivace si práci po prvních problémech 

udržet je v některých případech poněkud nižší. 

Zaměstnanec mnohdy potřebuje trvalé či podpůrné úpravy pracovního místa. 

Na chráněném pracovním místě či při zaměstnání přes reintegrační společnost 

na otevřeném trhu práce je možné požádat o asistenci (na max. 15% pracovní 

doby v prvním roce zaměstnání, 7,5% v druhém a 5% ve třetím roce). První tři 

měsíce v zaměstnání (zkušební doba na zapracování) může zaměstnanec ještě 

pracovat bez nároku na mzdu a brát stále invalidní důchod. Dále pak může 

zaměstnavatel výjimečně požádat o snížení mzdy kvůli výrazně snížené pracovní 

schopnosti (na dobu max. 5 let).    
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V Nizozemí bychom se mohli inspirovat v přípravě individuálních plánů 

participace, kde se ujasní všechny podmínky potřebné k úspěšnému 

zaměstnávání. To by pomohlo ke snížení obav zaměstnavatelů ze složitých 

opatření a přílišné podpory osob s postižením. Také větší flexibilita z pohledu 

kratší pracovní doby by pomohla snížit zátěž a tím zvýšit pohodu těchto 

zaměstnanců.  

 

3.2.1.2 Velká Británie 

Se změnou systému zaměstnávání ve Velké Británii došlo ke zřízení 

centralizovaného úřadu Jobcentre Plus2, který sjednotil systém podporovaného 

zaměstnávání a penzí.  V roce 2011 byl tento úřad nahrazen Odborem práce 

a penzí (Department of Work and Pensions) podřízeným přímo Ministerstvu práce 

a penzí.  Jobcentre Plus funguje i nadále jako zdroj informací o možnostech 

zaměstnávání, volných pracovních místech a dávkách pro zdravotně postižené 

a zaměstnavatele.  

Základní sociální dávkou pro osoby, které potřebují péči jiného člověka (dávka 

na péči) nebo jsou omezeni v pohybu (dávka na mobilitu) do 65 let, byl „Příspěvek 

pro život s postižením (Disabillity Living Allowance)“ dle typu postižení. Od roku 

2013 byl tento příspěvek nahrazen „Osobní dávkou k nezávislosti (Personal 

Independence Payment)“, která reflektuje modernější definici postižení, a proto je 

vázána na rozsah podpory potřebné pro samostatný život.    

Lidé se sníženou pracovní schopností mohou získat také „Příspěvek na 

zaměstnání a podporu (Employment and Support Allowance)“. Podle pracovní 

schopnosti jsou lidé rozděleni do skupin „Pracovní aktivity (Work-related Activity 

Group)“ nebo „Podpory (Support Group)“ pro osoby, které nejsou schopny 

pracovat vůbec. Ti, co nejsou schopni pracovat minimálně 344 dní, mohou také 

požádat o „Prémii pro lidi s postižením (Disability Premium)“.  

Člověk s postižením může pracovat podle některých schémat zaměstnávání3, 

z nichž je nejdůležitější „Přístup k práci (Access to Work)“, prostřednictvím kterého 

se může zažádat o financování asistenta či přiměřené úpravy pracovních 

                                            
2
 https://www.gov.uk/contact-jobcentre-plus 

3
 https://www.gov.uk/browse/disabilities/work 

 

https://www.gov.uk/contact-jobcentre-plus
https://www.gov.uk/browse/disabilities/work
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podmínek na tři roky. Poté dojde k posouzení potřeby, na jehož základě 

se financování buď ukončí, nebo se v něm bude dále pokračovat. Dalším 

schématem je „Volba práce (Work Choice)“ pro osoby, které nemohou být 

zařazeny do předchozího schématu. Podpora je navržena přesně na míru. 

Nejprve jde o podporu osobních a pracovních dovedností, po šesti měsících 

na získání a udržení zaměstnání  a po dvou letech na přechod od podporovaného 

zaměstnávání na volný pracovní trh, pokud je to možné. 

Pokud nejsou k dispozici dostupné služby, přichází na řadu „Residenční 

rekvalifikace pro dospělé s postižením (Residential Training for Disabled adults)“ 

prováděná v residenčních zařízeních s úhradou všech nákladů o maximální délce 

52 týdnů. Součástí jsou také poradenské služby a nácviky. 

Programy podporovaného zaměstnávání se také zabývají soukromí poskytovatelé 

služeb. Součástí je kromě rekvalifikace a podpory i dobrovolnictví a programy 

pro mládež do 24 let. V případě pobírání příspěvků na zaměstnávání 

či v nezaměstnanosti je zařazení do programu povinné.    

Inspirující je především koncept podpory šité na míru, protože každý se vyrovnává 

se svou situací jinak, a i potenciální zaměstnanci se stejnou diagnózou potřebují 

jiný přístup, který by měl případný zaměstnavatel znát. Zapojení soukromých 

poskytovatelů služeb do programů podporovaného zaměstnání je jistě velkým 

přínosem pro jejich fungování. Také jasné rozdělení příspěvků spojených s prací 

přispívá k větší transparentnosti. Velkým přínosem by byl jeden zdroj informací 

o zaměstnávání, včetně nabídek pracovních příležitostí, kde by všichni našli 

potřebné informace.   

V zahraniční pobočce vybrané společnosti pracuje několik osob s tělesným 

postižením, nicméně pokud by ve Velké Británii byl stanovován počet 

zaměstnanců, kteří mají být zaměstnáni stejně jako v ČR, při současném stavu by 

tato kvóta nebyla splněna.  

 

3.2.1.3 Finsko 

Dle dostupných zdrojů se v devadesátých letech ve Finsku pomalu začalo 

přecházet od chráněného na podporované zaměstnávání. Lidé s postižením jsou 

často zaměstnáni v  sociálních podnicích (minimálně 30% postižených, minimálně 
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51% zisku z podnikatelské činnosti, postiženým zaměstnancům platí minimálně 

minimální mzdu) registrovaných u Ministerstva práce a hospodářství. Ty pak 

mohou žádat o příspěvek na mzdy pro zaměstnance až do 75% mzdy (na 3 roky 

s možností prodloužení), příspěvky na úpravu pracovního místa nebo 

na  příspěvek na rozvoj podnikání, max. do 75% nákladů.  

Státem není určena žádná kvóta, která by určovala počet zaměstnanců 

s postižením, kteří mají být zaměstnáni. To umožňuje větší volnost v této oblasti, 

ale může znamenat i vyšší riziko, že osoby s postižením neseženou práci. 

Pobočka vybrané společnosti zaměstnává zaměstnance s tělesným postižením na 

částečný úvazek. Spolupráce funguje velmi dobře. Jedinou menší komplikací je 

nalezení takových projektů, kde kratší pracovní doba není na škodu.   

Dalším nástrojem podpory využívané především v severských zemích je model 

„Clubhouse center“4 pro celostní rehabilitaci, která jsou určena osobám 

s duševním onemocněním. Tyto terapeutické komunity byly postupně rozšířeny 

i o možnosti vzdělávání a zaměstnávání, což má pozitivní vliv na snížení 

hospitalizací.   

Koncept celostní rehabilitace by byl jistě přínosem i v ČR. Propojení všech 

důležitých oblastí života by mělo pozitivní vliv na vytvoření stabilního zázemí osob, 

využívajících tyto služby. Podobný koncept celostní podpory by jistě obohatil 

služby pro osoby s postižením. Zaměstnavatel by pak mohl získat více komplexní 

informace z jednoho zdroje a také by věděl, kam se v případě nějakých komplikací 

obrátit.  

 

3.2.1.4 Irsko 

Nezastupitelnou roli při zaměstnávání postižených hraje Národní úřad 

pro zdravotní postižení (National Diasability Authority), který je poradním orgánem 

pro vládu, podílí se na vytváření strategie navýšení podílu osob s postižením 

na pracovním trhu, vydává příručky pro zaměstnavatele a každoroční zprávu 

o naplňování závazku ze Zákona o zdravotním postižení. 

                                            
4
 http://www.iccd.org/european_partnership.html 

 

http://www.iccd.org/european_partnership.html
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V roce 2009 ve svém dokumentu začal řešit přechod z podporovaného 

zaměstnávání na podporu uplatnění na otevřeném trhu práce. Mezi hlavními 

doporučeními bylo rozšíření služeb, vytvoření plánu přechodu, průzkum potřeb lidí 

s postižením, financování komunitních služeb a podpora denních služeb.  

V roce 2005 byl zaveden do irské legislativy sociální model postižení ve smyslu 

omezení schopnosti podílet se na pracovním procesu, sociálním a kulturním životě 

atd., zákaz diskriminace a povinnost zaměstnavatelů přijmout příslušná opatření 

a ve státní správě zaměstnat min. 3% zaměstnanců s postižením.     

Povinnost pro státní správu a společnosti pod správou státu zaměstnat určité 

procento zaměstnanců se zdravotním postižením a odebírat od nich výrobky 

a služby vždy podpoří danou věc, protože stát, který daná opatření zavedl, jde 

příkladem. 

  

3.2.1.5 Německo 

Práva postižených jsou zakotvena v Deváté knize Sociálního zákoníku (Neuntes 

Buch des Sozialgesetzbuches), který upravuje dávky podporující větší zapojení 

v životě a práci, a v Zákoně o rovných příležitostech lidí s postižením 

(Behindertengleichstellungsgesetz), který určuje povinnost vlády k odstranění 

bariér a dává právo organizacím se souhlasem klienta podat žalobu o porušení 

zákona či žalobu ve veřejném zájmu v případě opakované diskriminace. 

Německý model se v mnohém podobá tomu našemu. Každý zaměstnavatel, který 

zaměstnává 20 zaměstnanců a více, musí obsadit minimálně 5% pracovních míst 

zaměstnanci se zdravotním postižením. Pokud toto nedodrží, musí stejně jako 

u nás zaplatit pokutu. Povinností zaměstnavatele je upravit prostředí k přijetí osob 

s těžkým postižením, na což může požádat o příspěvek. Pokud je ve společnosti 

více než 5 zaměstnanců s těžkým postižením, ti mají právo si zvolit „Důvěrníka 

(Vertrauresmann)“ nebo zástupce. Ten monitoruje plnění povinností dle zákona 

a radí zaměstnancům. Také zaměstnavatel musí konzultovat veškeré zásadní 

změny s tímto zástupcem.   

Zvolení zástupce této skupiny osob ve firmě je velmi zajímavou myšlenkou, 

nicméně se domnívám, že v ČR by toto opatření mohlo být spíše 
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kontraproduktivní s následkem snížení zaměstnaných osob z důvodu možných 

komplikací pro zaměstnavatele.  

 

3.2.2 Zaměstnávání osob s postižením v ČR  

Zaměstnávání osob s postižením v ČR je upraveno v mnoha právních předpisech, 

z nichž nejdůležitější jsou: Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, Zákon 

č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální 

mzdě, Vyhláška č. 359/2009 Sb., kterou se stanoví procesní míry poklesu 

pracovní schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě a další zmíněné v textu dále.  

K získání statutu osoby se zdravotním postižením je nutné posouzení zdravotního 

stavu. Osoba se zdravotním postižením prokazuje tuto skutečnost na základě 

rozhodnutí či potvrzením orgánu sociálního zabezpečení. U osoby plně nebo 

částečně invalidní je také možno vycházet z rozhodnutí o přiznání částečného 

nebo plného invalidního důchodu, protože tyto důchody mohou být přiznány 

a vypláceny jedině takové osobě, která byla posouzena jako částečně nebo plně  

invalidní. Na druhou stranu existují i případy, kdy osoba posouzená jako částečně 

nebo plně invalidní nesplňuje dané podmínky  pro přiznání částečného nebo 

plného invalidního důchodu; v takovém případě potom postačí potvrzení okresní 

správy sociálního zabezpečení o tom, že tato osoba byla posouzena jako 

částečně nebo plně invalidní. Ostatní osoby se zdravotním postižením prokazují 

svůj statut rozhodnutím okresní správy sociálního zabezpečení o jejich zdravotním 

znevýhodnění. Jedná se o obdobu dosavadních rozhodnutí o změně pracovní 

schopnosti s těžším zdravotním postižením (Židoňová, 2005). 

 

3.2.2.1 Situace na pracovním trhu v ČR 

Základním právním předpisem v oblasti pracovního práva je Zákon 

č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, který upravuje právní vztahy mezi zaměstnavateli 

a zaměstnanci. Tento zákon byl ke dni 1. ledna 2012 podstatně novelizován, a to 

Zákonem č. 365/2011 Sb.. 

Osobám se zdravotním postižením se poskytuje dle Zákona č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti (§67-84 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením) 
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a Vyhlášky č. 390/2011 Sb., jež mění Vyhlášku č. 518/2004 Sb., kterou se provádí 

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, zvýšená ochrana na trhu práce, ať už 

formou pracovní rehabilitace, přípravy k práci ne delší než 24 měsíců 

či specializovaných rekvalifikačních kurzů. To ovšem ještě není zárukou 

úspěšného zapojení těchto osob do pracovního procesu.  

Dle národního plánu vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním 

postižením na období 2010-2014 se stát kromě jiného zavazuje, že bude 

podporovat zaměstnávání osob se zdravotním postižením v soukromém sektoru 

vhodnými politikami a opatřeními (programy pozitivní diskriminace, pobídky atd.), 

zajistí, aby těmto osobám bylo přiměřeně upraveno pracoviště a bude podporovat 

získávání pracovních zkušeností na otevřeném trhu práce. V tomto dokumentu se 

také uvádí, že současná situace ukazuje na potřebu revize systému 

zaměstnanosti, neboť dopady realizace opatření v praxi se míjejí účinkem. 

Dle statistické ročenky trhu práce v České republice 2013 bylo národním cílem 

v oblasti zaměstnanosti pro rok 2013 zvýšení celkové míry zaměstnanosti na 75%. 

Nejvíce sledovanými skupinami ohroženými nezaměstnaností byly ženy všech 

věkových kategorií, zaměstnanci starší 55 let (27,2% registrovaných uchazečů 

o zaměstnání starších než 50 let) a zaměstnanci do 24 let (16,8% registrovaných 

mladých uchazečů o zaměstnání do 25 let - absolventi bez praxe apod.). Osoby 

se zdravotním postižením tam konkrétně uvedeny nejsou.  

Nezaměstnanost po mírném poklesu v roce 2011 v následujícím  roce 2012 opět 

mírně rostla na 6,8% a tento trend pokračoval i v roce 2013, kdy nezaměstnanost 

vzrostla na 7,7%. Úřad práce dlouhodobě věnuje největší pozornost osobám 

evidovaným déle než 5 měsíců, které jsou díky zdravotnímu stavu, věku nebo péči 

o dítě nejvíce ohroženy sociálním vyloučením z důvodu setrvávání v dlouhodobé 

nezaměstnanosti. Do této skupiny patří i osoby s postižením. 

Ty nejsou ve statistikách sledovány podle konkrétního typu postižení, ale podle 

definice zdravotního postižení dle Zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, nebo 

dle přidělení průkazů mimořádných výhod dle omezení pohyblivosti a orientace 

pro účely Zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním 

postižením. Dále také lze konstatovat, že držitelé průkazů mimořádných výhod 

mohou, ale nemusí být osobami posouzenými jako invalidní.  
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Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. od 1. ledna 2010 považoval za osoby 

se zdravotním postižením osoby invalidní v prvním5, druhém6 a třetím7 stupni 

a osoby zdravotně znevýhodněné (OZZ). Osoby zdravotně znevýhodněné ale již 

od 1. ledna 2012 nejsou nově uznávány. Za osoby zdravotně postižené 

se dle Zákona o zaměstnanosti po dobu 12 měsíců ode dne posouzení považují 

i osoby, které byly posouzeny jako již „neinvalidní“.  

Pro účely sledované zákonem o zaměstnanosti se zdravotní postižení 

neprokazuje průkazkou TP, ZTP nebo ZTP/P, které jsou podkladem pro 

poskytování mimořádných výhod občana (např. příspěvek na mobilitu atd.). Tyto 

průkazy jsou vydávány na základě rozhodnutí nebo potvrzení orgánu státní správy 

krajskými pobočkami Úřadu práce dle § 34 Zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování 

dávek osobám se zdravotním postižením.  

Dle výše uvedeného zákona jsou osoby rozděleny do třech skupin dle omezení 

pohyblivosti a orientace (pravidla platná od 1. ledna 2014):  

 I. stupeň (průkaz TP) – osoby se středně těžkým funkčním postižením 

pohyblivosti (osoby schopné samostatné pohyblivosti v domácím prostředí, 

v exteriéru pak chůze se sníženým dosahem s problémy při chůzi okolo 

překážek a na nerovném terénu) nebo orientace (osoba schopná spolehlivé 

orientace v domácím prostředí a zhoršené orientace v exteriéru), včetně osob 

s poruchou autistického spektra.   

 II. stupeň (průkaz ZTP) – osoby s těžkým funkčním postižením pohyblivosti 

(osoby schopné samostatné pohyblivosti v domácím prostředí a chůze 

v exteriéru se značnými obtížemi, a to jen na krátké vzdálenosti) nebo 

orientace (osoba schopná spolehlivé orientace v domácím prostředí 

a v exteriéru má značné obtíže), včetně osob s poruchou autistického spektra.   

 III. stupeň (průkaz ZTP/P) – osoby se zvlášť těžkým funkčním postižením 

pohyblivosti (osoby schopné chůze v domácím prostředí se značnými obtížemi, 

popřípadě neschopné chůze, v exteriéru pak neschopné samostatné chůze, 

kdy pohyb je možný zpravidla jen na invalidním vozíku) nebo orientace 

                                            
5
 Osoby v prvním stupni invalidity jsou osoby, jejichž pracovní schopnost je omezena na 35 - 49%.  

6
 Osoby ve druhém stupni invalidity jsou osoby, jejichž pracovní schopnost je omezena na 50 - 

69%. 
7
 Osoby invalidní ve třetím stupni jsou osoby, jejichž pracovní schopnost je omezena na méně než 

70% (dříve známy pod pojmem plně invalidní osoby). 

http://ligavozick.skynet.cz/ip/prispevky.php?oblast=9000094#odst4
http://ligavozick.skynet.cz/ip/prispevky.php?oblast=9000094#odst5
http://ligavozick.skynet.cz/ip/prispevky.php?oblast=9000094#odst6
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s potřebou průvodce (osoba neschopná samostatné orientace v exteriéru), 

včetně osob s poruchou autistického spektra.   

Dle statistiky zveřejněné na stránkám MPSV bylo v roce 2010 v ČR necelých 

466 tis. držitelů průkazů osob se zdravotním postižením (viz tabulka níže). Tento 

stav se  zatím drží na podobné úrovni. V současné době platné průkazy mají 

platnost nejdéle do konce roku 2015. Pak si o ně tyto osoby budou znovu žádat 

Úřad práce, který bude na základě platných kritérií přehodnocovat nárok na jejich 

držení. To v budoucnu může znamenat i značné omezení počtu jejich držitelů.  

Tabulka č. 1: Držitelé průkazů pro osoby se zdravotním postižením v roce 2010 

Územní jednotka  TP  ZTP  ZTP/P CELKEM Z toho ve věku 

do 18 let 

Hlavní město Praha 14 742 34 075 9 967 58 784 1 526 

Středočeský kraj 12 055 32 952 11 340 56 347 2 064 

Jihočeský kraj 4 608 23 687 6 032 34 327 1 673 

Plzeňský kraj 3 951 16 059 5 145 25 155 932  

Karlovarský kraj 1 908 4 753 2 331 8 992 590  

Ústecký kraj 5 234 21 409 7 739 34 382 2 722 

Liberecký kraj 2 817 17 050 4 740 24 607 1 235 

Královéhradecký kraj 4 903 15 314 4 753 24 970 770  

Pardubický kraj 3 377 12 242 4 570 20 189 1 653 

Kraj Vysočina 5 588 19 684 4 742 30 014 1 836 

Jihomoravský kraj 7 751 29 934 9 225 46 910 2 059 

Olomoucký kraj 6 884 17 403 6 532 30 819 1 068 

Zlínský kraj 6 164 20 520 6 293 32 977 1 017 

Moravskoslezský kraj 7 594 19 689 9 966 37 249 1 428 

Celkem ČR 87 576 284 771 93 375 465 722 20 573 

Zdroj: MPSV  in  Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí 2010, Praha 2011  

 

Z údajů MPSV vyplývá, že nejvíce držitelů průkazů pro osoby 

se zdravotním  postižením je v Praze a Středočeském kraji, kde je také vzhledem 

ke koncentraci firem nejvíce možností zaměstnání.  

Dle statistických údajů MPSV při míře nezaměstnanosti kopírující sezónní vlivy 

období roku zůstává počet osob se zdravotním postižením bez práce relativně 



25 
 

na stejné úrovni (v zimním období cca dvakrát více než absolventů škol 

a mladistvých, ale cca čtyřikrát méně než nezaměstnaných žen). Z počtu 

držitelů průkazů pro osoby se zdravotním postižením mluvíme přibližně o 12-14% 

z nich. Tyto osoby většinou zůstávají v evidenci déle než 5 měsíců a jsou tedy 

ohroženi dlouhodobou nezaměstnaností. Jejich možnosti uplatnění na trhu práce 

se s delším obdobím bez práce dále snižují. Z toho důvodu potřebují tito lidé 

ze strany Úřadu práce a dalších organizací větší podporu, aby tuto situaci zvládli. 

Tabulka č. 2: Vývoj na trhu práce v roce 2012 (evidence  a míra nezaměstnanosti) 

Měsíc 

Evidovaní uchazeči na konci sledovaného měsíce 
Počet osob 

pobírajících 

podporu 

MN 

v  % 
Celkem  Dosažitelní Ženy 

Absolventi 

škol a 

mladiství 

Osoby 

se ZP 

1 534 

089 

517 723 256 

372 

31 480 62 958 117 567 9,1 

2 541 

685 

525 119 258 

425 

31 296 65 185 139 176 9,2 

3 525 

180 

508 158 254 

646 

28 925 62 379 126 016 8,9 

4 497 

322 

480 818 247 

572 

26 527 60 915 108 328 8,4 

5 482 

099 

466 352 245 

520 

23 239 60 183 93 150 8,2 

6 474 

586 

459 497 244 

487 

19 869 59 754 89 106 8,1 

7 485 

597 

470 964 255 

010 

21 042 61 100 91 839 8,3 

8 486 

693 

472 120 256 

316 

24 663 61 272 94 535 8,3 

9 493 

185 

478 548 257 

362 

34 599 60 771 89 344 8,4 

10 496 

762 

481 737 258 

198 

36 583 60 661 92 178 8,5 

11 508 

498 

493 208 260 

675 

35 850 60 999 93 476 8,7 

12 545 

311 

530 994 266 

593 

36 120 62 038 107 937 9,4 

Zdroj: Statistická ročenka trhu práce v České republice 2012 

 

V tabulce výše je vidět znatelný vliv sezónních prací a doby, kdy absolventi 

vstupují na pracovní trh, na míru nezaměstnanosti. Tento trend není tak znatelný 

u osob se zdravotním postižením, neboť počet absolventů v této skupině není tak 

vysoký a také se obvykle nevěnují sezonním pracím ve stavebnictví 

a zemědělství. Podobná je i situace v roce 2013. 

 

 



26 
 

Tabulka č. 3: Vývoj na trhu práce v roce 2012 (nárok na podporu a rekvalifikace) 

Měsíc 

Neumístění 
ke konci 

sledovaného 
měsíce 

V 
rekvalifikaci 

ke konci 
sledovaného 

měsíce 

Počet uchazečů s nárokem na podporu 
v  rekvalifikaci ke konci sledovaného 

měsíce 

Celkem 

Z toho 

Ženy 
Osoby se 

ZP 
Mladistvé 

1 534 089 1 866 324 218 25 1 

2 541 685 2 059 355 250 25 2 

3 525 180 2 115 391 218 20 2 

4 497 322 2 120 193 115 3 1 

5 482 099 2 008 90 52 5 0 

6 474 586 1 498 59 32 5 1 

7 485 597 1 113 60 23 6 0 

8 486 693 941 46 16 0 1 

9 493 185 1 687 122 79 12 2 

10 496 762 2 596 196 134 16 2 

11 508 498 3 185 259 161 22 6 

12 545 311 1 856 130 86 10 2 

Zdroj: Statistická ročenka trhu práce v České republice 2012 

 

Z údajů ve výše uvedené tabulce můžeme kromě sezónnosti pořádání 

rekvalifikačních kurzů vyčíst, že jen zhruba 20% osob v rekvalifikaci má nárok 

na podporu v nezaměstnanosti (pouze cca 10-15% z nich jsou osoby 

se zdravotním postižením). To také potvrzuje fakt, že většina osob se zdravotním 

postižením je dlouhodobě nezaměstnaná.   

Nezaměstnaností osob se zdravotním postižením se zabývají i některé organizace 

jako např. Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených v Olomouci. 

Statistiky potvrzují, že počet nezaměstnaných z této skupiny osob se postupně 

snižoval a s příchodem krize se opět začal lehce zvyšovat. Podíl osob 

se zdravotním postižením se po několika letech růstu ustálil na podobné úrovni 

jako v roce 2004, což  ovšem neznamená, že je situace na podobné úrovni. 

Podmínky na trhu práce, nároky na uchazeče a nabízené pozice se postupně 

mění a je velmi těžké srovnávat situaci pouze na základě statistických údajů.     
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Tabulka č. 4: Statistika nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením 

Měsíc/Rok 
Celkem 

nezaměstnaných 
Z toho OZP 

Podíl osob 
se ZP 

12/2004 541 762 74 689 13,79% 

12/2005 510 416 75 316 14,76% 

12/2006 448 545 71 318 15,90% 

12/2007 354 878 65 216 18,38% 

12/2008 352 250 61 136 17,36% 

12/2009 539 136 67 738 12,56% 

12/2010 561 551 69 499 12,38% 

Zdroj: Vcizp (Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených), Olomouc, 2010 

 

Pokud se podíváme na relativně stabilní počty nezaměstnaných osob 

se zdravotním postižením, nemůžeme říci, že by jejich integrace na trh práce byla 

příliš úspěšná. Z údajů je možné také usuzovat na značný vliv ekonomické  

a sociální situace v zemi.  

  

3.2.2.2 Povinnosti zaměstnavatelů 

Dle Zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. mají zaměstnavatelé s více 

než 25  zaměstnanci  povinnost zaměstnávat minimálně 4% osob se zdravotním 

postižením. Při nesplnění této podmínky lze využít některého způsobu náhradního 

plnění: 

 Odvést ročně 2,5 násobek průměrné mzdy za každého zdravotně 

postiženého dle výše uvedeného pravidla, kterého firma nezaměstná. 

 Odebrat výrobky nebo služby od organizace, která zaměstnává více 

než 50% zaměstnanců se zdravotním postižením,  nebo  od osoby 

zdravotně postižené  podnikající jako OSVČ. 

 Kombinace výše uvedeného. 

V době, kdy se nezaměstnanost pohybuje na nejvyšší úrovni za dobu existence 

ČR a kdy spokojenost zaměstnanců klesá hlavně z důvodu zvýšeného stresu 

a zvýšených požadavků na výkonnost a efektivitu často na úkor odpracovaného 

času, nutí zaměstnavatele k zamyšlení, jak efektivně využít finanční zdroje 
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a pracovní sílu. V takové situaci počítají, jak se jim vyplatí zaměstnat zaměstnance 

se OZP, nakoupit výrobky či raději zaplatit pokutu. Zaměstnávání OZP je 

pro osoby bez zkušeností s touto problematikou náročné z hlediska zajištění 

bezpečnosti a potřebných školení, dohledu i dodatečných nákladů. Pokud 

se vůbec podaří nějaké OZP na otevřené pozice najít a spočítají se náklady 

na úpravu pracovního prostředí, čas manažerů na vedení a kontrolu, mnoho 

zaměstnavatelů se raději rozhodne pro možnost náhradního plnění, pokud je 

možné, či zaplacení pokuty, aby komplikace s náborem takového zaměstnance 

nenarušilo zaběhnutý chod oddělení společnosti.   

Vzhledem  k nedostatku lehce vyhledatelných a strukturovaných informací v této 

oblasti a nedůsledné kontroly ze strany státu, zvláště pak co se týká možného 

náhradního plnění a registrovaných dodavatelů, začali dle mých zkušeností 

někteří poradci aktivně nabízet poradenství v optimalizaci nákladů firmy. Tímto 

způsobem nabízí radu, jak pořízením různých výrobků a služeb mohou 

zaměstnavatelé splnit svou povinnost. Velmi kreativně tak reagují na námitky 

ze strany společností, že většina výrobků nebo služeb takto nabízených není 

společnosti v jejím podnikání příliš k užitku. V této oblasti musíme konstatovat, že 

zamýšlená podpora sociálních firem není příliš účinná, neboť oblast náhradního 

plnění se stala „honem“ na pořízení příslušných certifikátů. Tato situace tak dala 

vzniknout „šedé zóně“ obchodování, kde jsou postižené osoby pouze prostředkem 

k obohacení některých subjektů.  

Je důležité, aby společnosti braly při výběrových řízeních v potaz, jak společensky 

zodpovědný je jejich dodavatel a jakým způsobem pracuje, nicméně by to nemělo 

být jediné hledisko. Pokud bude rozhodování společností založeno pouze 

na takovýchto finančních výhodách a nebude přihlíženo k dalším důležitým 

faktorům jako kvalitě zboží a služeb a skutečné potřebě je pořizovat, budou opět 

znevýhodněny společnosti, které dodržují zákony a snaží se o solidní podnikání.      
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4. VÝZKUMNÉ ŠETŘENÍ 

 

Zaměstnávání osob je velmi komplexní oblast na níž působí mnoho faktorů. 

Na našem pracovním trhu se pohybuje velké množství lidí, zaměstnance hledá 

spousta institucí, českých i mezinárodních firem, které vytváří specifické prostředí 

na základě uznávaných hodnot a firemní kultury.  

Zaměstnání osob se zdravotním postižením jim umožňuje získání větší 

nezávislosti a možnosti se více zapojit do společenského života. Získané poznatky 

šetření mohou poukázat na možnosti ale také omezení, která mohou těmto 

osobám přístup k zaměstnání komplikovat.  

V bakalářské práci jsem se rozhodla vypracovat případovou studii ve vybrané 

společnosti, kde jsem se  zaměřila hlavně na otázky, jaké jsou možnosti 

zaměstnávání osob s lehkým mentálním postižením, jaké skutečnosti tomu brání  

a jaká opatření je nutno a možno přijmout ke zlepšení současné situace.  

Výzkum pomocí případové studie se podle Hendla (2005) zaměřuje na podrobný 

popis a rozbor jednoho nebo několika málo případů. Tato metoda kvalitativního 

výzkumu se tedy zabývá do hloubky v určitém kontextu jedním problémem, 

o kterém se získá maximum informací od jednoho nebo více jedinců. V případové 

studii jde o zachycení složitosti a popis vztahů. Předpokládá se, že pochopením 

jednoho případu porozumíme podobným případům a pak je můžeme vsadit 

do širších souvislostí. 

V tomto případě se jedná podle Hendlova rozdělení o studii organizace 

evaluačního typu z hlediska jejího přístupu a reálných možností v oblasti 

zaměstnávání lehce mentálně postižených osob v rámci podmínek na našem 

pracovním trhu. Šetření vysvětluje zkušenosti a jednání z pohledu zkoumaných 

jedinců ve vybrané společnosti.  

Zaměstnávání osob s postižením patří do oblasti lidských zdrojů, jejíž zástupci 

v uvedené společnosti podporují rovný přístup a diverzitu týmů. Data byla nejdříve 

získána analýzou dokumentace (nabídka pozic na internetu, intranetu atd.) a poté 

rozhovorem s HR.  
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Abych zjistila, jak se na tuto problematiku ve vybrané společnosti pohlíží, rozhodla 

jsem se po získání informovaného souhlasu udělat rozhovor na téma 

zaměstnávání osob s lehkým mentálním postižením s jedním zástupcem skupin, 

které mají vliv na úspěšné zařazení nového zaměstnance na pracovišti 

(dle Hendla stratifikované účelové vzorkování využívající charakteristiky 

podskupin). Těmi jsou zástupce oddělení HR (Human Resources – personální 

oddělení),  manažer a řadový pracovník. Tímto způsobem byl získán odlišný 

pohled na přítomnost a působení postižené osoby v kolektivu a  její výkon. 

Vzhledem k tomu, že jsem chtěla získat odpovědi na konkrétnější nikoli širší 

otázky, nebylo vhodné použití narativního rozhovoru založeného na volném 

vyprávění využívaného spíše u biografického výzkumu. Pro získání informací byl 

tedy použit polostrukturovaný či polostandardizovaný rozhovor (dle typologie 

podle Hendla jde o rozhovor dle návodu či problémově zaměřený rozhovor) 

s jasným cílem v podobě dané struktury, ale volnějšího vedení, aby bylo možné 

lépe zaznamenat osobní zkušenosti a postoje respondentů. To umožnilo situační 

reakci tazatele na nové skutečnosti mimo danou strukturu rozhovoru a co 

nejvýhodněji využít čas. Dále to ulehčilo srovnávání rozhovorů, pomohlo udržet 

zaměření a dovolilo dotazovanému uplatnit vlastní perspektivy a zkušenosti.  

Abych zjistila co nejvíce detailů, byly využity hlavně nepřímé otázky 

a respondentům byl dán prostor pro doplnění informací, které v rozhovoru 

nezazněly, a navržení vztahů a souvislostí. Šlo o otázky vztahující se především 

ke zkušenostem, názorům, pocitům a vnímání. Byla k prohloubení odpovědí 

v určitém směru použita sondáž (probing).  

Zaznamenané rozhovory byly nejprve tematicky analyzovány v rámci procesu 

induktivního kódování na základě dat získaných na několika úrovních z použitých 

slov, konceptů a lingvistických a nonverbálních výrazů (Hendl, 2005). Dále byly 

zjišťovány vazby a vztahy mezi jednotlivými slovy, tématy a neverbálními signály. 

Vyhodnocení postupovalo od popisu interakcí s využitím citací z projevu účastníků 

a popisu situací k diskuzi jejich významu a důležitosti. Důležité bylo provázání 

výsledků s daty, a z toho důvodu byl popis podrobný. Výsledky byly zvažovány 

v kontextu dané společnosti zvláště pak její firemní kultury. 
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Hlavními zásadami zvyšující důvěryhodnost výsledků jsou podle Hendla saturace 

(dostatečné množství dat), krystalizace (pochopení závisí na úhlu pohledu tazatele 

i jednotlivých respondentů), delší doba angažovanosti (k získání důvěry 

informantů – v případě šetření byla využita výhoda již existujících 

či předpokládaných vztahů ), revize pomocí kolegů (kontrola kroků), triangulace 

(více zdrojů a prostředků pro sběr dat), dohadování s informanty (nutná kontrola 

interpretací) a úplná zpráva (dostatek informací pro čtenáře). 

K vyhodnocení byla použita data z dostupné dokumentace, provedených 

rozhovorů s vybranými osobami a neformálních otázek na  jiné kolegy z vybrané 

společnosti i mimo ní. Přepisy rozhovorů byly s respondenty znovu konzultovány 

a doplněny o vysvětlení nejasných oblastí, aby nedošlo k mylné interpretaci.  

Dle mého názoru může kvalitu výsledků případové studie ovlivnit kromě 

omezeného počtu rozhovorů (3 respondenti) a výběru vzorku respondentů také 

citlivost vybraného tématu práce, neboť respondenti si jsou vědomi citlivosti tohoto 

problému a tzv. „vhodných odpovědí“. Z tohoto důvodu by mohlo dojít k nežádoucí 

snaze o úpravu odpovědí do pro ně přijatelnější podoby.  

 

4.1 ETICKÉ ZÁSADY 

 

Hlavní etickou zásadou kvalitativního výzkumu je anonymita respondentů. Ti 

se  pak cítí v bezpečí a jsou tak více uvolnění a do jisté míry i upřímní. Pokud 

se cítí ohroženi, obvykle se dopouští autocenzury, která pak zkresluje výsledky 

šetření. S tím souvisí i správný způsob dokumentace rozhovorů, aby získané 

informace mohly být správně zpracovány a interpretovány. Účast respondentů 

na šetření je vždy dobrovolná, a proto jim musí být dán prostor pro odmítnutí.   

Proto je v rámci výzkumného šetření nutno nejprve získat informovaný souhlas 

všech vybraných osob s participací na šetření  a dodržet tak zásadu dobrovolnosti, 

pořizováním záznamu (zachování anonymity) a využití takto získaných informací 

k dalšímu zpracování (poctivost v analýze dat a prezentaci výsledků) 

(Babbie, 2010). 
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Respondenti byli informováni o tématu bakalářské práce, o účelu a způsobu 

získávání informací, zpracování dat a způsobu jejich prezentace. Vzhledem 

k tomu, že respondenti byli vybráni jako zástupci určité skupiny osob s větším 

množstvím členů  (manažer, řadový pracovník, zaměstnanec HR oddělení) bylo 

možné zaručit relativně vysokou úroveň anonymity. Během rozhovoru byl 

se souhlasem respondentů pořízen  záznam, který byl doplněn o poznámky 

tazatele k projevu. Jeho přepis byl s respondenty následně konzultován a doplněn 

o potřebné informace.  
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5.  PŘÍPADOVÁ STUDIE 

 

Výzkumné šetření provedené kvůli vypracování případové studie bylo provedeno 

v  konkrétní renomované nadnárodní společnosti působící v oblasti IT technologií. 

Její název není sice v bakalářské práci uveden, ale veškeré údaje jsou reálné. 

 

5.1 POPIS SPOLEČNOSTI 

 

Vybraná společnost je dodavatelem řešení a služeb pro výpočetní techniku 

a zobrazování. Zástupci společnosti také prodávají notebooky, tablety, tiskárny, 

stolní počítače, skenery a kalkulátory. Dále pak nabízí i multifunkční zařízení 

a  další počítačové příslušenství. 

Společnost zaměstnává přibližně 1350 zaměstnanců, kteří pracují na různých 

pozicích od programátorů a projektových manažerů přes prodejce a konzultanty 

až po administrativní podporu. Nicméně i ty nejméně náročné pozice vyžadují 

jistou kvalifikaci (základní znalost práce na počítači a písemné komunikace, 

angličtiny apod.). Asistentské pozice jsou odbornějšího charakteru a tedy velmi 

specializované a na pomocné administrativní práce nejsou vyhrazena žádná 

pracovní místa.  Další pomocné činnosti jako úklid kancelářských prostor a zázemí 

(kuchyňky, toalety apod.), udržování rostlin, kantýna apod., jsou zajištěny 

externími dodavateli, což je ekonomicky a hlavně administrativně výhodnější.    

Podle v současné době platné legislativy8 by společnost měla zaměstnat 

minimálně 54 zaměstnanců (4% z počtu zaměstnanců) se změněnou pracovní 

schopností, příp. odebrat výrobky a služby od společností zaměstnávajících osoby 

zdravotně postižené (více než 50% zaměstnanců s postižením) v hodnotě 

přibližně 9,23 miliónu Kč (9.226.224,00 Kč), příp. odvést do státního rozpočtu 

bez využití náhradního plnění cca 3,3 miliónu Kč (3.295.080,00 Kč).  

                                            
8
 Vyhláška 518/2004 Sb., kterou se provádí Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (poslední 

změna ze dne 29. listopadu 2011 Vyhláškou č. 390/2011 Sb.) 
Kalkulace: http://www.pracepostizenych.cz/nahradni-plneni/kalkulator-danove-
uspory?layout=default 

http://www.pracepostizenych.cz/nahradni-plneni/kalkulator-danove-uspory?layout=default
http://www.pracepostizenych.cz/nahradni-plneni/kalkulator-danove-uspory?layout=default
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Ačkoli ve společnosti dříve pracovali zaměstnanci s různým zdravotním 

postižením, vypršela jim pracovní smlouva a na jejich pracovní místo nebyli přijati 

noví zaměstnanci. V současné době firma žádné takové zaměstnance 

nezaměstnává a v rámci výběrových řízení se žádný zdravotně postižený 

potencionální zaměstnanec ani nehlásí. Za této situace společnost nevyužívá ani 

možnost náhradního plnění, protože společnosti na našem trhu, které by k tomuto 

účelu případně mohly být využity, většinou nesplňují parametry (finanční zázemí, 

účinné zabezpečení dat, apod.) pro zařazení na seznam dodavatelů. Z toho 

důvodu je podle platných předpisů odváděna do státního rozpočtu částka 

v přibližně již zmíněné výši. 

 

5.2 MOŽNÉ POZICE 

  

Dle personalistů, věnujícím se náboru nových zaměstnanců většina IT firem 

na českém trhu řeší nedostatek vhodných zaměstnanců na otevřené pracovní 

pozice (dle údajů na jobs.cz jsou některé pozice nabízeny neustále). Ve vybrané 

společnosti se vhodní kandidáti na určité pozice hledají v rámci celého regionu. 

Ve většině případů jde o pozice velmi specializované jako např. o programátory. 

Při výběru vhodných kandidátů nehraje roli, zda je člověk postižený či nikoli, 

ale zda je dle potvrzení lékaře pracovně-lékařských služeb práce schopný a může 

vykonávat pozici, na kterou se hlásí. Proto, pokud jsou přijati zaměstnanci 

s postižením, jde většinou o osoby s postižením tělesným, neboť jsou schopni 

bez problémů plnit pracovní povinnosti a potřebná opatření jsou lehce 

realizovatelná a nákladově nenáročná. Bezbariérový přístup je v moderních 

budovách standardem, i když je často potřeba dořešit některé drobnější detaily 

ve vybavení. Toto bylo potvrzeno i rozhovory s personalisty z jiných IT společností 

na trhu. Osoby s jiným postižením, až na některé výjimky, obvykle nezvládají velké 

pracovní vytížení a psychickou zátěž spojovanou s velkým přílivem informací.  

Velkou výhodou je v podobných společnostech také možnost práce z domova, 

jejímž předpokladem je pouze internetové a příp. telefonické připojení či mobilní 

telefon. Daný zaměstnanec tedy často nemusí ani dojíždět na pracoviště 

a  pracovní úkoly mu jsou zadávány přes email, úložiště informací či telefonicky. 
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Pozice nabízené v IT sektoru mají několik specifik, která mohou být 

pro potencionální zaměstnance omezující. Jedním z nich je znalost anglického 

jazyka, dále pak alespoň základní znalost práce na počítači, flexibilita a odolnost 

proti stresu, protože jde o neustále se měnící a často velmi frustrující prostředí. 

Ve většině IT společností na trhu nejsou inzerovány pozice, kde by tato kritéria 

nebyla důležitá pro přijetí (ověřováno na www.jobs.cz a rozhovorem s představiteli 

personálního oddělení). 

Během sledovaného období (leden-červen 2014) ve vybrané společnosti bylo 

nabízeno několik desítek velmi specifických pozic pro osoby se zkušenostmi 

ve vývoji, programování a IT podpoře a absolventy vysokých škol s technickým 

zaměřením. Žádná z pozic nebyla administrativního charakteru ani zaměřená 

na pomocné administrativní činnosti s nižšími požadavky na vzdělání a pracovní 

zkušenosti. Žádná z nich nebyla vhodná pro osoby s lehkým mentálním 

postižením. Z analýzy existujících pozic a rozhovoru se zástupcem personálního 

oddělení vyplývá, že vhodné pozice nejsou v současné době k dispozici 

a v nejbližší době nejsou ani plánovány.  

 

5.3 ROZHOVORY   

 

Abych zjistila, jak se na zaměstnávání osob s lehkým mentálním postižením 

ve společnosti pohlíží a ověřila si tak, jak nakloněné je tomuto faktu firemní 

prostředí, rozhodla jsem se vést rozhovory se zástupci tří skupin zaměstnanců 

(HR, manažeři a řadoví pracovníci). Oslovení respondenti souhlasili s rozhovorem 

na téma zaměstnávání lehce mentálně postižených po zodpovězení doplňujících 

otázek na přesnější definování tématu a vysvětlením, že nejsou potřeba žádné 

větší vědomosti z této oblasti.   

 

5.3.1 Zaměření rozhovorů  a otázky 

V otázkách jsem se nejprve zaměřila na širší oblast vnímání osob zdravotně 

postižených a jejich zaměstnávání, a pak jsem postupně přešla k osobám 

http://www.jobs.cz/
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s lehkým mentálním postižením. Tuto skupinu bylo ovšem nutno respondentům 

více přiblížit, aby nedošlo k nedorozuměním, neboť definice nebyla úplně jasná.    

Položené otázky: 

 Jaký je Váš názor na zaměstnávání OZP/osob lehce mentálně postižených 

na otevřeném pracovním trhu? Myslíte si, že může mít nějaký přínos? 

 Máte nějaké informace o podmínkách, za kterých lze tyto osoby zaměstnávat? 

ANO/NE 

 Máte nějakou osobní zkušenost se zaměstnáváním (spolupráce, vedení apod.) 

OZP/osob lehce mentálně postižených?  

ANO/NE 

Pokud ano, tak: 

 Jaká to byla zkušenost? Ovlivnila Vás nějakým způsobem do budoucna? 

Změnila tato zkušenost nějakým způsobem Vaše předchozí vnímání OZP/osob 

lehce mentálně postižených? 

 Jak se Vám spolupracovalo? 

 Jaká pozitiva/překážky obecně u zaměstnávání OZP/osob lehce mentálně 

postižených vnímáte?  

Pokud ne, tak: 

 Uvítal/a byste takovou zkušenost v rámci Vašeho zaměstnání? 

Pokud ano, tak: 

 Za jakých podmínek myslíte, že by tato spolupráce/vedení mohlo být 

realizováno (např. jakou podporu byste očekával/a)? 

 Jaká myslíte, že by tato spolupráce mohla přinést pozitiva a jaké „překážky“ by 

případně mohly nastat? 

 Je nějaká otázka, kterou jste v rámci tohoto rozhovoru očekával/a a nezazněla 

(oblast/téma, která/které je v této problematice důležitá/té a nedotkli jsme se 

jí/jej)?  
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5.3.2 Vyhodnocení  rozhovorů a doporučení 

 

Rozhovory probíhaly v přátelském a otevřeném duchu. Reakce na otázky byly 

různé. V některých případech respondenty překvapily, protože se nad nimi nikdy 

dříve nezamysleli, a pak museli delší dobu přemýšlet nad odpovědí. Jindy 

se rozpovídali o dalších zkušenostech z předchozího zaměstnání či studia, okruhu 

přátel či jiného prostředí. V průběhu rozhovorů nebyla pozorována snaha o úpravu 

odpovědí do vhodnějšího stavu a respondenti mnohdy uvedli v určitém ohledu 

i rozporuplné pocity.  

 

5.3.2.1 Vyhodnocení 

 

Všeobecně se všichni respondenti dívají na problematiku zdravotního postižení 

pozitivně, což je zřejmě podporováno i firemní kulturou, která se věnuje tématům 

jako diverzita v rámci společnosti, nediskriminace, tolerance  a respekt, 

a podporuje dobrovolnicví a charitu. Tak prezentuje  žádoucí vzor chování, 

se kterým se většina zaměstnanců víceméně ztotožní.  

Respondenti ve většině případů nemají příliš velké zkušenosti v této oblasti, i když 

se již v osobním i pracovním životě setkali s osobami zdravotně postiženými. 

Většinou nemají problém si představit osoby tělesně či zrakově postižené, ale 

mentální postižení je stále značně neuchopitelné. Často také bývá zaměňováno 

s duševním onemocněním. Mezi nejčastěji zmiňované diagnózy patřil autismus, 

který mnohdy bývá spolu s Aspergerovým syndromem v médiích s IT sektorem 

nejvíce spojován. Podle dvou respondentů: „Autisté, kteří umí programovat, by se 

nám hodili.“ Lehké mentální postižení je pojmem ještě vzdálenějším. I v rámci 

nabízených dobrovolnických aktivit se zaměstnanci věnují jiným cílovým skupinám 

jako jsou děti, senioři apod.. Proto také bylo nutno se častěji vracet k vysvětlení 

tohoto pojmu.  

Všichni se bez váhání shodli na tom, že je dobré dát šanci osobám zdravotně 

postiženým na otevřeném pracovním trhu, aby se lépe začlenili do společnosti, 

ovšem jen v případě, že jsou nabízené pozice, které s určitými úpravami zvládnou 
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zastat. Jeden respondent zdůraznil citlivý a informovaný přístup při přijímacím 

řízení a možnost: „Scházet se nezávazně, aby si tyto osoby postupně zvykly 

na prostředí a svěřené úkoly, přidělené podle obtížnosti. Pak by se teprve obě 

strany mohly dohodnout na spolupráci, pokud by o to měly zájem. Mělo by ovšem 

být od počátku jasné, že jde nejprve o zkoušku a že pak teprve dojde 

k rozhodnutí.“ Tím by se předešlo nereálným očekáváním na obou stranách 

a odchodům ze společnosti po kratší době, jako tomu již v některých případech 

v minulosti bylo. 

Pokud hovoříme o zaměstnávání osob se zdravotním postižením, respondenti 

spíše zmiňují oblast pomoci se „zařadit“ do společnosti a tím i získání možnosti žít 

jako všichni ostatní. Z několika komentářů také vyplývá, že tato skupina osob je 

tedy považována za značně znevýhodněnou a nekonkurenceschopnou v tvrdých 

podmínkách otevřeného trhu práce, kde jsou vyžadovány vysoké výkony za ne 

úplně ideálních podmínek. Tato problematika podle nich vyžaduje větší pozornost 

a informovanost veřejnosti a také větší ochranu ze strany státu. To v praxi 

samozřejmě znamená i důraznější prosazování platných pravidel a pravidelné 

kontroly jejich dodržování.  

Odpovědi na otázky byly zpracovány do níže uvedené tabulky, ve které můžeme 

vidět, že respondenti jsou otevření vůči zkušenostem s osobami 

s lehkým mentálním postižením a jejich zaměstnávání, nicméně mají pocit 

nedostatku znalostí a zkušeností v této oblasti. V souvislosti s tím, všichni uvedli, 

že by rozhodně uvítali více konkrétních informací, které by jim pomohly připravit 

se na možné budoucí situace a zmírnily tak obavy z nevhodných kroků 

v komunikaci s těmito osobami.  

Dva respondenti také ocenili možnost zamyslet se nad položenými otázkami, 

neboť se tímto způsobem mohli dovědět více o sobě, svých znalostech a tomto 

tématu. Všichni pak projevili zájem o sdílení výsledků výzkumného šetření a další 

informace z praxe . 
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Tabulka č. 5: Hlavní oblasti zájmu výzkumného šetření (R = respondent) 

Podmínky Oblast zájmu 1 R 2 R 3 R 
O

te
v
ře

n
o

s
t Pozitivní postoj k osobám s lehkým mentálním 

postižením obecně 
Ano Ano Ano 

Pozitivní postoj k možnosti zaměstnávání                                                     
("Je dobré zaměstnávat OZP, aby se začlenili 
do normálního života.") 

Ano Ano Ano 

Z
n

a
lo

s
t 

Znalost zákonných podmínek plynoucích 
pro zaměstnavatele  ("Ne, vím, že je povinnost 
zaměstnávat, ale bližší detaily neznám.") 

Ano Ne Ne 

Z
k
u

š
e
n

o
s
t 

Přímá zkušenost se zaměstnáváním osob s lehkým 
mentálním postižením ("Pouze s vozíčkáři a zrakově 
postiženými.") 

Ne Ne Ne 

Z
n

a
lo

s
t 

Dostatečné znalosti potřebné k vedení či 
spolupráci ("Nejsme psychologové, nevíme co 
očekávat.") 

Ne Ne Ne 

Zdroj: Vlastní šetření 

Všichni respondenti vyjádřili pozitivní postoj k zaměstnávání osob s lehkým 

mentálním postižením, protože se domnívají, že by měli mít možnost uplatnit 

se na trhu práce podle jejich možností, pokud o to mají zájem, a mohli tak vést 

„normální“ život. Dva ze tří respondentů uvedli, že nemají příliš znalostí 

o podmínkách, za kterých lze zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ani 

skupinu osob lehce mentálně postižených. Všichni respondenti ovšem mají 

povědomí o tom, že je  povinností zaměstnavatelů zaměstnávat osoby zdravotně 

postižené a že pokud se toto nesplní, je jim uložena pokuta. Je též uváděna 

možnost místo zaměstnávání nakoupit výrobky. Další podrobnosti již ve většině 

případů známy nejsou.  

Pokud byla uvedena nějaká zkušenost se zaměstnáváním zdravotně postižených, 

jednalo se především o vozíčkáře, v jejichž přínosu pro společnost nebyly patrné 

žádné rozdíly od ostatních zaměstnanců. U zrakově postižených osob bylo 

ve dvou případech zmíněno, že spolupráce nebyla úspěšná ani s potřebnou 

úpravu vybavení kvůli zatížení zaměstnance a spolupráce byla ze strany 

zaměstnance po krátké době ukončena. Nikdo z respondentů neměl přímou 
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zkušenost s mentálně postiženou osobou ani s jejím zaměstnáváním. 

Respondenti se pouze zmínili o  kontaktu na ulici příp. v dopravních prostředcích.  

Proto se také všichni shodli, že k úspěšné spolupráci či vedení osoby zdravotně 

postižené, zvláště pak v případě osoby s mentálním postižením, by potřebovali 

získat informace o daném postižení, o konkrétním zaměstnanci (co má rád, jaký 

má režim apod.) a jeho zdravotních či jiných problémech, aby věděli, jak 

se k němu mají chovat, jaké jsou jeho potřeby a případně, jak řešit vypjaté situace. 

Jeden z respondentů uvedl, že: „Lidé se cítí nesví, protože neví, co mohou čekat, 

a hrozí tak vyloučení postiženého člověka z kolektivu.“ 

Na počátku při zapracování by uvítali podporu člověka obeznámeného s touto 

osobou, aby došlo ke správnému nastavení spolupráce a předešlo se problémům 

do budoucna. Také by bylo potřeba najít mezi možnými mentory osobu vhodnou 

na úzkou spolupráci, která by vše zvládla ke spokojenosti obou stran. Také byla 

zmíněna potřeba „buddyho“. Jeden z respondentů také zdůraznil, že: „Kolegové 

by pak museli pod vedením manažera pracovat na integrování této osoby 

do týmu.“ 

Za přínosné bylo považováno zvýšení diverzity týmů a samotná zkušenost 

s postiženým člověkem, která by mohla ovlivnit vnímání tohoto tématu a zbavení 

se obav z komunikace.  Zaměření na tuto oblast by také podle jejich názoru mělo 

vliv na vnímání společnosti zákazníky, i když někteří uvažovali o tom, zda by 

využití tohoto faktu k propagaci firmy bylo vůbec vhodné. 

Možná rizika jsou spatřována hlavně ve faktorech spojených s profesním 

zaměřením respondenta. Společné jsou obavy z nedostatku informací, reakci 

na příliš rychle se měnící prostředí zaměřené na výkon a přijetí zaměstnanců 

na pracovišti, protože ne všichni musí být tomuto příznivě nakloněni a hlavně 

nejsou schopni při vysokém nasazení brát větší ohledy na kolegy. Z toho důvodu 

by bylo vhodné určit nějakého zaměstnance, který by na tohoto pracovníka 

dohlížel a v případě potřeby mu nabídl pomoc.  

Vzhledem k regionálnímu způsobu řízení personálních zdrojů ve společnosti 

a malé možnosti lokálního vedení ovlivnit počet kmenových zaměstnanců byla 

zmíněna nutnost vytvoření regionální strategie v této oblasti a vyčlenění určitého 

počtu pracovních pozic pouze k tomuto účelu. Neboť pokud  dané postižení má 
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výrazný vliv na výkon zaměstnance, znamenalo by to v podstatě snížení počtu 

zaměstnanců na danou práci v oddělení, což by při již tak značném zatížení mohlo 

výrazně ovlivnit výsledky celého oddělení.  

Takto vytvořený program, který by měl podporu regionálních manažerů, by pak 

dále přitáhl zaměstnance, které tato tématika zajímá, chtějí pracovat na svém 

osobním rozvoji a účastnit se regionálních projektů. Vzhledem ke zkušenosti 

se stážemi a  praxemi studentů byla zmiňována spíše tato varianta v rámci 

sociálně zaměřených aktivit. Jedním respondentem byla také zmíněna obava, zda 

by toto nebylo na úkor stáží a praxí studentů vysokých škol vzhledem k tomu, 

že ani pro tuto skupinu není mnoho možností. 

Odpověď na otázku ohledně uplatnění osob s lehkým mentálním postižením 

ve společnosti nebyla příliš pozitivní, spíše rozpačitá. Respondenti se zmiňovali 

o nedostatku čistě administrativních pozic s menší odpovědností, neboť i pozice  

asistentek oddělení je procesně velmi náročná. Rozhodně byla zmíněna potřeba 

vyšší administrativní podpory, která by umožnila  soustředit se na skutečně 

důležité činnosti. Nicméně ve většině případů by byla potřeba základní znalost 

práce na počítači, neboť všechna komunikace probíhá elektronicky. Jeden 

z respondentů uvedl, že: „Lehce mentálně postižené by mohla bavit  rutinní práce, 

o kterou není příliš velký zájem.“. 

Dva respondenti zmiňovali i fakt, že všechny pomocné práce, jako úklid atd. jsou 

zajišťovány externě, a proto by jistě bylo lepší domluvit zapojení těchto osob 

pod  hlavičkou dodavatele, na jehož služby jsou finance v rozpočtu vyhrazeny. To 

by pak nezatížilo rozpočet určený na mzdy pro kmenové zaměstnance, jejichž 

počet je omezený. 

Z rozhovorů také vyplývá, že vzhledem k výkonovým parametrům a nastavení 

požadavků na pozice, je velmi těžké najít uplatnění pro osoby zdravotně 

postižené, pokud nejsou schopny splnit základní kritéria jako znalost práce na 

počítači a angličtiny, která je hlavním komunikačním jazykem. Jak již bylo 

uvedeno, čistě administrativní pozice, zajišťující pomocné administrativní činnosti, 

které nevyžadují znalost práce na počítači, nejsou.  

Také vzhledem ke způsobu řízení bylo jedním respondentem uvedeno, že 

nejlepším řešením by bylo zapojit např. asistentku, která by příslušné zadání 
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tomuto zaměstnanci „přetlumočila“ a sama koordinovala plnění dané práce, aby 

manažer nebyl zatížen přílišným vysvětlováním a mohl se věnovat dalším 

činnostem. Tato skutečnost odpovídá výsledkům průzkumu stylů vedení v IT 

sektoru prováděném společností Hay Group v letech 2005 – 2010 v České 

republice, Maďarsku a Slovensku, ze kterých vyplývá, že většina manažerů 

využívá pouze dva styly vedení, a to styl direktivní a styl udávající tempo („Jestli to 

nedokážeš udělat dobře, udělám to sám.“). Ani jeden z těchto stylů není příliš 

vhodný u zaměstnanců, kteří potřebují větší podporu. Asistentka by velmi 

pravděpodobně použila spíše styl harmonizační („Lidé jako první, úkoly až 

na druhém místě.“) a podpořila by ho stylem direktivním a částečně koučovacím.  

Dále někteří respondenti uvedli několik zajímavých případů z praxe zaměstnávání 

osob se zdravotním omezením či postižením, které potvrdily obavy 

zaměstnavatelů z jejich zaměstnání a dopad necitlivého jednání v rámci 

přijímacího procesu na tyto osoby. Byla řešena i otázka nutnosti oznámení 

zdravotních potíží či postižení při přijímacím řízení, pokud nejsou viditelné, protože 

to v mnohých případech může předznamenat negativní výsledek výběrového 

řízení. Dle případu popisovaného jedním respondentem byla tato osoba vyřazena 

z výběrového řízení, pokud uvedla na počátku výběrového procesu, že trpí 

zdravotními problémy, ale v jiném případě postupovala dále do té doby, než tuto 

skutečnost sdělila potencionálnímu zaměstnavateli. I v případě, že tento fakt 

nemusel mít vliv na výsledek výběrového řízení, zájemce o pracovní místo získal 

tento pocit ze zpětné vazby z dané společnosti. Tento fakt ukazuje na špatně 

odvedenou práci personalisty v oblasti zpětné vazby nepřijatým kandidátům, která 

bývá často z časových důvodů zanedbávána.       

Jedním respondentem byla také otevřena otázka, jak těžké je pro člověka 

s postižením pracovat pouze mezi intaktními jedinci, protože pak nemá možnost 

v takovém rozsahu sdílet svoje zkušenosti a pocity s osobami s podobnými 

problémy a může se proto cítit pod tlakem. V tomto případě byly také oceněny 

projekty spojené s provozováním kaváren, kde většinu personálu tvoří osoby 

s postižením či např. duševním onemocněním. Zaměstnanci mají práci, které 

si  váží, a také mají prostor pro sdílení s kolegy.     
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5.3.2.2 Doporučení  

 

Z analýzy inzerovaných pozic, existujících materiálů a vyhodnocení rozhovorů 

vyplývá, že v oblasti zaměstnávání osob zdravotně postižených jsou značné 

rezervy. V oblasti zaměstnávání osob lehce mentálně postižených není příliš 

prostoru, ale přesto je možné některé skutečnosti zlepšit. Proto jsem sestavila 

následující doporučení. 

 

a) Doporučení pro praxi 

 

Na základě informací z rozhovorů a vlastního šetření bych nejprve doporučila 

vytvořit detailnější koncepci zaměstnávání zdravotně postižených osob 

na regionální úrovni. Jednotlivé plány pak na úrovni jednotlivých zemí, a to 

v souladu s lokálními pravidly. Zařazením tohoto tématu na seznam priorit 

v oblasti sociální a diverzity zaměstnanců, by se mu dostalo více pozornosti 

a začalo by se mu věnovat více osob. Tím by se zvýšila také informovanost 

zaměstnanců v této oblasti zájmu.   

Dále bych zahájila jednání s dodavateli úklidových a dalších podpůrných služeb 

o zapojení zdravotně postižených / lehce mentálně postižených zaměstnanců 

do daných činností zajišťovaných pro naši společnost. 

V rámci spolupráce se školami a univerzitami bych doporučovala nadále 

pokračovat v zajišťování stáží a praxí pro takto znevýhodněné studenty. V případě 

možnosti spolupráce s centry pracovní rehabilitace bych zařadila i krátší praxe 

pro osoby s lehkou mentální retardací.  

V rámci výběrových řízení bych se při inzerci zaměřila na označení vhodnosti 

či nevhodnosti pozic pro osoby zdravotně postižené. Při pohovorech  

s potencionálními kandidáty bych důkladněji probírala náplň pracovní pozice, aby 

se správně nastavila počáteční očekávání. Nutná by byla detailnější příprava 

na  podání zpětné vazby, aby vše bylo sděleno vhodným způsobem. 

Před nástupem vybraného zaměstnance do zaměstnání by zodpovědná osoba, 

která by tuto oblast dostala na starosti, zjistila jaké vybavení a úpravy bude 
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budoucí zaměstnanec potřebovat. Dále by pak zkontrolovala za přítomnosti 

zástupce společnosti zajišťující BOZP a dodavatele pracovně-lékařských služeb 

pracovní prostředí (pracovní místo, přístupové cesty apod.) a případně zajistila 

úpravu dle potřeb zdravotně postiženého zaměstnance. Dále bych projednala 

možnost psychologického poradenství s dodavatelem pracovně-lékařských služeb 

a asistenčního programu pro zaměstnance a rodinné příslušníky (psychologická 

podpora v tíživých životních a pracovních situacích pro zaměstnance a jejich 

rodinné příslušníky).  

V rámci interní „informační kampaně“ by bylo nutné informovat nejprve osoby, 

které nejčastěji přijdou do styku s danou osobou, o jejich nové/m 

kolegyni/kolegovi, podpoře, kterou potřebuje, jejím/jeho režimu a možných 

zdravotních komplikacích, aby věděli, jak v případě problémů postupovat či koho 

kontaktovat.   

Dalším krokem by bylo vytvoření informační brožury pro manažery či koordinátory, 

která by se věnovala řízení zdravotně postižených osob / osob s lehkou mentální 

retardací a brožury pro zaměstnance se zaměřením na spolupráci a podporu 

zdravotně postižené/ho kolegyně/kolegy s lehkou mentální retardací. Dále by bylo 

potřeba vytvořit databázi kontaktů na organizace podporující osoby s postižením 

a informací o této tématice. 

Také do obsahu povinných školení jako BOZP apod. by bylo nutné doplnit vhodné 

informace, které by se týkaly možných rizik v rámci pracovní náplně těchto osob, 

a v případě potřeby by musel být upraven způsob prezentace.  

V rámci skupiny zaměstnanců, kteří se věnují podpoře nových kolegů, by bylo 

nutné vytypovat vhodného mentora a „buddyho“ se zájmem o tuto problematiku, 

kteří by po důkladnějším proškolení danému zaměstnanci pomohli ve zdárném 

zapracování a zapojení do kolektivu. 

Tato doporučení mohou být v různých obměnách využita i v ostatních 

společnostech podobného typu, neboť fungování větších mezinárodních firem 

se obvykle příliš neliší.  V případě menších společností by bylo zjevnou výhodou 

možné individuální nastavení  pravidel bez nutnosti vytvoření složitého procesu 

a jeho schvalování na regionální úrovni. 
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b) Doporučení pro další zkoumání 

 

Po vyhodnocení získaných informací stále zůstává několik oblastí, které překračují 

rozsah této práce a na které by bylo dobré se vzhledem k relativní neznalosti 

tohoto tématu mezi zaměstnanci do budoucna zaměřit. Jde především o témata 

potřebná k vytvoření tzv. „informační databáze“ pro manažery a zaměstnance, kde 

by mohli najít více konkrétních informací z praxe a kontaktů na podpůrné 

organizace, které jsou schopné společnosti podpořit, a hlavně šetření o vedení 

a stylech řízení a vedení vhodných pro osoby se zdravotním postižením / lehkým 

mentálním postižením a vhodných způsobech komunikace v rámci týmu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

6.  ZÁVĚR 

 

Problematika zaměstnávání osob se zdravotním postižením je velmi komplexní 

a zřejmě stále ještě vzbuzuje rozporuplné reakce. Ty jsou závislé na mnoha 

faktorech jako jsou ekonomická a sociální situace, fungování společností a firemní 

kultura, osobní zkušenosti s osobami s postižením, sociální cítění jednotlivých 

osob, předsudky, schopnost se přizpůsobit a přijmout nové výzvy apod.. V případě 

mentálního postižení je situace ještě o něco komplikovanější, protože je to oblast, 

o které toho není veřejnosti příliš známo. Vzhledem k tomu, že mnoho lidí nemá 

vlastní osobní zkušenost s osobami s mentálním postižením, vychází pak 

z informací prezentovaných médii. To může být poněkud zavádějící, pokud nejsou 

ze skutečně  důvěryhodného zdroje.  Existují také obavy, že daný zaměstnanec 

práci nezvládne, že bude zatěžovat osoby zodpovědné za jeho vedení, že bude 

brát práci ostatním atd..    

Cílem bakalářské práce bylo zmapovat možnosti zaměstnávání osob s lehkým 

mentálním postižením v prostředí vybrané IT společnosti. Na základě získaných 

informací pak definovat překážky, které tomu brání, a formulovat doporučení 

použitelná pro danou společnost  pokud možno v širším měřítku. Toho se podařilo 

dosáhnout. 

K naplnění cílů bakalářské práce byla vypracována případová studie na vybrané 

IT společnosti, kde byla pro účely bakalářské práce provedena analýza dostupné 

dokumentace, včetně informací o nabízených pozicích, byly provedeny rozhovory 

se zástupcem HR oddělení, manažerem a zaměstnancem, kteří poskytli odlišný 

pohled na tuto problematiku, a interpretace výsledků. 

Na základě rozhovorů s vybranými zaměstnanci můžeme usuzovat, že veřejnost 

stále ještě není dobře obeznámena s tématikou zdravotního postižení. Není jí 

úplně jasné, jaký je rozdíl mezi duševním onemocněním a mentálním postižením. 

Interakce s postiženými lidmi také není pro každého samozřejmostí a někteří lidé 

zřejmě cítí rozpaky, protože neví, jak se při komunikaci správně zachovat. S větší 

zkušeností tyto obavy ustupují. 

Z šetření také vyplývá, že v rámci dané IT společnosti jsou velmi omezené 

možnosti zaměstnání osob s lehkým mentálním postižením z důvodu nedostatku 
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pozic zaměřených na práce, které by tyto osoby mohly vykonávat. Administrativní 

podpora není řešena samostatně, i když by to mnohdy bylo přínosem. 

Při rozhovorech s kolegy ze zahraničních poboček vybrané společnosti 

a s personalisty z dalších IT společností bylo toto potvrzeno. Ve většině z nich 

jsou úklidové a údržbářské práce zajišťovány externími firmami, které mají vlastní 

náborovou politiku. Dle mé zkušenosti společnosti obvykle s dodavateli dostatečně 

nediskutují o jejich personálních řešeních, takže by postupným zvýšením tlaku 

v této oblasti mohlo po nějaké době dojít k očekávaným změnám.  

Jednou z možností je rozšíření aktivit v rámci nabídky stáží a praxí pro studenty, 

kde je možnost vhodným způsobem seznámit studenty s postižením s fungováním 

společnosti, firemním prostředím, činnostmi nutnými pro její chod a činnostmi, 

ve kterých by se mohli realizovat. Interní propagací těchto aktivit by se v lepším 

případě mohlo podařit získat finance na zaměstnání úspěšného stážisty/studenta 

na pracovní pozici vytvořenou k tomuto účelu. Dále by bylo možné navázat 

spolupráci s centry pracovní rehabilitace a tímto způsobem ovlivnit možnosti jejich 

klientů. V době výzkumného šetření došlo na základě informací z rozhovoru 

k prvnímu kontaktu a zorganizování diskuze pro klienty centra na téma 

zaměstnávání, jak hledat vhodnou práci a jak ji získat.    

Největšími překážkami v zaměstnávání jsou nedostatečně formulovaná strategie 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením dotažená do praxe, struktura 

organizace obsazená většinou vysoce specializovanými zaměstnanci zaměřená 

na výkon, nicméně silně podceňující potřebu administrativní podpory, která by 

pokryla méně náročné úkony a dala prostor zaměstnancům se soustředit 

na důležité činnosti. Dále pak je to nedostatečná komunikace s dodavateli ohledně 

jejich personálního obsazení. Také můžeme uvést rychle se měnící a nepřehledné 

prostředí a nedostatečné vybavení některých manažerů a zaměstnanců 

komunikačními a sociálními dovednostmi nutnými k vedení a spolupráci s osobami 

s lehkým mentálním postižením. 

Vzhledem k obecným teoretickým východiskům, použitým metodám poznání 

a systémovému přístupu lze navržená doporučení v oblasti strategie 

a  komunikace pro konkrétní IT společnost využít i v ostatních společnostech, 

jejichž povinností je zaměstnávat osoby zdravotně postižené a nemají zatím 

vytvořeny úplně ideální podmínky. Nicméně v každém případě je nutno vycházet 
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ze specifik jednotlivých společností a vytvořit strategii sestavenou na míru. To platí 

zejména v případě možného uplatnění a pracovní náplně jednotlivých pozic.    

Výsledky šetření zaměřeného na zaměstnávání osob s lehkým mentálním 

postižením  získané v konkrétní společnosti mohou přinést odlišný pohled na 

danou problematiku a umožnit širší aplikaci v praxi. Získané informace pak mohou 

být využity ke zpřesnění pravidel zaměstnávání osob s postižením a kontroly jejich 

dodržování.  
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