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Anotace  

Diplomová práce s názvem Právo na práci – integrace lidí s mentálním 

postižením prostřednictvím zaměstnávání na otevřeném trhu si klade za 

cíl zjistit, zda je zaměstnávání lidí se zdravotním postižením dostatečně 

motivováno zákonem o zaměstnanosti.  

Teoretická část práce se nejdříve obecně věnuje lidem se zdravotním 

postižením a jejich právům. Poté se blíže věnuje charakteristice 

mentálního postižení a předsudkům, které jsou s ním spojeny. Dále se 

věnuje obecně světu práce, jejímu významu, pracovnímu uplatnění, 

pracovním příležitostem a české legislativě, která se touto 

problematikou zabývá.  Poslední kapitola už je zaměřena na člověka 

s postižením ve světě práce, na rozdíl mezi chráněným pracovním trhem 

a otevřeným trhem práce, na podporované zaměstnávání a motivace 

zaměstnavatelů. 

V praktické části bylo provedeno šetření formou rozhovorů s vybranými 

zaměstnavateli.  

 

Klíčová slova  

Mentální postižení – lidská práva – zákon o zaměstnanosti – 

podporované zaměstnávání – integrace  

 

 

 



 

Summary 

The thesis titled Right to work - the integration of people with 

disabilities through employment in the open labour market put a target 

to determine whether the employment of people with disabilities is 

sufficiently motivated by the Employment Law. 

The theoretical part of the work is first generally pursued to people with 

disabilities and their rights. Then a closer look at the characteristics of 

mental disability and prejudices that are associated with it. 

Furthermore, the generally pursues the world of work, its importance, 

employability, employment opportunities and Czech legislation that 

deals with this issue. The last chapter is already focused on the person 

with disabilities in the world of work, the difference between the 

protected labour market and the open labour market, supported 

employment and to motivation of employers. 

In the practical part it was conducted a research through interviews 

with employers. 
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ÚVOD 

 

„Jedinci s postižením jsou denně konfrontováni s mnohanásobným 

tichým zneužíváním lidských práv.“   

(Oscar Arias Sanchez1) 

 

 V dnešní době transformace sociálních služeb najdeme snahy, 

které mají pro lidi s postižením znamenat možnost života v přirozeném 

prostředí většinové společnosti, možnost rozvoje a osamostatňování. 

S novým zákonem o sociálních službách, který je platný od roku 2007 by 

se toto mělo dařit lépe. Transformace a deinstitucionalizace ústavní 

péče se snaží osoby se zdravotním postižením připravovat na 

samostatný život a to tak, aby byly, co nejméně závislé na podpůrných 

sociálních službách. S osamostatněním úzce souvisí také finanční 

nezávislost a s ní logicky výdělečné zaměstnání.  

Já sama už více jak tři roky pracuji v podporovaném 

zaměstnávání, kde jsem nejprve začínala jako pracovní asistentka a 

posléze se dostala na pozici pracovní konzultantky – prošla jsem tedy 

všemi fázemi, které provází podporu při zaměstnávání lidí s mentálním 

postižením na otevřeném trhu práce. V oblasti hledání práce a práce se 

zaměstnavateli se pohybuji každý den. Mým úkolem je nejen hledat 

volná pracovní místa, ale zároveň také informovat společnost o této 

problematice. Při oslovování firem se setkávám s různými reakcemi (ať 

už kladnými či zápornými) a zajímalo mě, nakolik právě zákon o 

zaměstnanosti opravdu podporuje zaměstnávání lidí se zdravotním 

postižením – zda jsou jeho pobídky dostatečně silné a jestli je to právě 

                                                 
1
 Nositel Nobelovy ceny míru 
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zákon, co firmy motivuje k zaměstnávání. Cílem mé práce je tedy zjistit 

zda zákon o zaměstnanosti dostatečně pobízí zaměstnavatele k tomu, 

aby zaměstnávali lidi s mentálním postižením.   

 

 Svou práci jsem pro zpřehlednění rozdělila na pět částí. První 

část v úvodu představí pojem osoba se zdravotním postižením, 

následuje kapitola o lidských právech a poté už zaměření na cílovou 

skupinu lidí s mentálním postižením. Závěr první kapitoly je věnován 

předsudkům, se kterými se lidé s mentálním postižením nejčastěji 

setkávají. Druhá kapitola se obecně věnuje světu práce, historii 

pracovního uplatnění lidí s postižením, pracovním příležitostem a 

legislativnímu rámci, který se v ČR zabývá zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením. Třetí kapitola už pojednává o člověku 

s mentálním postižením ve světě práce. Najdeme zde vymezení rozdílu 

mezi chráněným místem a otevřeným trhem práce, informace o 

podporovaném zaměstnávání a kapitolu o motivacích zaměstnavatelů, 

které je vedou k zaměstnávání lidí s mentálním postižením. Čtvrtá 

kapitola se věnuje šetření, které proběhlo formou rozhovorů a jehož 

výsledky jsou zde zpracované. Poslední pátá kapitola je věnována 

diskuzi.  

 Pro svou práci jsem čerpala z odborné literatury, dostupných 

článků na internetu, legislativních norem, již proběhlých výzkumů na 

dané téma a interních zdrojů Rytmus, o. p. s.2  

 

  

 

 

                                                 
2
 Rytmus, o. p. s. je nezisková organizace, která podporuje inkluzi, aby lidi se zdravotním 

znevýhodněním mohli žít, pracovat a studovat v běžných podmínkách.  
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1. OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

 

 Pro uvedení do tématu se první podkapitola mé práce bude 

věnovat nejprve obecně lidem se zdravotním postižením, především 

v oblasti lidských práv. Dále se budu věnovat přímo mentálnímu 

postižení3, jeho charakteristice, pojmosloví, problematice a 

předsudkům, které se mentálního postižení týkají. 

Zaměstnávání lidí se zdravotním postižením (dále jen OZP) je 

specifické u různých druhů handicapů. Jinou míru podpory na 

pracovišti využije člověk s tělesným postižením a jinou člověk 

s mentálním postižením. Pro potencionální zaměstnavatele zcela jistě 

hraje velkou roli, jak moc se budou muset svému novému zaměstnanci 

věnovat a kolik je to bude stát úsilí.4 

Když se podíváme na definici pojmu zdravotní postižení podle 

Světové zdravotnické organizace (WHO), dostaneme se do roku 1980. 

Tento rok byla schválena Mezinárodní klasifikace poruch, postižení a 

handicapů (ICIDH).5 Najdeme zde vymezení tří základních pojmů: 

 porucha (impairment), který je definován jako funkční 

nebo orgánová ztráta či abnormalita lidského těla, 

 postižení (disability), což je omezení či ztráta schopnosti 

člověka vykonávat určité aktivity nebo zvyklosti, které lze 

považovat za obvyklé a normální,  

                                                 
3
 Ve své práci budu pro lepší přehlednost používat termín mentální postižení. Mnohdy se také 

používá severoamerický termín mentální retardace, který má trochu negativní nádech. Britské 

termíny: poruchy učení či potíže v učení často používáme v podporovaném zaměstnávání, 

protože pro laika mohou být jasnější než pojem mentální postižení.   
4
 Např. člověk na vozíčku potřebuje především fyzické úpravy pracoviště, tak aby pro něj 

prostor byl bezbariérový, samotnou práci pak bude zvládat zcela samostatně. Naopak člověk 

s mentálním postižením bude zpočátku potřebovat větší podporu v zaučení a jeho 

osamostatnění může trvat delší dobu. 
5
 Intenational Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps (WHO, 1980) 
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 handicap – omezení sociálního charakteru, které člověk 

zažívá v důsledku svého postižení.  

Všechny pojmy spolu nějaký způsobem souvisejí. Vznik 

dokumentu ICIDH znamenal velký posun ve sjednocení pojmů 

zdravotního postižení.  

Roku 2001 prošel ICIDH revizí a vznikla Mezinárodní klasifikace 

funkčnosti, postižení a zdraví (ICF).6 V tomto dokumentu postižení 

zahrnuje jak funkční či orgánovou poruchu těla, tak i psychickou 

poruchu osobnosti, jejichž důsledkem může být nemožnost vykonávat 

určité aktivity a nemožnost zapojit se do běžných životních situací. 

Důvodem k tomu mohou být i bariéry, které vytváří společnost. Pojetí je 

zde mnohem komplexnější.  

Definici zdravotního postižení dle OSN najdeme v Úmluvě o 

právech osob se zdravotním postižením z roku 2007, kde se píše, že 

„zdravotní postižení je koncept, který se vyvíjí a který je výsledkem 

vzájemného působení mezi osobami s postižením a bariérami 

v postojích a v prostředí, které brání jejich plnému a účinnému zapojení 

do společnosti, na rovnoprávném základě s ostatními“. Osoba se 

zdravotním postižením je pak v čl. 1 definována takto: „… mající 

dlouhodobé fyzické, duševní, mentální nebo smyslové postižení, které 

v interakci s různými překážkami může bránit jejich plnému a 

účinnému zapojení do společnosti na rovnoprávném základě 

s ostatními.“ 

 

                                                 
6
 International Classification of Functioning, Disability and Health (WHO, 2001) 
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1.1 Lidská a občanská práva osob se zdravotním 

postižením 

 Lidská práva jsou práva, která mají lidem umožnit rozvíjet a 

využívat jejich možnosti a schopnosti. Jsou základním kamenem 

rozsáhlého systému mezinárodních právních instrumentů na ochranu 

lidských práv vytvářeného po několik desetiletí.7 Mají sloužit k tomu, 

abychom mohli uspokojovat vlastní materiální a duchovní potřeby. Iva 

Švarcová ve své knize Mentální retardace píše, že: „Lidská práva 

vycházejí ze stále více pociťované potřeby lidí žít takovým životem, 

v němž bude respektována a chráněna hodnota a důstojnost každé 

lidské bytosti. Respektování lidských práv a svobod je základem 

spravedlivého uspořádání každé společnosti.“8 

Novodobý zájem o lidská práva se začal rozvíjet po druhé světové 

válce. V 60. letech se o práva svých dětí začali zasazovat také rodiče dětí 

s postižením. Byla ustanovena Evropská liga společností mentálně 

handicapovaných, která hájila zájmy handicapovaných především 

v oblasti léčebné, bytové, přípravy na povolání, zaměstnání a sociálních 

služeb. Mezi své hlavní požadavky liga řadila také to, že lidé 

s postižením by měli mít právo na sociální služby ne z důvodu 

dobročinnosti, ale proto, že na takové služby mají právo.9  

 Roku 1961 byla přijata Evropská sociální charta, která se ve své 

době jako jediná zmiňovala o tom, že také lidé s postižením mají svá 

práva a bylo tomu tak po dlouhou dobu. V dokumentu najdeme 

napsáno: „Osoby zdravotně postižené mají právo na odborný výcvik, 

rehabilitaci a sociální readaptaci, bez ohledu na původ a povahu jejich 

                                                 
7
 http://www.osn.cz/lidska-prava/?kap=9&subkap=11 23.3.14 

8
 Švarcová, s. 16 

9
 Švarcová, s. 16-17 

http://www.osn.cz/lidska-prava/?kap=9&subkap=11
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postižení.“10 A další zmínku věnovanou tématu práce najdeme v článku 

15.11 Tento koncept byl samozřejmě členy různých hnutí postižených 

velmi kritizován. Koncept vycházel z toho, že lidé s postižením nejsou 

schopní samostatného života, což odporovalo přesvědčení, že „speciální 

potřeby postižených mají být uspokojovány v rámci tradičních veřejných 

služeb a lidé s postižením nemají být žádným způsobem vyčleňováni.“12 

Roku 1996 byla tato charta revidována a nově říká: „Zdravotně 

postižené osoby mají právo na nezávislost, sociální integraci a účast v 

životě společnosti.“13 

 Valné shromáždění OSN přijalo v prosinci roku 1971 Deklaraci 

práv mentálně postižených osob. Ta měla sloužit hlavně k ochraně 

těchto práv:  

 Právo na zdravotní péči 

 Právo na ekonomické zabezpečení a slušnou životní úroveň 

 Pokud je to možné, tak právo žít v kruhu své vlastní rodiny 

 Právo na kvalifikovaného opatrovníka 

 Právo na ochranu před jakýmkoliv vykořisťováním, zneužíváním 

nebo ponižujícím zacházením. 

 Právo mít stejná práva jako ostatní lidské bytosti.14 

 

                                                 
10

 Evropská sociální charta (1961) část I. 
11

 Právo tělesně nebo duševně postižených osob na odbornou přípravu k výkonu povolání, 

rehabilitaci a na profesní a sociální re-adaptaci.  
12

 Švarcová, s. 17 
13

 Revidovaná Evropská sociální charta (1996), část I., odst. 15 
14

 http://www.helpnet.cz/dokumenty/deklarace-prav/291-3  (1.12.2013) 
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Přibližně v tomto období byly ve Švédsku položeny také základní 

kameny hnutí sebeobhájců15 a lidé s postižením se tak mohli účastnit 

kongresů a hájit tak své zájmy.  

Další důležitým dokumentem je také Evropská konvence o prevenci 

týrání a nelidského chování nebo ponižujícího zacházení nebo trestání, 

která byla přijata Radou Evropy roku 1987. Evropský výbor pro prevenci 

týrání na základě této konvence kontroluje zařízení, kde jsou umístěni 

osoby zbavené způsobilosti – mezi ty patří také lidé s těžkým mentálním 

postižením.  

Rok 1993 přinesl v prosinci Standardní pravidla pro vyrovnávání 

příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. V České republice byla 

tato pravidla vydána roku 1997 Sdružením zdravotně postižených. Tento 

dokument nemá platnost mezinárodního práva, ale je velmi důležitým 

dokumentem v boji za rovnoprávnost. V těchto pravidlech najdeme 

důležité principy odpovědnosti, aktivity a spolupráce.  

O deset let později z rozhodnutí Valného shromáždění OSN začaly 

práce na komplexní úmluvě, která měla chránit a podporovat práva 

osob s postižením. V prosinci 2006 byla Úmluva o právech osob se 

zdravotním postižením přijata a v platnost vstoupila v květnu 2008.16 

Doplňuje tak již sedm základních stávajících úmluv OSN. Principem 

úmluvy je rovnoprávnost, zaručení platnosti všech lidských práv a 

podpora aktivního zapojení do života společnosti. Valenta ve své knize 

Mentální postižení v pedagogickém, psychologickém a sociálně-

právním kontextu  píše: „Cílem Úmluvy je odstranit existující překážky, 

                                                 
15

 V současné době existuje hnutí sebeobhájců jako celosvětová organizace, která 

sdružuje hlavně osoby s mentálním postižením. Sebeobhájci se učí vyjadřovat své přání a 

názory, prezentovat své myšlenky a zkušenosti, hájit svá práva, chápat své povinnosti a 

rozhodovat se o svém životě. 
16

 V České republice vstoupila v platnost 28. října 2009. 
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které brání osobám se zdravotním postižením, ať už se jedná o postižení 

fyzické, duševní, mentální nebo smyslové, zapojit se do plnohodnotného 

života.“17 Státy se tedy přijetím zavazují k tomu, že budou zabraňovat 

diskriminaci lidí se zdravotním postižením v různých oblastech jejich 

života.18  

Frédéric Mégret19 se ve svém článku The Disabilities Convention: 

Human Rights of Persons with Disabilities or Disability Rights? snaží 

posoudit na kolik Úmluva o právech lidí se zdravotním postižením 

pouze přeformulovává stávající lidská práva a nakolik je v této oblasti 

inovativní a přináší něco nového. V jistém rozměru je, ale přeformulace 

Úmluvy tak hluboká, že má vliv na stávající a uznávané kategorie, což 

může vypadat jako efektivní rozšiřování práva – přidáním dalších vrstev 

do již uznávané normy, které berou v úvahu specifické zkušenosti lidí se 

zdravotním postižením. Vzniká vlastně nové „hybridní právo“, které se 

podílí na gramatice lidských práv, ale jehož proklamace dává smysl jen 

krystalizací zkušeností určité skupiny. Závěrem tvrdí, že spíše než o 

Úmluvu jde o smlouvu, která kromě toho, že velmi výrazně záplatuje 

stávající práva, také neustále testuje jeho limity. Je to právo specifické 

pro osoby se zdravotním postižením, ale zakořeněné v univerzálnosti 

lidských práv. Úmluva o právech lidí se zdravotním postižením 

potvrzuje představu mezinárodního hnutí za lidská práva o tom, že sice 

jsou práva, která jsou universální a dána všem, ale jejich obsah musí být 

přizpůsoben specifickým zkušenostem určitých skupin lidí.20  

 V rámci mezinárodních dokumentů je tedy důležitá Deklarace 

práv mentálně postižených osob z roku 1971 a výše zmiňovaná Úmluva 

                                                 
17

 Valenta, s. 65 
18

 Právo na vzdělání, právo na práci, právo na začlenění do společnosti, přístup ke komunitním 

službám, právo na uznání způsobilosti k právním úkonům.  
19

 Frédéric Mégret je odborný asistent na Právní fakultě McGillovi Univerzity v Kanadě.  
20

 Mégret, s. 21 - 24 
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o právech lidí se zdravotním postižením z roku 2008. Ochrana práv 

osob s mentálním postižením je zpravidla obsažena v obecných 

dokumentech a pro řešení specifických problémů je možné využít 

závazných norem upravujících práva osob se zdravotním postižením.  

Na evropské úrovni funguje ochrana práv lidí s postižením obdobně, 

v příloze č. 4 najdete seznam těchto práv a norem.  

 Česká republika je země, která měla hlubokou tradici v oblasti 

služeb a péče o občany s postižením v nestatním sektoru. Rok 1948, ale 

přinesl velké změny a činnosti charitativních a občanských spolků byly 

násilně přerušeny. Ochrannou ruku nad sociálními službami převzal 

stát a tento stav trval až do začátku 90. let.21 Celý systém sociálního 

zabezpečení byl upraven zákonem č. 55/1956 Sb., o sociálním 

zabezpečení. Stát postupně převzal správu úplně nad vším, včetně 

ústavů. Během 70. a 80. let vznikaly různé výzkumy, které se zabývaly 

sociálními otázkami. Výsledky však procházely cenzurou, aby nevrhaly 

negativní světlo na režim. Ukázalo se, že v ústavech pro tělesně a 

mentálně retardované panují špatné životní podmínky. Šlo o velké 

ústavy, kde bylo v jedné místnosti ubytováno mnoho klientů najednou, 

kde byly špatné hygienické podmínky. Personál se k lidem nechoval 

s respektem. Až s rokem 1989 přišlo uvolnění poměrů a začaly vznikat 

nestátní neziskové organizace, které mohly poskytovat sociální služby. 

Tyto organizace hájily zájmy lidí s postižením.22 Pokud jde o vývoj 

lidských práv v letech 1948 - 1989 v České republice, tak jsem se 

bohužel setkala s velkým nedostatkem zdrojů, které by se touto 

problematikou zabývaly.  

 

                                                 
21

 Lidská práva lidí s mentálním postižním. Národní zpráva Česká republika, s. 3 
22

 Tomková, s. 27 
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1.2 Základní charakteristika, pojmosloví mentálního 

postižení 

Speciálně pedagogická disciplína, která se zabývá zákonitostmi 

rozvoje, výchovy a vzdělávání osob s mentálním postižením se nazývá 

psychopedie. Jde o ryze český termín, který v cizojazyčné literatuře 

nenajdeme.23 Cílem psychopedie je „na základě poznání individuálního 

rozvoje a zvláštností osobnosti jedinců s mentálním postižením 

odhalování zákonitostí speciální výchovy a aplikace těchto poznatků do 

oblasti celoživotního vzdělávání včetně pracovního uplatnění.“24 Jak je 

tedy zřejmé, poznatky této disciplíny jsou důležité pro proces 

začleňování lidí s mentálním postižením do společnosti i na otevřený 

pracovní trh.  

 Z hlediska terminologie se nejčastěji používají tyto dva termíny, 

které chápeme jako synonyma: jedinec s mentální retardací a jedinec 

s mentálním postižením. Syndrom je pak nazýván mentální retardace. 

V odborné literatuře najdeme samozřejmě i další termíny. Dříve 

používané termíny, od kterých se upustilo pro jejich negativní význam25 

jako je slabomyslnost, mentální či duševní zaostalost, mentální 

defektnost, rozumová či duševní vada aj. nebo termíny oligofrenie a 

demence, které se vztahují k době vzniku mentální retardace.26 To, že 

v pojmosloví dochází ke změnám, dokládá skutečnost, že právě toto 

negativní označování má v sobě hluboce zakořeněné sociokulturní mýty, 

které časem také podléhají změnám.  

Ve druhé polovině 20. století se začíná stále více klást důraz na 

jedinečnost a individualitu člověka s postižením. Přichází nové 

                                                 
23

 Název psychopedie je odvozen z řeckého psyché = duše a paideia = výchova, Černá a 

kolektiv, s. 9 
24

 Černá a kolektiv, s. 9 
25

 Negativní proto, že zaměřují pouze na stinnou stránku problému.  
26

 Černá a kolektiv, s. 75 
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paradigma, které se soustředí na speciální potřeby a podporu. 

Neposuzuje se tedy už jen to, co člověk nezvládne a co neumí. Lidem 

s postižením jsou přiznána práva na plnohodnotný život ve společnosti a 

vzniká systém služeb na podporu samostatného a kvalitního života. 

Stále častěji se tak začíná používat termín „osoba nebo lidé 

s postižením“ či „osoba nebo lidé s mentální retardací“. Na prvním 

místě je tedy skutečnost, že jde o člověka, bytost a až na druhém pak o 

to, že má nějaké postižení. 27 

Charakterizovat tuto skupinu lidí jako celek je velmi obtížné. Každý 

člověk je úplně jiný – má své osobnostní charakteristiky a zvláštnosti, a 

tato různost platí samozřejmě i pro lidi s postižením. Tyto zvláštnosti 

najdeme např. také v psychických procesech, „především v oblasti 

vnímání, pozornosti, paměti a myšlení, ale i emocionality a volních 

vlastnostech, závislé do značné míry na hloubce a nerovnoměrnosti 

postižení, na věku jedince a na míře podnětnosti sociálního prostředí, 

v němž žije.“28 Nelze tedy říci, že každý člověk s mentálním postižením 

bude vykazovat stejné projevy chování. Např. v oblasti zaměstnávání je 

pro někoho vhodnější chráněné pracovní místo, zatímco pro jiného není 

problém přejít na otevřený trh práce. Obecně ale za člověka s mentálním 

postižením považujeme jedince „u nichž dochází k zaostávání vývoje 

rozumových schopností, k odlišnému vývoji některých psychických 

vlastností a k poruchám v adaptačním chování.“29 

V současné době se mentální retardace klasifikuje podle 10. revize 

Mezinárodní klasifikace nemocí, kterou vypracovala Světová 

zdravotnická organizace a je platná od roku 1992. Tato klasifikace dělí 

mentální retardaci na šest základních kategorií:  

                                                 
27

 Černá a kolektiv, s. 76 
28

 Černá a kolektiv, s. 76 
29

 Švarcová, s. 28 
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 Lehká mentální retardace, IQ 50 – 69 (F70) 

 Středně těžká mentální retardace, IQ 35 – 49 (F71) 

 Těžká mentální retardace, IQ 20 – 34 (F72) 

 Hluboká mentální retardace, IQ je nižší než 20 (F73) 

 Jiná mentální retardace (F78) 

 Nespecifikovaná mentální retardace (F79) 

V příloze č. 1 najdeme kompletní klasifikaci mentální retardace 

z aktualizované verze MKN-10. Všimněme si, že přestože jde o 

aktualizovanou verzi k 1. 1. 2013 stále se tu používají pojmy jako 

imbecilita, debilita, subnormalita aj.  

DSM-IV30 má pro mentální retardaci tato diagnostická kritéria: 

 Snížení intelektových funkcí (IQ 70 a méně) 

 Souběžný deficit v oblasti adaptability jedince, a to nejméně ve 

dvou z následujících oblastí: komunikace, sebeobsluha, život 

v domácnosti, sociální a interpersonální dovednosti, využití 

komunitních zdrojů, sebeřízení, funkční (akademické) 

dovednosti, práce, odpočinek, zdraví a bezpečnost 

 Začátek poruchy před 18 rokem života31 

Klasifikace podle IQ je sama o sobě málo vypovídající a je nutné k ní 

připojit i další oblasti. Např. AAMR32 se zabývá také mírou podpory, 

kterou lidé s mentálním postižením využijí – kompetence klienta, 

prostředí a míra potřebné podpory.  

Míra postižení a její specifika u konkrétního člověka hrají velkou roli 

v tom, jakou práci bude schopen vykonávat a zda je pro něj vhodná 

práce na otevřeném trhu. 

                                                 
30

 Diagnostický a statistický manuál mentálních poruch 
31

 Valenta, Müller, s. 12 
32

 American Association for Mental Retardation, která se přetransformovala v AIDD – 

American Association on Intellectual and Developmental Disabilities. 
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 Lidé se zdravotními potížemi v České republice pobírají invalidní 

důchod. Posudky o invaliditě vydávají okresní správy sociálního 

zabezpečení.   

Zákon o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. definuje invaliditu 

takto: „Pojištěnec je invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě 

nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti 

nejméně o 35 %.“ Dále v § 39 rozděluje invaliditu na tři stupně: 

 Invalidita 1. stupně, pokud pracovní schopnost poklesla 

nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 % 

 Invalidita 2. stupně, pokud pracovní schopnost poklesla 

nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 % 

 Invalidita 3. stupně, pokud pracovní schopnost poklesla 

nejméně o 70 %. 

Ve stejném paragrafu v odst. 3 je také stanoveno, co zákon chápe jako 

pracovní schopnost: Pracovní schopností se rozumí schopnost 

pojištěnce vykonávat výdělečnou činnost odpovídající jeho tělesným, 

smyslovým a duševním schopnostem, s přihlédnutím k dosaženému 

vzdělání, zkušenostem a znalostem a předchozím výdělečným 

činnostem. Poklesem pracovní schopnosti se rozumí pokles schopnosti 

vykonávat výdělečnou činnost v důsledku omezení tělesných, 

smyslových a duševních schopností ve srovnání se stavem, který byl u 

pojištěnce před vznikem dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. 

 

1.3 Předsudky a diskriminace 

 Jedna z příčin existence termínů se záporným nábojem a 

sociálního znevýhodňování jedinců s mentálním postižením jsou 
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společenské předsudky. Podle psychologického slovníku je předsudkem 

„předpojatost, názorová strnulost; emočně nabitý, kriticky 

nezhodnocený úsudek a z něj plynoucí postoj, názor přijatý jedincem 

nebo skupinou, nezávisí na okamžité situaci a neopírá se o 

porozumění.“33  

 Tyto předsudky pak mohou vést k nelidskému zacházení s 

jedinci: 

 Očerňování  

 Izolaci  - oddělování určitých skupin lidí od společnosti (v našem 

případě např. ústavy či bývalé chráněné dílny).  

 Diskriminaci – ve vzdělávání, zaměstnávání, přístupu 

k informacím atd.34 

Z těchto předsudků pak vzniká začarovaný kruh, ze kterého je těžké 

vystoupit. I v dnešní době transformace nás čeká dlouhá cesta k úplné 

inkluzívní35 společnosti.  

Právě lidé s mentálním postižením bývají často předmětem těchto 

předsudků. Společnost tyto lidi vidí stále spíše jako děti a od toho se pak 

odvíjí i to, jak se k nim chová. V praxi se často setkávám s tím, že lidé 

lidem s mentálním postižením automaticky tykají a chovají se k ním, 

jako ke „starým známým“ anebo s nimi jednají jako s dětmi. Člověk 

s postižením si ale zaslouží stejný respekt jako jakýkoliv jiný člověk.  

Studie z roku 2010 Stereotypes of Individuals With Learning 

Disabilities: Views of College Students With and Without Learning 

Disabilities od Mayové a Stonea mluví o dvou základních postojích 

k lidem s mentálním postižením: stereotypní postoje a segregující 

postoje. Ty stereotypní více zevšeobecňují a zjednodušují vnímání 

                                                 
33

 Hartl, Hartlová, s. 464 
34

 Šiška, s. 15 
35

 Inkluze znamená zahrnutí či přijetí do nějakého celku.  
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parametrů menšinové skupiny. Nejčastěji stereotypy souvisí s nízkou 

inteligencí a omezenými schopnostmi.36 

Z vlastní zkušenosti vím, že pro mnoho zaměstnavatelů je 

překážkou v zaměstnávání lidí s mentálním postižením hlavně neznalost 

této problematiky. Často si myslí, že s tímto člověkem nebudou umět 

komunikovat, že takový člověk není schopný vykonávat zadané úkoly a 

že může narušit integritu jejich týmu. Ve skutečnosti je tomu spíše právě 

naopak a např. díky službě podporovaného zaměstnávání37 se tyto 

předsudky dají snadno překonat. Problém předsudků by se dal vyřešit i 

tím, že v České republice bude fungovat větší osvěta v problematice 

zaměstnávání lidí se zdravotním postižením – především lidí 

s mentálním postižením. Rytmus, o. p. s. např. nově pořádá Snídaně pro 

společenskou odpovědnost, které zaštiťuje Městská část Prahy 2. Na 

těchto snídaních se setkávají jak firmy, které už zkušenosti se 

zaměstnáváním mají společně i s lidmi s postižením, tak i firmy, které 

zatím žádné zkušenosti nemají. Firmy se tak mohou seznámit s tím, co 

je to služba podporované zaměstnávání a zároveň získají konkrétní 

zkušenosti od lidí, kteří přímo někoho zaměstnávají.   Podobných akcí 

by se samozřejmě mohlo konat více a častěji. Zároveň by si 

problematika zasloužila větší politický lobbing a mediální kampaň. 

Nicméně doba ukazuje, že určité pokroky se dějí a zaměstnávání lidí 

s mentálním i jiným zdravotním postižením je mnohem častějším jevem 

než třeba před dvaceti lety. 

Následující kapitoly se budou blíže věnovat světu práce.  

                                                 
36

 May, Stone, s. 484 
37

 Více o této službě viz kapitola níže.  
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2. SVĚT PRÁCE  

  

V těchto kapitolách se budu věnovat přímo pojmu práce a jejímu 

významu. Na téma se budu zaměřovat v jeho obecném smyslu a zároveň 

poukážu na určité nuance, které může mít svět práce pro lidi 

s mentálním postižením.  

To, že dnes mají lidé s postižením možnost pracovat na 

otevřeném trhu práce, je základním krokem k integraci a následné 

inkluzi ve společnosti. V práci každý z nás tráví mnoho času a buduje si 

tak nejen sociální kontakty, ale i určitý status. Zaměstnání přináší větší 

samostatnost a také nezávislost, která je pro lidi s mentálním 

postižením leckdy klíčová. 

 

2.1 Význam práce 

 Troufám si tvrdit, že „mít práci“ je pro každého z nás velmi 

důležité, ať už k tomu máme jakékoliv důvody. K zaměstnání spějeme už 

od chvíle, kdy si vybíráme střední školu a přemýšlíme o tom, co bychom 

jednou chtěli dělat. Joanne Ciulla38 ve své knize The Working Life: The 

promise and betrayal of modern work říká, že žijeme ve společnosti, 

která je orientovaná na práci. Zároveň, ale žijeme v paradoxu, kdy sice 

oslavujeme práci, ale zároveň z ní stále chceme uniknout. Člověk hledá 

takovou práci, která pro něj bude zajímavá, bude ho naplňovat a dá 

smysl jeho životu – a tato poptávka stále roste. Práce se stala primárním 

zdrojem naší identity, hnací silou naší sebeúcty a také štěstí. Někdy 

                                                 
38

 Dr. Joanne B. Ciulla je jednou ze zakladatelek Jepson School, zaměřuje se na výuku etiky, 

kritického myšlení, řešení konfliktů, vedoucí pozice v mezinárodním kontextu a filozofii práce. 
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dokonce nahrazuje rodinu, přátele, náboženství nebo komunitu, ze které 

jinak čerpáme naplnění, což může být nebezpečné, protože nejde o 

stálou věc.39 Lidé s postižením sdílí stejný svět a potřeby jako lidé bez 

postižení, práce je pro ně tedy stejně důležitá. I proto by měli mít lepší 

přístup na otevřený trh práce.   

 Pojem zaměstnání na otevřeném trhu práce40 by měl obsahovat 

tyto prvky: 

 Mzda, která odpovídá odvedené práci a vynaloženému času. 

 Pracovní smlouva či dohoda, která potvrzuje pracovně-právní 

vztah. 

 Stejné pracovní podmínky, jako mají lidé bez postižení: možnost 

dostat výpověď, možnost povýšení, možnost zvýšení platu atd. 

 

Když se podíváme na význam práce v souvislosti s člověkem 

s postižením, zjistíme, že není daleko tomu, co práce znamená pro 

většinovou společnost.  

Práce lidem s postižením poskytuje finanční nezávislost a vyšší 

životní standard. To přináší větší samostatnost a možnost žít podle 

svého (např. samostatné bydlení). Člověk s postižením se stává méně 

závislým na různých podpůrných službách. Status zaměstnaného 

zlepšuje také postoj společnosti k lidem s postižením. Dochází k větší 

integraci a zapojení. Na pracovišti může člověk s postižením rozvíjet 

nové sociální vztahy, získává nový okruh přátel a známých. Rozvíjí také 

své dovednosti, kompetence a stále se učí něčemu novému.41 

                                                 
39

 Ciulla, s. xi 
40

 Ve své práci zdůrazňuji, že jde o práci na otevřeném trhu práce, protože často jsou lidé 

s mentálním postižením separováni na chráněných pracovních místech, kde nemají stejné 

podmínky jako jakýkoliv jiný člověk, který chce pracovat. Více se tomu budu věnovat 

v kapitole níže. 
41

 Šiška, s. 49 
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2.2 Pracovní uplatnění a jeho historické perspektivy 

 Když se budeme chtít podívat na pracovní uplatnění lidí 

s postižením z pohledu historie, zamíříme do USA v období druhé 

světové války. Kvůli nedostatku pracovních sil ve zbrojním průmyslu, 

začali být do výroby zapojováni také lidé z ústavů pro mentálně 

postižené. Ukázalo se, že jejich dovednosti byly dlouhá léta velmi 

podceňované. Jejich schopnost učit se a pracovat, kterou prokázali, a 

také sílící hnutí za lidská a občanská práva v šedesátých a sedmdesátých 

letech se staly impulsem k deinstitucionalizaci i v oblasti zaměstnávání 

osob s postižením. 42  

Během 60. let vznikla po celých Spojených státech Centers for 

Independent Living (CIL), která poskytovala poradenství v oblasti 

bydlení, dopravy, vzdělávání a usnadňovala přímý kontakt 

s poskytovateli služeb. Prosazovala tuto základní filozofii:  

1. Ti, kteří nejlépe znají potřeby lidí s postižením a to jak je 

naplnit jsou lidé s postižením sami. 

2. Potřeby mohou být efektivněji naplněny pomocí 

komplexních programů, které poskytují různé služby. 

3. Lidé s postižením by měli být, co nejvíce zapojeni do své 

komunity. 43 

 Základem sociálních služeb pro lidi s mentálním postižením se 

v šedesátých letech stal myšlenkový směr založený na prosazování 

integrace těchto lidí do normálního a pozitivně přijímaného 

sociokulturního prostředí. Tento proces se začal souhrnně nazývat 

„normalizace“ a později „valorizace sociální role“.  

                                                 
42

 Šiška, s. 52 
43

 Eiesland, s. 54 
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 Nirje44 v roce 1969 definoval normalizaci takto: „umožnit všem 

mentálně retardovaným žít každodenní život v takových podmínkách a 

podle takových pravidel, které se co možná nejvíce přibližují 

podmínkám a pravidlům většinové společnosti.“45 

 Teorii normalizace pak aplikoval v roce 1987 O´Brien do pěti cílů, 

které v mnoha zemích určují směr a organizaci služeb pro lidi 

s mentálním postižením. 46 Tyto služby by měly být organizovány tak, 

aby umožňovaly:  

 Žít v normálním prostředí (v podmínkách, které určují obec či 

komunitu) 

 Mít možnost činit vlastní rozhodnutí (a to jak v každodenních 

činnostech, tak i v těch závažných životních událostech) 

 Mít příležitost rozvíjet kompetence potřebné k vykonávání 

činností 

 Být respektován a mít pozitivně hodnocenou sociální roli 

 Být součástí života komunity a mít tak možnost rozšiřovat své 

sociální sítě a vztahy47 

Teorie normalizace má samozřejmě i své kritiky. Zpochybnění pojmu 

„norma“, které má značit jakousi úspěšnost a ideál. Prosazuje se spíše 

to, že odlišnost má také svou hodnotu a člověk na ni má právo – bez 

ohledu na to, zda jde v sociálním původu, etnické příslušnosti nebo 

postižení. Přesto, že je normalizace přijímána různě, její principy jsou 

velmi významné a hlásí se k nim sociální služby po celém světě.  

 Oblast pracovního uplatnění osob s mentálním postižením, trend 

normalizace zásadně ovlivnil. Podle principů by i člověk s postižením 

                                                 
44

 Bengt Nirje byl švédský aktivista, který je známý tím, že pracoval v oblasti podpory 

sebeurčení lidí s mentálním postižením.  
45

 Šiška, s. 52 
46

 Šiška, s. 52 
47

 Šiška, s. 52 
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měl dostat příležitost se podílet na životě v komunitě a možnost se 

maximálně zapojit do dění.  Zpočátku měly k přechodu na otevřený 

pracovní trh sloužit chráněné dílny,48 ale ukázalo se, že k přechodu 

prakticky nedochází. Až v 80. a 90. letech s příchodem služby 

podporovaného zaměstnávání se začal dařit model integrace 

prostřednictvím zaměstnávání na otevřeném trhu práce.  

 Dnes mají lidé s postižením možnost uplatnění hlavně na 

pomocných pozicích, jako jsou úklidové práce, výpomoc v kuchyni, 

lehké administrativní práce, lehké manuální práce či práce 

v restauracích typu MacDonald či KFC.49 

 

2.3 Pracovní příležitosti a jejich vyrovnávání pro OZP 

 Přestože existují nástroje aktivní politiky zaměstnanosti a 

pracovní poradenství, které by měly podporovat zaměstnávání OZP, 

jsou lidé s mentálním postižením na otevřeném trhu práce stále 

znevýhodněni. Podle Úřadu práce ČR bylo na konci července 2013 

v absolutních číslech nezaměstnaných 61 721 osob se zdravotním 

postižením.50  

 Tento problém samozřejmě netrápí jen Českou republiku. Míst, 

která nevyžadují žádné předchozí dovednosti a znalosti ubývá a zároveň 

stoupá počet uchazečů o zaměstnání. V projektu Kariéra bez bariér51 se 

dočteme, že mezi překážky v začleňování znevýhodněných osob na trh 

práce patří: aktuálně neuplatnitelné dovednosti a ze strany firem, malé 
                                                 
48

 Více o tom v podkapitole níže.  
49

 V podporovaném zaměstnávání pracuji rok a půl. Za tuto dobu jsem pracovala s osmi 

klienty, z nichž sedm si našlo práci. A z těchto sedmi lidí pracuje v takovém typu restaurace či 

kavárny pět lidí. 
50

 http://zpravy.kurzy.cz/355155-cr-nezamestnanost-se-v-cervenci-zvedla-na-7-5/ (20. 10. 13) 
51

 Tento operační program je zaměřen na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní 

politiky na trhu práce, profesního vzdělávání, začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět 

do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci. 

http://zpravy.kurzy.cz/355155-cr-nezamestnanost-se-v-cervenci-zvedla-na-7-5/
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využívání flexibilních forem zaměstnávání (pružná pracovní doba či 

částečný pracovní úvazek).52 Průzkum na téma zaměstnávání lidí se 

zdravotním postižením v ČR, který uskutečnila společnost LMC na 

přelomu října a listopadu 2013 zase říká, že: „9,3 % respondentů při 

zaměstnávání OZP naráží na obtíže plynoucí z platné legislativy, 4,9 % 

čelí komplikacím plynoucím z přístupu úřadů. Poněkud překvapivým 

zjištěním je, že pouze ve 2,2 % případů je hlavní překážkou širšího 

zapojení lidí s postižením přístup managementu. Přístup stávajících 

řadových zaměstnanců pak situaci komplikuje jen v 1,1 % společností.“53 

Typickým problémem je to, že na trhu práce se objevují 

absolventi s mentálním postižením, společně s lépe vybavenými 

vrstevníky. K řešení této diskriminace lidí s postižením v oblasti práce se 

využívají strategie podpory zaměstnanosti a antidiskriminační zákon. 

Ne vždy je zákon, ale nastaven tak, že pomáhá všem. To mohu uvést 

svou zkušeností, např. povinný podíl zaměstnanců s postižením na 

celkovém počtu zaměstnanců – pokud si zaměstnavatel může vybrat 

mezi dvěma lidmi, kteří pobírají invalidní důchod a jeden z nich bude 

člověk s mentálním postižením a druhý člověk s fyzickým postižením, 

vybere si spíše toho druhého. I mezinárodní zkušenost ukazuje, že 

pozitivní dopad kvót je stejně jako u nás zanedbatelný. 54  

 Absence pracovních příležitostí a s tím možnost přispívat aktivně 

do společnosti negativně ovlivňuje sociální status člověka s mentálním 

postižením. Často bývá takový člověk společností vnímán jako 

neužitečný a přítěž pro daňový systém. Mladí lidé pak zůstávají závislí 

na sociálních dávkách, které jsou často mnohem vyšší než minimální 

mzda. Ve své praxi se setkávám s tím, že především rodiče často ani 

                                                 
52

 Propagační materiály projektu Kariéra bez bariér (Brožura k 31. 3. 2013) 
53

 http://www.lmc.eu/zpravodaj-clanek/pruzkum-zamestnavani-lidi-s-postizenim-v-cr-460    

(10. 4. 2014) 
54

 Šiška, s. 50 
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nechtějí, aby jejich potomek hledal pracovní uplatnění, protože se bojí, 

aby nepřišli o sociální dávky nebo invalidní důchod. Matoušek tento jev 

nazývá sociální pastí – „systémová chyba v sociální politice státu, 

v jejímž důsledku je pobírání dávek pro příjemce výhodnější než placená 

práce.“55  

 V zemích jako je Nizozemí či Francie se klade důraz na schopnost 

učit se. Tým odborníků skládajících se ze specialistů na trh práce, 

speciálních pedagogů, instruktorů a psychologů provádí hodnocení 

pracovních schopností. Jedním z kritických bodů může být právě 

přechod ze školy do zaměstnání. Pokud je absolvent neúspěšný 

v nalezení práce, může to znehodnotit jeho dosažené školní výsledky. 

Ztrácí se motivace a návyky, které získal ve škole. Člověk a často i jeho 

rodiče získají dojem, že najít práci na otevřeném trhu je prakticky 

nemožné a spíše stresující a rozhodnou se práci nehledat vůbec. Proto je 

podpora právě v této fázi velmi důležitá. I pro stát je to z ekonomických 

důvodů výhodnější. „Dlouhodobá závislost na péči je nákladnější než 

podporovaná nezávislost a smysluplná práce.“56  

 V této oblasti dnes lidem pomáhá tranzitní program a služba 

podporovaného zaměstnávání, které se budu věnovat v kapitolách níže. 

Kapitoly následující se věnují legislativě České republiky, která by měla 

umožnit snadnější vstup na trh práce lidem se zdravotním postižením.  

 

 

 

                                                 
55

 Matoušek, s. 141 
56

 Černá a kolektiv, s. 180 
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2.4 Legislativní rámec zaměstnávání OZP v ČR 

 Protože cílem mé práce je zjistit, zda zákon o zaměstnanosti 

dostatečně zaměstnavatele vybízí k zaměstnávání OZP, podíváme se 

v této podkapitole blíže právě na tento zákon, jeho část, která se touto 

problematikou komplexně zabývá a na pobídky, které zaměstnavatelům 

nabízí. Okrajově se poté budu pokračovat zákoníkem práce a nakonec 

neopomenu ani zákon o daních z příjmu. Celou podkapitolu uvedu 

pojmem právo na práci a tím jak je v právních normách chápáno. 

Právo na práci je jedno ze základních lidských práv, které nesmí 

být nikomu upřeno. Lidé s mentálním postižením mají ale ztížené 

podmínky při vstupu na otevřený trh práce. Pojďme se tedy podívat na 

české zákony, které mají podporovat zaměstnávání OZP.  

 

2.4.1 Právo na práci 

Právo na práci je jedním ze základních práv člověka a nemá být 

upíráno nikomu. V Listině základních práv a svobod najdeme v části, 

která mluví o Hospodářských, sociálních a kulturních právech toto: 

„Každý má právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, jakož 

i právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost.“57 V čl. 28 je 

pak zmínka také o spravedlivé odměně a uspokojivých pracovních 

podmínkách. A čl. 29 neopomíná zmínit i osoby se zdravotním 

postižením, které mají právo na zvýšenou ochranu zdraví při práci a 

právo na zvláštní pracovní podmínky. Nic z toho, ale nevylučuje OZP 

z otevřeného trhu práce, ba naopak.  

                                                 
57

 Listina základních práv a svobod, čl. 26 
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Všeobecná deklarace lidských práv se právu na práci věnuje v čl. 

23: „Každý má právo na práci, na svobodnou volbu zaměstnání, na 

spravedlivé a uspokojivé pracovní podmínky a na ochranu proti 

nezaměstnanosti.“ Lépe než Listina základních práv a svobod deklarace 

formuluje část o mzdě: „Každý, bez jakéhokoli rozlišování, má nárok na 

stejný plat za stejnou práci.“ Všimněme si, že tady se nemluví o 

zaměstnanci, ale o každém bez rozlišování a že za stejnou práci, by měli 

mít dva lidé stejný plat. A o odměně pak pokračuje ještě dále: „Každý 

pracující má právo na spravedlivou a uspokojivou odměnu, která by 

zajišťovala jemu samému a jeho rodině živobytí odpovídající lidské 

důstojnosti.“  

Česká republika v roce 2010 přijala novelu zákona o zaměstnanosti  

č. 435/2004, která obsahuje ustanovení o zákazu přímé a nepřímé 

diskriminace a je tak v souladu s evropskou směrnicí. § 4 Rovné 

zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání 

odst. 2 říká, že „při uplatňování práva na zaměstnání je zakázána 

jakákoliv diskriminace“ a dále odkazuje na tzv. antidiskriminační zákon 

č. 198/2009 Sb. Tento zákon v § 2 popisuje přímou diskriminaci jako: 

takové jednání, včetně opomenutí, kdy se s jednou osobou zachází méně 

příznivě, než se zachází nebo zacházelo nebo by se zacházelo s jinou 

osobou ve srovnatelné situaci, a to z důvodu rasy, etnického původu, 

národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, 

náboženského vyznání, víry či světového názoru. A v § 3 nepřímou 

diskriminaci jako: takové jednání nebo opomenutí, kdy na základě 

zdánlivě neutrálního ustanovení, kritéria nebo praxe je z některého z 

důvodů uvedených v § 2 odst. 3 osoba znevýhodněna oproti ostatním. 

V tomto odstavci je také přímo zmínka o nepřímé diskriminaci z důvodu 

zdravotního postižení, což je odmítnutí nebo opomenutí přijmout 
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přiměřená opatření, aby měla osoba se zdravotním postižením přístup k 

určitému zaměstnání.  Tato ochrana je tedy poskytována už při ucházení 

o zaměstnání. Zároveň i tento zákon stanovuje právo na zaměstnání v § 

10: „Právem na zaměstnání je právo fyzické osoby, která chce a může 

pracovat a o práci se uchází, na zaměstnání v pracovněprávním vztahu, 

na zprostředkování zaměstnání a na poskytnutí dalších služeb.“ 

 V Úmluvě o právech lidí se zdravotním postižením, které se budu 

věnovat v další kapitolem, se práci a zaměstnávání věnuje čl. 27. a to 

vcelku důkladně. Hned v prvním odstavci se dočteme, že lidé se 

zdravotním postižením mají stejné právo na práci, jako lidé zdraví. Mají 

právo si svobodně vybrat, jakou prací se budou živit a to „v pracovním 

prostředí, které je otevřené, inkluzivní a přístupné osobám se 

zdravotním postižením.“58 Státy, které Úmluvu přijaly, se také zavazují, 

že přijmou příslušná opatření a to i legislativní, aby lidé se zdravotním 

postižením: 

 Nebyli diskriminováni na základě zdravotního postižení ve všech 

otázkách týkajících se zaměstnávání.59 

 Měli spravedlivé a uspokojivé pracovní podmínky.  

 Měli možnost uplatnit svá pracovní a odborová práva. 

 Měli přístup ke službám, které zprostředkovávají práci, k 

odbornému poradenství a k odborné přípravě na výkon povolání 

i ke vzdělávání. 

 Byli podporování v pracovních příležitostech a profesním 

postupu na trhu práce a měli možnost využít asistenci při 

hledání, získání a udržení si zaměstnání. 

                                                 
58

 Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, s. 20, čl. 27 
59

 Nábor, přijímání, zaměstnávání, setrvání v zaměstnání, profesní postup, bezpečnost a 

ochrana zdraví při práci.  
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 Byli podporováni i k tomu, aby využili možnost soukromého 

podnikání. 

 Byli zaměstnávání i ve veřejném sektoru. 

 Byli podporování v tom, aby získávali více zkušeností s prací na 

otevřeného trhu práce. 60 

 

Lidská práva i právo na práci mají stejný význam pro všechny, 

stejně jako práce, která je pro lidi s mentálním postižením v mnoha 

ohledech ještě významnější. Zapojení na otevřený trh práce je pro ně 

cestou, jak se zapojit do společnosti, možnost jak zvýšit své příjmy a 

zlepšit tak úroveň svého života. Zároveň posiluje jeho dospělou roli a 

posiluje tak sebeúctu. Vede k větší zodpovědnosti za vlastní život a 

v neposlední řadě také k samostatnosti. Díky práci se člověk 

s postižením učí novým dovednostem, poznává nové lidi, stává se 

členem komunity a je nějak užitečný. „Pracovní uplatnění lidí 

s mentálním postižením je důležitým nástrojem, jak lze změnit 

negativní postoje společnosti k této skupině lidí.“61  

V další kapitole už se podíváme na zákon o zaměstnanosti. 

 

2.4.2 Zákon o zaměstnanosti  

Nejucelenějším právním předpisem, který se zabývá 

problematikou zaměstnávání OZP, je jistě zákon o zaměstnanosti. 

Problematice zaměstnávání OZP věnuje celou svou třetí část (§ 67 – 84). 

Česká republika tak dodržuje Standardní pravidla pro vyrovnání 

                                                 
60

 Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, s. 19, čl. 27 
61

 Pracovní uplatnění klientů ústavní péče, s. 5 
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příležitostí pro osoby se zdravotním postižením,62 která byla schválena 

valnou hromadou OSN v říjnu 1993 a přijata Českou republikou ve 

stejném roce.  

Zákon o zaměstnanosti přináší opatření, která by měla přispívat 

k vyšší míře zaměstnanosti OZP. V podkapitolách se na tato opatření 

podíváme blíže. 

2.4.2.1 Zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání  

V § 33 jsou stanoveny skupiny osob, kterým by měla být při 

zprostředkování zaměstnání poskytována zvýšená péče. Mezi tyto osoby 

jsou řazeni i lidé se zdravotním postižením. „Ke zvýšení možnosti 

uplatnění uchazeče o zaměstnání na trhu práce slouží individuální akční 

plán.“63 O tento plán si uchazeč může zažádat kdykoliv během doby, kdy 

je veden na Úřadě práce (dále jen ÚP). V případě, že je uchazeč na ÚP 

veden nepřetržitě déle než 5 měsíců, vytváří se tento plán vždy.  

Za OZP zákon považuje fyzické osoby, které jsou uznány 

invalidními v jednom ze tří stupňů.64  

 

2.4.2.2 Pracovní rehabilitace 

 Pracovní rehabilitací se zákon zabývá v § 69 – 74.  

 Každá OZP má právo na pracovní rehabilitaci, kterou zajišťuje ÚP 

ve spolupráci s pracovně rehabilitačními středisky. K zabezpečení 

pracovní rehabilitace může být pověřena i právnická nebo fyzická osoba. 

„Pracovní rehabilitace je souvislá činnost zaměřená na získání a udržení 

                                                 
62

 Tyto pravidla doporučují členským státům aktivní podporu OZP na otevřeném trhu práce 

prostřednictvím různých opatření. Zakazují také diskriminaci v oblasti zaměstnanosti.  
63

 Jedná se o plán, který vypracovává společně uchazeč o zaměstnání a pracovník ÚP.  
64

 Vymezení viz podkapitola níže. 
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vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postižením, kterou na 

základě její žádosti zabezpečují krajské pobočky Úřadu práce a hradí 

náklady s ní spojené.“ Stvrzuje se podpisem dohody.65 

 Zákon uvádí, že do pracovní rehabilitace se řadí především 

poradenská činnost při volbě povolání, teoretická a praktická příprava,66 

zprostředkování, udržení a změna zaměstnání a vytváření vhodných 

podmínek pro výkon zaměstnání.  

 ÚP společně s OZP vytváří individuální plán pracovní rehabilitace 

a to s ohledem na jeho zdravotní způsobilost, kvalifikaci a situaci na 

trhu práce. Vychází přitom s vyjádření odborné pracovní skupiny.67  

 

2.4.2.3 Povinný podíl 

Aby stát podpořil zaměstnávání OZP, stanovuje v zákoně,68 že 

každý zaměstnavatel, který zaměstnává více než 25 zaměstnanců, musí 

zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši 4 % z celkového 

počtu zaměstnanců. Pokud zaměstnavatel tedy zaměstnává 25 lidí, musí 

zaměstnat minimálně jednoho člověka se zdravotním postižením.69 

Pokud zaměstnává 100 lidí, budou to čtyři lidi se zdravotním 

postižením. Zákon ale také stanovuje jiné možnosti, jak tuto kvótu plnit 

tzv. náhradní plnění.  

 

 

                                                 
65

 Náležitosti této dohody najdeme v § 70. 
66

 Teoretická a praktická příprava zahrnuje přípravu na budoucí povolání formou praxe na 

pracovištích jejího zaměstnavatele nebo na chráněných pracovních místech a specializované 

rekvalifikační kurzy.  
67

 Odborná pracovní skupina je složena zejména se zástupců organizací zdravotně postižených 

a zástupců zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % osob se zdravotním postižením. 
68

 § 81 
69

 Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. § 81 
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Zaměstnavatel si může vybrat z těchto možností: 

 Odebírání výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů, kteří 

zaměstnávají více než 50 % OZP (tzv. chráněná pracovní 

místa) a to ve výši 7 násobku průměrné měsíční mzdy.70 

 Odvod do státního rozpočtu ve výši 2,5 násobku průměrné 

mzdy.  

 Kombinace náhradního plnění a zaměstnávání OZP.71 

 

Někteří zaměstnavatelé, ale začali přistupovat na tzv. 

přefakturaci. Jde o postup, kdy se přes firmy, které zaměstnávají více 

než 50% OZP přefakturují72 výrobky nebo služby. Podíl práce OZP je 

pak velmi sporný. Zákon měl možností odebíráním výrobků nebo služeb 

od firem zaměstnávajících více než 50% OZP podpořit odbyt a tím i 

zaměstnanost OZP. Vzhledem k tomu, jak ale situace vypadá se podle 

článku na serveru Helpnet MPSV chystá k „zpřesnění právní úpravy této 

problematiky tak, aby byly vyloučeny pochybnosti o tom, za jakých 

podmínek je možné plnit tzv. povinný podíl prostřednictvím odebírání 

výrobků a služeb.“73
 Momentálně provádí Státní úřad v této oblasti 

inspekce. Na internetu existuje webový portál 

www.pracepostizenych.cz, který eviduje dodavatele prověřeného 

náhradního plnění a zaměstnavatel si tak může ověřit, zda odebírá 

služby či výrobky od poctivé firmy.  

 

                                                 
70

 Průměrná mzda za rok 2012 byla podle ČSÚ 25 101,- 
71

 Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. § 81, § 82 
72

 Např. firma si v daném kalendářním roce nakoupí od specializovaného dodavatele výpočetní 

techniku, ten však tuto dodávku dodá prostřednictvím zaměstnavatele, který zaměstnává více 

než 50% OZP. 
73

 http://www.helpnet.cz/aktualne/oznameni-pozvanky/93968-3  (28.11. 2013) 

http://www.helpnet.cz/aktualne/oznameni-pozvanky/93968-3
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2.4.3 Zákoník práce 

 Zákoník práce74 se o termínu OZP jen krátce zmiňuje v § 237:  

„Povinnosti zaměstnavatelů k zaměstnávání fyzických osob se 

zdravotním postižením a k vytváření potřebných pracovních podmínek 

pro ně stanoví zvláštní právní předpisy.“ Dále tedy odkazuje na Zákon o 

zaměstnanosti.75 Ostatní ustavení zákoníku práce platí stejně jak pro 

OZP, tak pro osoby, které jsou bez zdravotních omezení.  

 

2.4.4 Sleva na dani  

Mezi další nástroje, které mají podpořit zaměstnávání OZP, patří 

sleva na dani.  Zákon č. 586/1992 Sb. stanovuje následující:  

 Za každého zaměstnance invalidního v 1. a 2. stupni se 

roční daň sníží o 18 000 Kč a za každého zaměstnance 

invalidního ve 3. stupni o 60 000 Kč.  

 Za každého pracovníka v 1. nebo 2. stupni invalidity 

zaměstnaného na plný úvazek má firma slevu cca 58 000 

Kč a za každého ve 3. stupni invalidity cca 175 00076 Kč.77 

 

2.4.5 Příspěvky od Úřadu práce 

Mezi další výhody patří příspěvky od Úřadu práce. Ten může 

poskytnout Příspěvek na společensky účelné pracovní místo, což je 

příspěvek na mzdu nejdéle po dobu 12 měsíců. Jeho výše je různá podle 

                                                 
74

 Zákon č. 262/2006 Sb.  
75

 § 67 až 84 zákona č. 435/2004 Sb. 
76

 Pro výpočet je rozhodný průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců s ZP a roční fond 

pracovní doby připadající na jednoho zaměstnance zaměstnaného na plný úvazek.  
77

 Zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. § 35 
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míry nezaměstnanosti v daném kraji. Zákon vymezuje příspěvek také 

takto: „Příspěvek na vyhrazení jednoho společensky účelného 

pracovního místa může být poskytován až do výše vynaložených 

prostředků na mzdy nebo platy na zaměstnance přijatého na vyhrazené 

pracovní místo, včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku 

na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní 

pojištění.“78  A dále Příspěvek na zapracování, který je ve výši poloviny 

minimální mzdy (k dnešnímu datu tedy 4000 Kč79) po dobu tří měsíců. 

Oba příspěvky jsou však nenárokové.80 

Celá druhá kapitola nám shrnuje to, jaký má pro nás práce význam, 

historický pohled na dobu, kdy se i lidé s mentálním postižením objevují 

na trhu práce, jak je to s pracovními příležitostmi dnes a jak česká 

legislativa pracuje s touto problematikou. 

V české legislativě se tedy zaměstnávání OZP věnuje nejvíce zákon o 

zaměstnanosti a okrajově pak zákoník práce. Zaměstnavatel 

zaměstnáním člověka s OZP získává jisté výhody – slevu na dani či 

příspěvky od ÚP, ale zároveň mu zákon ukládá také určité povinnosti – 

plnění povinného podílu. Sám člověk s postižením má právo na 

zvýšenou péči při zprostředkování práce a právo na pracovní rehabilitaci 

a s ní spojené služby.  

Další kapitola se věnuje přímo člověku s mentálním postižením ve 

světě práce.  

 

 

 

                                                 
78

 Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. § 113 odst. 5 
79

 Březen 2013 
80

 Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. § 116 
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3. ČLOVĚK S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM VE 

SVĚTĚ PRÁCE  

  

Už kapitola výše nás uvedla do světa práce a jejího významu. 

Kapitola však byla obecná a proto se kapitola číslo tři více zaměřuje 

právě na člověka s mentálním postižením a to, jakou podporu na 

otevřeném trhu práce může získat. V kapitole se nejdříve budu věnovat 

pojmům chráněný trh práce a otevřený trh práce, abychom si ukázali, 

kde přesně jsou mezi nimi rozdíly. Dále už se budu věnovat službě 

podporované zaměstnávání a to i z historického hlediska. V závěru se 

věnuji motivacím zaměstnavatelů, které je k zaměstnání člověka 

s mentálním postižením vedou.  

 

3.1 Chráněný pracovní trh vs. otevřený trh práce  

 Pokud člověk s postižením hledá nějaké pracovní uplatnění, má 

před sebou dvě možnosti. Může se rozhodnout pro práci na otevřeném 

trhu práce, kde se bude muset vyrovnat s pravidly jako ostatní lidé 

anebo chráněné pracovní místo, kde jsou pracovní podmínky upraveny 

tak, aby vyhovovaly danému handicapu.  

 Vymezení pojmu chráněné pracovní místo (dále jen CHPM) 

najdeme v §75 zákona o zaměstnanosti: „Chráněné pracovní místo je 

pracovní místo zřízené zaměstnavatelem pro osobu se zdravotním 

postižením na základě písemné dohody s Úřadem práce. Na zřízení 

chráněného pracovního místa poskytuje Úřad práce zaměstnavateli 

příspěvek. Chráněné pracovní místo musí být obsazeno po dobu 3 let.“81  

                                                 
81

 Blíže se tomuto zákonu budu věnovat v kapitole 3. 
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Dohoda o zřízení CHPM může být uzavřena i s osobou se 

zdravotním postižením, která se rozhodne vykonávat samostatnou 

výdělečnou činnost.   

Na CHPM se podle zákona o zaměstnanosti váže:  

 Příspěvek na zřízení CHPM. 

 Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením. 

 Příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů CHPM. 

Podle §75 zákona o zaměstnanosti „Příspěvek na zřízení CHPM 

pro osobu se zdravotním postižením může činit maximálně 

osminásobek a pro osobu s těžším zdravotním postižením maximálně 

dvanáctinásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až 

třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku.“ Pokud jde o 10 a více 

chráněných míst může příspěvek činit maximálně desetinásobek a pro 

osobu s těžším zdravotním postižením maximálně čtrnáctinásobek výše 

uvedené průměrné mzdy.82 

Příspěvek na zaměstnávání osob se zdravotním postižením na 

CHPM se poskytuje zaměstnavateli, který zaměstnává více než 50% lidí 

se zdravotním postižením. „Příspěvkem jsou nahrazovány skutečně 

vynaložené prostředky na mzdy nebo platy v měsíční výši 75 % skutečně 

vynaložených prostředků na mzdy nebo platy na zaměstnance v 

pracovním poměru, který je osobou se zdravotním postižením, včetně 

pojistného na sociální zabezpečení  a pojistného na veřejné zdravotní 

pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl ze základu 

pojistného tohoto zaměstnance, nejvýše však 8 000 Kč.“ 83 

                                                 
82

 Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti §78 
83

 Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti §78 
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Příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů CHPM může 

ročně činit nejvýše 48 000 Kč. 84 

Dopředu musí být sjednán počet obsazených míst a tyto místa 

musí být v době žádosti již obsazena. Přílohou o vymezení dohody o 

CHPM je také charakteristika tohoto místa – popis pracovní činnosti a 

jak je místo přizpůsobeno zdravotnímu handicapu zaměstnance.  

Pracovní místa, která dříve byla vytvořená v chráněné pracovní 

dílně se od nabytí účinnosti novely, považují za CHPM. Což znamená, že 

v legislativě sice chráněné dílny vymizely, ale pod novým názvem 

fungují dál. Firma, které dnes říkáme zaměstnavatel nad 50% - jsou 

vlastně také dříve nazývané chráněné dílny, kde lidé s postižením dál 

pletou košíky, montují drobné předměty, pracují s keramikou atd. Tyto 

firmy pak mohou poskytovat tzv. náhradní plnění. 

 Zda bude člověk pracovat na otevřeném trhu práce či na 

chráněném pracovním místě je na něm, ale je důležité, aby měl možnost 

volby a možnost získat dostatek informací k tomu, aby se mohl 

rozhodnout. Ne pro každého je samozřejmě otevřený trh práce vhodný. 

V příloze č. 3 najdete pomůcku,85 ve které jsou vymezeny rozdíly 

otevřeného trhu práce a chráněného pracovního místa.  

 

3.2 Podporované zaměstnávání = otevřený trh 

s podporou, historie a definice služby 

Podporované zaměstnávání vzniklo na začátku 80. let v Americe 

jako prostředek k poskytování praktické služby zaměřené na 

zaměstnávání pro lidi s mentálním postižením na základě jejich 

                                                 
84

 Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti §76 
85

 Pomůcka pro lidi s mentálním postižením používaná Podporovaným zaměstnáváním 

Rytmus, o. p. s.  
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individuálních potřeb. Tato metoda byla navržena pro osoby se 

zdravotním postižením, o kterých si společnost myslela, že nejsou 

schopny „opravdové práce“. Díky systematickým instrukcím a podpoře 

na pracovišti, jim bylo umožněno pracovat na svých dovednostech, 

vstoupit na otevřený trh práce a uspět v zaměstnání.86 V pozdějších 

letech se ukázalo, že tato metoda je významnou pomocí i pro jiné cílové 

skupiny, pro které je obtížné získat a udržet si práci.  

Pracovní rehabilitace a trénink byl zpočátku ovládán 

organizacemi, které provozovaly chráněné dílny. Hlavní aktivitou této 

rehabilitace bylo, že klient měl být vyškolen a zplnomocněn, aby se mohl 

podílet na běžném pracovním životě, tzv. trénovat a umístit (train and 

place). Ke konci 70. let se stále více ukazovalo, že tento model jen málo 

přispívá k integraci osob se zdravotním postižením na trh práce. Bylo 

jasné, že pracovní dovednosti samy o sobě nestačí k nalezení a udržení 

si práce. Z tohoto důvodu vznikl tzv. „job coach“ u nás nazýván pracovní 

konzultant. Pracovní konzultant měl za úkol nabídnout dobře 

strukturovanou podporu, která zahrnovala pracovní tréninky, trénink 

sociálních dovedností, pomoc při cestování do práce a z práce a cokoliv 

dalšího, co mělo pomoci k tomu, aby byl člověk v práci úspěšný. Tato 

podpora byla poskytována jak člověku s postižením, tak jeho 

zaměstnavateli. Šlo o odlišný model, než byla obyčejná pracovní 

rehabilitace, protože pracovní konzultant byl přímo přítomen v práci. Ve 

chvíli, kdy byl člověk na pracovišti samostatný, pracovní konzultant 

z procesu odcházel.  Během 90. let bylo podporované zaměstnávání 

stále více charakterizováno myšlenkou, že člověk se zdravotním 

postižením má vlastní požadavky na práci, kterou chce vykonávat a tím 

se zvyšuje jejich zapojení do hledání. Navíc byly zdůrazněny pojmy 

                                                 
86

 Handbook Supported employment, s. 4 



43 

 

přirozená podpora a partnerská spolupráce všech zúčastněných stran. 

Dnes je perspektiva podporovaného zaměstnávání stále více 

charakterizována principem začlenění  a získávání pracovních míst na 

otevřeném trhu práce.87   

 

Služby podporovaného zaměstnávání (dále jen PZ) jsou v České 

republice poskytovány od 1995. Jsou poskytovány v rámci pracovní 

rehabilitace,88 což jsou aktivity, které mají usnadnit vstup osob se 

zdravotním postižením na otevřený trh práce.89 Níže se podíváme, jak je 

tato služba definována u nás. 

Smyslem PZ je vyrovnání příležitostí pro pracovní uplatnění lidí, 

kteří z důvodu zdravotního postižení nebo jiných znevýhodňujících 

faktorů mají ztížený přístup na otevřený trh práce a v důsledku toho 

mohou být nebo jsou omezeni ve svém společenském uplatnění.  

 Službou je také zaměstnavateli, kterému poskytuje takovou 

podporu, aby daného člověka mohl zaměstnávat.  

 Základní princip je tedy oboustranná výhodnost. Vyhovuje 

potřebám zaměstnavatele i zaměstnaného.90 

                                                 
87

 http://www.euse.org/history (25. 11. 2013) 
88

 Upraveno zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti § 69 – § 74 a Vyhláškou č. 518/2004 

Sb.  

§ 1 - § 5 
89

 Více o pracovní rehabilitaci v kapitole 3. 
90

 Dále budu pracovat především se Souhrnnou metodikou podporovaného zaměstnávání. Tato 

metodika vznikla roku 2005 v rámci projektu EQUAL – Rozšíření metodiky, národní a 

evropská spolupráce. Díky rozvoji podporovaného zaměstnávání v ČR vznikla potřeba doplnit 

metodiku podporovaného zaměstnávání z roku 2000, aby nově vznikající agentury měly odkud 

čerpat zkušenosti pro svou práci. V nové verzi najdeme podrobnější popis procesu 

podporovaného zaměstnávání s příklady z praxe, aktuální informace o legislativním rámci, 

informace o empowermentu, regionální spolupráci a hodnocení kvality služeb podporovaného 

zaměstnávání a rozšířenou části, která se věnuje podmínkám pro poskytování služeb 

podporovaného zaměstnávání. Na vytvoření této metodiky se podíleli především lidé, kteří 

v agenturách podporovaného zaměstnávání působí.  

http://www.euse.org/history
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 „PZ je časově omezená služba určená lidem, kteří chtějí získat a 

udržet si placené zaměstnání v běžném pracovním prostředí. Jejich 

schopnosti získat a zachovat si zaměstnání jsou přitom z různých 

důvodů omezeny do té míry, že potřebují individuální osobní podporu 

poskytovanou před nástupem do práce i po něm.“91 

 Cílem této služby je tedy umožnit cílové skupině získat a následně 

si udržet zaměstnání na otevřeném trhu práce. A to podle jejich 

schopností, možností a zájmů. Dále pak zvýšit jejich samostatnost, 

posílit pracovní návyky a rozšířit zájem o profesní rozvoj.  

 Cílovou skupinou jsou lidé, jejichž dovednosti potřebné k získání 

a udržení si práce jsou na nižší úrovni oproti ostatním lidem. Tento 

člověk pak potřebuje odbornou individuální podporu založenou na 

osobní pomoci pracovníka. Např. kurzy, školení nebo personální 

poradenství nejsou dostačující. Mezi tyto dovednosti řadíme např. péče 

o sebe a o své prostředí, pohyb v obci včetně používání veřejné dopravy, 

využívání veřejných institucí, používání školních dovedností a učení se 

novým věcem, motivace k práci, vlastní pracovní předpoklady a kariéra, 

provádění pracovních úkonů, orientace v hierarchii pracovníků včetně 

jednání se spolupracovníky, každodenní péče o zdraví, bezpečné 

chování, zvládání emocí, úprava zevnějšku, společenské chování atd.92 

Nejsou to tedy žádné speciální dovednosti, které by se člověk naučil 

odbornou přípravou (ve škole, v rekvalifikačním kurzu). 

                                                 
91

 Souhrnná metodika podporovaného zaměstnávání, s. 16 
92

 Souhrnná metodika podporovaného zaměstnávání, s. 19 
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3.3 Podpora pro zaměstnance s postižením a 

zaměstnavatele 

 Podpora člověku s postižením ve chvíli, kdy nalezne práci, má 

vést k udržení pracovního místa.93 Tuto podporu plánuje společně 

zaměstnanec, zaměstnavatel a pracovní konzultant a dělíme ji na 

podporu přímo na pracovišti (pracovní asistence) a podporu mimo 

pracoviště.  

 Při pracovní asistenci je na pracovišti přítomen také pracovní 

asistent nebo pracovní konzultant a to po celou pracovní dobu nebo po 

její část. Pracovní konzultant či asistent systematicky působí tak, aby 

člověk s postižením v budoucnu zvládl požadované úkoly, dokázal 

adekvátně komunikovat s kolegy a postupně se osamostatnil. Potřeba 

pracovní asistence se různí. U někoho může být více intenzivní a u 

někoho nemusí být potřeba vůbec. Důležité je, že pracovní asistent 

nikdy nevykonává zadaný úkol za zaměstnance – pouze ho podporuje a 

pomáhá s naučením postupů. Metodika podporovaného zaměstnávání 

uvádí, že mezi výhody pracovní asistence patří:  

 Pracovní asistent (dále PA) má možnost pozorovat, jak to na 

pracovišti chodí a zjistit tak více o firemní kultuře, může tak 

člověka s postižením lépe podpořit při vytváření vztahů na 

pracovišti. 

 PA může vytipovat člověka, který bude zaměstnanci přirozenou 

podporou, až pracovní asistence skončí (např. kolega, se kterým 

se více přátelí a který mu obvykle radí). 

 PA bezprostředně pomáhá zaměstnanci v různých situacích (učí 

ho orientaci na pracovišti, jak si říci o pomoc atd.). 

                                                 
93

 Typy dovedností potřebných k udržení pracovní místa najdeme v tabulce v příloze č. 2.  
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 PA pomáhá také ostatním pracovníkům reagovat na vzniklé 

situace (např. v otázkách komunikace). 

 PA také posuzuje míru potřebné asistence – kdy je potřeba 

asistenci zvýšit či snížit. 

 PA může vypozorovat případné problémy, které mohou 

spolupracovníci s novým zaměstnancem mít, ale o kterých by 

normálně nechtěli mluvit a které by později mohly vést 

k propuštění.94 

Pro dlouhodobé udržení práce je počáteční přítomnost PA na pracovišti 

velmi přínosná a může dopředu ošetřit případné problémy na 

pracovišti.  

Někdy pracovní asistence na pracovišti není vhodná nebo 

možná95 a pak je tedy podpora poskytována mimo pracoviště formou 

konzultací po pracovní době. Samozřejmě je možné, aby potřebné 

dovednosti člověk trénoval např. doma, při trávení volného času či 

v agentuře podporovaného zaměstnávání. Konzultace mohou probíhat 

také skupinově či za přítomnosti rodiny. Výhody konzultací mimo 

pracoviště:  

 Neupozorňuje na výjimečnost uživatele, nestigmatizuje. 

 Umožňuje lepší soustředění, protože probíhá v klidu. 

 Nebrání v plnění pracovních povinnosti.  

Oba druhy podpory je dobré vzájemně kombinovat. Jsou věci, 

které není dobré rozebírat přímo na pracovišti v době pracovní 

                                                 
94

 Metodika podporovaného zaměstnávání, s. 48 
95

 Např. pracoviště, které kvůli prostorové kapacitě neumožňuje přítomnost dalšího člověka 

nebo v případě, že už není potřeba pracovní asistence na pracovišti, ale zatím není jisté, že 

člověk s postižením situaci samostatně zvládne.  
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asistence, např. rozbor různých situací, vytváření individuálních plánů 

atd.). 96 

 

Cílem podpory, která je poskytována zaměstnavateli, je 

„vytvoření stabilního pozitivního pracovního vztahu mezi 

zaměstnavatelem a uživatelem, nezávislého na službách PZ.“97 Pracovní 

konzultant v této oblasti pomáhá při vytváření vhodné pracovní náplně, 

podporuje zaměstnavatele při vyřizování formalit souvisejících 

s nástupem člověka do práce (např. žádost o příspěvek z ÚP), poskytuje 

poradenství v oblasti legislativy pro zaměstnávání OZP, pomáhá 

zaměstnavateli v komunikaci s novým zaměstnancem98 a pomáhá řešit 

problémy se zapracováním nového zaměstnance a jeho začleněním do 

kolektivu pracovníků. 99 

 

3.4 Motivace zaměstnavatelů  

 Motivace k zaměstnání člověka s postižením mohou být různé. 

Často to bývají finanční výhody:  

 úlevy na daních 

 splnění povinného podílu 

 snížení mzdových nákladů 

 získání možných příspěvků.  

Může to být také proto, že firma se chce pozitivně zviditelnit (zajímá 

se o svou image) či se stát společensky odpovědnou. Skutečnost, že 

                                                 
96

 Metodika podporovaného zaměstnávání, s. 48 
97

 Metodika podporovaného zaměstnávání, s. 54 
98

 Je příkladem v tom, že k člověku s postižením se můžeme chovat zcela „normálně“ – 

zaměstnavatel po něm může chtít, aby měl zodpovědnost za svůj zadaný úkol; že v komunikaci 

s člověkem s postižením používáme jednoduché věty; jak lze respektovat jeho specifické 

potřeby.  
99

 Metodika podporovaného zaměstnávání, s. 54 
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zaměstnavatel hledá nebo potřebuje personál. Osobní zkušenost nebo 

pocit dotčenosti, sociální angažovanost.  Poradenství ze strany sociální 

služby. Ideálně také chvíle, kdy se shodují požadavky zaměstnavatele 

s dovednostmi uchazeče s postižením. Dřívější zkušenost s člověkem 

s postižením např. z praxe/stáže. Pocit, že dělám dobrý skutek, když 

zaměstnávám člověka s postižením jako jeden ze způsobů charity. Tento 

důvod ovšem ukazuje zaměstnávání člověka s postižením, jako něco 

výjimečného – což není cílem integrace a následné inkluze. V tomto 

případě nehledíme na člověka, jako takového, ale spíše na dané 

postižení. Nejdůležitějším a zároveň nejtěžším je tento pohled na věc 

změnit, tak aby zaměstnávání probíhalo proto, že člověk s postižením 

bude přínosem pro zaměstnavatele a ne jen dobrým skutkem. Člověk 

s postižením zaměstnavateli nabízí své dovednosti, znalosti, jiný úhel 

pohledu a také zvýšení diverzity týmu.100 

Z interního průzkumu agentury Rytmus,101 která oslovila 133 

zaměstnavatelů a ptala se jich na to, proč zaměstnávají osobu se 

zdravotním postižením, vychází, že nejčastějším důvodem k zaměstnání 

bylo dát takovému člověku příležitost a splnění povinnosti povinného 

podílu. 

 Důležitou hnací silou v zaměstnávání by měla být také česká 

legislativa – její nastavení tak, aby zaměstnávání podporovala.   

 

 

 

 

                                                 
100

 Prezentace Evy Chladové z Ligy vozíčkářů, Prezentace Práce se zaměstnavateli (ČUPZ)  
101

 Telefonické dotazování, které proběhlo v létě 2013. 
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4. VÝZKUMNÁ ČÁST 

 

Teoretická část mé práce se ve své třetí části věnovala zákonům, 

které se zabývají zaměstnáváním lidí se zdravotním postižením. Z této 

části jsme se dozvěděli, že zákon ukládá firmám, které zaměstnávají více 

jak 25 lidí určité povinnosti a zároveň také všem zaměstnavatelům, kteří 

zaměstnávají člověka se zdravotním postižením, nabízí jisté finanční 

výhody. V návaznosti na toto zjištění a ve vztahu k cíli práce jsem 

provedla šetření formou pěti strukturovaných rozhovorů. 

V následujících podkapitolách se budu věnovat samotnému 

šetření, které jsem v rámci své diplomové práce uskutečnila. 

Podkapitoly nás seznámí s cílem, metodologií, analýzou a výsledky 

šetření.  

 

4.1 Cíl  

Hlavním cílem mé práce bylo zjistit odpověď na otázku, zda 

zákon o zaměstnanosti dostatečně pobízí zaměstnavatele k tomu, aby 

zaměstnávali lidi s mentálním postižením? Chtěla bych zjistit, zda je 

zákon o zaměstnanosti hlavním hnacím motorem, který vede 

zaměstnavatele k zaměstnávání lidí se zdravotním postižením, a nebo 

jsou jejich motivace někde jinde. Zároveň bylo dílčím cílem zjistit přímo 

od zaměstnavatelů, zda je něco, co by mohlo této problematice více 

pomoci.  
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4.2 Metodologie  

Samotné šetření probíhalo od ledna do dubna roku 2014. Na 

začátku ledna jsem vytvořila pevný scénář rozhovoru, který jsem po 

konzultacích a vyzkoušení na nečisto několikrát upravila, aby co nejvíce 

odpovídal tomu, co chci z rozhovoru získat. Během ledna jsem oslovila 

zaměstnavatele s žádostí o rozhovor do diplomové práce. Rozhovory 

proběhly během února a března. Následně jsem rozhovory doslovně 

přepsala s využitím značek, které najdete v příloze č. 5. Z rozhovorů 

jsem sestavila příběhy a z nich jsem poté získala důležité informace 

vztahující se k diplomové práci. Výsledky jsem poskytla všem 

zúčastněním k nahlédnutí a případnému doplnění.  

 

4.2.2 Výzkumný vzorek 

 Pro šetření jsem oslovila sedm zaměstnavatelů, které jsem 

vybírala z databáze zaměstnavatelů, se kterými spolupracuje agentura 

Rytmus. Dopředu jsem vybrala takové firmy, které mají více než 25 

zaměstnanců a zaměstnávají nebo zaměstnávaly člověka s mentálním 

postižením. Dále jsem zcela náhodně vybrala sedm zaměstnavatelů 

z různých odvětví. Dva zaměstnavatelé rozhovor z nedostatku časových 

možností odmítli, pět zaměstnavatelů s rozhovorem souhlasilo. 

V tabulce níže vidíme, v jakých odvětvích daní respondenti pracují a na 

jaké pozici ve firmě se nacházejí. Pro zachování anonymity uvádím 

pouze základní informace.  
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 R1 R2 R3 R4 R5 

Odvětví 
Mateřská 

školka 
Kavárna Nakladatelství Restaurace Knihovna 

Pozice Manažer Manažer 
Asistentka 

ředitele 
Manažer 

Vedoucí 

pobočky 

 

 Informace o cíli, provedení šetření a jeho následného využití jsem 

respondentům poskytla prostřednictvím emailu a poučeného souhlasu, 

který je v příloze č. 6.  

 

4.2.3 Metoda sběru dat – rozhovory 

Všechny rozhovory byly uskutečněny osobně přímo na 

pracovištích jednotlivých firem. Se souhlasem všech respondentů jsem 

rozhovory nahrávala na diktafon v mobilním telefonu. Jednotlivé 

rozhovory měly různou délku. Nejkratší trval 12 minut a nejdelší 25 

minut. Před začátkem všech rozhovorů měl každý respondent možnost 

se znovu přeptat na účel a cíl šetření. Všechny respondenty jsem 

upozornila na to, že rozhovor bude doslovně přepsán a vložen jako 

příloha v diplomové práci (příloha č. 7 – 11).  

 

4.2.4 Analýza dat 

 Všechny rozhovory jsem si nejdříve pozorně přečetla a hledala 

v nich to, co bylo pro respondenta nějak významné a důležité. Abych si 

ověřila, že to, co jsem našla, opravdu odpovídá výpovědím respondentů, 

prošla jsem si jeden vybraný rozhovor nejdříve na konzultaci s paní 

doktorkou Bašteckou. 
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Z vybraných informací jsem sestavila příběh respondenta. 

Důležité informace jsem zvýraznila, uvedla a doplnila citacemi 

z rozhovoru.   

 

4.3 Interpretace rozhovorů  

 Tato podkapitola obsahuje příběhy jednotlivých respondentů o 

zaměstnávání člověka s postižením, tak jak mi je popsali v provedených 

rozhovorech. Následují důležité informace s uvedenými citacemi 

z rozhovorů.  

 

RESPONDENT R1: PŘÍBĚH ZAMĚSTNÁVÁNÍ ČLOVĚKA 

S POSTIŽENÍM 

 Začalo to vlastně tím, že tady byla integrovaná holčička 

s Downovým syndromem. Zajímala nás ta problematika. Když jsme 

oslovovali Společnost s Downovým syndromem, tak tam byla maminka, 

která říkala: mám D., umí to a to a hledáme pro ní zaměstnání. Když 

jsme potom propojili maminku tý holčičky s rodinou tý D., byl to 

největší příspěvek pro tu maminku toho dítěte, která viděla, že to dítě 

dokáže žít, fungovat. Ona si dokázala uvědomit, že to není konec světa. 

Tím to začalo. D. byla velice schopná a díky tý asistenci, díky tomu 

naplánování tý pracovní pozice to vyplynulo úplně spontánně. Nikdo 

/tady/ nebyl na pracovní úvazek, ve školství to funguje na smlouvy na 

jeden rok. Pracovní místa tady nebyly otevřený teďka, neměli jsme 

možnost zaměstnat někoho /dalšího/ s postižením. Navázali jsme 

spolupráci s občanským sdružením Dobré místo pro lidi se schizofrenií 

a zatím je to na počátku.  

 D. je úspěch /pro nás/ jako takovej. Úspěch je ta zkušenost – je 

vidět, že to jde, že to není o penězích, že ten člověk se dá zaměstnat, 
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najít to správný místo. Dá se to udělat, aby to bylo prospěšný pro obě 

skupiny. My jsme to nedělali, protože musíme. Bylo to udělaný jako 

klasický pracovní místo, ale došlo to do fáze, že bysme potřebovali 

nějakou finanční podporu. Což už není jednoduchý. V týhlectý fázi je 

tady /D. / vlastně jako dobrovolník, protože už na tu mzdu nejsou 

peníze. Výborná zkušenost to byla, ale teď se hledá, jak ten stát by 

vlastně mohl nám pomoct nebo nějaký jiný finanční prostředky.  

 Špatná zkušenost je to, že ty finanční prostředky na to nejsou 

lehce získatelný. Ta cesta už je těžká. Je to administrativně náročný. My 

na to nemáme lidi. Měla by bejt /D. / jako klasickej zaměstnanec, ale 

pro nás je to strašně náročný získat ty peníze. Pořád se to nedotáhlo do 

fáze, aby nám ty peníze sem dotekly. Není to jednoduchý ta cesta. Je to 

o tom času, který tomu člověk může věnovat na tom úřadu práce.  

 Je tady i jinej člověk po výkonu trestu, asi rok je na úřadu práce a 

chtěli bysme ho zaměstnat. Aby mu člověk pomohl nastartovat tu 

pozitivní stránku života, pomoct mu. Ten člověk je úžasnej, krásně 

pracuje. Zase na to nejsou peníze. Hledáme teďka, jestli je to úřad práce, 

kdo by na to mohl přispět. My zase jsme v tý fázi na začátku, kdy 

musíme zjistit, jestli ten zdroj vůbec je a kolik peněz na to stát může 

pustit. Z týhlectý stránky věci, pak už je to o penězích bohužel.  

 Určitě by pomohlo, aby bylo jednoznačně někde nějaký místo, 

kde by bylo řečeno: když zaměstnáte toho a toho člověka a dostat 

jednoduchou cestou, můžeme vám přispět za těhlectěch podmínek. Aby 

i ty lidi třeba věděli, že můžou sem. Ta komunikace a ta administrativa 

kdyby byla jednoduší. Jsme spokojení z pohledu toho zaměstnavatele a 

víme, že to jde. Ty lidi jsou fakt poctivý, dobrý. Zkušenost by byla lepší, 

kdyby to bylo nějak jasnější. Možná míň administrativy. Já nejsem 

z pohledu těch zákonů znalá a to je možná i ta věc, která tomu 

zaměstnavateli potom brání. Zákon a všechny podmínky jsou pro nás 
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takový nejasný. Děláme to samovolně, přirozeně. Nám to jako moc 

nepomohlo /zákon/, protože my bysme to udělali stejně tak jako tak. 

Nějaký člověka na to ještě mít, aby se v tom orientoval v tý 

problematice. Nebo třeba firma, která by to poskytovala těm 

zaměstnavatelům, to poradenství.  

 

 Úspěch je ta zkušenost. 

Úspěchem v zaměstnání člověka s postižením je pro daného 

zaměstnavatele samotná zkušenost, kterou tím získal. Zjištění, že je to 

možné a že to jde.  

 

Takže .. hhm určitě ta zkušenost .. je vidět, že to jde, že to jakoby není o 

penězích ve smyslu.. hhm, že ten člověk se dá zaměstnat, najít to 

správný místo a udělat to a je to prospěšný pro obě dvě skupiny. (R1 39-

41) 

 

Jo takže určitě jsme jakoby z pohledu toho zaměstnavatele, jsme 

vstřícný otevřený a víme, že to jde, že ty dobrý zkušenosti s těma lidma 

máme. (R1 106-108) 

 

 Finanční prostředky na to nejsou lehce získatelný. 

Firma by ráda zaměstnávala někoho s postižením i nadále a ráda by 

nabídla místo i dalším lidem. Překážku, ale vidí ve financích, které jsou 

pro ně těžko získatelné. Není jim jasné, kam se obracet a kolik peněz 

mohou získat.  

 



55 

 

teďkon už.. to došlo do fáze, že by jsme potřebovali nějakou finanční 

podporu (.), aby jsme tady mohli jakoby tu D. stále zaměstnávat. Což už 

jakoby není jednoduchý, (…) (R1 44-47) 

 

No spíš pro nás špatná zkušenost je to, že ty finanční prostředky (,) na 

to nejsou lehce jakoby získatelný. To znamená, že přesto, že bysme tu D. 

tady mohli mít (.), tak na ní & nejsou finanční prostředky, a aby jsme je 

jakoby získali, tak ta cesta už je těžká. Je to i pro nás hodně 

administrativně náročný. (R1 62-66) 

 

Měla by bejt jako klasickej zaměstnanec, ale pro nás je strašně náročný 

získat ty peníze. (R1 70-71) 

 

(…) pořád se to nedotáhlo do tý fáze, aby nakonec ty peníze sem dotekly 

(.), jo. Že.. hhm není to, není to jednoduchý ta cesta, no. (R1 75-77) 

 

Zase nejsou jakoby na to peníze, abysme ho mohli zaměstnat a teďko.. 

hledáme znova, jestli je to úřad práce, kdo by vlastně mohl přispět na to, 

že zaměstnáváme člověka po výkonu trestu. Takže zase jsme v tý fázi na 

začátku jakoby zjistit, jestli ten zdroj vůbec je a kolik na to peněz.. hhm 

jako by stát může pustit, aby jsme ho mohli zaměstnat. (R1 88-92) 

 

 Komunikace a ta administrativa kdyby byla jednoduší. 

Řešení, které navrhují, vidí v tom, že by existovalo jedno místo, kde by 

mohli vyhledat konkrétní a jasné informace o tom, na co mají nárok, 

jak o to žádat a co je k tomu potřeba.  
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Jakoby já za sebe můžu říct, co by určitě pomohlo,.. aby bylo 

jednoznačně někde nějaký místo, (,) kde by bylo řečeno… když 

zaměstnáte toho člověka a dostat jakoby tou jednoduchou cestou, 

můžeme vám přispět za těhlectěch podmínek. (R1 98-101) 

 

(…) , aby na tom úřadu práce už jemu třeba řekli, když si seženete místo, 

pomůžeme vám (-) tímhlectím. Takže má, jakoby ta komunikace a ta 

administrativa kdyby byla jednoduší, (,) tak je ta snazší cesta se dostat 

k těm penězům jakoby na tyhlety lidi. (R1 103-106) 

 

(…) zkušenost by byla lepší, kdyby to bylo… nějak jasnější. Možná míň 

administrativy. R1 111-112) 

 

Takže nějakýho člověka na to ještě mít, aby se v tom orientoval třeba 

v tý problematice Nebo třeba jestli nějaká jakoby firma, která by to 

poskytovala těm zaměstnavatelům. (R1 128-131) 

 

RESPONDENT R2: PŘÍBĚH ZAMĚSTNÁVÁNÍ ČLOVĚKA 

S POSTIŽENÍM 

Pro mě to byla první zkušenost, něco nového. Já jsem se toho na 

začátku hrozně bál, nevěděl jsem, co od toho čekat, jak s těma lidma 

komunikovat, jak s nima řešit problémy. Trvalo než jsme si k sobě našli 

cestu a pak já už jsem se vlastně těšil. Když měla /M./ dovolenou nebo 

byla nemocná, tak jsme zjistili, že tady chybí prostě jako, jako člověk. 

Jsem na M. viděl, že to pro ní znamená úplně všechno a že tim žije a 

dalo by se říct, že v tom našla takový svůj smysl života. Dává to všem 

úplně tady, co jinde nezažijou, ty situace, kdy se ti lidi zpomalí. Cokoliv 

řešíme nebo je potřeba něco udělat a je třeba to té M. nebo G. říct, tak 

ten člověk se úplně zastaví a najednou funguje úplně jinak.  
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Dobrá zkušenost je celkově ta spolupráce s těma lidma. 

Nahlídnul jsem do světa, kterého jsem se bál, který jsem vůbec neznal. 

Nevíš jak se na ně máš dívat, jak s nima máš mluvit. Teď už v tom dá se 

říct vůbec nemám rozdíl. Mě se celkově líbí, že ti lidi jsou hrozně 

spolehlivý. Když se něco řeklo, že musí udělat, nebo sis domluvila 

nějaký čas, tak prostě vždycky to tak bylo. My zažijeme plno srandy. M. 

ta se směje na celou kavárnu, když se jí něco řekne, co se jí zrovna líbí. 

Mě to baví. Ona vypadá, že je šťastná tady.  

Teď mám čerstvou špatnou zkušenost. Taková první špatná 

zkušenost, že si holky nepadly do oka. Špatná zkušenost je samozřejmě 

dobrou zkušeností do budoucna. Budu asi pozornější v těch situacích a 

budu se snažit ty věci víc vidět. Mě vůbec nenapadlo, že oni se můžou 

vnímat jako konkurence. Mě asi popravdě nenapadlo tím, že jsem tu 

zkušenost neměl, že oni to taky budou mít v tomdle svojem světě takhle.  

Podmínky ze strany státu jsou perfektní. Nerozumím tomu, proč 

se to neděje ve více firmách a proč to nefunguje. U nás je to v té 

společnosti už dlouho a je to pro ní úplně normální. Když jsem tady 

nastoupil, tak M. už tady byla, mě už to teď přijde normální a vím, že 

pokud budu pracovat někde jinde, tak už vím, jak to funguje. Mám s tím 

zkušenosti a budu v tom chtít určitě pokračovat.  

To, co nás ten člověk stojí, tak se nám pak vrací od státu. Je i 

možnost kupovat ty věci. A přijde mi, že nejlepší je obě tady ty možnosti 

spojit, protože najednou můžeš vlastně pomáhat, jak nejvíc můžeš. Já si 

nedokážu představit, že bych chtěl ještě něco víc. Už mám ty zkušenosti 

a už se toho nebojím, tak bych tu úlevu už ani nepotřeboval.  
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 Já jsem se toho na začátku hrozně bál. 

Na začátku strach z neznámého – neznámá problematika, situace. 

Strach z toho, že nebude vědět, jak s lidmi s postižením mluvit, jak 

s nimi bude řešit problémy, jak s na ně má dívat.  

 

Já jsem se toho na začátku hrozně bál, nevěděl jsem, co od toho čekat 

hhm, jak s těma lidma komunikovat.., jak s nima řešit problémy.. (R2 6-

7) 

 

(…) nahlídnul do světa, jak už jsem říkal, kterého jsem se bál, který jsem 

vůbec neznal.. a.. ač třeba.. jsem jako vyrůstal v lékařském prostředí, tak 

tady todle bylo vždycky takové, co co mi nebylo příjemné… A i 

komunikace s těma lidma, že nevíš jak se na ně máš dívat, nevíš, jak 

s nima máš mluvit (R2 38-42) 

 

 Mám ty zkušenosti a už se toho nebojím. 

Důležitou věcí, kterou zaměstnavateli zaměstnání člověka s postižením 

přineslo, je zkušenost, která ho zbavila strachu. Poznání nových věcí, 

situací, lidí, které se mu hodí do budoucna.  

 

(…) a zjistili jsme, zjistili jsme.., jak spolu mluvit a jak, jak různé ty 

problémy řešit.. A pak já už jsem se vlastně těšil(.), (R2 8-10) 

 

.., jsme jako zjistili, že ta M. chybí, že už prostě je fakt součástí a že 

v některých těch fázích ne, že by chyběla.. pracovně, ale že, že chybí 

prostě jako, jako člověk.. (R2 13-15) 
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Pro mě je určitě dobrá zkušenost… celkově ta spolupráce s těma lidma 

(.), (R2 37-38) 

 

ta špatná zkušenost, je samozřejmě dobrou zkušeností do budoucna pro 

mě.., (R2 71-72) 

 

(…) už teďka jsem zkušenější (…) (R2 78) 

 

(…) a vím, že pokud budu pracovat někde jinde.., tak už vím, jak to 

funguje, mám s tím zkušenosti a budu v tom chtít určitě pokračovat, no 

(.). (R2 92-94) 

 

Si myslím, že až si to ti lidi vyzkouší (.).. tak pak jako.. jako mě třeba 

v tudle chvíli.. já bych v tudle chvíli, už mám ty zkušenosti a.. už se toho 

nebojím a nepřijde mi to jako překážka(.), (R2 115-117) 

 

 Podmínky ze strany státu jsou perfektní. 

Podle zaměstnavatele jsou podmínky dané státem naprosto perfektní. 

Finanční výhody, které mu zaměstnávání lidí se zdravotním 

postižením přináší, jsou naprosto dostačující. Náklady, které na 

zaměstnance vynakládá, se mu vrací.  

 

(…) já si myslím, že ty podmínky ze strany toho státu jsou perfektní. 

Vyplácí se to.. pro toho zaměstnavatele (R2 83-84 ) 

 

..když to jakoby nějak shrnu, tak se dá říct, že se.. to vyplatí v tom, že.. to 

co nás ten člověk stojí (.), tak se nám pak vrací od toho státu... (R2 97-

98) 
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Tak já nevim (?), co.. hhm už víc by ti zaměstnavatelé jako chtěli. 

(R2 111) 

 

Tam je jako finanční úleva a ta, ta je super… a já si myslím, že je to 

dostačující.. Já si jako nedokážu představit, že bych chtěl ještě něco víc… 

(R2 113-114) 

 

 Dává to všem úplně tady, co jinde nezažijou, ty situace, 

kdy se ti lidi zpomalí. 

 

(…) protože se vlastně stala takovou součástí toho, toho týmu.. (R2 10-

11) 

 

(…) už prostě je fakt součástí (R2 13) 

 

ono.. to dává, dává to všem úplně tady.. něco co, co jinde nezažijou a a.., 

a najednou se & nebo jsou takové ty situace kdy, kdy se ti lidi zpomalí.., 

protože my tady žijeme hrozně rychle, ale pak když cokoliv řešíme třeba 

nebo.. je potřeba něco udělat a je to třeba to té M. nebo G. Říct, tak.. tak 

ten člověk se úplně zastaví a najednou.. hhm, najednou funguje úplně 

jinak, což je hrozně dobře, protože si člověk uvědomí, hhm jak, jak to 

třeba můžou i oni mít... (R2 23-29) 

 

RESPONDENT R3: PŘÍBĚH ZAMĚSTNÁVÁNÍ ČLOVĚKA 

S POSTIŽENÍM 

 Máme interně prostě tady zavedeno, že zaměstnáváme dvě osoby 

se zdravotním postižením. Je to prostě příkaz shora. To je ten můj 
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subjektivní důvod. Firma zaměstnává, protože to je zákonem 

ustanovený. Díky tomu, že to dodržujem, se vyhneme té pokutě a 

zároveň máme úlevy na daních. /Zákon/ nás k tomu donutil. Kdyby nás 

nečekala žádná sankce, tak si myslím, že třeba do toho asi nepůjdem. 

My bereme i kancelářský věci od těch firem. Já potřebuju splnit obě 

podmínky, jak slevu na daních, která je významná, tak i neplacení té 

sankce. Takže máme nastaveno, že tady musíme mít lidi s třetím 

stupněm /invalidního důchodu/, to je trochu kámen úrazu, protože je 

nemám. Když jsem občas dělala výběrové řízení, tak mám třeba čtyři 

zájemce – nejsou jakoby.  

 Jedna je malá, tam jenom řešíme omezení, limit. Nedošáhne na 

okna, na žaluzie. Tak si řekne: zatáhni mi žaluzie. Ona už má nastavené 

způsoby, jak to řešit. Druhá, ta má poruchu krátkodobé paměti, je míň 

odhadnutelná. Tam musím být jenom pozornější já. Tam je to trošku 

náročnější. Rytmus naučil K. ty základní důležitý věci. Je teda úžasná ta 

asistence od agentury Rytmus. Já bych jí nemohla zaměstnat. Já na to 

nemám čas, jsem neměla čas s ní trávit vlastně dva měsíce jakoby 

zaučování. Ten Rytmus, to bylo prostě dokonalý. Ona by jinak tady 

nemohla pracovat. Občas hold poplete něco, tak to dělají i lidi bez 

zdravotního postižení. Potřebuje mojí asistenci, je tam větší podpora 

z mý strany, ale i ze strany té druhé kolegyně. Oni si tam holky jakoby 

pomáhají. Tam je dobré, že ta zodpovědnost není na mě. Až jednou K. 

nechá otevřený barák, zodpovědnost nepůjde za mnou, což je pro mě 

velká výhoda.  

 Mě to bylo jakoby milý, že tady zaměstnáváme tyhle lidi. Pak 

jsem teda přišla na to, že to má i své finanční výhody, tak trošku poklesl 

ten obdiv k tomu. Nicméně je to fajn, protože ty lidi všichni, co jsou tady 

vlastně vnímají ty lidi po čase jako úplně běžnou záležitost. Je to u nás 

normální.  
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 /Mohla by se změnit/ minimální mzda pro ty lidi. Přijde mi, že 

dostávají málo. Bez toho důchodu by sem nemohli, by se neuživili.  

 

 Firma zaměstnává, protože to je zákonem ustanovený. 

Hlavní motivace, která firmu vede k zaměstnávání lidí s postižením je 

podmínka daná zákonem a finanční výhody, které to přináší.  

 

(…) máme interně prostě tady zavedeno, že.. že zaměstnáváme dvě 

osoby se zdravotním postižením…hhm takže je to prostě příkaz shora 

(R3 3-5) 

 

Firma, firma zaměstnává lidi se..hhm zdravotním postižením, za prvé 

protože to je zákonem.. ustanovený, takže my vlastně dodržujem.. 

pokud o nich víme.. (smích) dodržujem všechny zákony, takže i tenhle. 

A díky tomu, že to dodržujem se vyhneme jakémusi, tomu, té pokutě.. to 

nemusíme platit a zároveň samozřejmě máme úlevy na daních.. (R3 6-

11) 

 

Spíš nás k tomu donutil/zákon/. (R3 67) 

 

(…) potřebuju splnit obě podmínky, jak slevu na daních, která je 

významná, tak i vlastně neplacení té sankce, takže já prostě mám, máme 

tady nastaveno, že musíme tady mít lidi s třetím stupněm (…) (R3 76-

79) 
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 Kdyby nás nečekala žádná sankce, tak si myslím, že 

třeba do toho asi nepůjdem. 

 

Subjektivní pocit respondenta, že kdyby nebylo podmínky v zákoně, 

firma by člověka s postižením nezaměstnala.  

 

Asi kdyby to nebylo.., kdyby nás nečekala žádná sankce.. za 

nezaměstnávání osob se zdravotním postižením, tak … tak si myslím, že 

třeba asi do toho nepudem. Nevim. (R3 67-69) 

 

 Je teda úžasná ta asistence od agentury Rytmus.  

U zaměstnankyně, která nemá tělesné postižení, firma využila služby 

podporovaného zaučení. Zaměstnavatel si chválí asistence, které 

ušetřili čas při zaučování, oceňuje práci pracovního asistenta.  

 

Rytmus naučil K. s poruchou krátkodobé paměti ty základní důležitý 

věci, jako zamknout, zakódovat barák... No a naučeno jako nepouštět 

cizí lidi, takové ty základy má.. (R3 26-28) 

 

Jenom je teda úžasný ta asistence agentury Rytmus.., jo (R3 104-105) 

 

já bych jí nemohla zaměstnat. Já na to nemám čas, já jsem neměla s ní 

čas trávit vlastně dva měsíce jakoby zaučování. (R3 109-111) 

 

Jako ten Rytmus, to bylo prostě dokonalý. Ona by tady jinak nemohla 

pracovat. (R3 114-115) 
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 Minimální mzda pro ty lidi 

Zaměstnavatel navrhuje zvýšení minimální mzdy pro lidi se 

zdravotním postižením.  

 

Já myslím, že minimální mzda pro ty lidi (R3 88) 

 

Přijde mi, že dostávají málo, protože sem chodí každej den na šest 

hodin.., takže jakoby se bez toho důchodu by sem nemohli, by se 

neuživili. (R3 97-99) 

 

RESPONDENT R4: PŘÍBĚH ZAMĚSTNÁVÁNÍ ČLOVĚKA 

S POSTIŽENÍM 

 Zkušenosti se zaměstnáváním, co máme, mám dobré. Narazili 

jsme na takový kluky, kteří jsou odpovědní, práce je baví, pracují tak jak 

my chceme, jak potřebujeme a jak by měli. Firma mě k tomu přivedla, 

začala apelovat na tohleto. Zaměstnáváme tolik zaměstnanců že ty 

pokuty byly obrovsky vysoké. Byl tlak od vedení, aby timhletim směrem 

jsme snižovali náklady. Což teda byla vlna, velice silný nátlak. Všichni 

boomem nabírali právě tyhlety zaměstnance, proto já jsem začala. Sama 

od sebe si myslim, že bych nezačala. Nevim, jak bych se to dozvěděla. 

Člověk nemá nic, co by ho k tomu vedlo. Takže kdyby nebyl tlak od 

firmy na snižování nákladů, tak by mě to ani nenapadlo. Určitě, aby se o 

tom víc mluvilo. 

 Úspěšnost jsou nálady. Potom zvýhodnění, co dostáváme, jsme 

ušetřili v nákladech nějaké peníze. Beru jako pozitivum, že jsem dala 

těm klukům šanci. Třeba P. to vrací. Vrací to úsměvem, svojí energií, 

obrázkama, které nám kreslí a takový to, co normální zaměstnanci 

většinou nevracej už, ty jenom berou.  
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 Občas člověk musí přehodit a mluvit s nima jako s malýma 

dětma. H. na sebe už nedbá tolik vzhledově jak by asi měl. Spíš řešíme, 

že to už je jak malý dítě a že nevypadá tak, jak by měl. To má každý. 

Jinak kluci jsou klidní, nejsou agresivní, výbušný.   

 Z toho setkání zaměstnavatelů /snídaně pro společenskou 

odpovědnost/, všude cejtim úplně to stejný, co se řeší a to jsou peníze a 

náklady na toho zaměstnance. Všechno se zefektivňuje, necháváme si 

jenom ty nejlepší zaměstnance, kteří zvládnou hodně a dokážou 

pracovat třeba za dva. Tohleto je prostě tahle doba – minimalizovat 

náklady a chtít po těch lidech co nejvíc. Zaměstnanci se zdravotním 

postižením, tam to člověk z nich nedostane. Takže by to chtělo vyšší 

úlevy, to je takový to první, co oni /zaměstnavatelé/ viděj, proč by do 

toho šli. Pokud by byla větší osvěta, pak by tam byly i nějaký jiný 

důvody, třeba lidský, který já teďka třeba mám. Nemám důvod je 

propustit, protože oni nabíjejí i ten tým. Člověk najednou přepne, 

zpomalí a jedná jako i lidsky.  

 

 Firma mě k tomu přivedla vs. Sama od sebe si myslim, 

že bych nezačala 

Silný tlak na firmu od vedení, aby zaměstnávala lidi se zdravotním 

postižením. Tlak na snižování nákladů. Kdyby nebyl tlak od firmy, 

zaměstnávat by asi nezačala, neměla by důvod.  

 

Firma mě k tomu přivedla, která najednou začala apelovat na tohleto.., 

(R4 42-43) 

 

Takže byl tlak od vedení firmy, aby timletim směrem jsme snižovali 

náklady na ty zaměstnance… hhm. Což teda byla vlna, jakoby velice 
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silný nátlak.., takže to jsme jakoby.. všichni boomem nabírali právě 

tyhlety zaměstnance.., (R4 44-48) 

 

Jinak sama od sebe si myslim, že bych nezačala.. Za prvé, nevim jak 

bych se to dozvěděla … víceméně člověk nemá nic, co by ho k tomu 

vedlo(.).., (R4 48-50) 

 

Já tu mám dva zaměstnance na den, kteří pracují každý čtyři hodiny.., 

tak klidně bych si mohla nabrat jakoby klasického zaměstnance na osm 

hodin…, jo. Takže kdyby nebyl tlak od firmy kvůli snižovní nákladů, tak 

by mě to asi nenapadlo. (R4 50-54) 

 

 Úspěšnost jsou nálady 

Úspěch vidí ve financích, které díky zaměstnávání člověka s postižením 

mají. 

 

moje, jakoby pracovní úspěšnost jsou náklady.. (R4 9-10) 

 

potom zvýhodnění, co dostáváme, tak jsme ušetřili v nákladech nějaké 

peníze.. (R4 10-11) 

 

 Vyšší úlevy 

Subjektivní názor, že firmu nejprve zaujmou finanční výhody, které 

může zaměstnání člověka s postižením přinést. Když budou finanční 

výhody vyšší, bude více firem zaměstnávat.  

 

tak všude cejtim úplně ty to stejný, co se řeší a to jsou peníze a náklady 

na zaměstnance.. (R4 64-65) 
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Takže vyšší úlevy.., aby protože ty peníze to je takový to první, co oni 

viděj, proč by do toho šli.. (R4 73-74) 

 

 Nabíjejí i ten tým. Člověk najednou přepne, zpomalí a 

jedná jako i lidsky. 

Přítomnost člověka s postižením ve firmě ovlivňuje také tým.  

 

já beru jako i pozitivum to, že jsem dala těm klukům šanci a třeba P. to 

vrací... Vrací to úsměvem, svojí energií, obrázkama, které nám kreslí a 

takový to, co.. normální zaměstnanci většinou nevracej.. už. (R4 11-14) 

 

Jako nemám důvod jakoby je propustit... Jako byla bych asi sama proti 

sobě, protože oni nabíjejí i ten tým... Tím najednou i jak se s nima musí 

mluvit jinak, tak člověk najednou přepne, zpomalí a jedná jako i lidsky. 

(R4 77-80) 

 

RESPONDENT R5: PŘÍBĚH ZAMĚSTNÁVÁNÍ ČLOVĚKA 

S POSTIŽENÍM 

 Zaměstnáváme jednoho člověka s postižením. Vykonává práci 

úklidu a celkový údržby v prostorách, kde se vyskytují klienti. 

Samotnýho by mě to nenapadlo, místo zdravého člověka bez handicapu 

zaměstnat člověka s handicapem. Z hlediska toho, že máme pak úlevy 

na daních a nemáme vysoký pokuty, tak se nám to i vyplatí. Ten člověk 

tuhle práci zvládá úplně v pohodě, takže pro nás je to výhoda. Hlavní 

motivací bylo vyhnout se pokutám a úlevy na daních. Kdyby ty úlevy 

byly ještě o něco větší, tak samozřejmě člověk o tom víc přemýšlí. 

Nemyslim, že to bude o zákoně, ale spíš o propagaci tohodle problému. 
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Spousta firem neví, že vůbec existují nějaký asistenti a asi kdyby to 

věděli, tak by k tomu přistupovali taky jinak. Zatím za tim vidí jenom 

problém.  

 Je to dobrá osvěta ostatních zaměstnanců. Měl jsem z toho ze 

začátku obavy, jak někteří lidé budou reagovat. Přece jenom jsou ve 

společnosti nastavené určité stereotypy. Nakonec se ukázalo, že naopak 

ti lidé tomu našemu zaměstnanci pomáhají. Je vlastně v plném zapojení 

do toho týmu těch zaměstnanců.  

 Ze začátku, když ještě ten člověk sem docházel s asistentem tak 

zpočátku trošku drhla spolupráce, z hlediska plnění času. To jsou 

začátky, se kterými člověk musí počítat. Určitě tomu pomohl ten 

asistent, to nám hrozně odlehčilo. Sám si nedokážu představit, že bych 

s mojim pracovním vypětím musel zaškolovat člověka, kterej potřebuje 

ze začátku stoprocentní podporu.  

 

 Samotnýho by mě to nenapadlo vs. úlevy na daních a 

nemáme vysoký pokuty 

Hlavní motivací pro zaměstnání člověka s postižením byla pro 

zaměstnavatele podmínka daná zákonem a finanční výhody, které to 

nese. Bez toho by ho nenapadlo zaměstnat člověka s postižením.  

 

(…) pokud se budeme takhle bavit tak asi sám bych samotnýho by mě 

nenapadlo místo.., teď nevim jestli to nebude znít špatně, (z) místo 

zdravýho člověka bez handicapu zaměstnal člověka s handicapem, ale.. 

z hlediska toho.., že vlastně mám pak úlevy na daních.. nebo máme 

úlevy na daních a nemáme vysoký pokuty, že nezaměstnáváme, tak se 

nám to i vyplatí.. (R5 34-40) 
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 Kdyby ty úlevy byly ještě o něco větší vs. propagace 

tohodle problému 

Subjektivní pocit, že další zaměstnavatele zaujmou větší úlevy. Více by 

také pomohla větší propagace problematiky zaměstnávání lidí 

s postižením a služby podporovaného zaměstnávání.  

 

samozřejmě by tomu pomohlo ještě zlepšení podmínek.. pro ty 

zaměstnavatele.., respektive, kdyby ty úlevy byly ještě o něco větší tak.. 

samozřejmě čim míň pak člověk musí někde zaplatit, tak tim o tom víc 

přemýšlí… (R5 44-47) 

 

já si nemyslim, že to bude o zákoně, ale.. spíš o propagaci tohodle 

problému, protože spousta.., spousta firem, jo, spousta lidí v tomletom 

nemá takovou praxi.., nevědí, že vůbec existují nějaký asistenti a asi…, 

asi kdyby to věděli tak by k tomu přistupovali taky jinak, protože zatim 

za tim vidí jenom.. problém no, (R5 49-53) 

 

 Pomohl ten asistent 

V začátcích zaměstnávání člověka s postižením byl oporou pro 

zaměstnavatele pracovní asistent, který byl přítomen na pracovišti.  

 

tim, že tam byl ten asistent… tak se odlehčilo i nám, protože si sám 

nedokážu představit, že bych.. někomu ze zaměstnanců současných 

nebo já sám, že bych s mojim pracovním vypětím… hhm musel 

zaškolovat.. člověka, kterej potřebuje vlastně ze začátku stoprocentní 

podporu, co se týká organizování času.. a tak dál. (R5 26-30) 

 

ze začátku.. s nim spolupracoval ten asistent, (R5 58-59) 
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4.4. Shrnutí zjištění 

 Z rozhovorů jsme získali pět různých příběhů, u kterých můžeme 

najít určité společné prvky. Získané informace se nedají nijak obecně 

shrnout, pokusím se tedy jen vyzdvihnout nejčastěji zmiňovaná témata, 

která mohou být zajímavá pro další zpracování.  

 

 Ve čtyřech případech respondenti mluvili o tom, že 

zaměstnávají proto, že to chtělo vedení firmy – většinou 

z důvodu splnění podmínky povinného podílu a získání finanční úlevy. 

V jednom případě firma zaměstnává proto, že je to zakořeněno v její 

historii. Bez toho aniž by s tím přišla firma, respondenty by nenapadlo, 

takového člověka zaměstnat. A to buď proto, že k tomu nemají důvod 

nebo o takové možnosti ani nevěděli.  

 Čtyři respondenti mluvili o tom, že pozitivum vidí ve 

finančních výhodách, které jim šetří náklady. Naopak jeden 

respondent vidí hlavní překážku v tom, že nemůže získat finanční 

prostředky na zaměstnání člověka s postižením.  

 Tři respondenti se výrazněji zmiňovali o pracovních 

asistencích, které jim poskytla služba podporované zaměstnávání, což 

jim ušetřilo čas při zaučení nového pracovníka. Dva z respondentů se 

zmiňují o tom, že by pro ně bez asistence bylo těžké člověka 

s mentálním postižením zaměstnat.  

 Přítomnost člověka s postižením u dvou respondentů ovlivnila 

také tým, především jeho fungovaní. Objevil se pocit, že tým se 

zpomalí a v určitých situacích jedná jinak. Ve třech případech se 

respondent zmiňuje o tom, že člověk s postižením se stává 

plnohodnotným členem týmu.  
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 Ve všech rozhovorech se objevuje důraz na zkušenost, kterou 

jim zaměstnání člověka s postižením přineslo. V jednom případě 

dochází k překonání strachu z neznámého. V jednom případě je přímo 

získání zkušenosti úspěchem – zjištění, že to jde.  

 Tři respondenti mají subjektivní názor, že by finanční úlevy 

mohly být vyšší a tím by se mohlo přilákat více firem, které zatím 

nikoho s postižením nezaměstnávají. Jeden respondent má pocit, že 

podmínky od státu jsou naprosto perfektní a jeden respondent by uvítal 

snazší přístup k financím a informacím o dané problematice.  
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5. DISKUZE 

 

 Práce si kladla za cíl, zjistit, zda zákon o zaměstnanosti 

dostatečně pobízí zaměstnavatele k tomu, aby zaměstnávali lidi 

s mentálním postižením. Při zpracování pěti rozhovorů jsem došla 

k závěru, že výsledná zjištění nelze brát jako jednoznačný fakt. Výsledná 

práce tedy přímo na otázku neodpovídá, ale přináší zajímavé poznatky 

v problematice zaměstnávání lidí se zdravotním postižením na 

otevřeném trhu práce. Získané informace by tedy mohli spíše sloužit 

jako takový předvýzkum pro další zpracování102 a zaměření na 

jednotlivá témata, která se v rozhovorech objevila. V průběhu 

zpracování jsem došla k tomu, že by pro zjištění daného cíle mohl být 

více nápomocný dotazník, který je možné předat většímu vzorku 

zaměstnavatelů a přinesl by tak lepší přehled o daném tématu.  

 Zásadním úskalím při sběru dat bylo to, že jsem dopředu znala 

pozadí zaměstnávání jednotlivých respondentů. Při zpracování 

rozhovorů jsem došla k tomu, že data jsou kvůli tomu spíše polobohatá 

a může se zdát, že v rozhovorech nejsem příliš zvědavá. Pro rozhovor by 

tedy bylo lepší oslovit např. firmy, které spolupracují s jinou službou 

podporovaného zaměstnávání.  

 Při mapování dané problematiky v teoretické části jsem narazila 

na malou bohatost literatury, která se věnuje zaměstnávání lidí 

s mentálním postižením. Dostupná literatura se často opakuje.  Při 

zpracování tématu lidských práv, které se věnují právu na práci, jsem 

zjistila, že zcela chybí zdroje, které by toto téma mapovaly v České 

republice v letech 1948 – 1989. Velkým zdrojem informací mi byly 

                                                 
102

 Výzkum většího rázu, kterého se bude účastnit větší vzorek respondentů.  
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především výstupy z projektů, které se v poslední době věnovaly 

zaměstnávání lidí se zdravotním postižením a vlastní zkušenosti z praxe.   

 

 Při porovnání teoretické části s výsledky šetření jsem našla tyto 

shody. Hned první kapitola se zmiňuje o větší osvětě v tématu 

zaměstnávání lidí s mentálním postižením a službě podporované 

zaměstnávání, která může být nápomocná i při překonávání prvotního 

strachu. Výzkum, který provedla společnost LMC, který zmiňuji 

v kapitole 2.2, narazil obdobně na téma přístupu úřadů, které mohou 

bránit v zaměstnávání člověka s postižením. Ve třetí kapitole najdeme 

hned několik shodných témat.  Část, která pojednává o podporovaném 

zaměstnávání, mimo jiné říká, že podporované zaměstnávání je službou 

také zaměstnavateli, kterému poskytuje takovou podporu, aby daného 

člověka mohl zaměstnat. V telefonickém výzkumu agentury Rytmus 

většina dotazovaných odpověděla, že zaměstnává proto, aby splnila 

povinnost povinného podílu danou zákonem – tady můžeme najít jistou 

shodu, protože stejné téma se v rozhovorech objevilo také. Závěr 

kapitoly, který pojednává o motivacích zaměstnavatelů, se hned v úvodu 

zmiňuje o tom, že motivací jsou především výhody finanční. 
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ZÁVĚR 

 Celá práce se snažila čtenáři přiblížit téma zaměstnávání lidí 

s mentálním postižením na otevřeném trhu práce a zároveň tak 

společnost více informovat o této problematice, což se ukazuje jako 

mnohem důležitější aspekt než změny v legislativě. 

 Teoretická část práce toto téma mapuje z pohledu lidských práv a 

české legislativy. Přináší také informace o světě práce a o lidech 

s mentálním postižením pro ucelený pohled na věc.  

 Výsledky šetření pak přináší zajímavá témata přicházející od 

oslovených zaměstnavatelů, kteří mají konkrétní zkušenosti se 

zaměstnáním člověka s postižením. Tyto poznatky mohou být použity 

pro další zpracování. Zároveň jsou také zajímavými zjištěními pro mou 

vlastní praxi a mohou být nápomocné při oslovování nových 

potencionálních zaměstnavatelů pro zaměstnávání lidí s mentálním 

postižením.  
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Listina základních práv a svobod 

Revidovaná evropská sociální charta (1996) 

Standardní pravidla pro vyrovnávání příležitostí pro osoby se 

zdravotním postižením (1993) 

Úmluva o právech osob se zdravotním postižením (2006) 

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PŘÍLOHY 

 

Příloha č. 1 

 

MENTÁLNÍ RETARDACE (F70–F79) 

Stav zastaveného nebo neúplného duševního vývoje‚ který je 

charakterizován zvláště porušením dovedností‚ projevujícím se během 

vývojového období‚ postihujícím všechny složky inteligence‚ to je 

poznávací‚ řečové‚ motorické a sociální schopnosti. Retardace se může 

vyskytnout bez‚ nebo současně s jinými somatickými nebo duševními 

poruchami.  

Stupeň mentální retardace se obvykle měří standardizovanými 

testy inteligence. Může to být ovšem nahrazeno škálami‚ které určují 

stupeň sociální adaptace v určitém prostředí. Taková měření škálami 

určují jen přibližně stupeň mentální retardace. Diagnóza bude též 

záviset na všeobecných intelektových funkcích‚ jak je určí školený 

diagnostik.  

Intelektuální schopnosti a sociální přizpůsobivost se mohou 

měnit v průběhu času a i snížené hodnoty se mohou zlepšovat cvičením 

a rehabilitací. Diagnóza má odpovídat současnému stavu duševních 

funkcí. Následující podrobné členění na čtvrtém místě je určeno pro 

užití s položkami F70–F79 k vyznačení rozsahu současných poruch 

chování. 

. 0 Žádná nebo minimální porucha chování 

. 1 Významná porucha chování‚ vyžadující pozornost anebo léčbu 

. 8 Jiné poruchy chování 

. 9 Bez zmínky o poruchách chování 



 

 

F70 Lehká mentální retardace 

IQ se pohybuje přibližně mezi 50 až 69 (což u dospělých odpovídá 

mentálnímu věku 9 až 12 let). Stav vede k obtížím při školní výuce. 

Mnoho dospělých je ale schopno práce a úspěšně udržují sociální vztahy 

a přispívají k životu společnosti. 

Patří sem: lehká slabomyslnost (oligofrenie), lehká mentální 

subnormalita, debilita 

 

F71 Střední mentální retardace 

IQ dosahuje hodnot 35 až 49 (což u dospělých odpovídá mentálnímu 

věku 6 až 9 let). 

Výsledkem je zřetelné vývojové opoždění v dětství‚ avšak mnozí se 

dokáží vyvinout k určité hranici nezávislosti a soběstačnosti‚ dosáhnou 

přiměřené komunikace a školních dovedností. Dospělí budou 

potřebovat různý stupeň podpory k práci a k činnosti ve společnosti. 

Patří sem: střední mentální subnormalita, střední slabomyslnost 

(oligogrenie), imbecilita 

 

F72 Těžká mentální retardace 

IQ se pohybuje v pásmu 20 až 34 (u dospělých odpovídá mentálnímu 

věku 3 až 6 let). Stav vyžaduje trvalou potřebu podpory. 

Patří sem: těžká mentální subnormalita, těžká slabomyslnost 

(oligofrenie), idioimbecilita 

 

F73 Hluboká mentální retardace 

IQ dosahuje nejvýše 20 (což odpovídá u dospělých mentálnímu věku 

pod 3 roky). Stav způsobuje nesamostatnost a potřebu pomoci při 

pohybování‚ komunikaci a hygienické péči. 



 

Patří sem: těžká mentální subnormalita, hluboká slabomyslnost 

(oligofrenie), idiocie 

 

F78 Jiná mentální retardace 

 

F79 Neurčená mentální retardace 

Patří sem: mentální: 

 deficit NS 

 subnormalita NS 

 slabomyslnost (oligofrenie) NS103 
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 Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů, 10. revize 

aktualizovaná verze k 1. 1. 2013, WHO 



 

Příloha č. 2 

 

104 
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 Souhrnná metodika podporovaného zaměstnávání, s. 49 



 

 

Příloha č. 3 

 

Přišli jste do Rytmusu. 

Rytmus hledá práci na běžném trhu práce.   

Rytmus nehledá práci na chráněném trhu práce. 

Jaký je rozdíl mezi chráněným a běžným pracovním trhem? 

 Běžný trh Chráněný trh 

Kolegové Lidé bez zdravotního postižení, 

ale i s postižením. 

Lidé se zdravotním postižením. 

Kdo mi 

v práci 

pomůže? 

Na začátku pracovní asistent 

z Rytmusu, pak pracuji sám. 

Vedoucí dílny nebo asistent, který je 

v dílně pořád. 

Jak rychle 

musím 

pracovat? 

Jako všichni ostatní. 

Práci si udržím, jen když budu 

pracovat dobře. 

Zaměstnavatel dostává od státu 

peníze, aby zaměstnával lidi se 

zdravotním postižením. Může 

upravit požadavky, aby mi lépe 

vyhovovaly   

Povýšení Když se snažím a pracuji dobře, 

můžu si v práci polepšit (lepší 

plat, nové a zajímavější 

pracovní úkoly). 

Většinou není možné. 

Kde najít 

takovou 

práci? 

Běžné firmy jako jsou: Banky, 

Restaurace, Školy atd.  

 Firmy zaměstnávající více než 

50% lidí se zdravotním 



 

 postižením 

 Výrobní družstva 

Kdo mi 

může 

pomoct 

hledat 

práci? 

 Agentury 

Podporovaného 

zaměstnávání 

 Rodina, Opatrovník, 

Asistent z bydlení, 

Sociální pracovnice, 

Úřad práce 

 Rodina 

 Opatrovník 

 Asistent z bydlení 

 Sociální pracovnice 

 Úřad práce 

 

Pokud chcete hledat práci na otevřeném trhu, Rytmus vám může 

pomoct v hledání.  

Pokud chcete hledat na chráněném trhu, můžete se obrátit na své 

známé, asistenty, úřad práce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 4 

 

OBECNĚ ZÁVAZNÉ DOKUMENTY NA ÚROVNI EU: 

 Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (evropská, 

1953). 

 Evropská úmluva o lidských právech a biomedicíně (1999, pro 

ČR vstoupila v platnost 1. 10. 2001). 

 Evropská sociální charta, Rada Evropy 1961 (č. 14/2000 Sb. m. 

s., kterou ČR ratifikovala s výhradami, tzn. některá její 

ustanovení nejsou pro ČR platná). 

 Evropský zákoník sociálního zabezpečení (sdělení MZV č. 

90/2001 Sb.) 

 Evropská úmluva o zabránění mučení a nelidskému či 

ponižujícímu zacházení, 1987 (sdělení MZV č. 9/1996 Sb.) 

 

PRÁVNĚ NEZÁVAZNÉ DOKUMENTY:¨ 

 Doporučení Rady Evropy [Rec(2006)5] Akční plán na 

podporu práv a plného zapojení osob se zdravotním 

postižením do společnosti: zlepšení kvality života osob se 

zdravotním postižním v Evropě 2006-2015. 

 Doporučení Rady Evropy [Rec(2005)5] o právech dětí žijících 

v ústavech.  

 Doporučení Rady Evropy [Rec(1999)4] o zásadách právní 

ochrany dospělých nezpůsobilých osob. 

 

 

 



 

VÝBĚR PLATNÝCH NEBO VYHLÁŠENÝCH NOREM A PROKLAMACÍ 

V EU: 

 Směrnice Rady 2000/78/EC, pro rovné zacházení v povolání a 

zaměstnání. 

 Návrh Evropské směrnice rovného zacházení pro lidi 

se zdravotním postižením.  

 Doporučení Rady ES č. 92/441 o společných kritériích 

dostatečných zdrojů a sociální pomoci v systémech sociální 

ochrany.  

 Rovné příležitosti pro osoby s postižením: Evropský akční plán 

(2004-2010). 

 Sdělení Evropské komise – k postavení zdravotně postižených 

osob v Evropské unii: Evropský akční plán 2008-2009 

(dokument KOM/2007/738 final, 26. 11. 2007). 

 Prohlášení Evropského parlamentu ohledně diskriminace a 

institucionalizace dětí se zdravotním postižením v Evropské unii, 

5. 3. 2008. 

 Rezoluce Rady EPSCO o postavení osob se zdravotním 

postižením v Evropě (dokument č. 6769/08), 29. 2. 2008.105 
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 Valenta, s. 67 



 

Příloha č. 5 

 

ZNAČKY POUŽITÉ V PŘEPISECH ROZHOVORŮ A JEJICH 

VYSVĚTLENÍ: 

 

(,)    zcela krátká přestávka v projevu 

..    krátká pauza 

…    střední pauza 

(pauza)   dlouhá pauza 

hhm    vyplnění pauzy, signál očekávání odpovědi 

(.)    poklesnutí hlasu 

(-)    kolísání hlasu, nerozhodný tón 

(?)   tázací intonace 

(z)    zábrany ve vyjádření, váhání 

jistě    nápadné zdůraznění 

jistě    protahovaně 

(smích)   charakterizace neslovních znaků projevu 

&    nápadně rychlé pokračování106 
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 Hendl, s. 209 



 

Příloha č. 6 

 

Prohlášení o poučeném souhlasu  

 

Před podpisem tohoto Prohlášení o poučeném souhlasu si prosím 

pečlivě přečtete Informační list na následující straně. 

Pro účely výzkumu, uskutečněného pro zpracování magisterské 

diplomové práce na téma „Právo na práci – integrace lidí s mentálním 

postižením prostřednictvím zaměstnávání na otevřeném trhu práce“ 

jsem dne……………….. poskytl/a rozhovor Bc. Michaele Hemmerové.  

1. Pro účely analýzy diplomové práce lze tento rozhovor zpracovat: 

        s uvedením mého jména/jména organizace a s uvedením kontaktu  

        jen anonymně  

2. Pokud budou citace z tohoto rozhovoru součástí veřejných 

prezentací výsledků uvedeného výzkumu: 

      souhlasím s tím, aby byly uvedeny s uvedením mého jména/jména 

organizace 

souhlasím s tím, aby byly uvedeny s uvedením mého jména/jména 

organizace, ale  

chci text, který má být zveřejněn, autorizovat předem  

      lze je uvést jen anonymně  

      

3. Po skončení výzkumu tento rozhovor: 

 



 

      lze archivovat a zpřístupnit pro jiné výzkumy a ostatní výzkumníky v 

plném rozsahu, s uvedením mého jména/jména organizace a s 

uvedením mého kontaktu  

      lze archivovat a zpřístupnit pro jiné výzkumy a ostatní výzkumníky v 

plném   

      rozsahu, ale pouze anonymně  

 

Prohlašuji, že jsem si vědom/a povahy a důsledků tohoto výzkumu, 

rizik, výhod i nevýhod, které pro mne vyplývají z účasti na tomto 

výzkumu. 

 

 

……………………………………                             …………………………………… 

                        jméno a příjmení                                                              podpis 

 

 

V ………….……… dne…………… 

 

 

____________________________________ 

      Křížkem označte jednu z možností. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha k Prohlášení o poučeném souhlasu – Informační list 

o Jsem studentkou Evangelické teologické fakulty UK v Praze a ráda 

bych Vás požádala o spolupráci v rámci výzkumu k mé diplomové 

práci na téma Právo na práci – integrace lidí s mentálním 

postižením prostřednictvím zaměstnávání na otevřeném trhu práce.  

o Vaši firmu jsem si vybrala, protože zaměstnává více než 25 

zaměstnanců a povinný podíl plní prostřednictvím zaměstnávání 

OZP.  

o Cílem výzkumu je zjistit, zda zákon o zaměstnanosti dostatečně 

podporuje zaměstnávání lidí s postižením a tím zároveň také jejich 

právo na práci. 

o Výzkum bude probíhat formou rozhovoru, který budu nahrávat na 

diktafon a zároveň si během něj budu dělat poznámky. 

o Hotový přepis rozhovoru Vám zašlu k nahlédnutí, abychom vše 

doladili ke vzájemné shodě.   

o Vaše účast na výzkumu je samozřejmě zcela dobrovolná a kdykoliv 

od naší spolupráce můžete odstoupit bez jakýchkoliv dopadů.   

 

V případě jakýchkoliv dotazů, nejasností, podnětů či stížností se můžete 

obrátit na mě nebo vedoucího mé práce. 

 

Michaela Hemmerová 

Email: m.hemmerova@rytmus.org 

Telefon: 725 153 529 

 

Mgr. Petr Jandejsek, M.A. 

Adresa: Salmovského 8, Praha 2, 120 00 

Telefon: 211 222 402 

e-mail: jandejsek@jabok.cz 

mailto:m.hemmerova@rytmus.org


 

Příloha č. 7  

 

PŘEPIS ROZHOVORU S RESPONDENTEM R1 

 

MH: Tak.. hhm moje první otázka teda na vás je (,) jaké máte  1 

konkrétní zkušenosti s tim zaměstnáváním? 2 

R1: Dobře & tak hhm zkušenosti už jsou dlouholetý. Vlastně prvního 3 

koho jsme zaměstnávali byla D. a to začalo vlastně tím, že hhm byla tady 4 

integrovaná holčička s downovým syndromem (.) a hhm vlastně tím 5 

jsme se dostali do problematiky, (z) do těch lidí s downovým 6 

syndromem. A hhm velice nás zajímalo vlastně ta problematika, když 7 

jsme oslovovali Společnost s downovým syndromem, tak vlastně tam 8 

byla maminka, která říkala: mám D., umí to a to a hledáme pro ní 9 

zaměstnání. Vlastně, když jsme po tom propojili maminku tý holčičky (.) 10 

s rodinou tý D. dospělý, tak to vlastně byl největší příspěvek pro tu 11 

maminku toho dítěte, která viděla, že to dítě jakoby  hhm dokáže žít, 12 

dokáže fungovat, že vlastně D. je úplně (smích) úžasnej vycvičenej, 13 

vlastně člověk jako by. Takže pro tu maminku toho dítěte to bylo to 14 

světýlko, kdy ona dokázala si uvědomit, že to není konec světa, když má, 15 

když se jí narodilo dítě s Downovým syndromem (.), protože vlastně tý 16 

A., tý holčičce byly asi dva, tři roky, když začínala jakoby nás oslovovat, 17 

že chce chodit do školky.  Takže to bylo to první období jakoby 18 

socializace mezi do tý společnosti. Takže tím to začalo, no a D. vlastně 19 

jak byla velice schopná tak díky tý asistenci a díky tomu naplánování 20 

toho, tý pracovní pozice (z) to vyplynulo vlastně úplně spontánně. No, 21 

takže tam se vytvořilo to pracovní místo, takže takhle to vzniklo no.  22 

MH:  A je tady ještě někdo jinej než D.?  23 



 

R1: Hhm jakoby zaměstnaný tady nikdo nebyl na pracovní úvazek. I D.  24 

hhm vlastně ty, vždycky ve školství to funguje vždycky ty smlouvy na 25 

jeden rok (.), na konec školního roku se obnovujou a tam v tom 26 

původním místě se udělala změna, že tam nebyly už ty děti v tý třídičce, 27 

to znamená to pracovní místo D. jakoby skončilo a hhm přešla sem do 28 

školky, proto se tady vlastně udělala nová pozice a zase s asistencí a & 29 

fungovalo to tak. Ale ty pracovní místa teďko  jakoby  nebyly teďka 30 

otevřený, neměli jsme možnost zaměstnat někoho jakoby  s down (z) & 31 

s postižením a akorát jsme navázali spolupráci právě s občanským 32 

sdružením Dobré místo, kde jsou vlastně lidi se schizofrenií a dochází 33 

sem, ale není to jako by zaměstnanecký vztah zatím (.) a je to na 34 

počátku. Je možný hhm, že z toho něco bude potom.  35 

MH: .. hhm můžete mi popsat nějakou vaší jakoby úspěšnou zkušenost 36 

s tim zaměstnáváním?  37 

R1:  (odkašlání) Tak hhm já bych řekla, že D. je (úsměv) úspěch jako 38 

takovej. Takže .. hhm určitě ta zkušenost .. je vidět, že to jde, že to 39 

jakoby není o penězích ve smyslu.. hhm, že ten člověk se dá zaměstnat, 40 

najít to správný místo a udělat to a je to prospěšný pro obě dvě skupiny. 41 

Nicméně.. hhm jakoby z pohledu zákonů, protože my jsme to nedělali, 42 

právě & protože musíme tak jsme ani nežádali úřad práce, ale vyloženě 43 

to bylo udělaný jako klasický pracovní místo a ..hhm teďkon už.. to 44 

došlo do fáze, že by jsme potřebovali nějakou finanční podporu (.), aby 45 

jsme tady mohli jakoby tu D. stále zaměstnávat. Což už jakoby není 46 

jednoduchý, protože (,) udělat ten kompromis, aby to bylo pracovní 47 

místo pro tu D., aby to byla ta správná integrace, aby ona se v tom cítila 48 

dobře  a na druhý straně, aby my jsme na ní měli jakoby peníze a mohli 49 

vlastně jí, aby byla klasicky zaměstnanej člověk, & to znamená teď 50 

v týhlectý fázi je to tak, že je tady vlastně jakoby dobrovolník, protože už 51 

na tu mzdu nejsou jakoby peníze, to znamená není to klasickej jakoby 52 



 

pracovní poměr, je to na smlouvu, na příkazní smlouvu, což je nějakej 53 

druh jakoby, že může dostat nějakou odměnu finanční, ale (,) už to není 54 

jakoby úplně ideální stav. & To znamená, výborná zkušenost to byla, teď 55 

už (z) jako z pohledu D., ale teď je to takový, že se hledá, jak ten stát by 56 

vlastně mohl nám.. pomoct nebo nějaký jiný finanční prostředky na to, 57 

aby tady ta D. mohla bejt jako úplně zaměstnaná. Tak to už je pak 58 

taková ta druhá stránka tý věci no.  59 

MH: To už trošku i (úsměv) narážíte na to, na co se chci zeptat dál hhm, 60 

jestli je nějaká i právě špatná zkušenost třeba s tim zaměstnáváním?  61 

R1: No spíš pro nás špatná zkušenost je to, že ty finanční prostředky (,) 62 

na to nejsou lehce jakoby získatelný. To znamená, že přesto, že bysme tu 63 

D. tady mohli mít (.), tak na ní & nejsou finanční prostředky, a aby jsme 64 

je jakoby získali, tak ta cesta už je těžká. Je to i pro nás hodně 65 

administrativně náročný. To znamená my nemáme lidi na to, aby se 66 

jakoby věnovali vyloženě fundraisingu jenom na tu integraci a hhm to 67 

už je takovej zádrhel, že potom jakoby se člověk musí rozmejšlet jak to 68 

bude pokračovat dál (.), jo. Pro tu D. to není ideální, aby byla pořád 69 

jenom za nějakou odměnu, že jo. Měla by bejt jako klasickej 70 

zaměstnanec, ale pro nás je strašně náročný získat ty peníze.  71 

MH: Hhmk tomu mě napadá hhm, jestli jste zjišťovali jestli máte nárok 72 

na nějaký třeba příspěvky od úřadu práce? Jestli na ně došáhnete? 73 

R1: Zjišťovali, vlastně zjiťovalo se to.. Rodina vlastně byla přístupná 74 

nám pomoct a jako pořád se to nedotáhlo do tý fáze, aby nakonec ty 75 

peníze sem dotekly (.), jo. Že.. hhm není to, není to jednoduchý ta cesta, 76 

no. Nedošlo to do tý fáze, budeme se na to muset podívat a říkám, není 77 

to jakoby.. je to o tom času, který tomu člověk může věnovat na tom 78 

úřadu práce. & Ještě jsem si vzpomněla, že vlastně D. úplně není jediná, 79 

kterou bysme rádi jakoby zaměstnali. Je tady i člověk, kterej je po 80 

výkonu trestu a hhm vlastně je na úřadu práce (.) .. asi rok je na úřadu 81 



 

práce a.. vlastně chtěli bysme ho zaměstnat (.). Vyloženě by to bylo 82 

v rámci toho projektu tý integrace, aby mu člověk pomohl jako 83 

nastartovat.. tu pozitivní stránku toho života a že to všechno není jakoby 84 

špatný, ale pomoct mu.  A je úžasnej ten člověk, dokáže spolupracovat, 85 

krásně pracuje. Je to jakoby i údržbář, je vyučenej sklář a fakt krásně 86 

pracuje i s těma dětma. Dělá dílničky pro děti a tak, takže & úžasnej 87 

člověk. Zase nejsou jakoby na to peníze, abysme ho mohli zaměstnat a 88 

teďko.. hledáme znova, jestli je to úřad práce, kdo by vlastně mohl 89 

přispět na to, že zaměstnáváme člověka po výkonu trestu. Takže zase 90 

jsme v tý fázi na začátku jakoby zjistit, jestli ten zdroj vůbec je a kolik na 91 

to peněz.. hhm jako by stát může pustit, aby jsme ho mohli zaměstnat. 92 

No takže to je vlastně podobný téma i u tý D. . Z týhlectý stránky věci 93 

pak už je to o penězích, no. 94 

MH:  Hhm no a asi teda , je teda vlastně něco, co by vám pomohlo.. 95 

tady tu špatnou jakoby zkušenost se zaměstnáváním otočit v něco 96 

dobrýho? Je něco, co by se mohlo dít, aby to bylo lepší?   97 

R1: Jakoby já za sebe můžu říct, co by určitě pomohlo,.. aby bylo 98 

jednoznačně někde nějaký místo, (,) kde by bylo řečeno… když 99 

zaměstnáte toho člověka a dostat jakoby tou jednoduchou cestou, 100 

můžeme vám přispět za těhlectěch podmínek. Jo, aby to bylo, aby i třeba 101 

ty lidi to věděli, že můžou sem. (z) Ten pán ví, že když je rok na úřadu 102 

práce, aby na tom úřadu práce už jemu třeba řekli, když si seženete 103 

místo, pomůžeme vám (-) tímhlectím. Takže má, jakoby ta komunikace 104 

a ta administrativa kdyby byla jednoduší, (,) tak je ta snazší cesta se 105 

dostat k těm penězům jakoby na tyhlety lidi. Jo takže určitě jsme jakoby 106 

z pohledu toho zaměstnavatele, jsme vstřícný otevřený a víme, že to jde, 107 

že ty dobrý zkušenosti s těma lidma máme. Ve finále vopravdu to jsou 108 

fakt lidi jakoby poctiví, dobrý, že opravdu je to vo tom nastartovat jim to 109 

a oni třeba si potom najdou tu cestu dál no. Takže pak jakoby.. 110 



 

zkušenost by byla lepší, kdyby to bylo… nějak jasnější. Možná míň 111 

administrativy. (-) Takže tak.  112 

MH: No tak ta moje poslední otázka byla vlastně taková.. jestli vám 113 

zákon v tom zaměstnávání nějak pomáhá nebo jestli to byl zákon, kdo 114 

vás k tomu nějak motivoval.  115 

R1: Já jak nejsem úplně z pohledu těch zákonů znalá.. a to je možná i ta 116 

věc, která tomu zaměstnavateli potom brání, že se hodně jakoby, hodně 117 

je práce z organizací toho chodu tý firmy, tak potom.. hhm… je to těžký, 118 

no v týhlectý (z) oblasti.  119 

MH: Ale zákon vlastně jakoby nebyl tim prvním impulsem, že byste si 120 

řekli, že budete zaměstnávat.  121 

R1: Zákon určitě nebyl. Zákon a všechny tyhlety podmínky jsou pro 122 

nás.. hhm takový nejasný, jo. Ať tim jakoby i, že to děláme samovolně, 123 

(,) přirozeně, tak potom je ta druhá stránka je, do toho zákonu jakoby 124 

nevidíme, no. Takže nám to jako moc nepomohlo, protože my bysme to 125 

udělali stejně tak jako tak, jo.  Že vlastně tady to běží i bez toho, bez 126 

nějakýho zákona… Ten /pán/ vlastně je tady taky jako dobrovolník a 127 

dělá to za dobrou pro dobrou věc no… Takže nějakýho člověka na to 128 

ještě mít, aby se v tom orientoval třeba v tý problematice Nebo třeba 129 

jestli nějaká jakoby firma, která by to poskytovala těm 130 

zaměstnavatelům.  131 

MH: Poradenství? 132 

R1: Hhm to poradenství.. Tak no. To se můžu zeptat, jestli Rytmus něco 133 

takovýho jakoby z pohledu poradenství pro zaměstnavatele?  134 

MH: .. Určitě, určitě máme poradenství pro zaměstnavatele, když chtěj 135 

zaměstnávat a potřebují nějaký informace, tak není problém se na nás 136 

obrátit a domluvit si třeba nějakou schůzku.. a dozvědět se právě 137 

všechny tyhle jakoby podrobnosti.. Ale i tak jakoby ta cesta je vždycky, 138 

jakoby je to fakt hodně papírování.. Není to úplně snadný. Musí tomu 139 



 

člověk určitě věnovat nějakej čas. A pak ne vždycky to jakoby musí vyjít, 140 

no. Jedině, jedině co, tak jistý je, že byste měli mít nějaký úlevy na 141 

daních, ale to musí ten člověk pracovní smlouvu. To je v podstatě jakoby 142 

ta nejistější věc, kterou byste měli dostat.. a pak je to nějakej 143 

nenárokovej příspěvek od úřadu práce.  144 

R1: Tak možná se potom obrátim… v týhletý věci.   145 

MH: Jo, určitě. Děkuju.   146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 8 

 

PŘEPIS ROZHOVORU S RESPONDENTEM R2 

 

MH: Tak (,) první otázka je (,) jakou máte zkušenost se zaměstnáváním 1 

člověka s postižením.. a co vás u toho drží? Jestli to můžeš nějak 2 

shrnout?  3 

R2: Tak jo.. Tak moje první zkušenost vlastně byla s M., která u nás 4 

stále pracuje(.)..hhm. Pro mě to byla první zkušenost, takže to bylo něco 5 

nového. Já jsem se toho na začátku hrozně bál, nevěděl jsem, co od toho 6 

čekat hhm, jak s těma lidma komunikovat.., jak s nima řešit problémy.. 7 

Pak.. nějakou dobu trvalo než my jsme si k sobě našli cestu a zjistili 8 

jsme, zjistili jsme.., jak spolu mluvit a jak, jak různé ty problémy řešit.. A 9 

pak já už jsem se vlastně těšil(.), jo protože se vlastně stala takovou 10 

součástí toho, toho týmu.. A třeba i když hhm měla dovolenou nebo byla 11 

pak nemocná.., tak stejně jako ostatní, ostatní zaměstnanci tak i já 12 

jsme.., jsme jako zjistili, že ta M. chybí, že už prostě je fakt součástí a že 13 

v některých těch fázích ne, že by chyběla.. pracovně, ale že, že chybí 14 

prostě jako, jako člověk.. A… a pak jsem se do toho zapojil víc, protože 15 

jsem zjistil, že to je fajn. Hlavně i jak jsem na M. viděl, že.. to pro ní 16 

znamená úplně všechno a.. že tim žije (.) a dalo by se říct, že v tom našla 17 

takový svůj smysl života a už… mě přijde, že ona si neumí představit, že 18 

by tady nepracovala.., takže … takže to se mi hrozně zalíbilo a proto 19 

jsem začal ňák víc spolupracovat a vlastně hhm jsme si sehnali na další 20 

kavárny,.. vlastně tady lidi se zdravotním postižením. A v tudle chvíli 21 

tady máme ještě G., takže na naší kavárně máme dva partnery a… a je to 22 

super, mě se to líbí, ono.. to dává, dává to všem úplně tady.. něco co, co 23 

jinde nezažijou a a.., a najednou se & nebo jsou takové ty situace kdy, 24 



 

kdy se ti lidi zpomalí.., protože my tady žijeme hrozně rychle, ale pak 25 

když cokoliv řešíme třeba nebo.. je potřeba něco udělat a je to třeba to té 26 

M. nebo G. Říct, tak.. tak ten člověk se úplně zastaví a najednou.. hhm, 27 

najednou funguje úplně jinak, což je hrozně dobře, protože si člověk 28 

uvědomí, hhm jak, jak to třeba můžou i oni mít... Na něco jsem 29 

neodpověděl?  30 

MH: Ne, dobrý, supr. Kdybys měl třeba popsat nějakou jednu dobrou 31 

zkušenost s tim zaměstnávaním jakou  jste získali z toho?   32 

R2: … Tim, že zaměstnáváme?  33 

MH: Hmm. 34 

R2: Nebo že tim, že s těma lidma pracujem?  35 

MH: To je jedno. Jak to pojmeš.  36 

R2: Pro mě je určitě dobrá zkušenost… celkově ta spolupráce s těma 37 

lidma (.), protože jsem nahlídnul do světa, jak už jsem říkal, kterého 38 

jsem se bál, který jsem vůbec neznal.. a.. ač třeba.. jsem jako vyrůstal 39 

v lékařském prostředí, tak tady todle bylo vždycky takové, co co mi 40 

nebylo příjemné… A i komunikace s těma lidma, že nevíš jak se na ně 41 

máš dívat, nevíš jak s nima máš mluvit a teď …hhm  teď já už v tom 42 

jako.. dá se říct vůbec nemám rozdíl, takže todle je pro mě určitě.. určitě 43 

dobrá zkušenost.  44 

MH: A máš třeba nějakej konkrétní.. třeba s konkrétním člověkem, co .. 45 

prostě bylo v tý spolupráci jako dobrýho? V nějaký konkrétní situaci 46 

třeba?  47 

R2: Mě se celkově líbí, že ti lidi jsou hrozně, hrozně spolehlivý, jo hhm. 48 

Samozřejmě (z) asi.. asi taky bude záležet tak jako u normálních lidí, 49 

co…  jaký ten člověk je povahově a o co se jedná, ale já tady celkově tady 50 

s těma zdravotně postiženýma, ať už to bylo tady nebo na jiných 51 

kavárnách, tak prostě když se něco řeklo, že musí udělat nebo že se to 52 

má udělat nebo sis domluvila na nějaký čas s těma lidma, tak prostě 53 



 

vždycky to tak bylo…, i třeba když po M. potřebuješ věci ohledně daní, jo 54 

že musí přinést ze sociálky, výpis z účtu a takové, tak prostě druhý den 55 

to tady je… a je to, pro mě je to jako hrozně, hrozně supr. Těch situací 56 

samozřejmě je plno, jo  … my… zažijeme plno srandy. M. ta je tím jako 57 

známá, že ta se směje.. na, na celou kavárnu, když se jí něco řekne, co jí 58 

se zrovna líbí, takže.. takže dobrý. Mě to baví. Já jí říkám šéfe a ona, ona 59 

vypadá, že je šťastná tady. 60 

MH: A je třeba nějaká špatná zkušenost, kterou jste tady měli? Co 61 

s třeba nedařilo?  62 

R2: (pauza) Špatná zkušenost. No teď mám no, (úsměv) čerstvou 63 

špatnou zkušenost.. hhm Což vlastně je.., jak jsem říkal, že tady už 64 

máme dvě holky, tak … tak to byla taková jako první, první špatná 65 

zkušenost (.), že tak jako v tom normálním světě no, že.. si holky 66 

nepadly do oka, měly mezi sebou nějaký problém.. a a bylo potřeba, bylo 67 

potřeba jim pomoct a vyřešit to, no.  68 

MH: Je něco, co by třeba tady tu tu špatnou zkušenost mohlo obrátit 69 

v dobrou?  70 

R2: Tak určitě (,) je to, ta špatná zkušenost, je samozřejmě dobrou 71 

zkušeností do budoucna pro mě.., protože vím.. hhm, že třeba teď jsem 72 

zakročil, si myslim pozdě, že už se to dělo docela dlouho(,) a vím, že 73 

když.. se mi to stane znova, že nastoupí někdo nový.., tak budu asi 74 

pozornější v těch situacích a budu se snažit ty věci víc vidět, že takhle 75 

jsem si říkal, že jako to je prostě v pohodě, že..hhm si … mě vůbec 76 

nenapadlo, že oni se můžou vnímat jako konkurence. Takže, takže 77 

z toho důvodu…, už teďka jsem zkušenější a vím, vím .. já jsem jako .. 78 

mě asi popravdě jako nenapadlo tím, že jsem tu zkušenost neměl, že .. že 79 

oni to taky budou mít v tomdle svojem světě takhle, no. 80 

MH: ..Hhm Pomoh vám v tom zaměstnávání nějak zákon? Byl zákon to, 81 

co vás k tomu motivovalo? Pomohlo vám to nějak?  82 



 

R2: ..Asi ne... hhm u nás … já si myslím, že ty podmínky ze strany toho 83 

státu jsou perfektní. Vyplácí se to.. pro toho zaměstnavatele, takže spíš 84 

já.. asi nerozumím tomu, proč se to neděje ve více firmách a proč to 85 

nefunguje u ostatních.., tak jako třeba u nás. Ale u nás to nebyl jakoby 86 

ten důvod. U nás je to v té společnosti už dlouho (.) a společnost funguje 87 

přes čtyřicet let.. a je to pro ní úplně normální. Takže my jsme spíš s tím, 88 

(z) když .. když jsme vlastně Starbucks zaváděli na český trh, tak jsme 89 

přejímali dá se říct úplně všechno a přebrali jsme i tady todle… A já 90 

vlastně, když jsem tady nastoupil, tak jak jsem říkal, M. už tady byla.. a 91 

právě proto hhm mě už to teď přijde normální.. a vím, že pokud budu 92 

pracovat někde jinde.., tak už vím, jak to funguje, mám s tím zkušenosti 93 

a budu v tom chtít určitě pokračovat, no (.).  94 

MH: Nějaký ale finanční výhody z toho pro vás plynou. 95 

R2: Jo,.. to plynou. (,) Já teda.. nevím, jak přesně, jak přesně to je.., ale, 96 

ale ..když to jakoby nějak shrnu, tak se dá říct, že se.. to vyplatí v tom, 97 

že.. to co nás ten člověk stojí (.), tak se nám pak vrací od toho státu... 98 

Samozřejmě, že pak jsou.., i je možnost kupovat ty věci, co, co ti lidi 99 

vyrábí.. Já vim, že já jsem právě na tom takhle fungoval předtím, když 100 

jsem pracoval v Brně. Tak my jsme tam neměli zaměstnaného člověka, 101 

ale odebírali jsme čistící prostředky.. od společnosti, která to vyrábí.., 102 

takže to byla taková jako druhá skutečnost, zase jinak… A přijde mi, že 103 

nejlepší je obě tady ty možnosti jako spojit, no.. protože najednou můžeš 104 

vlastně pomáhat, jako … dá se říct, jak nejvíc můžeš a přitom.. ty věci 105 

stejně kupovat potřebuješ.., jo ty čistící prostředky a pak ještě pomůžeš 106 

tím, že toho, toho člověka zaměstnáš. 107 

MH: Je něco v čem by se ten zákon třeba moh nějak změnit? Nebo 108 

v čem by se moh zlepšit? Aby to třeba víc ty lidi motivovalo v tom 109 

zaměstnávání?   110 

R2: Tak já nevim (?), co.. hhm už víc by ti zaměstnavatelé jako chtěli.  111 



 

MH: Než to, že mají tu povinnost a nějaký finanční úlevy? 112 

R2: Tam je jako finanční úleva a ta, ta je super… a já si myslím, že je to 113 

dostačující.. Já si jako nedokážu představit, že bych chtěl ještě něco víc… 114 

Si myslím, že až si to ti lidi vyzkouší (.).. tak pak jako.. jako mě třeba 115 

v tudle chvíli.. já bych v tudle chvíli, už mám ty zkušenosti a.. už se toho 116 

nebojím a nepřijde mi to jako překážka(.), tak bych tu úlevu už ani 117 

nepotřeboval jako, jo. Samozřejmě, že na začátku je to takové to, že si 118 

řekneš, tak jo to nám pomůže.., ale ale teď já, jako já to nepociťuju jako 119 

nějaký handicap.   120 

MH: Tak to je ideální..(úsměv) Je ještě něco, co bys chtěl dodat?  121 

R2: Ne, asi už ne.  122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 9 

 

PŘEPIS ROZHOVORU S RESPONDENTEM R3 

 

MH: Moje první otázka je hhm jaký teda máte zkušenosti s tím 1 

zaměstnáváním a co vás u toho třeba jako drží? 2 

R3: Hhm tak za prvé, máme interně prostě tady zavedeno, že.. že 3 

zaměstnáváme dvě osoby se zdravotním postižením…hhm takže je to 4 

prostě příkaz shora (smích), ale my to zvládáme úplně v pohodě. 5 

Takže… jakoby to je ten můj subjektivní důvod. Firma, firma 6 

zaměstnává lidi se..hhm zdravotním postižením, za prvé protože to je 7 

zákonem.. ustanovený, takže my vlastně dodržujem.. pokud o nich 8 

víme.. (smích) dodržujem všechny zákony, takže i tenhle. A díky tomu, 9 

že to dodržujem se vyhneme jakémusi, tomu, té pokutě.. to nemusíme 10 

platit a zároveň samozřejmě máme úlevy na daních.. Máme tady dvě 11 

pozice na recepci.. a tam se střídají ranní/odpolední, dvě holčiny se 12 

středním stupněm postižení.  13 

MH: Hhm můžete mi popsat třeba nějakou dobrou zkušenost s tim 14 

zaměstnáváním, nějakou konkrétní?  15 

R3: My to jakoby vůbec neřešíme. Jedna je malá.. tu jste viděla, takže 16 

tam jenom řešíme, abych.. občas.. ona si na to myslí sama, ale.. tam je 17 

prostě omezení, limit, nedošáhne na okna, nedošáhne na žaluzie, ale to 18 

je prostě jako když někomu nesete kafe… tak si řekne zatáhni mi žaluzie 19 

nebo.. hhm večer musí kontrolovat, zda jsou zavřená okna, mimo jiné.. 20 

Takže ona už má nastavené způsoby jak to pořešit. Druhá, ta má 21 

poruchu krátkodobé paměti, ta je míň jako (z) vys-, jako odhadnutelná.. 22 

Tam musím být jenom pozornější já, vnímat, kdy má horší a silnější 23 

dny.., protože samozřejmě žije v jakémsi vákuu.., takže ona sama nikdy 24 



 

neví, co povídá & tak tam je to trošku náročnější. Ale v zásadě,.. ale jako 25 

Rytmus, Rytmus naučil K. s poruchou krátkodobé paměti ty základní 26 

důležitý věci, jako zamknout, zakódovat barák... No a naučeno jako 27 

nepouštět cizí lidi, takové ty základy má.. jako z pohledu té bezpečnosti 28 

té firmy.., že občas hold poplete něco, tak to dělají i lidi bez zdravotního 29 

postižení, takže…  30 

MH: A je něco třeba co vám to přineslo dobrýho?  31 

R3: Tak mě to, já když jsem sem nastoupila, tak jsem netušila, že to je 32 

takovej zákon.. a vlastně ty holčiny spadají pode mě, jako pod asistentku 33 

ředitele, takže.. mě to bylo jakoby milý, že tady zaměstnáváme tyhle 34 

lidi… hhm a pak jsem teda přišla na to, že to má i své výhody finanční 35 

(smích), tak trošku poklesla ta, ten obdiv k tomu. Nicméně je to, je to 36 

fajn, protože ty lidi.., všichni co jsou tady hhm vlastně vnímají ty lidi po 37 

čase jako úplně běžnou.. záležitost, takže tohle je takovéto, že je to pro 38 

nás normální. Takže.  39 

MH: … A máte třeba nějakou špatnou zkušenost? Něco, co třeba není 40 

úplně dobrý?  41 

R3: S tou tělesně postiženou kolegyní nemám.., ale s tou (z) post. ..s 42 

kolegyní s krátkodobou pamětí tam občas je to náročnější.. No ale zatím 43 

to zvládáme. 44 

MH: Můžete mi říct, v čem je to třeba náročnější? Co třeba jsou tam ty 45 

úskalí?  46 

R3: No, že potřebuje mojí jakoby asistenci. Není to intenzivní. Je to 47 

větší podpora z mý strany.., ale i ze strany té druhé kolegyně. Já jsem 48 

vlastně jakoby tu malou kolegyni povýšila na vedoucí té recepce.., takže 49 

musí hlídat.. služby na recepci a přece jenom je to jakoby ta první 50 

instance.. a pak jsem já, takže ke mě se třeba (smích) dostávají né 51 

všechny věci. Oni si holky jakoby pomáhají v tom.  52 



 

MH: Jo.. takže v tý samostatnosti je to asi někdy nevýhoda. Máte třeba 53 

víc práce kvůli tomu?  54 

R3: Hhm.. hhm … určitě.  55 

MH: Dalo by se to něčim zvrátit, aby to byla dobrá zkušenost?  56 

R3: Ne, ne ne. Tam… hhm dobré je, že ta zodpovědnost není na mě. 57 

Takže až jednou nechá K. s poruchou krátkodobé paměti otevřený 58 

barák, tak.. hhm já to budu řešit, nicméně jakoby zodpovědnost 59 

nepůjde, nepůjde za mnou, což je pro mě jako velmi velká výhoda. 60 

Ředitel si to prostě, ví o tom, takže je to takhle nastavené.. a v podstatě 61 

pokud by K. udělala nějaký velký průšvih, tak jí budeme muset ukončit 62 

spolupráci, ale zatím klepu (zvuk klepání do stolu), zatím prostě jsou to 63 

jenom drobnosti. 64 

MH: … Hhm ta moje otázka poslední je vlastně jestli vám zákon nějak 65 

pomohl v tom, že zaměstnáváte lidi s postižením?   66 

R3: Spíš nás k tomu donutil. Asi kdyby to nebylo.., kdyby nás nečekala 67 

žádná sankce.. za nezaměstnávání osob se zdravotním postižením, tak … 68 

tak si myslím, že třeba asi do toho nepudem. Nevim.  69 

MH: Ono tam je ještě třeba i možnost kupovat nějaký výrobky od firem 70 

a nebo odvádíte peníze do státu… 71 

R3: Jo, určitě. My bereme i jakoby kancelářský věci od těch firem, které 72 

nám jsou schopné poskytnout nějaké to procento a my to jakoby 73 

nepotřebujeme, takže.. asi bychom to řešili tak a nebo bychom.., já totiž 74 

mám docela velkou řadu zájemců s druhým stupněm postižení… hhm o 75 

tu práci na recepci, ale já jelikož potřebuju splnit obě podmínky, jak 76 

slevu na daních, která je významná, tak i vlastně neplacení té sankce, 77 

takže já prostě mám, máme tady nastaveno, že musíme tady mít lidi 78 

s třetím stupněm a to je trochu kámen úrazu, protože já je nemám.. Já 79 

když občas jakoby jsem dělala výběrové řízení, tak.. já mám třeba čtyři 80 

zájemce…nejsou jakoby, ale kdybych si tam nastavila, že mohu tady 81 



 

zaměstnat i druhý stupeň, tak jsem si jistá, že tady budu mít čtyřicet lidí 82 

jako.. na pohovor, no. 83 

MH: Takže ten zákon je vlastně podle vás nastaveném docela dobře (?).  84 

R3: Jo jo.  85 

MH: Myslíte, že je třeba něco… co by mohlo být nastavený jinak? Aby to 86 

víc podporovalo to zaměstnávání?  87 

R3: Já myslím, že minimální mzda pro ty lidi (smích)... Protože jako 88 

mají, my máme v celé firmě nízké platy.., ale trošku hřešíme na to, že 89 

mají holky (z) svůj invalidní důchod… A jelikož teďka už léta 90 

nezvyšujeme platy, tak já jsem se snažila každý rok jim zvednout.. 91 

peníze, když tady ještě byla předtím... Jsem tady měla dvě holčiny 92 

s fyzickým postižením.., ale ta jedna jakoby povýšila.., byla extrémně 93 

šikovná, takže šla… za lepším. Ale, ale pak jsme prostě stopli platy a 94 

teďka je ta situace finančně, ekonomicky dost náročná.. Jako mě 95 

osobně.., samozřejmě teď nemluvím za firmu.., ale mluvím za sebe. 96 

Přijde mi, že dostávají málo, protože sem chodí každej den na šest 97 

hodin.., takže jakoby se bez toho důchodu by sem nemohli, by se 98 

neuživili.  99 

MH: Takže aby vlastně ta mzda byla vyšší (?).  100 

R3: Hhm.. Hhm.. Hhm. 101 

MH: To je docela dobrej nápad… Já nevim.., jestli vás napadne ještě 102 

něco jiného k tomu?  103 

R3: … (povzdech) asi ne… & Jenom je teda úžasný ta asistence agentury 104 

Rytmus.., jo  protože pro ty tělesně postižený lidi..hhm bylo by to třeba 105 

fajn, ale já myslim, že za den se to zvládne nastavit, kde máme mít jaký 106 

madlo nebo.. že má bejt.. my jsme tady dělali pár zlepšováku, aby ona 107 

třeba došáhla na to okýnko u recepce, ale to se zvládne za pár hodin…, 108 

ale u těch jinejch postižení tam je to teda.., & já bych jí nemohla 109 



 

zaměstnat. Já na to nemám čas, já jsem neměla s ní čas trávit vlastně 110 

dva měsíce jakoby zaučování.  111 

MH: Takže je dobrá nějaká podpora ještě další služby (?), která může 112 

být dobrá třeba při tom zaučení.  113 

R3: Jako ten Rytmus, to bylo prostě dokonalý. Ona by tady jinak 114 

nemohla pracovat.  115 

MH: Je jěště něco jiného?  116 

R3: To je všechno… 117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 10 

 

PŘEPIS ROZHOVORU S RESPONDENTEM R4 

 

MH: Tak. První otázka moje teda je, jaký máte zkušenosti se 1 

zaměstnáváním a co vás u toho drží? 2 

R4: Hmm. Zkušenosti se zaměstnáváním jak H. tak P., co máme, tak 3 

zkušenosti mám dobré.., jo.. Hhm vopravdu narazili jsme na takový 4 

kluky, kteří jsou odpovědní, ta práce je baví a.. pracují tak, jak my 5 

chceme a jak potřebujeme a jak by měli… Takže jedině ty nejlepší.  6 

MH: Hhm… Kdybyste měla popsat nějakou jednu úspěšnou 7 

zkušenost… co vám to třeba přineslo?  8 

R4: (pauza) Tak jakoby třeba moje, jakoby pracovní úspěšnost jsou 9 

náklady.. Kdy díky.. jakoby.. potom zvýhodnění, co dostáváme, tak jsme 10 

ušetřili v nákladech nějaké peníze.. a já beru jako i pozitivum to, že jsem 11 

dala těm klukům šanci a třeba P. to vrací... Vrací to úsměvem, svojí 12 

energií, obrázkama, které nám kreslí a takový to, co.. normální 13 

zaměstnanci většinou nevracej.. už. Prostě jenom berou, ale tihleti to i 14 

vrací, takže jakoby i dobrý pocit.. za ně.  15 

MH: Je třeba i nějaká špatná zkušenost? Něco co třeba nebylo úplně 16 

dobrý?  17 

R4: … Hhm že občas člověk musí přehodit a mluvit s nima jako 18 

s malýma dětma… jo. Uniformy třeba řešíme, to s H., jo. Protože P. je 19 

třeba i hezký chlap, kterýmu prostě to oblečení sluší (úsměv), ale 20 

Honzík je vysoký a moc hubený.. a on na sebe už nedbá tolik vzhledově 21 

jak by asi měl, jo.. Takže tam spíš řešíme,.. že to už je jak malý dítě.. a že 22 

nevypadá tak, jak by vypadat měl,… no (.). Ale jemu je to jedno, on to 23 

jako neřeší to.. Tak jedině to negativní.. Jinak hhm kluci jsou klidní, 24 



 

nejsou agresivní, hhm výbušný … to vůbec ne. Takže nic jinýho nás 25 

špatnýho nepotkalo.  26 

MH: Mohlo by vám s tímhle něco pomoct?  27 

R4: To nevim, jak se dá pomoct... To asi ne. Jestli myslíte nějaký 28 

asistence eště k němu.., nějak jako (z) dovychovat … to si myslim, že se 29 

asi nedá už... A to má každý, jo. Pokud někdo na sebe nedbá.., tak.., tak 30 

prostě o sebe (úsměv) jen tak nezačne dbát. To fakt musí nastat nějaký 31 

zlom v osobním životě.., no. Hlavně to jsou věci, který se blbě řeší.. Jo… 32 

jakože… hhm ta uniforma to je ještě takový to nejmenší… Když třeba 33 

tam je o používání parfému.., což jako H. nemá problém (smích)… to ne, 34 

ale už to.. jsou takový intimní věci, co se blbě řeší.  35 

MH: To znám no... Taky jsem se s tím setkala.  Je to zvláštní to téma… 36 

jak na to zavést řeč… Asi pro obě strany.  37 

R4: No právě.. Všem to vadí, ale nikdo prostě neví.. jak to říct, aby se to 38 

napravilo… Ale tak todle neřešíme.. to ne.   39 

MH: Hhm a byl teda zákon, to co vám v tom zaměstnávání nějak 40 

pomohlo? Co vás k tomu vlastně přivedlo?  41 

R4: Firma mě k tomu přivedla, která najednou začala apelovat na 42 

tohleto.., aby … protože tam je, nás je .. my zaměstnáváme tolik 43 

zaměstnanců.., že ty pokuty byly obrovsky vysoké.., jo. Takže byl tlak od 44 

vedení firmy, aby timletim směrem jsme snižovali náklady na ty 45 

zaměstnance… hhm. Což teda byla vlna, jakoby velice silný nátlak.., 46 

takže to jsme jakoby.. všichni boomem nabírali právě tyhlety 47 

zaměstnance.., takže i proto.. já jsem začala. Jinak sama od sebe si 48 

myslim, že bych nezačala.. Za prvé, nevim jak bych se to dozvěděla … 49 

víceméně člověk nemá nic, co by ho k tomu vedlo(.).., že jo jako (?)... Já 50 

tu mám dva zaměstnance na den, kteří pracují každý čtyři hodiny.., tak 51 

klidně bych si mohla nabrat jakoby klasického zaměstnance na osm 52 



 

hodin…, jo. Takže kdyby nebyl tlak od firmy kvůli snižovní nákladů, tak 53 

by mě to asi nenapadlo.  54 

MH: Takže vlastně využíváte těch finančních výhod, které vám ten 55 

zákon jakoby nějak dává (?).  56 

R4: Ano… I když teďka už ty výhody nejsou takové jako bývaly.. Ono už 57 

to rozpočítávají nějak jinak.., do toho já přímo nevidím.. Takže ta úspora 58 

už tam není tak velká... (z) Jestli je to dva tisíce, tisícovka… Což není 59 

moc v těch penězích, který nám se tady točí.  60 

MH: Je něco, co by ten zákon mohl udělat víc proto.., aby ty firmy 61 

zaměstnávali? Něco, aby to zaměstnávání bylo víc rozšířený?  62 

R4: Určitě, aby se o tom víc mluvilo,.. jo … ale já třeba i z toho setkání 63 

zaměstnavatelů.., tak všude cejtim úplně ty to stejný, co se řeší a to jsou 64 

peníze a náklady na zaměstnance.. Všechno se zefektivňuje.. a 65 

necháváme si jenom ty nejlepší zaměstnance, kteří zvládnou hodně věcí 66 

a dokážou pracovat třeba za dva,… jo. Takže.. a i tohleto je prostě.. & 67 

tahle doba … minimalizovat náklady.. a chtít po těch lidech jako,.. co 68 

nejvíc, aby pracovali efektivně… Což jakoby .. já nevím jak je nazvat 69 

(smích), (z) zaměstnanci se sníženou.. no  nevím.  70 

MH: Zaměstnanci se zdravotním postižením.  71 

R4: Se zdravotním postižením.. tam to člověk z nich nedostane.., aby 72 

pracovali.. aspoň jako normální zaměstnanec… Takže vyšší úlevy.., aby 73 

protože ty peníze to je takový to první, co oni viděj, proč by do toho šli.. 74 

Pokud by byla větší osvěta, pak by tam byly i nějaký jiný důvody .. třeba 75 

lidský, který já třeba teďka mám.. jo. Že i když ta úleva už není tak 76 

vysoká.., tak stejně ty kluky tady pořád mám… Jako nemám důvod 77 

jakoby je propustit... Jako byla bych asi sama proti sobě, protože oni 78 

nabíjejí i ten tým... Tím najednou i jak se s nima musí mluvit jinak, tak 79 

člověk najednou přepne, zpomalí a jedná jako i lidsky. 80 

MH: Takže to obohatí i ten tým (?).  81 



 

R4: Určitě. To určitě… Jo, P. je dokonalej případ v tomhletom… 82 

Případ.., příklad (smích). No.., no.  83 

MH: Je ještě něco, co byste chtěla dodat? 84 

R4: Už ne.  85 

MH: Tak jo… tak já děkuju.  86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 11 

 

PŘEPIS ROZHOVORU S RESPONDENTEM R5 

 

MH: Tak… jakou máte zkušenost se zaměstnáváním lidí s postižením?  1 

R5: ..Tak v naší firmě.. zaměstnáváme.. jednoho člověka s postižením. 2 

Hhm Vykonává práci.., co se týče úklidu a celkový údržby pořádku na 3 

pracovišti... Co tim myslim.. v prostorách, kde se vyskytují klienti, kteří.. 4 

hhm vlastně si zde vybírají knížky.. no.  5 

MH: … Hhm máte s tím zaměstnáváním nějakou vyloženě dobrou 6 

zkušenost? Něco dobrýho, co vám to přineslo třeba?  7 

R5: ..Tak dá se říct, že osvěta ostatních zaměstnanců, protože většinou 8 

neměli.. s lidmi s postižením zkušenosti nebo.. respektive nebyli 9 

s nimi… po delší dobu ve styku. Měl jsem z toho ze začátku obavy,.. jak 10 

některý, někteří lidé budou.., budou reagovat, protože přece jenom jsou 11 

ve společnosti nastavené určité stereotypy, které přesahují z dob 12 

komunismu a tak dále.. a nevěděl jsem, jestli to všichni… vezmou 13 

v pohodě… Ale jo.., nakonec se ukázalo, že naopak ti lidé.. tomu našemu 14 

zaměstnanci vlastně s handicapem.. naopak pomáhají.  15 

MH: Je nějaká špatná zkušenost, kterou se zaměstnáváním máte?  16 

R5: Tak ze začátku to bylo.. celkově.., když ještě ten člověk sem 17 

docházel s asistentem.., tak.. zpočátku trošku drhla spolupráce, co se 18 

týká plnění … hhm z hlediska času, což znamená, že ten člověk nestíhal 19 

ze začátku.., neměl, nebylo všechno tak jak mělo a občas se to muselo 20 

dodělávat až druhý den ráno za pochodu, nebo jsem musel toho 21 

asistenta na to musel upozornit, ale to jsou začátky.., s kterými člověk 22 

vlastně musí počítat no. Ale pak už to bylo v pohodě po určitý době.  23 



 

MH: Takže aby se z tý špatný zkušenosti stalo něco dobrýho… tak 24 

k tomu hodně přispěl ten asistent?  25 

R5: No určitě… tak za prvé, tim, že tam byl ten asistent… tak se 26 

odlehčilo i nám, protože si sám nedokážu představit, že bych.. někomu 27 

ze zaměstnanců současných nebo já sám, že bych s mojim pracovním 28 

vypětím… hhm musel zaškolovat.. člověka, kterej potřebuje vlastně ze 29 

začátku stoprocentní podporu, co se týká organizování času.. a tak dál.  30 

MH: A byl to zákon… o zaměstnanosti to, co vás k tomu zaměstnání 31 

motivovalo? Pomohl vám v tom ten zákon nějak? Nebo to mělo jiný 32 

důvody?  33 

R5: Jo…, no tak určitě, protože, …protože samozřejmě… pokud se 34 

budeme takhle bavit tak asi sám bych samotnýho by mě nenapadlo 35 

místo.., teď nevim jestli to nebude znít špatně, (z) místo zdravýho 36 

člověka bez handicapu zaměstnal člověka s handicapem, ale.. z hlediska 37 

toho.., že vlastně mám pak úlevy na daních.. nebo máme úlevy na 38 

daních a nemáme vysoký pokuty, že nezaměstnáváme, tak se nám to i 39 

vyplatí.. a ten člověk tuhle práci vlastně.. zvládá úplně v pohodě, takže.. 40 

& pro nás je to výhoda.  41 

MH: Takže byl zákon to, co vás motivovalo (?). 42 

R5: No určitě. Určitě.  Vyhnout se pokutám a úlevy daních, no.  43 

MH: A…hmm  Je něco, co si třeba myslíte, že by… se v tom zákoně 44 

mohlo změnit, aby třeba to přesvědčilo i jiný firmy?  45 

R5: No tak… samozřejmě by tomu pomohlo ještě zlepšení podmínek.. 46 

pro ty zaměstnavatele.., respektive, kdyby ty úlevy byly ještě o něco větší 47 

tak.. samozřejmě čim míň pak člověk musí někde zaplatit, tak tim o tom 48 

víc přemýšlí… a jinak nevim & já si nemyslim, že to bude o zákoně, ale.. 49 

spíš o propagaci tohodle problému, protože spousta.., spousta firem, jo, 50 

spousta lidí v tomletom nemá takovou praxi.., nevědí, že vůbec existují 51 

nějaký asistenti a asi…, asi kdyby to věděli tak by k tomu přistupovali 52 



 

taky jinak, protože zatim za tim vidí jenom.. problém no, který pro ně 53 

nastává ve chvíli, kdy člověka s handicapem.., kdy člověka s handicepem 54 

najmou.  55 

MH: Je ještě něco, co byste k tomu chtěl dodat?  56 

R5: (pauza) Asi.. ani ne. Prostě ten člověk, nebudu ho teďka jmenovat u 57 

nás pracuje už.. rok a půl s tím, že ze začátku.. s nim spolupracoval ten 58 

asistent, v současné době už pracuje.. úplně samostatně a sám a nejsou 59 

s ním žádné větší problémy, než… hhm s ostatními zaměstnanci. 60 

Samozřejmě občas si musíme něco říct.., co je líp, co je potřeba udělat 61 

líp, co hůř, ale.. není s tím problém a… hhm je plným, je vlastně v plném 62 

zapojení do toho týmu těch zaměstnanců.. Naopak k němu mají hezký 63 

vztah poměrně.  64 

MH: Tak jo.. já děkuju.  65 

R5: Není zač… Taky děkuju.  66 

 


