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Anotace 

Bakalářská práce se věnuje současnému postoji české majoritní společnosti 

k lidem s mentálním postiţením a jejich moţnostem integrace. Popisuje 

sociální sluţbu sociálně terapeutické dílny a vliv zaměření sociálně pracovní 

terapie na míru participace uţivatelů na ţivotě majoritní společnosti. 

Ukazuje na usnadnění integračních snah v případě koncentrace pozornosti 

dílny na uţivatele i na veřejnost a ve výzkumné části na příkladu dvou činností 

sociálně pracovní terapie, kavárny a pekárny, porovnává zájmy uţivatelů se 

zájmy zákazníků. Následně ukazuje, jaké strategie uplatňují zaměstnanci STD, 

aby dosáhli naplnění zájmů uţivatelů i zákazníků, resp. obyvatelstva dané 

lokality. Výzkumná část popisuje také přínosy sociálně pracovní terapie pro 

lidi s mentálním postiţením, pro zákazníky kavárny i pro místní komunitu. Ta 

se vlivem těchto přínosů dostává přirozeněji do interakce s těmito lidmi a 

setkání s nimi se stává čím dál příjemnějším záţitkem. 

Práce dochází k závěru, ţe existují moţnosti propojení práce sociálně 

terapeutických dílen s naplněním zájmů společnosti. A výsledkem takového 

propojení je i usnadnění integrace uţivatelů této sociální sluţby do majoritní 

společnosti. 

Klíčová slova 

Sociálně terapeutické dílny, sociálně pracovní terapie, mentální postiţení, 

marginalizace, sociální vyloučení, integrace, participace, majoritní společnost 



 

Summary 

This bachelor's thesis, Connection between the Work of the Social Therapy 

Workshops and Interests of the Society, pursues current attitude of the Czech 

majority society to the people with mental disability and their opportunity to 

integrate. It describes the social service of Social Therapy Workshop and the 

influence of a direction of social-work therapy on the level of participation of 

users on the life of the majority society. 

It points to facilitate the integration efforts in the case of concentration of 

Social Therapy Workshop attention to users and also to the society. In the 

research-part the thesis compares the interests of users and customers in 

an example of two activities of social-work therapy - a café and a bakery. After 

that it shows, which strategies use the employees of the Social Therapy 

Workshop, so that they reach the fulfilment of customers, or rather the 

inhabitants of that locality. The rsearch-part also describes benefits of the 

social-work therapy for the people with a mental disability, for customers of 

the café and for a local community. The local community gets in touch with 

these people more naturally and meetings with them becomes a more pleasant 

experience. 

My thesis draws a conclusion, that there are opportunities to connection of 

the work of Social Therapy Workshop and the fulfilment of society's interest. 

The result of this connection is facilitation of integration the users of this social 

service into the majority society. 

Keywords 

social therapy workshop, social-work therapy, mental disability, 

marginalization, social exclusion, integration, participation, majority society
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Úvod 

„Propojení práce sociálně terapeutických dílen s naplněním zájmů 

společnosti“. Jak mě to napadlo? Proč právě toto téma, co mě k němu dovedlo? 

Sama sebe se ptám a často znovu a znovu tápu – i kdyţ příčinu moţná stále 

skrývám v podvědomí: 

Často mě na ulici zastaví nějaký člověk, třímající v rukou košíček plný 

různých drobných předmětů a ţádá o příspěvek na tu či onu organizaci, která 

dělá tu či onu prospěšnou věc pro tyhle či támhlety „potřebné“ lidi. Většinou 

mluví specifičtěji a v košíčku nejsou tak různorodé předměty, jak popisuji, a 

také „potřební“ mívají většinou konkrétnější jména. A většinou se zajímám 

o to, čemu se ta která organizace věnuje, kdo jsou ti „konkrétní potřební“, na 

co ţe to vlastně mám přispět. Co přijde potom? Pak odpovím. Odpovím, ţe 

něco přispěji, ale vzápětí, kdyţ mi v ruce uţuţ s povděkem přistává ona 

drobnost, dodávám: „Ale nic mi, prosím, nedávejte. Moje zásuvky podobnými 

věcmi uţ léta překypují a předměty v nich zůstávají bez povšimnutí, jen je mi 

líto je vyhodit.“ Kdyţ pak jdu dál, napadá mě, ţe mi chtěli udělat radost a já je 

takhle bezcitně odmítla. V duchu si říkám, ano, ti lidé opravdu potřebují 

podporu – ale jakou? Nemají ostatní lidé taky problém s hromaděním 

dárkových a dekoračních předmětů v tajuplných zákoutích svých domovů? A 

nestáli by o něco jiného? Co jim mohou tito „potřební“ nabídnout? Nevěřím, ţe 

by se nenašlo něco, co by oběma stranám přineslo praktický uţitek. Pak se mé 

myšlenky stočí k úvaze nad tím, co je vlastně tím, co člověk dennodenně 

potřebuje? Potravu? Tekutiny? Patrně. Ještě něco? Vzduch? Spánek, teplo, 

sucho? Bez debat. A co dál? Dál… - co třeba… něčí blízkost a pocit vlastní 

hodnoty, moţnost podílet se na ţivotě s druhými a… nebýt utrápený někde 

v ústraní, se starostí, co bude zítra. 

Dnes se stal moderním proces „integrace“. Začlenění, zapojení, přizvání do 

společenství, umoţnění být „součástí systému“, přispívat do něj a čerpat z něj. 
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Krásná idea. Jak má být ale integrace dosaţeno? Teoretických popisů slova 

existuje bezpočet, ale nějaký návod? Návod, návod… - kdyby byl návod, 

pravděpodobně by to slovo nebylo tak často a v tolika souvislostech ve všech 

pádech skloňováno a přistoupilo by se k provedení. Popsán je ideál, kterého je 

ţádoucí dosáhnout – ale kudy vede cesta?… 

Mezi skupiny lidí, pro které je ve společnosti stále hledáno místo, patří 

osoby s mentálním postiţením. Tito lidé jsou umisťováni do různých 

sociálních sluţeb, které naplňují řadu jejich potřeb. Většina z nich slibuje 

nácvik činností vedoucích k sociálnímu začlenění. Sociálně terapeutická dílna 

(dále jen STD) navíc slibuje dlouhodobou a pravidelnou podporu 

zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně 

pracovní terapie, a tak zvyšuje šance na uplatnění člověka s mentálním 

postiţením na trhu práce. Jaké přínosy mají činnosti vykonávané v STD pro 

její uţivatele, jaké přínosy mají tyto činnosti pro lidi ţijící v okolí a jak můţe 

STD přispět k integraci lidí s mentálním postiţením do majoritní společnosti? 

Tyto otázky jsem si kladla v průběhu psaní celé bakalářské práce. Směřuji v ní 

k následujícím cílům: 

Cílem teoretické části práce je odůvodnit s pomocí dostupných 

bibliografických zdrojů, proč je prospěšné, aby činnosti prováděné lidmi 

s mentálním postiţením v rámci sociálně pracovní terapie byly koordinovány 

se zájmy většinové společnosti, a popsat, jak mohou/nemohou činnosti sociálně 

pracovní terapie ovlivňovat úspěšnost integrace lidí s MP do společnosti. 

Cílem výzkumné části práce je popsat přínosy vybraných činností sociálně 

pracovní terapie STD Centra služeb Slunce všem pro její uţivatele i pro lidi 

ţijící v dané lokalitě, a sledovat především přínosy pro participaci uţivatelů na 

ţivotě obce, resp. lokality. 
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Cílem celé práce je pak zjistit, jak mohou činnosti sociálně pracovní terapie 

prováděné v STD přispět k integrování lidí s mentálním postiţením do 

majoritní společnosti a jaké přínosy můţe mít tato integrace pro společnost. 

V cílech se ukázala i základní struktura práce, jíţ má tvořit v první části 

teoretické představení problematiky, v druhé části její popis podmíněný 

perspektivou jedné konkrétní sociálně terapeutické dílny, a následně shrnutí 

obou částí v závěru. 

V práci se budu na problematiku dívat spíše z pohledu STD. Ten však, 

v kontextu integrace jejích uţivatelů do většinové společnosti, nutně zahrne i 

perspektivu majority. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

 

1. Popis základních okruhů práce 

1.1. Terminologie a široké souvislosti 

Sjednotit terminologii v textu, který odkazuje na mnoho různých zdrojů, není 

vţdy jednoduché a vzhledem k rozmanitosti názvosloví v bibliografických 

pramenech nelze často dosáhnout absolutní shody. Na nejednoznačné termíny 

pouţité v citacích bude odkazováno v poznámkách pod čarou formou uvedení 

pramene, z něhoţ citace vychází, popřípadě připojením stručné vysvětlivky 

daného pojmu. 

Přestoţe terminologie bude do značné míry ovlivněna volbou názvosloví 

v jednotlivých citovaných zdrojích, následuje vymezení několika pojmů 

ústředních pro vytváření dalšího textu. 

 

1.1.1. Společnost 

Uţ v samotném názvu práce se vyskytuje pojem „společnost“, který se uţívá 

v různých souvislostech, někdy v širším a někdy v uţším smyslu slova, a který 

v průběhu dějin prošel značným vývojem. Proto by bylo dobré si hned zkraje 

ujasnit, co bude vyjadřovat v tomto textu. 

Ve slovníku sociologických pojmů je společnost definována jako 

„nejobecnější systém lidského soužití“
1
. Po dlouhých úvahách a 

zpochybňování jednotlivých základních funkcí společnosti v průběhu dějin 

sociálních věd je v současnosti společnost „analyzována jako prostředek 

k naplňování cílů jedinců, nebo jedinci jako prostředek k naplňování cílů 

                                                 
1 Jandourek, Slovník sociologických pojmů, 216. 
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společnosti“
2
. Společnost mohou určovat některé vlastnosti, jako například 

ohraničení teritoriem, přítomnost obou pohlaví a všech věkových vrstev, 

přetrvávání ţivota díky sexuální reprodukci, vlastnictví určitých organizačních 

forem a kultury apod.
3
 Společnost tak můţe a nemusí být ohraničena územím 

státu. 

Uţ jen proto, ţe v této práci jde o vzájemný vztah společnosti a sociálně 

terapeutických dílen, které jsou českou sociální sluţbou, bude se zde jednat 

především o společnost sdílející v současnosti ţivot na území ČR. Ve středu 

zájmu pak budou ty její funkce, kterými zprostředkovává naplňování cílů 

jedinců, a zároveň ty, jimiţ jedinec napomáhá k naplňování cílů společnosti. 

Za účelem vymezování postavení lidí s mentálním postiţením v české 

společnosti (jejíţ jsou součástí) bude česká společnost nazývána „majoritní“ či 

„většinovou společností“. 

Individuální situaci konkrétní lokality však nelze řešit vţdy pouze na 

celostátní úrovni. Nejdůleţitější roli v rozvoji území státu hrají obce a kraje
4
. 

Při zmínkách o obyvatelstvu obcí či krajů se v textu vyskytne sousloví „místní 

(majoritní) obyvatelstvo“, „místní společenství“ či termín „(místní) komunita“, 

kterého uţívá mnoho bibliografických zdrojů pro označení ţivota na 

konkrétním území. V definicích slova „komunita“ navíc převaţují poukazy na 

její specifické prvky (sounáleţitost, soběstačnost, vzájemná solidarita a 

opora…), které ale určitá lokalita nemusí automaticky mít. 

Ţivot kaţdé společnosti udává mnoho kritérií, která jsou do značné míry 

společnost od společnosti odlišná. Společným základním kritériem určujícím 

ţivot snad kaţdé společnosti, je práce. Bude o ní pojednávat i následující 

podkapitola, a v jistých souvislostech se nad ní bude zamýšlet i celá tato práce. 

                                                 
2 Tamtéţ. 
3 Jandourek, Slovník sociologických pojmů, 216. 
4 Deník veřejné správy [online], 2005, dostupné z: 
http://denik.obce.cz/clanek.asp?id=6169357. 
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1.1.2. Práce 

Jednou z nejběţnějších aktivit, kterou člověk vykonává, je práce. Uţ v biblické 

zprávě o stvoření se hovoří o tom, ţe Bůh pracuje a poté, co stvoří člověka, 

postaví jej do zahrady Eden, aby ji obdělával a hlídal. V tomto pojetí člověk 

spolupracuje na Boţím stvořitelském díle.
5
 

Protoţe je práce velmi obecným pojmem, umoţňuje lidem vytvářet celou 

šíři představ o její podstatě a formách.
6
 Členění v knize Opaschowského dělí 

práci na manuální (fyzickou) a intelektuální, poměrně často se mluví 

o výdělečné práci, do jejíhoţ protikladu lze postavit různé druhy činností, které 

pojem „práce“ také více či méně obsahuje. Je to např. práce v domácnosti, 

dobrovolnictví, výchova dětí, vzdělávání, aktivní členství v různých zájmových 

či dobročinných spolcích, občas se do širokého záběru termínu 

„práce“ zahrnuje i aktivní náplň volného času, atp.
7
 Šimek k tomu dodává, ţe 

co je pro jednoho náplň volného času (např. sportování), můţe být pro druhého 

povoláním. Stejně tak můţe být pro plně vytíţeného zaměstnaného člověka 

volný čas vzácností či pouhým snem a pro nezaměstnaného nutností, které by 

se rád zřekl.
8
 

Práce bývá nejčastěji pojímána jako výdělečná činnost. Lessenich poukazuje 

na diferenciaci faktorů, které člověka motivují k práci ve smyslu výdělečné 

činnosti. K těm nejvýznamnějším motivům patří jednoznačně finanční 

zajištění. Je nesporné, ţe práce je zdrojem obţivy. Zároveň lze říct, ţe je 

významným hybatelem v oblasti sociální integrace.
9
 Šimek mluví 

                                                 
5 Allmen, Biblický slovník, 209. 
6 Mnohovýznamovost termínu potvrzuje i fakt, ţe jedním ze základních způsobů, jímţ 

studenti vykazují své výsledky, je psaní kvalifikačních písemných „prací“. V tomto 
významu se termín „práce“ nedá obejít, proto ho bude uţíváno i v celé této bakalářské 
„práci“. 
7 Opaschowski, Feierabend?, 57. 
8 Šimek, Sociologie práce, 39. 
9 Bonß, Beschäftigt – Arbeitslos (in: Lessenich, Nullmeier), 53. 
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o integračním vlivu práce ve dvojím smyslu. Jedním je, ţe „dělba práce může 

být faktorem, který propojuje makrosociální svět se světem individuálním, činí 

práci společenským jevem.“
10

, druhým pak, ţe pracovní kolektiv umoţňuje 

člověku pravidelné sdílení záţitků a kontaktů s lidmi mimo vlastní rodinu.
11

 

Z hlediska psychogeneze rozebírá roli práce v jednotlivých etapách vývoje 

člověka např. Marie Vágnerová. Podle ní se role práce v kaţdém vývojovém 

období ţivota člověka trochu liší, do jisté míry plní ale (minimálně 

v produktivním věku) roli seberealizační. Práce zastává tuto funkci zejména 

v mládí. „Mladý člověk chce něco dokázat, je na vrcholu svých sil a má velmi 

silnou potřebu seberealizace.“
12

 Identifikuje se se svou profesí, je pro něj 

zdrojem sebepotvrzení a sebedůvěry a často získá v zaměstnání jiţ zmíněné 

sociální kontakty.
13

 Mnoho mladých lidí hledá ve své profesi smysl 

ţivota.
14

 Vágnerová také uvádí, ţe „v zaměstnání se uplatňují jiné kompetence 

než ve škole či v osobním životě, a proto je zde určitá šance k akceleraci 

osobního rozvoje a ke korekci dosavadního sebehodnocení v obou 

směrech.“ Míra úspěšnosti v zaměstnání (i v dalších oblastech) můţe postupně 

usměrňovat sebepojetí mladého člověka.
15

 v pozdějším věku mají lidé spíše 

výraznější potřebu vidět ve své práci smysl.
16

 Tato tendence opět klesá 

s blíţícím se odchodem do důchodu, kdy zaměstnanec vyhledává spíše vlastní 

pohodlí a někdy má tendenci předávat své zkušenosti mladším kolegům.
17

 

Z uvedeného se dá vyvodit, ţe ač většina lidí povaţuje funkci výdělku na 

ţivobytí za (občas i jedinou) podstatu práce, obnáší práce (výdělečná i jiná) 

široké spektrum dalších pojetí a významů, z nichţ většina je poměrně podstatná 

                                                 
10 Šimek, Sociologie práce, 44. 
11 Šimek, Sociologie práce, 56. 
12 Vágnerová, Vývojová psychologie II., 16-17. 
13 C.d.: 49. 
14 C.d.: 50. 
15 C.d.: 22. 
16 C.d.: 201. 
17 C.d.: 263. 
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pro spokojený ţivot člověka. 

Skupinou osob, které bude v dalších kapitolách věnována pozornost, jsou 

lidé s mentálním postiţením. Jak bude dále vysvětleno, mnozí z nich jsou 

vázáni nějakými omezeními, která jim přináší jejich postiţení. Tyto limity jim 

do jisté míry zabraňují vykonávat práci v plné šíři. Velmi často z tohoto důvodu 

nezískají zaměstnání na trhu práce. U těch, kteří nejsou zařazeni do pracovního 

procesu na trhu práce a nemohou tak vydělávat peníze, nabývají na významu 

další, výše jmenované, funkce práce. K jejich naplnění mohou slouţit sociální 

sluţby. Sociální sluţbou, ve které se pravidelně vykonávají pracovní činnosti, 

jsou sociálně terapeutické dílny. Neţ se práce stočí k jejich bliţšímu popisu, 

seznámí čtenáře alespoň rámcově se specifiky mentálního postiţení. 

 

1.1.3. Mentální postižení 

Důvodem zaměření práce na osoby s MP je zejména fakt, ţe „ze všech 

možných druhů postižení je právě mentální handicap vnímán ve společnosti 

jako nejméně přijatelný“
18

 a lidé s MP se (z pohledu osob se zdravotním 

postiţením) setkávají s největšími problémy při snahách o zařazení do 

pracovního procesu na trhu práce
19

. Ţivot osob s mentálním postiţením 

v majoritní společnosti způsobem, který je danou společností povaţován za 

běţný, je tak značně ohroţen. 

Charakterizovat pravdivý ucelený obraz určité skupiny lidí je velmi těţké. 

Přesto má kaţdý druh postiţení nějaké své specifické znaky, které se do jisté 

míry odráţejí na vzezření a/nebo ve způsobech jednání těch kterých osob. Jaká 

specifika lze nalézt u mentální retardace? 

                                                 
18 Slowík, Speciální pedagogika, 118. 
19 Krejčířová, Profesní příprava a pracovní uplatnění osob s mentálním postižením, 25. 
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1.1.3.1. Charakteristiky/specifika mentálního postižení 

Nejnovější verze MKN 10
20

 definuje mentální retardaci jako „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.“
21

 Lečbych udává, ţe narušení kognitivních funkcí je 

základním specifikem mentální retardace. Od toho se poté odvíjejí i další 

specifika, která jsou ale do značné míry závislá na zkušenostech jednotlivců 

získaných z pozice v sociálním prostředí, v němţ se pohybují.
22

 Postiţení 

poznávací sloţky inteligence je charakteristické např. konkrétním myšlením, 

ztíţeným porozuměním řeči, problémy s vystiţením podstatného, sníţenou 

kritičností a zvýšenou mírou sugestibility (coţ můţe způsobit poměrně 

snadnou manipulovatelnost), pomalejším zapamatováváním a rychlým 

vyhasínáním paměťových stop. V oblasti řečové můţe docházet k obtíţím 

s artikulací či k utvoření malé slovní zásoby. Vyšší citová otevřenost, 

spontánnost projevování emocí či zvýšený sklon k afektivním reakcím 

ovlivňují sociální sloţku inteligence lidí s MP.
23

 Motorické schopnosti bývají 

v různé míře postiţeny v oblasti vizuomotoriky
24

 či pohybové koordinace.
25

 

Dalším faktorem, který významně ovlivňuje jak míru specifičnosti osobnosti 

člověka s postiţením, tak postoj majoritní společnosti k člověku s postiţením, 

je míra, do které je dotyčný mentální retardací postiţen. Pro snadnější 

                                                 
20 Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidruţených zdravotních problémů 
21 MKN 10, Mentální retardace – F 70-79, [online], 2014, dostupné z: 

http://www.uzis.cz/cz/mkn/index.html. 
22 Lečbych, Mentální retardace v dospívání a mladé dospělosti. 30. 
23 C.d.: 31-32. 
24 vizuomotorika = proces a stav koordinace pohybů končetin a zraku ([online], dostupné z: 
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/vizuomotorika). 
25 Krejčířová, Profesní příprava a pracovní uplatnění osob s mentálním postižením, 6. 
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posouzení se vyuţívá nejrůznějších kategorických tabulek. Často vyuţívaná je 

tabulka vytvořená v rámci MKN 10, která udává 4 stupně mentální retardace. 

Je však nutné brát na vědomí, ţe „jasné hranice oddělující jednotlivé 

klasifikační stupně prakticky neexistují“
26

. 

První stupeň, lehká mentální retardace, se projevuje obtíţemi při výuce ve 

škole, ale mnoho dospělých osob úspěšně udrţuje sociální vztahy a přispívá 

k ţivotu většinové společnosti i formou pracovního uplatnění. IQ se pohybuje 

přibliţně od 69 do 50. 

Střední mentální retardace se projevuje zřetelným vývojovým opoţděním 

v dětství, ale většinou se tito lidé stanou do určité míry nezávislými a 

soběstačnými, dosáhnou přiměřené komunikace i školních dovedností. 

K činnostem ve společnosti i vykonávání práce potřebují dospělí různý stupeň 

podpory. IQ je stanoveno od 49 do 35. 

Třetí stupeň, těţká mentální retardace, je charakteristická potřebou trvalé 

podpory jedinců. Jejich IQ dosahuje rozmezí 34-20. 

Hluboká mentální retardace je posledním vymezeným stupněm. Osoby 

s touto mírou postiţení potřebují pomoc při pohybu, komunikaci a hygienické 

péči. IQ nepřesahuje kvocient 20.
27

 

„Lidé si všímají hlavně toho, co je vidět, čím se nemocný/člověk 

s postižením projevuje.“
28

 To v nich vyvolává předsudky. Autoři publikace 

„Psychologie handicapu“ upozorňují, ţe tato viditelná specifika vzezření 

a/nebo způsobů jednání lidí s postiţením posuzují někteří členové majoritní 

společnosti jako něco nepředvídatelného a nesrozumitelného, něco, co v nich 

budí rozpaky, odmítání či posměch. Z toho důvodu omezují kontakt s těmito 

                                                 
26 Slowík, Speciální pedagogika, 114. 
27 MKN 10, Mentální retardace – F 70-73, [online], 2014, dostupné z: 
http://www.uzis.cz/cz/mkn/index.html. 
28 Vágnerová, Hadj-Moussová, Psychologie handicapu, 17. 
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lidmi na nutné minimum
29

 a lidé s postiţením se stávají marginalizovanými. 

Snaha o vybudování plnohodnotnějšího místa v majoritní společnosti je 

úkolem integrace. Vzhledem k ústřednímu významu tohoto procesu pro 

umoţnění plnohodnotného ţivota lidem s MP, bude integraci věnována další 

kapitola.

                                                 
29 Vágnerová, Hadj-Moussová, Psychologie handicapu, 14. 
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2. Integrace 

Dle slovníku sociologických pojmů vystihuje termín integrace (kromě jiného) 

„začlenění jedince do skupiny a jeho akceptování ostatními členy“
30

. To je 

ústřední sdělení, které lze rozpracovat mnoha způsoby. 

2.1. Význam sociálního prostředí na rozvoj lidí s MP 

V souvislosti s lidmi se zdravotním znevýhodněním lze k integraci, v souladu 

s Matouškem, dodat, ţe proces integrace by měl zastávat funkci vyrovnání 

příleţitostí většinové společnosti a lidí s handicapem, a zajistit tak vzájemně 

přijímající plnohodnotné společenské souţití majority s minoritou.
31

 Nadto je 

nutným výsledkem integrace hluboký pozitivní záţitek z takového souţití. 

Kaţdý by měl cítit, ţe má ve skupině „pevné a bezpečné místo, že na jeho 

činnosti navazuje činnost dalších, že je potřebný, že může ostatní ovlivňovat a 

podporovat“
32

. I tento fakt poukazuje na to, ţe integrace je oboustranným 

procesem. Matoušek podotýká, ţe ze strany většinové společnosti je třeba 

osvětovým působením dosáhnout změny pohledu na lidi s mentálním 

postiţením (MP). Schwalb, který přispívá do německé knihy o moţnostech 

inkluze, participace a pracovního uplatnění lidí s postiţením kapitolou 

o zaměstnávání lidí s poruchami učení, poukazuje na to, ţe v majoritní 

společnosti jsou viděny stále především nedostatky těchto lidí. Tento pohled 

majority má stigmatizační účinky a omezuje tak tyto lidi v podílení se na 

společenském, a tedy i na pracovním, ţivotě.
33

 Matoušek vysvětluje, ţe 

                                                 
30 Jandourek, Sociologický slovník, 109. 
31 Matoušek, Sociální práce v praxi, 97. 
32 C.d.: 98. 

Schwalb, Unbehindert teilhaben (in: Schwalb, Theunissen, Behindertenarbeit), 110. 

Dostupné z: http://books.google.cz/books?id=euEoUpjYmhoC&pg=PA124&lpg=PA124&

dq=werkstatt+f%C3%BCr+behinderter+menschen+partizipation&source=bl&ots=2diN58v

oQz&sig=LeKQhsBtb_em7Pap8FF6dL1I8Tc&hl=de&sa=X&ei=DJAHU-

qfLc7YsgbnwoDgCg&ved=0CCgQ6AEwAA#v=onepage&q=werkstatt%20f%C3%BCr%

20behinderter%20menschen%20partizipation&f=false. 
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většinová společnost potřebuje informace o tom, jaké mají lidé s MP moţnosti, 

co zvládnou a s čím potřebují pomoci. Při splnění podmínky poskytnutí vhodné 

podpory mohou být lidé s MP potřebnými spolupracovníky pro dosaţení 

výsledku nějaké činnosti, mohou efektivně participovat na ţivotě společnosti. 

Oblastí podpory, která můţe být důleţitá pro lidi s MP, je více. Podpora se 

můţe jiţ v dětství týkat rodiny, později samostatného bydlení, získávání 

pracovní kvalifikace, hledání zaměstnání či zapracování na nově získaném 

pracovním místě. Podpora by vţdy měla doplňovat schopnosti jedince, neměla 

by přesahovat nutnou mez, a protoţe se kaţdý člověk můţe zlepšovat, cílem 

podpory by mělo být její postupné, od situace se odvíjející, zmenšování.
34

 Míra 

potřebné podpory se liší podle míry postiţení i dle individuálních charakteristik 

člověka. Elisabeth Wacker podotýká nutnost individualizace pomoci a podpory, 

která je podle ní klíčem ke kvalitě ţivota. I kdyţ jsou totiţ lidé jednotně 

označeni jako „mentálně postiţení“ a např. je všechny charakterizuje pomalejší 

tempo při zvládání jejich kaţdodenních úkolů, tak se přece odlišují v jejich 

zdravotním stavu, jejich nadáních, ţivotních zvyklostech, schopnostech, jejich 

znalostech či zručnostech, zálibách, zkušenostech, očekáváních od ţivota, 

přáních a snech. Zřetel na tyto rozdílnosti je zásadní.
35

 I toto by měla většinová 

společnost brát na vědomí při posuzování jakéhokoli člověka. Pohlíţení na 

kaţdého jednotlivce jako na bytost utvářenou jedinečnou soustavou vlastností, 

moţností, ţivotních zvyklostí a zkušeností vyţaduje zájem o člověka jako 

individuum. E. Wacker míní, ţe odpovědnost za naplnění potřeb a zájmů lidí 

s postiţením by měly převzít městské části, tedy malé územní celky, které 

mohou dobře zmapovat, co obyvatelstvo v jejich okolí potřebuje. Ve spolupráci 

s národními sociálně politickými strategiemi pak mohou i lidem s MP zajistit 

padnoucí podporu a tak i umoţnit lepší participaci na ţivotě 

                                                 
34 Matoušek Sociální práce v praxi, 114. 
35 Wacker, Geistige Behinderung und Teilhabe (in: Günter, Handbuch soziale Probleme), 
615. 
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místního společenství.
36

 

Jak jiţ bylo řečeno, na míře postiţení můţe být do jisté míry závislý i rozsah 

úspěšnosti integrace. Slowík píše, ţe u lidí s lehkým stupněm MP probíhá 

integrace většinou celkem úspěšně. Dostanou-li vhodnou příleţitost, mohou 

samostatně či s částečnou podporou bydlet, ţít v místní komunitě a mohou se 

buď plně nebo s částečnou dopomocí zapojit do pracovního procesu (na 

otevřeném trhu práce nebo v rámci chráněného či podporovaného zaměstnání). 

Komplikovanější je začleňování osob s těţšími stupni postiţení, které mají 

často díky svým spontánním projevům obtíţe i v běţném sociálním kontaktu.
37

 

Přesto „není pravda, že mentálně handicapovaní lidé si svou situaci 

neuvědomují a nezáleží jim na jejich společenském statusu“.
38

 Obvykle mívají 

lidé s MP obdobné potřeby jako ostatní lidé a stejně tak mají právo na jejich 

naplnění.
39

 Lečbych upozorňuje, ţe způsob, jakým člověk uspokojuje své 

potřeby, je vázán na sociální prostředí, v němţ se pohybuje a které ho 

ovlivňuje. Tím, ţe osoby s MP majoritní společnost nechá ţít ve „speciálním 

prostředí“, nachází si někdy tito lidé i „speciální způsoby“ k uspokojování 

svých potřeb.
40

 Shodně o takovéto patologii vypovídá i Piaget, který ve své 

teorii říká, ţe člověk se učí pozorováním okolí, následným zvnitřňováním 

zpozorovaných dějů a jejich akomodací (přizpůsobením) na nové situace. Díky 

akomodaci se člověku v nových situacích asociují dříve zvnitřněné děje, které 

byly mezitím jedincovým mozkem přetvořeny do jeho vlastní konstrukce. 

Člověk je pak schopen jednat skrze zpozorované konstrukce, které zvnitřnil a 

modifikoval do svých vlastních. Neznamená to tedy pouhé ukládání zkušeností 

do paměti, ale schopnost jednat podle vlastním zpracováním utvořených 

                                                 
36 Wacker, Geistige Behinderung und Teilhabe, 615-616. 
37 Slowík, Speciální pedagogika, 119. 
38 Tamtéţ. 
39 C.d.: 118. 
40 Lečbych, Mentální retardace v dospívání a mladé dospělosti, 30. 
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vzorců.
41

 Protoţe proces musí nutně začít pozorováním okolí a pokračovat 

vlastním zpracováním a vyhodnocením situace (vţdy závislé na pozorovaném 

ději), není ţádoucí, aby se člověk pohyboval stále ve „speciálním prostředí“, 

z něhoţ pochycuje „speciální vjemy“, vytváří podle nich „speciální vzorce“ a 

podle nich následně také jedná. 

V českém prostředí byla do roku 1989 integrace lidí s MP značně omezena. 

Kateřina Rosecká ve své diplomové práci zmiňuje, ţe většina lidí s MP ţila za 

socialismu v ústavech, a pokud docházelo ke vzdělávání, pak jen výjimečně 

v běţných třídách mezi dětmi bez postiţení. Běţnější bylo vzdělávání ve 

speciálních institucích. Mnoho lidí s MP bylo povaţováno za nevzdělavatelné a 

obecným trendem bylo zamezování styku jedinců s MP s majoritou.
42

 Za 

takových podmínek se specifika osobnosti lidí s MP zákonitě prohlubují a 

nemůţe tak dojít k naplnění potřeby lidí s MP dosáhnout dobrého 

společenského statusu. Matoušek dává naději, ţe v dnešní době uţ i v České 

republice převládl konsenzus, ţe plnohodnotný ţivot lidí s MP ve většinové 

společnosti je hodnotou, k níţ je záhodno směřovat a integrace ve výše 

uvedených intencích se stává hlavním cílem sociální práce
43

. 

2.2. Integrace a získávání pracovních návyků 

Vytváření a zdokonalování pracovních návyků má pro osoby s MP více 

významů. „Specifickým úkolem pracovní výchovy u mentálně postižených je 

snížení jejich nedostatků v oblasti poznávacích procesů a deficitu 

v motorických výkonech.“
44

 A jak dále Krejčířová píše, moţnost vykonávat 

pracovní činnosti přináší lidem s MP obohacení mnoha smyslovými 

zkušenostmi, zlepšuje jejich pozornost, rozvíjí fantazii a příznivě ovlivňuje 

myšlení. Stimulace motorických funkcí rozšiřuje schopnost diferenciace 

                                                 
41 Osbahr, Selbstbestimmtes Leben, 109. 
42 Rosecká, Postoje společnosti k osobám s MP, 26. 
43 Matoušek, Sociální práce v praxi, 113. 
44 Krejčířová, Profesní příprava a pracovní uplatnění osob s mentálním postižením, 12. 
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pohybů rukou, dochází k růstu manuální zručnosti, ke vzniku nových 

dovedností a k rozvoji sebekontroly. Tím, ţe se jedinec dlouhodobě věnuje 

konkrétní pracovní činnosti, obohacuje svůj slovník o technické termíny, čímţ 

do jisté míry rozšiřuje svoji slovní zásobu, má moţnost pojmenovat jak 

předměty, se kterými pracuje, tak snadněji plánovat postup práce. Vykonávání 

pracovních činností má v neposlední řadě značný význam v procesu 

přizpůsobení se člověka s MP normám majoritní společnosti, coţ v důsledku 

můţe sehrávat i roli integrující.
45

 

2.2.1. Vzdělávání 

Protoţe se dnes klade důraz na integraci, přibývá i moţností, jak jí efektivně 

dosáhnout. Stěţejní roli hraje vzdělávání. Dřívější připisování 

nevzdělavatelnosti a odsunování lidí s MP do ústavů je sice minulostí, ale ne 

tak dávnou, aby její důsledky uţ nebyly znatelné. V dospělém věku se dnes 

v ČR stále nachází řada lidí s MP, kterým byla za socialismu poskytnuta 

marginalizující ústavní péče. Je obecně známo, ţe v dětství a mládí se člověk 

učí novému snáz neţ ve starším věku. Přestoţe Marie Černá ve své knize 

nepopírá, ţe u lidí s MP dochází k opoţďování kognitivního vývoje, je podle ní 

velmi důleţité započít školní vzdělávání v dětství. Můţe vybavit jedince 

znalostmi a dovednostmi, které jim pomohou snáze se orientovat v ţivotě, 

adaptovat se ve společenském prostředí a lépe zvládat jeho nároky. Tyto 

výsledky přináší bez ohledu na míru postiţení. Přínosné je poskytovat lidem 

s MP celoţivotní vzdělávání. Ač mohou začátky školního vzdělávání působit 

neutěšeně, v průběhu vývoje mohou lidé s MP ve vzdělávání zaţívat úspěchy a 

především mohou disponovat znalostmi a dovednostmi, jimiţ je vyučování 

vybavuje.
46

 Tak slouţí vzdělávání přeneseně i k získávání základních 

pracovních návyků a dovedností. V širším smyslu bylo vysoké procento lidí 

                                                 
45 Krejčířová, Profesní příprava a pracovní uplatnění osob s mentálním postižením, 12-13. 
46 Černá, Česká psychopedie, 167. 
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s MP vyrůstajících za socialismu ochuzeno i o toto. 

2.2.1.1. Dnešní možnosti speciálního vzdělávání  

V knize „Mentální postiţení v pedagogickém, psychologickém a sociálně-

právním kontextu“ jsou popsány varianty, jak mohou dnes lidé s MP v českém 

prostředí získat dovednosti pro vykonávání pracovních činností. Vzdělávání 

napomáhající k tvorbě pracovních návyků a dovedností zastává v nejhrubších 

obrysech kaţdá škola (pravidelná docházka, plnění úkolů, dodrţování 

domluvených pravidel atp.). Děti s MP dnes mohou být integrovány do 

běţných mateřských, základních a středních škol, existují ale (stále ještě často 

vyuţívaná) speciální školská zařízení. 

Síť speciálních škol začíná mateřskou školou speciální, kde v rámci 

poskytování informativní funkce probíhá i pracovní výchova. Pokračuje 

základní školou praktickou
47

, která je určena dětem s lehkým MP. Tam ţáci 

získávají klíčové kompetence: „k učení, k řešení problémů, komunikativní, 

sociální a personální, občanské a pracovní“
48

, z nichţ všechny jsou velmi 

důleţité pro pozdější profesní uplatnění. Jednou z devíti vzdělávacích oblastí je 

zde navíc oblast „Člověk a svět práce“, která je systematicky rozdělena do 

mnoha dílčích tematických okruhů.
49

 

Pro děti se středním, těţkým či kombinovaným MP jsou zřízeny základní 

školy speciální, kde je kladen „důraz především na kompetence komunikativní, 

sociálně-personální a pracovní“
50

. 

„Profesní příprava žáků s mentálním postižením je realizována buď 

v běžných typech škol druhého cyklu (např. absolvent 9. ročníku základní školy 

praktické může navštěvovat střední odborné učiliště v případě úspěšného 

přijímacího řízení), tradičně však na praktických školách 

                                                 
47 Valenta aj., Mentální postižení, 97. 
48 C.d.: 98. 
49 C.d.: 98-99. 
50 C.d.: 100. 
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a odborných učilištích.“
51

 

Praktické školy se dělí na dvouleté a jednoleté. Dvouleté jsou určené 

především pro absolventy základní praktické školy a dávají moţnost rozvíjet 

dovednosti v oblastech ručních prací, přípravy pokrmů a vedení rodinného 

ţivota. Ţákům ze základních škol speciálních slouţí jednoleté praktické 

školy. Zacvičují se tam pro práci na chráněném pracovišti nebo zvládání 

úklidových prací v sociálních či zdravotnických zařízeních.
52

 

Ţáci ze základních škol praktických mohou vyuţít také vzdělávání 

v odborném učilišti, kde získají kvalifikaci pro určitý druh práce (např. 

kamenické, farmářské, kuchařské, prodavačské, zednické, obuvnické či 

čalounické práce).
53

 

Tyto vzdělávací moţnosti platí dnes. Starší lidé s MP takovýmto 

vzděláváním, obsahujícím od dětství prováděnou systematickou přípravu na 

výkon pracovních činností, v drtivé většině neprošli. Skutečnosti (zmíněné 

v knize o zaměstnávání osob se zdravotním postiţením), ţe práce významně 

podporuje existenční jistotu člověka, zajišťuje jeho spoluúčast na společenském 

životě a přináší uznání v sociálních vztazích jeho vlastního prostředí a zároveň 

utvrzuje pocit hodnoty, přesvědčivě horují za umoţnění výkonu výdělečné 

činnosti co největšímu mnoţství osob s MP, neboť jim zprostředkovává i přes 

jistá omezení společenskou spoluúčast.
54

 Díky podpoře lidských práv a 

sociálního začleňování ze strany EU se i ve sbírce zákonů ČR vyskytly právní 

úpravy, jejichţ záměrem je zlepšit postavení lidí s postiţením na trhu práce
55

. 

U některých osob předchází pokusu o uchycení na trhu práce vyuţití 

pomyslného mezistupně v podobě sociální sluţby. V české společnosti je 

                                                 
51 Valenta aj., Mentální postižení, 100. 
52 Tamtéţ. 
53 C.d.: 101. 
54 Doleţel, Vítková, Zaměstnávání osob se zdravotním postižením, 24. 
55 Černá, Česká psychopedie, 200. 
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akceptován čas na přípravu k výkonu profesní role u dětí a mladistvých
56

. 

U nezaměstnaných respektuje společnost jejich dočasné přijímání finanční 

podpory v případě, ţe všechny své síly vynakládají na hledání nového 

povolání
57

. Podobnou shovívavost je třeba vynaloţit v případě přípravy lidí 

s MP na výkon zaměstnání na trhu práce. Sluţbu, která sice neumoţňuje 

rovnou vykonávání výdělečné činnosti, ale měla by slouţit k získání či 

zdokonalení pracovních návyků a dovedností, a tím zapálit jiskru naděje na 

budoucí získání pracovního uplatnění na trhu práce, představuje sociálně 

terapeutická dílna. 

                                                 
56 Vágnerová, Vývojová psychologie II., 49. 
57 Mareš, Nezaměstnanost jako sociální problém, 79. 
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3. Sociálně terapeutické dílny 

3.1. Základní informace o sociální službě 

V zákoně 108/2006 o sociálních sluţbách jsou sociálně terapeutické dílny 

definovány jako „ambulantní služby poskytované osobám se sníženou 

soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu 

umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je 

dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a 

dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.“
58

 

Dle stejného zákona by měla sociálně terapeutická dílna (dále jen STD nebo 

dílna) svým uţivatelům, stejně jako řada jiných sociálních sluţeb, pomáhat při 

osobní hygieně nebo poskytnout podmínky pro osobní hygienu; poskytnout 

stravu či alespoň pomoci se zajištěním stravy; zprostředkovat nácvik 

dovedností, které vedou ke zvládání péče o vlastní osobu a v ideálním případě 

k soběstačnosti; a provádět další činnosti vedoucí k sociálnímu začlenění.
59

 

Za účel sociální sluţby STD povaţuje zákon 108/2006 dlouhodobou a 

pravidelnou podporu zdokonalování pracovních návyků a dovedností, čehoţ se 

má dosahovat sociálně pracovní terapií
60

. U STD formuluje zákon, jako 

u jediné sociální sluţby, ve výčtu základních činností podporu „vytváření a 

zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností“
61

 a vyhláška pak 

k této základní činnosti STD dodává, ţe by měla směřovat k nácviku „a 

upevňování motorických, psychických, sociálních a pracovních schopností a 

dovedností“
62

 a zároveň k obnovení nebo upevnění, či ke „zprostředkování 

                                                 
58 Zákon č.108/2006 Sb. o sociálních sluţbách, § 67 (1). 
59 C. d., § 67 (2). 
60 C. d., § 67 (1). 
61 C. d., § 67 (2). 
62 Vyhláška č. 505/2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních 
sluţbách, § 32 (1). 
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kontaktu s přirozeným sociálním prostředím“
63

, tzn. s rodinou, a dalšími 

osobami, které s ním sdílejí společnou domácnost, či se s nimi setkává při 

vykonávání běţných aktivit
64

. 

3.2. Snaha o začleňování a zamezování sociálnímu vyloučení 

Apel na prevenci sociálního vyloučení
65

 a na sociální začleňování
66

 

vyloučených osob je pro nasměrování sociálních sluţeb stěţejní
67

. Způsobů 

dosahování sociálního začlenění a opatření bránících vyloučení je mnoho. 

Zákon o sociálních sluţbách se pokouší rozdělovat tyto kompetence mezi 

sluţby sociální péče a sluţby sociální prevence. O dosaţení sociálního 

začlenění by měly usilovat především sluţby sociální péče
68

, snaha zabránit 

sociálnímu vyloučení, náleţí víceméně sluţbám sociální prevence
69

. Striktního 

rozdělení těchto kompetencí lze dosáhnout jen stěţí. Proces sociálního 

začleňování můţe probíhat jak u skupin, které jsou vyloučeny ze společnosti, 

tak můţe podporovat fungování ve společnosti u těch, kterým vyloučení hrozí. 

Pro odlišení se někdy ve druhém případě mluví o prevenci vyloučení. Sluţba 

sociálně terapeutické dílny (STD) patří mezi sluţby sociální prevence. Spjatost 

pojmů (prevence sociálního vyloučení a sociální začleňování) se zračí i ve 

formulaci STD v článku MPSV, který připouští, ţe integrační limity uţivatelů 

mohou být (navzdory ideálu inkluze) různé. Podle článku dává STD některým 

uţivatelům příleţitost k seberealizaci prostřednictvím smysluplného 

provozování pracovních činností naplňujících značnou část jejich 

všednodenního ţivota. Pro jiné slouţí sociálně pracovní terapie ke zvýšení 

                                                 
63 Vyhláška č. 505/2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních 
sluţbách, § 32 (1). 
64 Zákon č.108/2006 Sb. o sociálních sluţbách, § 3, d). 
65 C.d.: § 3, f). 
66 C.d.: § 3, e). 
67 C.d.: § 2, (2). 
68 C.d.: § 38. 
69 C.d.: § 53. 
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šance na získání pracovního uplatnění v ziskovém sektoru. Tak mohou někteří 

uţivatelé vyuţít práci v STD jako odrazový můstek a následně najít místo na 

chráněném či dokonce na otevřeném trhu práce.
70

 

3.3. Rozličnost sociálně terapeutických dílen 

Zmínky o sociálně terapeutických dílnách (STD) v českých bibliografických 

zdrojích jsou spíše kusé a významově se většinou překrývají. O STD 

pojednávají některé diplomové práce, které často přinášejí poznatky 

o jednotlivých dílnách díky výzkumu, který v nich jejich autoři provedli
71

. 

V odborné literatuře se více píše o chráněných dílnách (které zmizely ze 

zákonů a dnes fungují spíše neoficiálně formou pracovišť sdruţujících více 

osob zaměstnaných na chráněném pracovním místě
72

). Ty sice nebyly totoţné 

s STD (především nebyly sociální sluţbou, ale zaměstnáním), přesto lze 

některou kritiku i pozitiva připisovaná na jejich účet vztáhnout také k STD. 

Poměrně kritické stanovisko vůči chráněným dílnám zastává Marie Černá. 

Zdůrazňuje, ţe chráněné dílny měly být původně „tranzitní pracovní 

příleţitostí“, po jejímţ vyuţití měl následovat přechod na otevřený trh práce. 

K tomuto přechodu do integrovaného pracovního prostředí ovšem téměř 

                                                 
70 MPSV: Sociální rehabilitace a sociálně terapeutické dílny, [online], 2012, dostupné z: 

http://www.mpsv.cz/cs/13929. 
71 Ze závěrečných prací lze jmenovat např. bakalářskou práci L. Horákové, dostupné z: 

https://is.cuni.cz/webapps/zzp/search/?tab_searchas=basic&lang=cs, či práce studentů MUNI: 
Boţeny Formanové, Jany Kubatové či Olgy Mišunové-Kutilové, dostupné z: 
http://is.muni.cz/thesis/, při zadání hesla „sociálně terapeutické dílny“. 

72 Chráněná dílna („pracoviště zaměstnavatele, vymezené na základě dohody s Úřadem 
práce a přizpůsobené pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením, kde je v průměrném 
ročním přepočteném počtu zaměstnáno nejméně 60 % těchto zaměstnanců“ (Zákon č. 
435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění účinném do 31. 12. 2011) existovala v právní úpravě 
Zákona o zaměstnanosti do konce roku 2011. Poté ho plně nahradil institut „chráněné pracovní 
místo“. Je to „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.“ (Zákon č. 367/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, změna v 
§75n). Stejně tak pracovní místo obsazené osobou se zdravotním postiţením můţe být zváno 
chráněným (Zákon č. 435/2004 Sb., § 75). To tedy v praxi znamená, ţe ač byly zákonem 
chráněné dílny v podstatě zrušeny, ve skutečnosti mohou fungovat nadále. 
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nedocházelo.
73

 

Martin Lečbych pojednává o chráněných dílnách trochu rozsáhleji neţ 

Marie Černá. Nevěnuje pozornost tranzitní úloze chráněné dílny, ale vnímá 

práci v takové dílně jako vhodnou pro ty osoby s MP, které potřebují více 

podpory, neţ jim můţe být nabídnuto na otevřeném trhu práce. V klidném 

prostředí chráněné dílny mají uţivatelé moţnost se aktivizovat, upevnit a 

rozvíjet pracovní návyky a dovednosti a pracovně se realizovat, coţ jim můţe 

přijít vhod při případném vstupu na otevřený trh práce.
74

 Na rozdíl 

od chráněných dílen, kde dochází k upevňování a rozvoji pracovních návyků a 

dovedností, je STD zaměřena především na jejich vytváření a zdokonalování, a 

to zejména na základní úrovni, obnášející „nácvik a upevňování motorických, 

psychických, sociálních a pracovních schopností a dovedností“
75

a 

„zprostředkování kontaktu s přirozeným sociálním prostředím“
76

. O kontaktech 

se sociálním prostředím Lečbych také přemýšlí a v souvislosti s nimi rozvíjí 

myšlenku klidného prostředí, které obvykle chráněná dílna poskytuje. To ale 

můţe podle něj způsobovat izolovanost od majoritní společnosti. Vzápětí 

dodává, ţe ač je izolovanost neţádoucí, můţe některým lidem s MP poskytnout 

jedinou cestu k přijatelnému sociálnímu fungování.
77

 

Přestoţe klidné prostředí můţe zapříčinit neţádoucí izolaci, a ta hrozí 

v STD moţná ještě markantněji neţ v chráněných dílnách, lze se dále 

soustředit na druhy činností prováděné v dílnách, z nichţ některé mohou 

zapříčinit izolovanost poměrně snadno a některé ji ze své podstaty prakticky 

vylučují. Pro popsání tohoto fenoménu poslouţí příklady jednotlivých STD, na 

nichţ se ukazuje, jak různorodé činnosti mohou dílny svým uţivatelům nabízet 

                                                 
73 Černá, Česká psychopedie, 198. 
74 Lečbych, Mentální retardace v dospívání a mladé dospělosti, 73. 
75 Vyhláška č. 505/2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních 
sluţbách, § 32 (1). 
76 Tamtéţ. 
77 Lečbych, Mentální retardace v dospívání a mladé dospělosti, 73. 
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a v jak různorodých podmínkách tyto činnosti probíhají. 

3.4. Druhy činností prováděné v STD 

Existují činnosti, které jsou vlivem prostředí, kde probíhají, k izolování od 

majoritní společnosti náchylnější. Například v keramické, stolařské, košíkářské 

a textilní dílně, které provozuje STD „Sagapo“, se vykonává sociálně pracovní 

terapie v prostorách dílen za přítomnosti a podpory odpovědného pracovníka 

v sociálních sluţbách.
78

 v těchto dílnách se neočekává, ţe by denně docházelo 

k bezprostřednímu kontaktu s majoritní společností. Práce probíhá v onom 

klidném prostředí, které Lečbych povaţuje pro některé jedince s MP za 

nezbytné k přijatelnému sociálnímu fungování. 

Trochu snáze se uţivatel dostane do kontaktu s členy majoritní komunity 

například díky provádění veřejně prospěšných prací, které nabízí kupříkladu 

STD v Ostravě. „Jedná se zejména o opravy a nátěry laviček, sekání trávy, 

prostříhávání keřů, [údržbu] pískovišť, zametání chodníků…atd.“
79

 v takovém 

případě klienti nejsou pověřeni oslovovat lidi z okolí, ale při práci se pohybují 

na veřejnosti. 

Existují i STD, jejichţ činnosti jsou přímo zaměřené na komunikaci s lidmi 

z majoritní společnosti. Jednou z takových činností je práce v kavárně či 

čajovně. Tréninkovou kavárnu zprostředkovává i STD v Otrokovicích, přičemţ 

jedním z definovaných cílů je nácvik sociálních kompetencí, zvláště pak rozvoj 

komunikace.
80

 Při obsluze zákazníků v kavárně je prakticky vyloučeno, aby byl 

uţivatel dílny ohroţen izolovaností. 

Ergoterapeutická praxe navíc upozorňuje, ţe výběr činnosti velmi závisí na 

jednotlivci, kterému je činnost nabízena. Kromě fyzických, kognitivních či 

                                                 
78 Dílna Sagapo, [online], dostupné z: http://www.sagapo.cz/socialne-terapeuticke-dilny.html. 

79 Dílna Stonožka, [online], dostupné z: http://www.stonozkaostrava.cz/index.php?option=com
_content&view=article&id=59&Itemid=57. 
80 Naděje, [online], dostupné z: http://www.nadeje.cz/otrokovice/std.html. 
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percepčních poţadavků se hodnotí i sociální prvky, jako je vhodnost 

individuální či skupinové činnosti, dovednost spolupracovat či vyjadřovací 

moţnosti jedince.
81

 (Podobně, ale v jiné souvislosti, mluví o individualitě 

Elisabeth Wacker
82

.) Dobré je zdůraznit, ţe „intelektuální schopnosti a sociální 

přizpůsobivost se mohou měnit v průběhu času a i snížené hodnoty se mohou 

zlepšovat cvičením a rehabilitací“
83

. Vendula Solovská ve své knize uvádí, ţe 

aby mohlo dojít k úspěšnému zvládnutí všech částí procesu zaměstnání, je 

důleţité vymezit dostatek prostoru „pro rozvíjení sociálních, komunikačních 

dovedností, trénování poznávacích procesů a propojení se zážitky 

podporujícími vlastní, vnitřní motivaci člověka s mentálním postižením pro 

aktivní zapojení. Sociální vztahy a kontext bezpečného a dlouhodobého nácviku 

v různých situacích pomáhá u osob s mentálním postižením kompenzovat 

individuální specifické nedostatky.“
84

 Podle dříve popsaných charakteristik by 

měly takový prostor poskytovat svým uţivatelům sociálně terapeutické dílny. 

Sociální sluţba STD má svůj ekvivalent i v jiných zemích, např. 

v Německu. V mnohém se standardy poskytování tamní sociální sluţby shodují 

s českou STD, v některých oblastech však lze vysledovat rozdíly. Protoţe 

srovnání můţe být často podnětné, je do této práce zařazen i pohled do praxe 

STD v sousední zemi. 

3.5. Sociálně terapeutické dílny v Německu 

Obdobou české STD v Německu je tzv. Werkstatt für behinderte Menschen 

(WfbM). Tato sociální sluţba tam má dlouholetou tradici (podle fóra Intakt, 

které slouţí jako informační a komunikační portál rodičů dětí s postiţením, 

byla první sdruţení poskytující uplatnění v dílnách zakládána uţ v 60. letech 

                                                 
81 Klauda, Ergoterapie ve vztahu k lidem s MP, 2004. 
82 Viz podkapitolu 2.1. 
83 MKN 10, [online]. 2014, dostupné z: http://www.uzis.cz/cz/mkn/index.html. 
84 Solovská, Rozvoj dovedností dospělých lidí s mentálním postižením, 178. 
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20. století
85

) a je poměrně rozšířená. (Uţ v roce 2006, kdy v ČR vešel 

v platnost zákon o sociálních sluţbách a s ním i zákonná norma pro 

poskytování sluţby STD v českém prostředí, bylo v německých STD obsazeno 

přibliţně 268 000 míst, v sedmdesáti procentech lidmi s mentálním 

postiţením
86

. Přestoţe počet obyvatel Německa je osmkrát větší neţ počet 

obyvatel České republiky
87

, číslo přesahující čtvrt milionu není zanedbatelné.) 

V roce 2012 se vyšplhal počet WfbM v Německu na cca 700 a pracovalo 

v nich bezmála 300 000 lidí.
88

 

Nynější právní úprava WfbM byla uvedena v platnost v roce 2001 a 

charakterizuje WfbM jako zařízení, které slouţí k tomu, aby se lidé 

s postiţením mohli podílet na pracovním ţivotě a být do něj plně včleněni. Je 

určena lidem s postiţením, kteří kvůli povaze nebo intenzitě postiţení 

nemohou / ještě nemohou / nebo ještě znovu nemohou být zaměstnáni na 

otevřeném trhu práce a těm má umoţnit získat, rozvíjet, zvyšovat nebo znovu 

získat jejich výkonnost a práceschopnost a přitom rozvíjet jejich osobnost, a to 

formou vyučení (profesní vzdělání) a zaměstnání. Hlavním cílem těchto dílen 

je umoţnit lidem s postiţením přechod na otevřený trh práce. Dílna je otevřena 

všem lidem s postiţením, nezávisle na povaze a intenzitě postiţení, pokud lze 

očekávat, ţe později, po absolvování programu v dílnách, budou alespoň 

                                                 
85 Intakt, [online], dostupné z: http://www.intakt.info/adressen-und-
anlaufstellen/arbeit/werkstatt-fuer-behinderte-menschen/. 
86 ISB, Entwicklung der Zugangszahlen zu Werkstätten für behinderte Menschen, 5 
([online], dostupné z: http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-

Publikationen/forschungsbericht-f383.pdf?__blob=publicationFile). 
87 Podle informace ČTK (čerpající z údajů ČSÚ) ţilo v září roku 2012 v ČR 10,513.209 lidí 
([online], dostupné z: http://www.patria.cz/zpravodajstvi/2220159/csu-pocet-obyvatel-cr-
za-devet-mesicu-roku-mirne-narostl-zejmena-migraci.html), ministerstvo zahraničních věcí 
ČR uvádí na základě Statistické ročenky Spolkového statistického úřadu za rok 2012 
číslo 81,7 miliónů ([online], dostupné z: 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/nemecko/index.html). 
88 Institut für Technologie und Arbeit: Wie kann man die Teilhabe- und 
Eingliederungsleistung einer Werkstatt für behinderte Menschen beurteilen?, [online], 
2012, dostupné z: http://www.ita-kl.de/aktuelles/neuigkeiten/neuigkeiten-detail/artikel/wie-
kann-man-die-teilhabe-und-eingliederungsleistung-einer-werkstatt-fuer-behinderte-
menschen-beurt.html?cHash=705365ab0e69dfa96fd1f22d617d9e5c. 
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v minimální míře, přinášet ekonomicky zhodnotitelný pracovní výkon.
 89

 

Německá legislativa určuje přesný postup poskytování sluţby WfbM. 

Přehledně je zobrazen na webu „Werkstätten im Netz“: Nejprve procházejí 

uchazeči počátečním řízením, ve kterém dochází k ujasňování dalšího 

směřování. Po jednom aţ třech měsících se rozhodne, zda bude zájemce 

vyuţívat jiné sociální sluţby nebo zda dojde k domluvě, jaké činnosti se bude 

učit (či v čem se bude zdokonalovat). Po dohodě následuje výuční obor, 

v němţ se lidé podle svých moţností a předpokladů učí nějakému oboru. Dbá 

se na to, aby nabídka oborů byla dostatečně široká a aby tak kaţdý mohl 

naleznout povolání padnoucí k jeho individuálním charakteristikám. Součástí 

vyučení je také získání základních pracovních návyků a dovedností, kterých 

daný „učeň“ potřebuje nabýt. Vyučení probíhá obvykle dva roky a poté 

přichází na řadu pracovní místo, které musí zohledňovat individuální potřeby 

kaţdého takto zaměstnaného člověka s postiţením. Opět je kladen důraz na 

zajištění dostatečně široké nabídky pracovních činností
90

. 

Co se týče procesu získávání profesních znalostí, dovedností, zkušeností a 

návyků, výuční část pobytu v německé WfbM je spíše srovnatelná s českou 

STD, neţ část pracovní. Ta se shoduje spíše s principy chráněné dílny, kde 

býval důraz kladen jiţ více na upevnění a rozvoj jiţ nabytých pracovních 

návyků a dovedností a lidé tam byli zaměstnaní – tudíţ i finančně ohodnoceni. 

Lidé, kteří jiţ postoupili do pracovního programu WfbM, mají totiţ taktéţ 

přijímat finanční odměnu za vykonanou práci. Odměna je přiměřena 

výsledkům jejich práce, nákladům vynaloţeným na jejich zaučování a odvíjí se 

i od momentálních ekonomických moţností dílny.
91

Jiná je i převaţující 

nabídka činností, které si v dílnách uţivatelé osvojují. Často se objevuje např. 

                                                 
89 SGB (Sozialgesetzbuch) IX, část 2, kapitola 12, § 136. 
90 Werkstaetten im Netz : Aufgaben und Ziele der Werkstätten, [online], dostupné z: 
http://www.werkstaetten-im-netz.de/aufgaben-und-ziele-der-wfbm.html. 
91 Tamtéţ. 
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nabídka zahradnických činností včetně pěstování rostlin či úprav krajiny, velmi 

rozšířená je nabídka balících sluţeb, kopírování, kancelářských sluţeb, tisku či 

vazby knih, mnoho dílen umoţňuje také vyučení konfekčním normám nebo 

zpracování látek a kůţe, v technických činnostech převaţuje nabídka 

průmyslových či elektronických montáţí, mechanických prací (jako je 

soustruţení, svařování, vrtání, broušení, řezání) a zpracování kovu, některé 

dílny se věnují recyklačním sluţbám a neobvyklé není ani provozování 

prádelny. Kreativním ručním pracím, jejichţ nabídka je rozmanitá v českých 

STD, se v německých WfbM věnují zřídkakdy.
92

 Zdá se, ţe německé WfbM 

umoţňují osvojení činností, po kterých bývá v dnešní době poměrně často 

poptávka. Reálné uplatnění na trhu práce je závislé právě na tom, aby po 

nabízeném zboţí či sluţbách byla poptávka. Ve snaze zapojit do pracovního 

procesu lidi s postiţením se česká STD s německou WfbM shodují. Stejně tak 

česká i německá (především odborná) společnost vnímá jako ţádoucí integraci 

těchto lidí do společnosti a jejich participaci na jejím ţivotě. O tom více v další 

kapitole. 

 

                                                 
92 Werkstaetten im Netz: Werkstattsuche, [online], dostupné z: http://www.werkstaetten-im-
netz.de/werkstattsuche/. 
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4. Možnost participace 

Elisabeth Wacker přebírá ve svém pojednání o participaci lidí s MP popis 

oblastí participace od sociologa Armina Nassehi. Participace se podle něj 

sestává z mnoha elementů: V politickém smyslu (spoluúčast na výkonu 

občanských práv a povinností), na pracovním ţivotě, spoluúčast v síti 

společenství (regionální začlenění) či na ţivotě blízkých lidí (v rodině, 

v přátelských vztazích, ve spolcích či v sousedství). Participace nezná věkové 

hranice, pohlavní specifika, etnickou příslušnost a ţádné kompetenční 

předpoklady – ţádné oddělující vlastnosti lidského bytí.
93

 Pakliţe by byly 

nastoleny takové podmínky, byla by značně eliminována marginalizace, čili 

vylučování či odsouvání na okraj společnosti
94

. Zdroje šancí spoluúčastnit se 

jsou však nerovnoměrně rozdělené, a rizika marginalizace sílí souměrně 

s diferencováním společnosti. Při snaze zvýšit účast lidí ohroţených 

marginalizací na ţivotě společnosti (ve zmíněných významech) přichází na 

řadu mechanismus integrace, čili začleňování či, ve smyslu této práce, 

„zařazování postižených jedinců do majoritní společnosti“
95

. V souvislosti 

s lidmi s MP je dobré připomenout, ţe všem lidem s handicapem záleţí na 

jejich společenském statusu
96

. V souvislosti s činnostmi v STD a důrazem na 

integraci pak stojí za připomínku především, ţe kaţdý by měl cítit, ţe má ve 

skupině „pevné a bezpečné místo, že na jeho činnosti navazuje činnost dalších, 

že je potřebný, že může ostatní ovlivňovat a podporovat“
97

. Mít místo ve 

skupině, tedy jak v samotné dílně, tak ve společnosti. Matouškovo přesvědčení, 

ţe při splnění podmínky poskytnutí vhodné podpory mohou být lidé s MP 

potřebnými spolupracovníky pro dosaţení výsledku nějaké činnosti a mohou 

                                                 
93 Wacker, Geistige Behinderung und Teilhabe, 611. 
94 Jandourek, Slovník sociologických pojmů, 149. 
95 C.d.: 109. 
96 Slowík, Speciální pedagogika, 119. 
97 Matoušek, Sociální práce v praxi, 98. 
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efektivně participovat na ţivotě společnosti
98

, akcentuje jakousi potřebu po 

smysluplnosti činností a další uţitelnosti jejich výstupů. Toto odráţejí i 

činnosti nabízené v německých WfbM. Činnosti prováděné v STD a způsob 

podpory při jejich vykonávání mohou tedy napomáhat či zamezovat zapojení 

lidí s MP do ţivota společnosti. 

4.1. Nabídka činností sociálně terapeutických dílen 

Další uţitelnost výstupů činností není primárním zájmem sociálních sluţeb. 

Řečeno marketingovým výrazem, „koncovým uţivatelem“
99

 přijímajícím 

sociální sluţbu bývá klient. Jedním z prvořadých zájmů sociálních sluţeb je 

však sociální začleňování uţivatelů
100

, které posouvá pozornost směrem 

k lidem vně sociální sluţby, neboť integrace se děje výhradně interakcí 

s většinovou společností. Jednou z nejpřirozenějších cest, kterou mohou STD 

přicházet do kontaktu s majoritní společností (především na místní úrovni), je 

nabídka výstupů činností sociálně pracovní terapie (tedy výrobků či sluţeb). 

Adéla Broţová zjistila v rámci výzkumu ke své bakalářské práci, ţe většina 

dotázaných z řad většinové společnosti by při výběru formy podpory lidí s MP 

zvolila koupi výrobku, který vyráběli lidé s MP či se na výrobě podíleli.
101

 

Tento fakt potvrzuje, ţe nabízení produktů dílen má smysl, můţe být šancí na 

sblíţení členů místní komunity (a potaţmo celkově většinové společnosti) 

s uţivateli dílen a motivuje k dalšímu zamyšlení nad tím, co potencionálním 

zájemcům nabídnout. Přestoţe sociální sluţby nemají být závislé na příjmech 

z prodeje vlastních produktů (jedná se pouze o vedlejší hospodářskou či 

mimořádnou činnost
102

), s ohledem na participaci STD s místní komunitou (a 

ostatně i s ohledem na tranzitní úlohu STD v přípravě na zaměstnání na trhu 

                                                 
98 Matoušek, Sociální práce v praxi, 114. 
99 Molek, Marketing sociálních služeb, 35. 
100Zákon 108/2006 Sb. o sociálních sluţbách, § 2 (2). 
101 Broţová, Postoj společnosti k osobám s mentálním postižením, 59. 
102 Molek, Marketing sociálních služeb, 21. 
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práce) je ţádoucí, aby o produkty obyvatelstvo jevilo zájem (trţní mechanismy 

jsou zaloţeny na rovnováze nabídky a poptávky
103

). Toho lze, dle pravidel 

marketingu, dosáhnout porozuměním zájmům zákazníka a nabídnutím 

produktu, o který má zájem.
104

 Molek k tomu ještě dodává, ţe lepší strategií 

neţ „vyrob a prodej“, je „naslouchej a reaguj“.
105

 

„Z úzce ekonomického pojetí se rozumný člověk snaží o dosažení co 

největšího užitku.“
106

 Hubinková vysvětluje, ţe člověk zvaţuje svou volbu na 

základě analýzy svých potřeb a poměru nákladů, které je nutno pro jejich 

uspokojení vynaloţit, a uţitku, který ta která volba můţe výsledně přinést.
107

 

Zároveň si uvědomuje velmi markantní rozdílnosti mezi jednotlivci a kritérii 

jejich rozhodování.
108

 Motivaci k určitému chování ovlivňují hodnoty 

člověka
109

, a tak se někdo můţe chovat i čistě altruisticky – to znamená, ţe se 

zřekne vlastního pohodlí ve prospěch dobra někoho jiného
110

. Silný vliv na 

jednání má i okolí.
111

 Z toho důvodu je rozličná i náročnost potencionálních 

zájemců o produkty STD. 

STD mohou při zaměřování své sociálně pracovní terapie brát v potaz 

(kromě přednostního zváţení vhodnosti činností pro své uţivatele) uţitek 

jednotlivce („zákazníka“), přičemţ je nutno rozpoznat a zohlednit jedincovy 

potřeby, přání a touhy
112

, nebo uţitek pro místní komunitu (obec či region), 

nebo jakési vyšší zájmy společnosti, které v pojetí Hubinkové vyjadřují 

především určitou odpovědnost za udrţitelný rozvoj a závazek ekologické 

                                                 
103 Riegel, Ekonomická psychologie, 60. 
104 Molek, Marketing sociálních služeb, 35. 
105 Tamtéţ. 
106 Hubinková, Psychologie a sociologie ekonomického chování, 68. 
107 Tamtéţ. 
108 C.d.: 114. 
109 C.d.: 85. 
110 C.d.: 168. 
111 C.d.: 85. 
112 Molek. Marketing sociálních služeb, 36. 
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únosnosti hospodaření s přírodou.
113

 To sice nemusí kaţdý člen společnosti 

povaţovat za svoji potřebu či zájem, z globálního pohledu je však apel na 

úspornost velmi ţádoucí a jeho význam kaţdým dnem sílí. 

Shrnutí a přemostění 

Při zvaţování zaměření činností sociálně pracovní terapie musí být promyšleno 

velké mnoţství kritérií. Stěţejní je seberealizace a integrace kaţdého jedince, 

která je závislá jak na jeho individualitě, tak do jisté míry na většinové 

společnosti na kterékoli úrovni (od celostátní/celospolečenské, aţ po osobní 

vztahy jednotlivců). Realitu fungování kaţdé STD utváří bezpočet vlivů. 

Některé jsou zjevné, jiné latentní. Některé si uvědomujeme běţně, na jiné 

přijdeme po chvíli zamyšlení, u dalších pomůţe jejich důkladnější zkoumání. 

Přestoţe se nikdy nepodaří prozkoumat a zařídit vše naprosto ideálně, aktivní 

snaha o nalezení a zavedení funkčních způsobů, jak dosáhnout integrace lidí 

s MP prostřednictvím činností STD, můţe podnítit pozitivní změnu. 

Začátkem hledání je popis a analýza skutečnosti, na které se dá vystavět 

další strategie. Praktická část této bakalářské práce bude proto věnována 

hledání přínosů vybraných činností sociálně pracovní terapie pro její uţivatele i 

pro lidi z lokality, v níţ se konkrétní STD nachází. 

 

                                                 
113 Hubinková, Psychologie a sociologie ekonomického chování, 37. 
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VÝZKUMNÁ ČÁST 

 

5. Popis výzkumu 

5.1. Výzkumný problém 

Po teoretickém popsání prospěšnosti souladu orientace činností sociálně 

pracovní terapie se zájmy většinové společnosti za účelem lepší integrace 

uţivatelů STD (s MP) do ţivota společnosti (či místní komunity), přichází na 

řadu zkoumání reality STD. Vytvoření teoretického popisu oblasti výzkumu je 

důleţité pro jeho nasměrování. Protoţe jsem se rozhodla pro výzkum 

kvalitativní, měla bych se, ve shodě s Romanem Švaříčkem, spíše snaţit zacelit 

mezery v dosavadních tvrzeních, neţ ověřovat, co jiţ bylo prozkoumáno.
114

 

o českých sociálně terapeutických dílnách jsou shromáţděny informace spíše 

v diplomových pracích, neţli v odborných publikacích. Odborné knihy uvádějí 

většinou pouze základní informace o této sluţbě
115

. I ze základních informací a 

ze zákona je ovšem patrné, ţe podpora zdokonalování pracovních návyků a 

dovedností je účelem poskytování sluţby STD. To vypovídá o snaze integrovat 

lidi se zdravotním postiţením do společnosti formou pracovního uplatnění 

(resp. získání kompetencí pro pozdější nalezení pracovního uplatnění). 

K dosaţení tohoto integrativního cíle má poslouţit především vykonávání 

činností sociálně pracovní terapie. Zda je člověk integrován do společnosti se 

ukazuje v participaci na jejím ţivotě. Abych sníţila pravděpodobnost, ţe ve 

svém šetření dubluji jiţ existující data, kontaktovala jsem přes e-mail 

19 českých STD s prosbou o informaci, zda v jejich dílně jiţ nebyl proveden 

průzkum zaměřený na vliv činností sociálně pracovní terapie na participaci 

                                                 
114 Švaříček aj., Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách, 67. 
115 Viz podkapitolu 3.3. 
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uţivatelů na ţivotě obce (v níţ se konkrétní dílna nachází). Stejnou informaci 

jsem hledala také v české literatuře, resp. závěrečných pracích studentů. Kdyţ 

jsem po provedení těchto kroků nenalezla ţádný výzkum, který by se týkal 

tohoto tématu, poloţila jsem si výzkumnou otázku, která byla pojata obecněji 

neţ otázka, kterou jsem si kladla při pročítání studentských prací a oslovování 

dílen. Byla však formulována tak, abych výsledně mohla analyzovat přínosy 

činností STD pro participaci uţivatelů na ţivotě obce (resp. širší lokality). 

5.2. Výzkumná otázka 

Při šetření jsem hledala odpověď především na otázku: „Jaké přínosy mají 

vybrané činnosti sociálně pracovní terapie pro uživatele STD a jaké přínosy 

mají pro lokalitu, v níž je služba umístěna?“ 

5.3. Výzkumné předpoklady 

Základními výzkumnými předpoklady byly minimálně tři skutečnosti: zařazení 

lidí s mentálním postiţením do činností sociálně pracovní terapie dané STD 

naděje, ţe najdu prvky spolupráce s obyvateli lokality a fakt, ţe integrace je 

ţádoucí. 

5.4. Cíle výzkumu 

Cílem praktické části práce (tedy výzkumu) je popsat přínosy vybraných 

činností sociálně pracovní terapie STD Centra služeb Slunce všem pro její 

uţivatele i pro lidi ţijící v dané lokalitě, a sledovat především přínosy pro 

participaci uţivatelů na ţivotě obce, resp. lokality. 

5.5. Metodologie 

Šetření bylo provedeno formou kvalitativního výzkumu. Při sběru dat jsem 

vyuţila metody studia dokumentů, a to především v jeho první fázi. Zdrojem 

řady informací mi byla data zveřejněná na webových stranách Centra sluţeb 
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Slunce všem, které jsem navštívila (a jehoţ součástí je zkoumaná STD), 

především zprávy o událostech či video a audio materiál. Z těchto dokumentů 

se dal částečně vysledovat vývoj zařízení od počátků jeho činnosti aţ do dnešní 

podoby. Tato moţnost mi, společně s některým obrazovým materiálem 

(fotografie a videa), zprostředkovala první vhled do fungování STD. 

Kromě studia dokumentů jsem provedla několik různě obsáhlých rozhovorů 

se třemi zaměstnanci, s osmi uţivateli STD a s devíti lidmi ţijícími v lokalitě, 

kde se dílna nachází a kteří přicházejí se zařízením do styku. Všechny 

rozhovory byly provedeny pomocí návodu, tzn., ţe otázky byly předem 

připravené, ale jejich sled se neřídil striktně podle nezměnitelné osnovy
116

. 

Bylo-li potřeba, byla některá otázka přidána, jiná ubrána či interpretována 

srozumitelněji, popř. došlo k doplnění vybočujícímu z připravené osnovy. 

Hendl vyzdvihuje, ţe tento typ rozhovoru pomáhá udrţet jeho zaměření, „ale 

dovoluje dotazovanému zároveň uplatnit vlastní perspektivy a zkušenosti“
117

. 

Dva nejobsáhlejší rozhovory, s vedoucím STD, panem Jakubem Dvořákem, a 

s vedoucí provozů kavárna a pekárna, paní Zdeňkou Kašovou, jsem nahrála na 

diktafon a doslovně přepsala. Citace z těchto rozhovorů vyuţité pro dokládání 

mých výsledných tvrzení byly na přání respondentů po formální stránce mírně 

upraveny (byla vynechána výplňová slova, místy byl hovorový jazyk zaměněn 

za spisovnou formu apod.). Úprava proběhla ve spolupráci s jedním 

z respondentů, vedoucím STD (panem Dvořákem). Zprávu o výsledcích jsme 

důkladně prošli a snaţili jsme se před provedením jakékoli změny přemýšlet 

nad tím, zda náš zásah nezmění význam výroku či zda se tím nevytratí 

autenticita mluveného projevu. 

Z ostatních rozhovorů jsem si dělala výpisky, a to i z důvodu, ţe někdy jsem 

byla v STD v pozici tzv. „Pozorovatele jako participanta“, kterého Disman 

                                                 
116 Hendl, Kvalitativní výzkum, 174. 
117 Tamtéţ. 
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charakterizuje jako výzkumníka, jenţ je v přímé interakci se členy zkoumané 

skupiny, ale přitom nepředstírá, ţe je jejím skutečným členem a nepopírá, ţe je 

v prostředí za účelem výzkumu
118

. V takovém případě často nelze vše detailně 

zaznamenávat souběţně s průběhem rozhovoru či pozorování, a proto Disman 

doporučuje učinit písemný záznam co nejdříve je to jen moţné
119

. Ve výzkumu 

se objevuje několik popisů či výpovědí jiných lidí, neţ které jsem zahrnula do 

zmíněného vzorku. Jsou jím někteří další zaměstnanci, kteří se na chvíli 

vyskytli v místě mého působení a něčím zajímavým přispěli, se kterými jsem 

nemluvila, ale zaslechla od nich zajímavou myšlenku, a aktéři vystupující 

v audio a video materiálu zveřejněném na webu zařízení. 

5.6. Místo 

Šetření proběhlo na příkladu dvou činností sociálně pracovní terapie STD, 

která funguje v rámci Centra služeb Slunce všem, o.p.s. v Unhošti. 

Centrum sluţeb Slunce všem je poskytovatelem devíti sociálních sluţeb 

v Unhošti a okolí. (V tzv. lokalitě „Unhošťsko“, která zahrnuje Unhošť a 

několik okolních obcí. Sociální sluţby jsou kromě Unhoště umístěny 

v okolních obcích: Unhošť-Nouzov, Kyšice a Horní Bezděkov). Kromě Centra 

sluţeb patří k rozsáhlému komplexu zařízení ještě síť soukromých speciálních 

škol Slunce a Nadační fond Slunce pro všechny, který finančně podporuje jak 

soukromé speciální školy Slunce a Centrum sluţeb Slunce všem, tak i některé 

další ţadatele o příspěvek splňující podmínky grantového řízení. 

Sociálně terapeutické dílny Centra sluţeb Slunce všem jsou umístěny na 

dvou místech v Unhošti a na nedalekém odloučeném pracovišti v Unhošti-

Nouzově a poskytují sociálně pracovní terapii lidem s MP. Ze 43 uţivatelů 

STD pouze jeden nemá mentální postiţení. U některých se k MP přidruţuje 

psychiatrická diagnóza. 

                                                 
118 Disman, Jak se vyrábí sociologická znalost, 306. 
119 C.d.: 313. 
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Činnosti STD jsou rozděleny na provozy: rukodělné činnosti (výroba 

dekoračních předmětů či drobného uţitného textilu), zahradnické sluţby, malé 

hospodářství (farma), kavárna, pekárna, údrţba veřejného WC, a pečovatelská 

sluţba pro seniory, s níţ kaţdý den jezdí do terénu některý z uţivatelů STD. 

5.6.1. Sociálně terapeutická dílna a podporované zaměstnání 

Někteří zájemci o vyuţívání STD Centra sluţeb Slunce všem, jsou nejprve 

uţivateli denního stacionáře. Během této doby se aklimatizují v novém 

prostředí. Poté se na základě přání uţivatele a posouzení zaměstnanců 

rozhodne, zda uţivatel zůstane ve stacionáři nebo si vyzkouší vykonávání 

některé činnosti sociálně pracovní terapie. Můţe projít jakýmsi „kolečkem“, ve 

kterém si vyzkouší činnosti nabízené v místních STD. Pokud se mu některá 

činnost zamlouvá a osvědčí se v ní, můţe v ní pokračovat, popř. se (nejdříve po 

dalších třech měsících) zařadit do programu Podporované zaměstnání (PZ) a 

mít tak ze své práce v některém z provozů i určitý finanční příjem. Tento 

postup se netýká všech uţivatelů, někteří rovnou nastupují do STD a někteří se 

rovnou ucházejí o zaměstnání. Ve většině provozů (kromě rukodělných 

činností) tak mohou naráz pracovat uţivatelé STD i zaměstnanci v programu 

PZ.  

Tzv. podporované zaměstnávání je upraveno zákonem o zaměstnanosti 

(č. 435/2004 Sb.), kde se o něm mluví jako o pracovní rehabilitaci. „Pracovní 

rehabilitace je souvislá činnost zaměřená na získání a udržení vhodného 

zaměstnání osoby se zdravotním postižením, kterou na základě její žádosti 

zabezpečují krajské pobočky Úřadu práce a hradí náklady s ní spojené.“
120

 

v Centru sluţeb Slunce všem je podporované zaměstnávání vnímáno jak ve 

smyslu pracovní rehabilitace, tak následného pokračování zaměstnávání 

s pobíráním příspěvku od úřadu práce na chráněná pracovní místa: 

„Zaměstnanci s hendikepem jsou vedeni zkušenými kolegy, kteří jim pomáhají 

                                                 
120 Zákon 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, § 69 (2). 
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plnit pracovní úkoly. (…) Podporované je jak ‚zaměstnání‘, tak ‚zaměstnávání‘ 

– zaměstnavatel, který zaměstnává více než 50% osob se zdravotním postižením 

na chráněných pracovních místech, může totiž na základě § 78 Zákona 

o zaměstnanosti (2004) získat finanční příspěvek, který vyplácí krajská 

pobočka Úřadu práce.“
121

 

Výběr činností sociálně pracovní terapie, kterým jsem se rozhodla věnovat 

podrobněji, se vystříbřil po dvou návštěvách Centra sluţeb. Pozornost jsem 

upnula na činnosti kavárna a pekárna. 

V pekárně i kavárně jsem potkala jak zaměstnance PZ, tak uţivatele STD – 

z větší části jsem ale natrefila na zaměstnance v programu PZ. Protoţe ale 

zařazení do PZ závisí na úspěšném projití sociálně pracovní terapií v STD, dá 

se postup z pozice uţivatele do pozice zaměstnance povaţovat za úspěch této 

terapie. Proto jsem se rozhodla zařadit do výzkumného vzorku i zaměstnance 

PZ. Pro usnadnění vyjadřování a lepší odlišení zaměstnanců PZ a zaměstnanců 

v klasickém pracovním poměru budu pro zaměstnance PZ i uţivatele STD 

pouţívat jednotně pojmu „uţivatelé“
122

. 

5.6.2. Charakteristika provozů Pekárna a Kavárna 

Pekárna 

Pekárna je v provozu kaţdý všední den cca od 6:00 do 14:00/14:30. Nepeče 

klasické pečivo, ale její výroba je spíše sortimentem lahůdek (na pomezí 

cukrářských produktů a sortimentu studené kuchyně). Své výrobky dodává do 

kavárny téţe STD. Ta je s pekárnou přímo propojena. Pekárna má tři 

zaměstnankyně v klasickém pracovním poměru. Jedna z nich je vedoucí 

pekárny i kavárny, pracuje tedy v obou provozech – ráno a dopoledne je 

většinou v pekárně, odpoledne bývá v kavárně. Kromě výpomoci s prací 

                                                 
121 Dvořák, Vzdělávací potřeby zaměstnanců Centra služeb Slunce všem, 12. 
122 Termín „uţivatel sluţby“ pouţívá pro osoby zařazené do PZ také Česká unie pro 
podporované zaměstnávání: viz Česká unie pro podporované zaměstnávání: Co je PZ?, 
[online], dostupné z: http://www.unie-pz.cz/3-podporovane-zamestnavani/14-co-je-pz.html. 
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v obou provozech se zabývá administrativními činnostmi a zajišťováním 

cateringu, na kterém se oba provozy příleţitostně podílejí. Další 

zaměstnankyně je vyučená cukrářka. Ta pracuje pouze v pekárně. Třetí 

vypomáhá při přípravě občerstvení – studené kuchyně (coţ je obor, ve kterém 

je vyučena) a zároveň pracuje i v kavárně. Tyto zaměstnankyně začínají 

v pekárně obvykle v 6:00. Kromě nich docházejí do pekárny uţivatelé. 

Většinou jsou v pekárně dva aţ tři najednou. Uţivatelé začínají v různých 

časech – nejdříve v 6:00 a většina z nich je v pekárně jen na část dne (nejčastěji 

na 3-5 hodin). 

Náplní práce uţivatelů v pekárně je především výroba sladkých zákusků a 

občerstvení studené kuchyně. Kromě toho je nutné v pekárně udrţovat čistotu a 

pořádek, především jde o neustálé mytí nádobí, potřebu vţdy dokončit 

rozdělanou činnost, uklidit po sobě a teprve poté se věnovat další činnosti. 

Vedle činností spojených s přípravou zákusků a občerstvení poskytuje 

pekárna společně s kavárnou jiţ zmíněné cateringové sluţby. Provozy pekárny 

a kavárny zajistí na objednání jak prostření a přípravu prostor, tak vlastní 

občerstvení a zákusky. Pekárna svým sortimentem zásobuje také různé akce, 

pořádané jak samotným Centrem sluţeb, tak obcí, krajem či soukromou 

institucí. Pravidelnou akcí Centra je tzv. „Pečení pro dobrou věc“, které 

probíhá kaţdý měsíc ve stáncích postavených před budovou Centra v Unhošti. 

Kavárna 

Kavárna má otevřeno v čase 7:00-17:00. V provozu pracují najednou většinou 

3 uţivatelé a jeden zaměstnanec v klasickém pracovním poměru. Pracovní 

doba uţivatelů je taktéţ většinou kratší (3-5 hodin). 

Uţivatelé v kavárně především obsluhují zákazníky. Obsluha obnáší 

objednávku, její přípravu a servírování, odnášení nádobí, jeho mytí, utření 

stolků, někdy i placení (záleţí, zda konkrétní uţivatel tuto činnost zvládá 
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samostatně). Kromě úkonů spojených s objednávkami se starají uţivatelé také 

o udrţování čistoty v prostorách kavárny a dbají na její estetický vzhled 

(výzdobu apod.). Spolu s uţivateli a zaměstnanci pekárny se podílejí na 

provozování cateringových sluţeb. 

Důvodem pro volbu těchto činností byla velmi silná provázanost provozu 

pekárny a kavárny a zároveň značná odlišnost práce v kaţdém z nich. Pekárna 

dodává produkty, které se prodávají v kavárně, a tak sice uţivatelé (na rozdíl 

od uţivatelů pracujících v kavárně) nemusejí v provozu vůbec přicházet do 

přímého styku se zákazníky, ale zákazníci kaţdodenně okoušejí jimi vyrobené 

zákusky a občerstvení. Oba provozy sídlí ve stejné budově v Unhošti a jsou 

spolu těsně propojené (jsou v sousedních místnostech). I to podporuje jejich 

vzájemnou provázanost. 

6. Výsledky 

6.1. Struktura textu 

Během analytického procesu se mi vystříbřila určitá struktura
123

, podle které 

jsem se následně pokusila uspořádat výsledná data: 

Pro sociální sluţby (a tedy i STD) je čím dál zásadnější orientace dvěma 

směry. Tím prvním, a z podstaty poskytování sociální sluţby primárním, je 

orientace na uţivatele. Tím druhým je orientace na majoritní společnost, do 

které mají být uţivatelé integrováni (či se má předcházet jejich vyloučení z ní). 

Většinová společnost klade určité nároky na poskytování sluţeb (ve smyslu 

ekonomického terciárního sektoru) a je-li sociální sluţba vedle poskytování 

podpory svým uţivatelům zaměřena také na poskytování sluţeb veřejnosti, pak 

společnost vyţaduje určitý standart i od poskytovatelů sociálních sluţeb. 

Z poskytovatelů sociálních sluţeb (a tedy i STD) se nutně stávají do značné 

                                                 
123 Šeďová (in: Švaříček aj., Kvalitativní výzkum, 239) o takové struktuře mluví jako o tzv. 
„kostře analytického příběhu“, která má slouţit k popsání pilířů, na kterých je vystavěn 
výsledný text. 
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míry konkurence schopné sociální podniky
124

, které se snaţí rozdělit pozornost 

mezi uţivatele a majoritu. Chtějí dostát jak zájmům uţivatelů, tak zájmům 

veřejnosti. Uspokojováním poptávky většinové společnosti prostřednictvím 

činností sociálně pracovní terapie pak mohou STD zvýšit míru participace 

uţivatelů na ţivotě majority. Zvýšením podílu na ţivotě majoritní společnosti 

se uţivatelé sluţby stávají její plnohodnotnější součástí, integrují se. Výzkum 

provedený v STD Centra sluţeb Slunce všem v Unhošti se soustředil na dvě 

činnosti sociálně pracovní terapie: na provozování kavárny a pekárny. Pojetím 

těchto činností jako sluţeb, které mají být uţitečné lidem okolo, vyvstává řada 

nároků i výzev spojených s poţadavkem naplnit zájmy uţivatelů i zákazníků 

(potaţmo obyvatel lokality). Pokusím se ukázat, jaké zájmy mají uţivatelé 

STD, jaké zákazníci, jak se STD vyrovnává s rozdělením pozornosti a jaké 

přínosy můţe mít toto působení pro uţivatele, pro lidi v okolí i pro vzájemnou 

participaci. 

6.2. Uživatelé 

6.2.1. Zájmy 

V zájmu člověka je to, co mu prospívá. To, co mu prospívá, si můţe 

uvědomovat sám nebo si toho můţe všímat jeho okolí. Sociálně terapeutická 

dílna si všímá toho, co je prospěšné pro její uţivatele. Jde jí o naplnění jejich 

zájmů. Uţivatelé sami si také uvědomují mnohé ze svých zájmů. Předkládají je 

např. formou vyjevení svých přání a potřeb. Vyjevení přání a potřeb můţe být 

prezentováno v mnoha podobách, ne jen explicitně vyslovením. (Např. jeden 

uţivatel vyprávěl, ţe se doma nechlubí tím, co se v pekárně naučil, protoţe by 

po něm potom chtěli, aby doma všem pekl. Plnit všechny zadané úkoly 

                                                 
124 Vedoucí STD o sociálním podniku mluví ve smyslu konkurenceschopného 
podnikatelského subjektu, „jehož hlavním cílem není zisk, ale vytváření pracovních 
příležitostí pro osoby znevýhodněné na trhu práce“ (Sociální ekonomika: Co je sociální 
ekonomika, [online], dostupné z: http://www.seprojekt.cz/informace/co-je-socialni-
ekonomika/). 
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v pekárně je pro něj samozřejmé, doma ale potřebuje mít prostor pro 

odpočinek. Namísto vyslovení potřeby odpočinout si, zvolil strategii 

neprezentovat doma své dovednosti
125

.) Některé zájmy jsou prezentovány jako 

skutečnosti, kterým uţivatel přikládá význam a za co vyjadřuje vděk, popř. 

srovnává, co se v jeho ţivotě odehrávalo dříve a co se odehrává nyní. 

Co je v zájmu uţivatelů, je v základních obrysech věcí obecnou, v hlubších 

vrstvách však především záleţitostí individuální. Popis zájmů můţe ukázat 

„potenciál“, na kterém se dá stavět při plánování přístupů a strategií 

poskytování podpory či se podle něj dají hodnotit přínosy sluţby pro uţivatele 

apod. 

V analyzovaných datech se ukazuje mnoho typů zájmů. Při pokusu vymezit 

strukturu, podle které budu prezentovat data, jsem vymezila zájmy co do 

významu v čase, a to na: momentální, dlouhodobé a trvalé. 

Momentální zájmy 

Za momentální zájmy uţivatelů povaţuji ty, které vnímá uţivatel jako ţádoucí 

krátkodobě, přechodně, které jsou velmi proměnlivé. Můţe jít o naléhavý 

poţadavek naplnit základní potřebu, nápad, který uţivatel vyslovuje jako přání, 

vzepření se nějakému poţadavku nebo se můţe jednat o charakteristiku 

osobnosti či postiţení uţivatele, která se v danou chvíli projeví: „…to už je 

zase záležitost jejich psychiky (…), že jeden týden se – ‚Hurá, sem nadšená‘ a 

druhý týden ‚Už nemůžu‘ anebo ‚Nechce se mi‘…“
126

; „…to se jako stává, že 

u toho nevydrží…“
127

 apod. Tato kategorie můţe zahrnout asi nejvíce 

individuálních zájmů uţivatelů, uvědomuje si je především sám uţivatel a 

naplnění těchto zájmů nemusí okolí, na rozdíl od uţivatele, vţdy vnímat jako 

ţádoucí. Při mém pozorování v provozech se stalo, ţe uţivatel polemizoval se 

                                                 
125 Výpisky z rozhovoru s uţivatelem při návštěvě pekárny. 
126 Rozhovor se Zdeňkou Kašovou, vedoucí kavárny a pekárny, Unhošť, 11. 4. 2014. 
127 Rozhovor s Jakubem Dvořákem, vedoucím STD, Unhošť, 22. 4. 2014. 
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zaměstnanci nad tím, zda se kaţdý den dělá určitá činnost či ne – zaměstnanci 

zásadově zastávali názor, ţe ano, uţivatel říkal, ţe si nevzpomíná, ţe by tomu 

tak někdy dřív bylo. Některé momentální zájmy zaměstnanci interpretují tím, 

ţe vyplývají z nedávných událostí: „…se to mění hodně i v souvislosti třeba 

s tím, kdo z ostatních zaměstnanců je právě v provozu. Když sou tam s někým, 

s kým měli třeba nedávno konflikt, tak se jim do práce nechce a pak se jim zase 

chce být tam s někým jiným…“
128

 

Dlouhodobé zájmy 

Kategorii dlouhodobé zájmy jsem mínila dát dohromady s trvalými. Rozdělila 

jsem je, protoţe jsem objevila mnoho odlišností. Do dlouhodobých nakonec 

řadím spíše zájmy, které mohou být v delším časovém výseku proměnlivé, a 

často jde o proces směřování k cíli, úsilí o dosaţení pozitivních změn. 

Proměnlivost u těchto zájmů znamená, ţe v současnosti je zájmem uţivatele 

např. pracovat v kavárně či pekárně a učit se tam novým dovednostem, coţ je 

obvykle záleţitostí poměrně dlouhodobou, ale v okamţiku dosaţení ţádaných 

cílů (tedy nabytí nových dovedností), dochází k „nasycení“ zájmu 

dlouhodobého a k jeho proměně v trvalý zájem udrţet si dosaţené cíle. Jako 

dlouhodobý zájem zmiňoval jeden uţivatel pekárny touhu osamostatnit se a 

bydlet s kamarády, jiný by si přál dosáhnout příjmů, které by pokrývaly 

všechny jeho náklady, někdo by rád našel uplatnění na otevřeném trhu práce.
129

 

Bývalá vedoucí kavárny v televizním pořadu uvedla: „Oni se opravdu i chtějí 

naučit něco dělat, aby se v budoucnu mohli uživit třeba jinde.“
130

 Obecně se dá 

říct, ţe dlouhodobé zájmy by měly přinášet pozitivní změny do ţivota (ne jen 

do aktuálního okamţiku, jak to bylo u zájmů momentálních). 

                                                 
128 Rozhovor s Jakubem Dvořákem, vedoucím STD. 
129 Výpisky z rozhovorů s uţivateli při návštěvě kavárny a pekárny. 
130 Bývalá vedoucí pekárny pro televizní pořad „Magazín klíč“ ([online], dostupné z: 
http://www.slunce.info/index.php?option=com_content&view=article&id=566:ceska-
televize-magazin-klic&catid=41:video&Itemid=85). 
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Trvalé zájmy 

Trvalé zájmy mají trochu jednotící charakter. Trvalý charakter je ţádoucí jak 

u některých zájmů uţivatelů, kterých jiţ bylo dosaţeno, tak u těch, jejichţ 

naplnění je pro uţivatele trvale ţádoucí. 

Momentální zájem, kterého jiţ bylo dosaţeno, se nestává trvalým, neboť 

pominul důvod, pro který uţivatel zájem pociťoval. Pravidelné naplňování 

momentálních zájmů uţivatelů v okamţiku, kdy se vynoří, je ale v jejich 

trvalém zájmu. Tento zájem se však nemusí shodovat se zájmy, které v danou 

chvíli upřednostní zaměstnanci: „…nechce se jim umývat nádobí, ale musí, nó, 

musí. Na každýho ten ‚Černej Petr‘ někdy vyjde.“
131

 

Trvalé zájmy mohou být také produktem dlouhodobých zájmů a úspěšným 

zvládnutím dlouhodobého úsilí o jejich naplnění. Trvalým zájmem uţivatelů je 

také moţnost disponovat s ţádoucími proměnami, jichţ dosáhli. Uţivatelé si 

často na základě naplnění dlouhodobých zájmů definují nové, které jim umoţní 

další rozvoj. Staví na dosaţených cílech, které jsou produktem jejich 

dlouhodobého úsilí. Takovým příkladem je touha jednoho uţivatele 

zdokonalovat se v komunikaci při práci v kavárně. Za dobu svého čtyřletého 

pracovního uplatnění v kavárně jiţ na sobě pozoruje značné zdokonalení v této 

oblasti. To, ţe sám reflektuje úspěch, ho motivuje k tomu, aby dál rozvíjel své 

komunikační dovednosti.
132

 

Trvalými jsou i ty zájmy, jejichţ naplnění je pro uţivatele samozřejmé. 

Nikdo není s to vyjmenovat vše, co je v jeho zájmu a spíš zapomínáme zmínit 

právě to, co pro nás zrovna není aktuální. Čím trvaleji jsou zájmy naplněné, tím 

jsou pro nás samozřejmější. Uţivatelé se třeba nikdy nemuseli potýkat 

s nějakým problémem, nikdy nepocítili nějakou potřebu, a tak o ní nemluví. 

Její neustálé naplňování je přesto ţádoucí. Takovým obecným zájmem, jehoţ 

                                                 
131 Rozhovor se Zdeňkou Kašovou, vedoucí kavárny a pekárny. 
132 Výpisky z rozhovoru s uţivatelem při návštěvě kavárny. 
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trvalé naplňování je téměř bezvýhradně vnímáno jako ţádoucí, je respektování 

lidských práv. 

Mezi naplněnými zájmy uţivatelů, které se u nich daly vysledovat a jsou pro 

ně trvale ţádoucí, byly spokojenost a radost z práce v příjemném prostředí, 

dobré vztahy, přiměřená podpora, nabyté dovednosti, uplatnění aj. Trvalým 

zájmem jsou v tom smyslu, ţe pro kaţdého člověka je dobré se vyskytovat 

v příjemném, přijímajícím prostředí a mít moţnost se realizovat. Spokojenost a 

radost z práce v příjemném prostředí i z dobrých vztahů v provozech explicitně 

vyjádřila naprostá většina dotazovaných uţivatelů. Vedoucí provozů kavárny a 

pekárny nezávisle na uţivatelích shrnula při rozhovoru svými slovy: „…myslím 

si, že chodí rádi do práce…“
133

 a jedna uţivatelka v provozu pekárny uvedla, 

ţe se kaţdý den těší na „vychovatelky“ (zaměstnankyně, H. E.), druzí dva 

oslovení uţivatelé v pekárně si cení „party“, kterou v tomto provozu mají. Do 

party zahrnují i zaměstnankyně, kterých si všichni velmi váţí. V kavárně oproti 

tomu uţivatelé nehodnotili stmelení jejich pracovního kolektivu, ale spíše 

projevovali radost z moţnosti komunikovat s lidmi a být jim prospěšní. 

Minimálně k vedoucí kavárny a pekárny mají ale i oni, podle projevů, velmi 

vřelý vtah. Výslovně ho zdůrazňoval jen jeden uţivatel z pěti. (Ovšem, nutno 

podotknout, ţe ten mluvil o paní vedoucí velmi obsaţně a s radostí.) v pekárně 

pro změnu uţivatelé nepřikládali význam prospěšnosti své práce pro 

zákazníky. Mluvila o něm jen jedna uţivatelka, která ho ale zmínila v kontextu 

se svým předchozím působením v kavárně, kde ji těšily pochvaly od 

zákazníků. Přitom hosté kavárny většinou oceňují právě zákusky a občerstvení 

zhotovené v pekárně. Přestoţe paní vedoucí vyřizuje všechny pochvaly a sama 

všechny uţivatele hojně oceňuje, přikládají uţivatelé zřejmě chvále z úst 

zákazníka větší váhu. Pro všechny představuje práce v provozu pekárny nebo 

kavárny v jistém smyslu moţnost seberealizace. 

                                                 
133 Rozhovor se Zdeňkou Kašovou, vedoucí kavárny a pekárny. 
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Uţivatelé pekárny většinou zmiňovali jiné potřeby neţ uţivatelé kavárny, ve 

výpovědích obou skupin se však objevila potřeba vlastního klidu a zvolení 

vlastního pracovního tempa. V kavárně jsem potkala uţivatelku, která byla 

velmi plachá, uzavřená, nedůvěřovala cizím lidem a pokud odpovídala na 

otázky, pak spíše na ty, které se týkaly čirých faktů, nikoli pocitů. Svoji práci 

dělala svědomitě, ale právě potřeba ohleduplnosti, klidného a mírného přístupu 

byly znatelné jak z jejích projevů, tak ze slov zaměstnankyně, která mi 

vysvětlovala, ţe na otázky, které pokládám, není uţivatelka zvyklá a neměla 

bych ji s nimi příliš zahltit. V trvalém zájmu této paní pravděpodobně bude 

ţivot v klidných podmínkách, v trvalém zájmu kaţdého uţivatele pak respekt 

k jeho individualitě. Individuálním specifikem byl i trvalý zájem jednoho 

uţivatele o třídění odpadu v kavárně, jehoţ se dobrovolně, se zápalem a 

vehemencí ujal. 

Naplněné zájmy jsem zamýšlela uvést jako první z kategorií, nakonec se 

však ukázalo, ţe ji můţe obsáhnout kategorie trvalých zájmů, a tak jsem ji do 

ní integrovala. 

V úvodu popisu trvalých zájmů je i zmínka o zájmech, jejichţ naplnění je 

pro uţivatele trvale ţádoucí. Těmi jsou mnohé jiţ zmíněné, jako je 

spokojenost, seberealizace, navázání přátelství a dobrých vztahů s pracovním 

kolektivem i zákazníky. Do různé míry jsou tyto zájmy naplněny, lze na nich 

stavět dál či je alespoň udrţovat. Nad to je trvalým zájmem uţivatelů integrace 

do společnosti, potaţmo pracovního procesu. Ani jedno nezůstane v dalším 

textu bez povšimnutí. 

6.2.2. Strategie STD k naplňování zájmů uživatelů 

Pro úspěšný průběh i kladný výsledek sociálně pracovní terapie pro uţivatele je 

ţádoucí umoţnění naplnění jejich zájmů. Jak vyplývá z výše uvedeného, někdy 

se individuální zájmy uţivatelů (obzvláště ty momentální) neslučují s tím, co 

vnímají pro uţivatele jako ţádoucí zaměstnanci (většinou s ohledem na jejich 
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dlouhodobý rozvoj a integrační šance). Původně jsem chtěla zařadit do 

klasifikace zájmů ještě kategorii, která měla nést název „zúročitelné zájmy“. 

Tu jsem ale nakonec posoudila spíše jako proměnnou působící ve všech 

jmenovaných kategoriích (jednak jako uvědomělé jednání samotných 

uţivatelů, jednak jako „korekční“ prvek zaměstnanců dílny, popř. jiných lidí 

z okolí uţivatele). Zaměstnanci se zaměřují na naplnění těch zájmů uţivatelů, 

jejichţ naplnění sami vnímají jako prospěšné. 

V nejobecnějším smyslu stanovuje zájmy uţivatelů, které mají být sociální 

sluţbou naplněny, zákonná úprava STD, z pohledu integrace či zachovávání 

základních lidských práv pak lidskoprávní úmluvy
134

. Kromě těchto daností 

strategizují zaměstnanci na základě vnitřních materiálů (Standardy kvality 

sociálních sluţeb), vzájemných domluv, porad s uţivateli které probíhají kaţdý 

pátek, a v neposlední řadě se řídí vlastními úsudky, zkušenostmi, popř. 

odezvou, kterou dostávají od pracovního týmu či uţivatelů zařazených do 

provozů: „…vědí, že se mnou to taky sehrajou…“
135

. 

Strategie práce zaměstnanců STD rozděluji pro lepší přehlednost znovu 

podle klasifikace zájmů. 

Reakce na momentální zájmy 

Při posuzování momentálních zájmů a volení strategie jednání v situaci, kdy je 

třeba řešit nějaký akutní střet zájmů, je paní vedoucí opatrná. Většinou si klade 

otázku, zda jde v danou chvíli o projev postiţení či o osobní přístup k práci a 

např. prosazování vlastní pohodlnosti: „…kde to končí, ta lenost a kde začíná 

ta míra toho postižení“
136

. Kaţdopádně vnímá jako potřebné, aby se uţivatelé 

učili, „…že to není jenom veselost, ale že se musí tady pracovat a vstávat se 

                                                 
134 Všeobecná deklarace lidských práv, Listina základních práv a svobod, Úmluva OSN 
o právech osob se zdravotním postiţením atd. 
135 Rozhovor se Zdeňkou Kašovou, vedoucí kavárny a pekárny. 
136 Tamtéţ. 
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ráno…“
137

. „Takže tam se to musí taky trošičku tomu dát nějaká ta čára…“
138

 

v některých situacích musí zaměstnanci jednat intuitivně. Zvaţují nároky, míru, 

do které je v konkrétním případě třeba respektovat hranice a přistupovat 

k uţivateli trpělivě. k tomu jim pomáhají zkušenosti, které mají s jednotlivými 

uţivateli: „Já je znám, já už to poznám... (…) …nemůžete to chtít od všech. (…) 

…on se z toho vybrblá, přijde a bude to dobrý. – A oloupe ty jabka.“
139

 

Jak bylo zmíněno, uţivatelé mají společně se zaměstnanci jedenkrát týdně 

společnou poradu. Na těchto poradách hodnotí uplynulý týden, plánují další a 

mohou vyslovit svá přání. Kromě toho konzultují se svými klíčovými 

pracovníky své individuální plány. Někteří uţivatelé potřebují časté změny 

programu. Pestrost je jim zajištěna umoţněním vyzkoušet si na přání různé 

činnosti. Tak se mohou dostat i do pekárny a kavárny, přestoţe běţně se věnují 

např. hospodaření na farmě. V těchto provozech je jim umoţněno 

porozhlédnout se, zjistit, jaká je náplň práce, vyzkoušet jednoduché činnosti 

(např. vykrajování a mazání lineckých sluníček v pekárně nebo příprava kávy a 

obsluha v kavárně) či pomocné práce (např. rozmíchání tvarohu, rozklepnutí 

vejce, přinášení a odnášení věcí v pekárně, mytí nádobí v obou 

provozech)…
140

 Není výjimkou, ţe ale práci v kavárně či pekárně uţivatel po 

týdnu či dvou odřekne a věnuje se dál jiným činnostem. Nároky na tyto 

činnosti jsou vyšší neţ na některé jiné, které STD provozuje.
141

 

Reakce na dlouhodobé zájmy 

V návaznosti na moţnost „exkurze“ v provozech lze u dlouhodobých zájmů 

dodat: V případě, ţe se na základě takovéto „exkurze“ v provozu kavárny či 

                                                 
137 Rozhovor se Zdeňkou Kašovou, vedoucí kavárny a pekárny. 
138 Tamtéţ. 
139 Tamtéţ. 
140 Rozhovor se Zdeňkou Kašovou a s Jakubem Dvořákem. 
141 Rozhovor se Zdeňkou Kašovou, vedoucí kavárny a pekárny. 
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pekárny uţivatel rozhodl, ţe tam bude pracovat, je pro něj předchozí zkušenost 

přínosem a usnadněním při zapracování. 

Při snaze o naplnění dlouhodobých zájmů působí také rozhodujícím 

způsobem dva elementy: individuální (ambice, cílevědomost, schopnost vidět 

perspektivu, touha něčeho dosáhnout atp.), a podporující odezvy okolí. 

Pokud má uţivatel opravdu upřímný zájem o to, v něčem se zdokonalit, 

něčeho dosáhnout, je dostatečně odhodlán a vytrvalý, pak je většinou pracovitý 

a ochotný udělat pro dosaţení svých cílů maximum. Paní vedoucí to shrnuje 

takto: „Tam jde o to, aby byl pracovitej a měl chuť do práce – jako pak se dá 

všechno.“
142

 Druhým mocným elementem, který zmiňuji, je podpora okolí: 

„…já třeba se snažím, když tam třeba se jim něco povede (…), tak je chválím. 

Tak je chválim, protože to je strašně důležitý. Tak třeba, že ta Pavlínka umí 

perfektní žmolenku, Vašek sachry, a zase ty ostatní – támhleten umí bezvadně 

linecký kolečka – Klára – a ‚Ty si perfektně umyl nádobí!‘ – což je taky děsně 

důležitý…“
143

. Paní vedoucí je mistryní na pozitivní motivaci. Chválí, kudy 

chodí a její ocenění vzbuzuje v uţivatelích obrovské odhodlání, vůli a zápal. 

Někteří uţivatelé ambice a touhy po zdokonalování a změnách nepociťují – 

vnímají aktuální stav jako vyhovující a nezdá se, ţe by si představovali, ţe 

bude v budoucnu něco jinak: „…zase to tak úplně neřeší takhle, upřímně 

řečeno“
144

. Podle svých výpovědí dosáhli svého cíle nalezením uplatnění 

v kavárně či pekárně a další rozvoj je podněcován jen ze strany zaměstnanců, 

kteří ho vnímají jako ţádoucí. (Při dotazu „Co byste se ještě rád naučil/a?“ si 

většina uţivatelů na nic nevzpomněla a řekla, ţe nic, popř. ţe chce nadále dělat 

činnosti, které uţ vykonává.
145

) Úlohu naplňování dlouhodobých zájmů tak 

přebírají víceméně pouze zaměstnanci. (V případě uţivatelů by se tedy, dle 

                                                 
142 Rozhovor se Zdeňkou Kašovou, vedoucí kavárny a pekárny. 
143 Tamtéţ; jména změněna. 
144 Tamtéţ. 
145 Výpisky z rozhovorů s uţivateli při návštěvě kavárny a pekárny. 
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mého vymezení, jednalo spíše o trvalý zájem o zachování stávajícího stavu – 

např. udrţení svého místa v STD, udrţování dobrých vztahů v „partě“ či 

podpora dobré atmosféry, které si také všichni oslovení uţivatelé cení.) 

Reakce na trvalé zájmy 

O pochvalách byla řeč uţ u naplňování dlouhodobých zájmů, ocenění a kladná 

odezva mají však tak velkou moc, ţe dokáţí zvednout sebevědomí, podnítit 

vědomí vlastní hodnoty, zvýšit sebedůvěru, ukázat smysluplnost práce i 

ţivota…  

V kavárně se dostává uţivatelům ocenění od zákazníků prakticky denně. 

Pochvala často směřuje k chutným zákuskům či pečivu, a protoţe uţivatelé 

pekárny tyto odezvy nemohou dennodenně vyposlechnout v kavárně, zeptala 

jsem se paní vedoucí, jestli se k nim zpráva o úspěchu dostane. Paní vedoucí 

odpověděla, ţe jí vţdy vyřizuje. K tomu dodala: 

„…já jsem ještě navíc takovej typ, kterej je chválí ještě hned na místě. Jó, 

takže oni vědí, že Pavlínka
146

, to je mistr přes drobenku, že Vašek je skvělej na 

sachry a, zkrátka oni to vědí, jo? A snažím se, aby to věděli, protože to 

potřebuje každej. (…) a líp se v tom pracuje. A jakmile to nepřichází, tak 

začnete bejt otrávená a nevíte jako – dělám to dobře, nedělám to dobře, a když 

jste ještě přesvědčená, že vám to jde dobře a von vás nikdo nepochválí, tak jste 

z toho otrávená. A oni to vnímají ještě jednou tolik…“
147

. 

Uţivatelům se tak dostává ujištění, ţe jejich práce má smysl a mají 

potřebnou reflexi i na to, jak ji provádějí. Paní vedoucí přiznává, ţe kromě 

chvály, umí říct i své výtky. Přesvědčila jsem se o tom při své návštěvě 

pekárny, ovšem v mých výpiskách se její „kritika“ objevila v následovném 

kontextu: 

                                                 
146 Jména změněna. 
147 Rozhovor se Zdeňkou Kašovou, vedoucí kavárny a pekárny. 
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„Převládala tam dobrá nálada, okořeněná přátelským popichováním a 

(někdy až černým) humorem. Bylo znát, že provoz je dobře zaběhnutý, všichni 

vědí, co mají dělat, dodržují pořádek a pokud něco není tak, jak by mělo, jsou 

na to vlídným tónem upozorněni. Zaměstnankyně hledí na to, aby byla 

v Pekárně dodržována dojednaná pravidla, otevřeně je připomínají, upřímně a 

objektivně reflektují, co se v Pekárně děje. Oceňují i s nadsázkou kárají. Např. 

když uživatelka použila chybné nástroje, zaměstnankyně zareagovala slovy: 

„Já Tě zmlátím do kulatýho čtverečku!“. Obě věděly, co se stalo a nebylo třeba 

nic vysvětlovat – stejně tak mezi sebou komunikovali všichni zaměstnanci 

Pekárny. Touto vzájemně přijímanou ironickou a znatelně úmyslně nadnesenou 

formou komunikace dávali najevo, že nebazírují na maličkostech, ale že určitý 

řád je třeba zachovat vždy.“
148

 

Pro usnadnění učení i provedení některých pracovních úkonů pouţívají 

v obou provozech různé pomůcky. V pekárně: „…lístečky, kde to je napsaný – 

celej ten postup, jak se to dělá, je tam ta gramáž toho výrobku, jó – ne všichni 

si to uměj spočítat…“, a v kavárně: „Některý mají problém nosit to kafe, 

protože se jim třepou ruce, tak na to musí být takový tácek…“
149

. 

Vedoucí kavárny a pekárny i další zaměstnanci se snaţí o vytvoření 

příjemného prostředí v provozech. Berou ohled na potřeby uţivatelů: 

„…nemůžete to chtít od všech. Protože to je závislý taky na míře toho jejich 

postižení, to taky se musí brát na to zřetel.“ a přizpůsobují jim tempo i 

zaměření práce: „No takže jim s tím pomůžete – no anebo si prostě toho 

konkrétního vezmu k sobě a děláme to spolu.“
150

 Příjemné prostředí a 

ohleduplnost k chybám uţivatelů podtrhuje jiţ zmíněná dobrá nálada: „My to 

tam děláme kolikrát s humorem, no aby byla legrace, ale nikdy to nemyslíme 

                                                 
148 Výpisky z návštěvy kavárny a pekárny. 
149 Rozhovor se Zdeňkou Kašovou, vedoucí kavárny a pekárny. 
150 Tamtéţ. 
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vážně“, „je tam legrace a snažíme se to udržovat na nějaký hladin – aby všem 

se v tom dobře dělalo“
151

. 

O integračních přínosech sociálně pracovní terapie, které jsem také zařadila 

do trvalých zájmů uţivatelů, bude blíţe pojednávat samostatná podkapitola. 

6.2.3. Přínosy 

Přínosy míním v podstatě naplněné zájmy uţivatelů. Přestoţe jsou naplněné 

zájmy v mém pojetí všechny zakotveny v trvalých zájmech, protínají všechny 

kategorie zájmů uţivatelů. Pro uvedení přínosů sociálně pracovní terapie 

v pekárně a kavárně Centra sluţeb Slunce všem tedy pouţiji opět své dělení. 

Přínosy z hlediska momentálních zájmů 

Sice se ukázalo, ţe momentální zájmy často nejsou z pozice uţivatelů a 

zaměstnanců nahlíţeny jednoznačně, přesto, nebo moţná právě proto, nějaké 

přínosy jejich naplňování přináší. Jak podstatný pro zacházení s těmito zájmy 

vnímám právě konsenzus, který vznikne vyjevením zájmu uţivatelem a 

následnou reakcí zaměstnance. Vyjasnění pozic a najití cesty přijatelné pro obě 

strany můţe přinést přijatelné řešení pro obě strany: „…to si vyřešíme hned na 

místě a jede se dál a tak jako myslím si, že ty lidi jsou v takový pohodě…“
152

 

Přínosy z hlediska dlouhodobých zájmů 

Přínosem pro rozvoj uţivatelů je poskytnutí vhodných podmínek pro nabývání 

nových dovedností. Moţnosti flexibilního rozhodování uţivatelů skýtají 

příleţitost projít všemi provozy STD a najít místo, které se uţivateli zamlouvá 

nejvíc, nápomocné je i čerpání přiměřené podpory jak v začátcích, tak po celou 

dobu jeho zařazení v provozu: „…naučí se třeba, jak správně obsluhovat, nosit 

kafe, uklízet na tý terásce nebo nandavat dorty…“
153

, kromě manuální 

                                                 
151 Rozhovor se Zdeňkou Kašovou, vedoucí kavárny a pekárny. 
152 Tamtéţ. 
153 Tamtéţ. 
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zdatnosti v činnostech souvisejících s kaţdodenní pracovní rutinou v provozu 

se učí také sociálním dovednostem: „…k zákazníkovi, jak se chovat hezky (…) 

na tý kavárně je to o tom slušném chování…“
154

. Některé činnosti si uţivatelé 

osvojí natolik, ţe s nimi nepotřebují pomoci: „Třeba zrovna linecký pečivo, že 

tam prostě jsou, že to dělají úplně sami.“
155

, „…oni jsou všichni už takový, 

jakože šikovný už tady na to. Tam není, tam není nic potřeba.“
156

 

Provozy se snaţí všechny uţivatele vybavit dovednostmi, které jim mohou 

být prospěšné do ţivota: „…aby byli samostatný, aby se o sebe uměli 

postarat…“
157

, a tak umoţnit uţivatelům dosáhnout co nejvyšší míry vlastní 

autonomie. 

Přínosy z hlediska trvalých zájmů 

Dobré vztahy v kolektivu jsou v provozech zřetelné (zvláště v pekárně) a jsou 

hlavním činitelem příjemného prostředí. Ze strany zaměstnanců jsou tyto 

vztahy podloţeny vhodnými strategiemi a přístupy k uţivatelům, coţ pomáhá 

utvoření celkové přívětivé atmosféry. Zaměstnanci se empaticky zamýšlejí nad 

zájmy uţivatelů, přistupují k nim ohleduplně a s respektem, na základě 

zkušeností trpělivě přizpůsobují podmínky práce potřebám a zájmům uţivatelů, 

oceňují a tím posilují ţádoucí rozvoj uţivatele. Dovednosti, úspěchy či píle a 

nasazení jsou oceňovány individuálně. (Např. angaţovanost uţivatele v třídění 

odpadu – díky kladné odezvě má radost, ţe můţe takto přispět chodu kavárny a 

podněcuje ho to, aby u této činnosti vytrval. V kavárně je v této činnosti 

povaţován za experta a je zmocňován k tomu, aby radil ostatním, co jak 

roztřídit.) Díky chápajícímu a na uţivatele zaměřenému jednání zaměstnanců 

mohou uţivatelé pociťovat radost z práce v STD, nabývat důvěru v sebe sama 

                                                 
154 Rozhovor se Zdeňkou Kašovou, vedoucí kavárny a pekárny. 
155 Rozhovor s Jakubem Dvořákem, vedoucím STD. 
156 Rozhovor se Zdeňkou Kašovou, vedoucí kavárny a pekárny. 
157 Tamtéţ. 
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a v případě kavárny získávají uţivatelé také příleţitost kaţdodenního kontaktu 

s majoritou. 

Za úspěch sociálně pracovní terapie se pak dá povaţovat: „Pocit nějaký 

samostatnosti, aspoň, odpoutání od rodiny (…) když mají za to peníze, no tak 

to je taky takovej hezkej pocit, (…) že to není nějaká dávka, kterou někde 

dostane. Ale: ‚To jsem si vydělal za svou práci a tohle umím!‘.“ či nabytí 

dovedností a dosaţení takové zručnosti, ţe vedoucí kavárny a pekárny upřímně 

řekne: „…on samostatně udělá támhle nějaký dorty a už je tak šikovnej, že 

pomalu, pomalu mě předčí a, a to je radost. To je radost.“
158

. 

Ale uţ jen samotný fakt, „…že to funguje“
159

 a ţe mají uţivatelé 

smysluplnou práci, jejíţ výsledky mohou vyuţít v osobním ţivotě i v ţivotě 

mezi lidmi, povaţuje vedoucí STD za úspěch. 

6.3. Zákazníci 

Protoţe jsem se ve svém výzkumu zaměřila na provozy, jejichţ výstupy kaţdý 

den hodnotí zákazníci, je potřeba zmapovat ještě jejich pohled na sluţby, které 

poskytuje kavárna a pekárna svým hostům. 

Dotázaných hostů bylo devět. Informace od nich jsem sbírala ve dvou dnech 

v prostorách kavárny. V osloveném vzorku byli pouze dva muţi – za mé 

přítomnosti přicházely do kavárny (a především se tam zdrţovaly) spíše ţeny, 

pokud přišel nějaký muţ, většinou jen něco koupil a zase odešel. V kavárně se 

vystřídala také spousta školáků. Ti se tam také většinou jen otočili. Tři z devíti 

zákazníků byli senioři, kteří s Centrem sluţeb často různými formami 

spolupracují (např. tam chodí na pěvecký sbor nebo vypomáhají při akcích 

Centra). Ti mají v kavárně schůzky minimálně tři krát týdně, se všemi se znají 

a jsou poměrně dobře zasvěceni do chodu zařízení. Ostatní dotázaní znají 

                                                 
158 Rozhovor se Zdeňkou Kašovou, vedoucí kavárny a pekárny. 
159 Rozhovor s Jakubem Dvořákem, vedoucím STD. 
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z Centra většinou pouze kavárnu. Dvě paní vědí o pravidelně pořádaných 

akcích a občas se jich zúčastní. 

Pokusím se modifikovat klasifikaci navrţenou pro rozdělení zájmů 

uţivatelů STD a aplikovat ji při popisování zájmů komunity. 

6.3.1. Zájmy 

Momentální zájmy 

Zákazníky mohou do kavárny přivádět různé podněty. Těmi nejzákladnějšími 

(momentálními zájmy) bývá potřeba utišit hlad či ţízeň, chuť na něco dobrého 

či je účelem návštěvy schůzka s někým. 

Pro kavárnu Centra sluţeb Slunce všem jsou kromě toho typickými hosty 

lidé, kteří hledají „místo k spočinutí“ při čekání na autobus. Kavárna se totiţ 

nachází u autobusového nádraţí. Tito cestující, a i další zákazníci, chtějí strávit 

čas v teple a suchu, skrýt se před rozmary nevlídného počasí, popř. se podívat 

na internet (i tuto moţnost kavárna skýtá), koupit něco dobrého svým blízkým 

(vnoučatům…) atp. 

V neposlední řadě přicházejí někteří zákazníci za účelem popovídat si 

s obsluhou. Jeden uţivatel s radostí citoval slova „seniorů-štamgastů“, kdyţ ho 

viděli za pultem: „Je tu Martin, to je dobře!“
160

 

Dlouhodobé zájmy 

Tato kategorie obsahuje nastínění cílů, jejichţ naplnění povaţují zákazníci za 

ţádoucí. I přes spokojenost zákazníků je v jejich dlouhodobém zájmu, aby 

docházelo k vylepšování poskytovaných sluţeb kavárny a pekárny. (Ovšem 

většina zákazníků si nevybavuje, co by bylo potřeba zlepšit.)  

Při svých návštěvách dávají zákazníci kavárně (ať uţ samotným jejím 

navštívením, poptávkou po produktech či slovním vyjádřením) zpětnou vazbu 

a tím vyjevují, ve kterých oblastech se kavárna a pekárna mohou (a podle nich 

                                                 
160 Výpisky z rozhovoru s uţivatelem při návštěvě kavárny a pekárny; jméno změněno. 



 

63 

mají) dále rozvíjet. Příkladů je málo, nějaké jsem však přece zaznamenala: 

Jedna paní se ptala po smaţence a říkala, ţe má ráda, kdyţ je tam hodně cibule. 

Také skupinka seniorů, se kterými jsem si povídala, po mém podnícení 

přemýšlela, co by bylo potřeba změnit, co by ještě v kavárně uvítali. Pak 

odpověděli: „Jedině snad ten jeden věšák v zimě nestačí na kabáty.“
161

 

Přeneseně lze hovořit o zájmu o rozvoj obsluhy. Ta je totiţ stěţejním 

pilířem pro poskytování sluţeb zákazníkům. Pro zákazníky je tedy ţádoucí, 

aby se obsluha učila dovednostem, jak v oblasti praktických činností, tak 

v oblasti sociálních dovedností. Jedna zákaznice při rozhovoru vyzdvihla 

moţnost lidí s MP učit se v těchto provozech dovednostem spojeným s prací 

v kavárně a pekárně, jiná paní řekla, ţe se jí líbí ta myšlenka umoţnit nácvik 

pracovních činností lidem s postiţením na těchto pozicích.
162

 v zájmu 

zákazníků je při nákupu zboţí např. dodrţování určité hygienické normy, 

u nároků na obsluhu je zásadní osvojování zásad slušného jednání, zdvořilosti 

(„…na kavárně je to o tom slušném chování – aby věděli, jak se chovat…“
163

), 

zdokonalování v komunikaci atp. 

Pracovitost a vůle uţivatelů zlepšovat se, je hybnou silou v nabývání 

nových dovedností a zvyšování jejich zručnosti. To dává zákazníkům naději na 

zkvalitňování sluţeb a produktů. 

Trvalé zájmy 

Pakliţe je někdo věrným zákazníkem, je z jeho pohledu důleţité samotné 

fungování kavárny a pekárny a je v jeho trvalém zájmu, aby provozy dále 

naplňovaly jeho zájmy v plném rozsahu. 

Cenným je pro zákazníky příjemné prostředí kavárny a vděční jsou i za 

dobré vztahy se zaměstnanci a uţivateli. (Jedna zákaznice mluvila o tom, ţe ať 
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162 Tamtéţ. 
163 Rozhovor se Zdeňkou Kašovou, vedoucí kavárny a pekárny. 
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přijde kdykoli a cítí se jakkoli, odchází vţdy s dobrou náladou.
164

) Udrţení 

tohoto klimatu a spokojenost při návštěvě kavárny zůstává bezpochyby 

v zájmu zákazníků trvale. 

Mnoho zákazníků ocenilo slušné chování obsluhy kavárny. Zdá se, ţe 

v ţivotech těchto hostů je slušné jednání zásadní hodnotou a je ţádoucí, aby 

uplatnění této hodnoty pociťovali při kaţdé návštěvě kavárny. 

6.3.2. Strategie 

Také k naplňování zájmů zákazníků vyvíjí STD rozsáhlé strategie. Pan vedoucí 

vidí rozdíl mezi postojem veřejnosti v minulosti a jejím dnešním pohledem na 

poskytování sociální sluţby: 

„Dřív si lidi kupovali výrobky vyrobené lidmi s postižením, protože to byly 

výrobky lidí s postižením. Dneska, dneska už si lidi nekoupí výrobek proto, že je 

to výrobek lidí s postižením, nebo možná někdo jó, ale… i v těch výrobcích… - 

hledají tu kvalitu.“
165

 

Z toho pak vycházejí také strategie, které dílna uplatňuje při nabízení svých 

produktů. Ty budou opět rozčleněny podle kategorií zájmů. 

Reakce na momentální zájmy 

Uţ jen faktem, ţe v pekárně začíná práce v 6:00 ráno a kavárna otevírá v 7:00, 

jsou zohledněny momentální zájmy zákazníků, kteří ráno přijíţdějí do Unhoště 

a chtějí si koupit něco k snídani, svačině (často školáci z okolních vesnic) či si 

dát po ránu kávu. Jen díky brzkému začátku a pracovitosti můţe pracovní tým 

zvládnout první příliv lačných zákazníků. 

Samotná pozice – sídlo u autobusového nádraţí – napomáhá návštěvnosti 

kavárny jak v ranních hodinách, kdy někteří lidé přijíţdějí do Unhoště za prací 

či do školy a jiní zase za prací nebo do školních lavic z Unhoště odjíţdějí, tak 

v odpoledních hodinách, kdy výdělečně činní přijdou do kavárny příjemně 

                                                 
164 Výpisky z rozhovoru se zákaznicí při návštěvě kavárny a pekárny. 
165 Rozhovor s Jakubem Dvořákem, vedoucím STD. 
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strávit prodlevu před příjezdem autobusu a školáci si přijdou koupit čokoládu 

či brambůrky nebo podívat se na internet.
166

 

„A my od začátku máme otevřeno v podstatě jenom takhle přes den – že 

večer ne – takže lidi, který večer chtějí si někam zajít na víno, na kafe, tak spíš 

jdou do nějaký hospody…“
167

 

Reakce na dlouhodobé zájmy 

Strategií naplňování dlouhodobých zájmů je především utváření „nabídky šité 

na míru“, tedy, sledování odezvy zákazníků a provádění změn, které vyhovují 

poptávce: „…řeší tady prostě co lidi kupují, co si nekupují, na co se 

ptají…“
168

. 

Dříve byla nabídka produktů spíš tradiční a poměrně ustálená, v posledních 

třech letech se snaţí vedoucí kavárny a pekárny zařazovat do prodeje kaţdý 

týden alespoň jednu novinku. 

„…sortiment se absolutně změnil. (…) A ta tržba taky stoupla… (…) 

A co jste zavedli nově? 

Nó, třeba ty cheesecaky, ovocný dorty (…) – to je týden třeba od týdne – 

vždycky se snažíme…“
169

 

Zachovávání tradice je však také ţádoucí: „Oni když tady neuvidí 

šlehačkovou roládu, tak budou z toho strašně naštvaný a řeknou si ‚Vono to 

tady stojí za…‘“. Tradiční sortiment je ţádoucí spíše pro starousedlíky. Unhošť 

se ale rozrůstá o novostavby, do kterých se stěhují mladí lidé. „Těm už 

nevyhovujou těžký máslový krémy a rakvička se šlehačkou (…) musíme se 

hýbat podle nějaký poptávky, aby to šlo.“
170

 

                                                 
166 Výpisky z rozhovorů při návštěvě kavárny a pekárny. 
167 Rozhovor s Jakubem Dvořákem, vedoucím STD. 
168 Tamtéţ. 
169 Rozhovor se Zdeňkou Kašovou, vedoucí kavárny a pekárny. 
170 Tamtéţ. 
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Nabídku se snaţí také měnit sezónně. Před Vánoci se prodávají vánočky a 

cukroví
171

 a „…teď bude léto, tak zmrlinový poháry, nějaký ty džusy…“
172

. 

V kavárně a pekárně se snaţí zohlednit i specifické stravovací nároky 

zákazníků. Snaţili se např. zavést diapečivo, to se ovšem příliš neujalo. 

„…máme akorát, když chce někdo, to diasladidlo do kafe.“
173

 

Přesto se po tomto sortimentu lidé občas ptají, a tak paní vedoucí plánuje, ţe 

by opět něco (třeba trvanlivější pečivo) nabízeli. 

STD pruţně reaguje na zkušenosti. Strategie se řídí jak neúspěchem: „…to 

jsme zkoušeli i v sobotu prodávat – to jsme pak úplně zrušili, protože v sobotu 

nechodili lidi…“
174

, tak úspěchem: „Když jsme začali dělat nějaký svačiny, 

který si ty děcka [berou] do školy, tak v tu chvíli sem začali třeba chodit 

víc…“
175

. 

Zaměstnankyně kavárny mluvila také o výhodě venkovního prostoru, který 

je v Unhošti jedinečný, nebo o umístění kavárny vedle lékárny a sídla lékařů. 

Oslovená zákaznice ocenila také výzdobu kavárny a téměř všichni mluvili a 

oblibě zákusků. Ceněno je také vyuţití křepelčích vajíček z hospodářství STD 

pro přípravu obloţených chlebíčků.
176

 

                                                 
171

 Slunce svítí všem: Vánoční trhy pro Slunce s Divadlem Bez zábradlí, [online], 

dostupné z: http://www.slunce.info/index.php?option=com_content&view=article&id=679:

vanocni-trhy-pro-slunce-s-divadlem-bez-zabradli&catid=37:clanky. 
172 Rozhovor se Zdeňkou Kašovou, vedoucí kavárny a pekárny. 
173 Tamtéţ. 
174 Rozhovor s Jakubem Dvořákem, vedoucím STD. 
175 Tamtéţ. 
176 Výpisky z rozhovorů se zákazníky a se zaměstnankyní kavárny. 
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Reakce na trvalé zájmy 

STD se snaţí nezrazovat jistotu zákazníků, ţe bude mít kavárna otevřeno ve 

dnech, kdy to očekávají, tedy např. i v době letních prázdnin
177

 nebo na Zelený 

čtvrtek a Velký pátek
178

, ani jistotu, ţe bude mít ţádaný sortiment. 

Pravidelné udrţování čistoty a estetického vzhledu kavárny patří 

k samozřejmým činnostem pracovního kolektivu, stejně jako učení sociálním 

dovednostem je kaţdodenní náplní činností zaměstnanců. Příjemnou atmosféru 

zajišťují zaměstnanci svým vlídným přístupem a ohleduplností k uţivatelům i 

k zákazníkům, coţ přeneseně způsobuje obdobné jednání ze strany uţivatelů – 

a zákazníků rovněţ. 

6.3.3. Přínos 

Mnohé z předchozího vypovídá o přínosech provozů kavárny a pekárny pro 

zákazníky. 

Přínosy z hlediska momentálních zájmů 

Strategií STD a zároveň přínosem pro zákazníky je zmiňovaná moţnost 

spolehnout se, ţe kavárna bude mít otevřeno v uvedené dny a časy, a ţe její 

nabídka bude zahrnovat minimálně ty produkty, po kterých bývá nejčastěji 

poptávka. 

Taktéţ je téměř pravidlem, ţe v otevírací době nalezne zákazník v kavárně 

milou a ochotnou obsluhu a bude se moct skrýt před nepřízní počasí. 

Přínosy z hlediska dlouhodobých zájmů 

Kavárna a pekárna se velmi snaţí zařídit se podle odezvy zákazníků, a tak 

mohou zákazníci očekávat, ţe nabídka uspokojí jejich poptávku. Úsilím 

                                                 
177 Slunce svítí všem: Léto v Centru služeb Slunce všem, [online], dostupné z: 
http://www.slunce.info/index.php?option=com_content&view=article&id=285&catid=49:a
rchiv&Itemid=115. 
178 Nezaznamenaná informace získaná od zaměstnanců STD. 
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zaměstnanců či samotných uţivatelů o nabytí dovedností sleduje zájmy 

zákazníků o poskytnutí ţádaného výběru a kvalitních sluţeb a produktů. 

Přínosy z hlediska trvalých zájmů 

Trvalým přínosem je příjemné prostředí kavárny, vstřícné jednání obsluhy i 

moţnost vybrat si z rozmanitého sortimentu oblíbených zákusků a občerstvení 

za přívětivé ceny. Zákazníci se také mohou denně setkávat s obsluhou, kterou 

rádi v kavárně navštěvují. 

6.4. Zaměření STD na uživatele a na zákazníky 

6.4.1. Strategie „vyrovnávání hladin“ 

Polemik o střetech zájmů uţivatelových a zákazníkových jiţ bylo několik 

nakousnuto, nicméně strategie, kterými STD tento problém řeší, byly zatím 

poněkud opomíjeny. Teď přichází řada na zmínku o nich. Časová klasifikace 

zde pozbývá smysl, protoţe v tomto případě sebou navzájem prostupují zájmy 

z různých časových sekvencí. 

Jedním z příkladů situace střetu zájmů uţivatelových a zákazníkových, 

jejichţ jakýmsi „mediátorem“ se stává zaměstnanec, je následující případ. Po 

zadání úkolu se čas od času stane, ţe uţivatel začne protestovat a nechce ho 

splnit. V dlouhodobém zájmu uţivatele je učit se dodrţovat pravidla a 

v provozu se učit novým dovednostem. V zájmu zákazníků je dobrá kvalita 

produktů a v zájmu STD poskytovat sluţbu efektivně – aby docházelo jak 

k pokrokům uţivatelů, tak k výsledkům, které můţe dílna nabídnout. Protoţe 

základ úspěchu sociálně pracovní terapie spočívá v motivovanosti k práci, jeví 

se jako ţádoucí neodradit uţivatele a nepoţadovat tedy splnění úkolu. Na 

druhou stranu, přílišné ústupky motivovanost nepodněcují a současně bortí 

disciplinovanost, která je pro zdařilý výsledek také velmi důleţitá. V takovém 

případě jde o individuální zváţení situace, posouzení, zda momentální zájem 

uţivatele má být respektován nebo si můţe zaměstnanec v konkrétním případě 
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dovolit stát si za svým. Pokud je uţivatel příliš rozrušený a zdá se, ţe v dané 

situaci po něm nelze vyţadovat zadaný úkol, zaměstnanci z něj sleví nebo jeho 

splnění odloţí: „…někdy jsou v takovym stavu, že je nutit nejde…“
179

, „…tohle 

teď po tomhle nemůžu chtít – ale za hodinu – on se z toho vybrblá, přijde a 

bude to dobrý.“
180

 v zásadě ale zaměstnanci kladou důraz na to, aby byly 

zadané úkoly naplňovány. 

U strategií naplňování dlouhodobých zájmů uţivatelů jsem uvedla, ţe při 

velké vůli, cílevědomosti a ochotě pracovat „naplno“ se dá dosáhnout velmi 

mnoho – výjimky ale potvrzují pravidlo: Někteří uţivatelé totiţ, vzdor svému 

trvalému zájmu, nemohou z hygienických důvodů, jejichţ dodrţování je 

v zájmu zákazníků, pracovat s potravinami, a tedy ani vykonávat práci 

v kavárně a pekárně. Těm se snaţí v provozech nabídnout alespoň minimální 

kompenzaci: „…aspoň třeba pomáhá ráno s nábytkem, což kavárně pomůže a 

jemu to udělá radost.“
181

 

Zákazníkovi udělá pro změnu radost pestrost nabídky a kvalita produktů. 

Zaměstnanci a uţivatelé dbají kromě toho na nácvik činností. Ten je, ostatně, 

z dlouhodobého hlediska poskytování kvality a pestrosti nabídky, také důleţitý. 

Práce v provozech je zaměřena tak, aby si uţivatelé osvojovali dovednosti 

zúročitelné při plnění zájmů zákazníků: „…učíme ty uživatele, aby plnili tu 

poptávku.“
182

. Má-li se ale produkt prodat, ne vţdy lze kaţdou činnost svěřit 

kaţdému uţivateli: „…nemůžu je prostě ke všemu pustit, protože – musí to 

nějak vypadat, když to chceme prodávat…“
183

 Paní vedoucí na sebe 

většinou bere úlohu zdobení dortů. Nepopírá ale, ţe někteří pracovití uţivatelé 

se dokáţí vypracovat na takovou úroveň, ţe zvládají právě i dorty kompletně 

samostatně. Kdyţ je čas a vytipuje si někoho, koho by mohla přiučit něco 

                                                 
179 Rozhovor s Jakubem Dvořákem, vedoucím STD. 
180 Rozhovor se Zdeňkou Kašovou, vedoucí kavárny a pekárny. 
181 Tamtéţ. 
182 Rozhovor s Jakubem Dvořákem, vedoucím STD. 
183 Rozhovor se Zdeňkou Kašovou, vedoucí kavárny a pekárny. 
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nového, vezme si ho k sobě a s instrukcemi společně produkt zhotoví
184

. Někdy 

je ţádoucí sortiment trochu přizpůsobit potřebám nácviku a kvalita výrobku 

můţe být výsledně niţší neţ v jiných pekárnách/cukrárnách. „A to vyvažujeme 

třeba cenou…“
185

, kterou si zákazníci chválí.
186

 

6.4.2. Přínosy 

Přínosy kavárny a pekárny výstiţně popsala v rozhovoru do rádia paní 

ředitelka Centra sluţeb: „Mně se líbí, že do Kavárny Slunce chodí lidi 

z Unhoště, že je tam takové komunitní centrum – že si tam zahrádkáři dělají 

různá setkání, nebo Baráčníci a Červený Kříž – že to zkrátka žije, že to není 

taková organizace, do které by nikdo nevstoupil, že bychom byli někde odděleni 

– to je jako pro mě asi to nejúžasnější – že se to všecko takhle propojuje…“
187

 

A jinou důleţitou charakteristiku vylíčil pan vedoucí: „…třeba ten servis 

není úplně stoprocentní, špičkovej, ale zase ti naši klienti i zaměstnanci, a 

možná i díky tomu, že to většinou nejsou, no většinou, v podstatě nikdo z nás 

tady není profesionál třeba v gastro-službách, tak oni zase dělají perfektní 

atmosféru.“
188

 Toho si váţí mnoho zákazníků. Jedna uţivatelka kavárny 

vyjádřila, ţe se to projevuje i tím, ţe „třeba jsme si tady vypěstovali stálý 

zákazníky, i některý jsou – do dneška jsme třeba zůstali kamarádi…“
189

 

6.5. Zaměření STD na místní komunitu 

Význam kavárny a pekárny oceňují z obyvatelstva lokality nejvíce 

pravděpodobně její zákazníci, přeneseně je ale fungování těchto provozů 

prospěšné i pro celou místní komunitu. Neţ popíšu zájmy místní komunity 

                                                 
184 Rozhovor se Zdeňkou Kašovou, vedoucí kavárny a pekárny. 
185 Rozhovor s Jakubem Dvořákem, vedoucím STD. 
186 Výpisky z rozhovorů při návštěvě kavárny a pekárny. 
187 Přepis rozhlasového rozhovoru s ředitelkou Centra sluţeb „Slunce všem“ ([online], 
dostupné z: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2920501). 
188 Rozhovor s Jakubem Dvořákem, vedoucím STD. 
189 Uţivatelka v kavárně pro televizní pořad „Magazín klíč“ ([online], dostupné z: 
http://www.slunce.info/index.php?option=com_content&view=article&id=566:ceska-
televize-magazin-klic&catid=41:video&Itemid=85). 
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nahlíţené z perspektivy činností STD, načrtnu příleţitosti setkávání obyvatel 

místní komunity s uţivateli STD. 

Provozy kavárna a pekárna nejsou zdaleka jediným místem, kde se mohou 

setkat uţivatelé STD s obyvateli lokality. Mohou se s nimi samozřejmě 

náhodně potkat kdekoli v okolí nebo na nějaké akci. Na akci, na kterou přijdou 

oba v pozici návštěvníků, nebo na akci, na níţ má stánek Centrum sluţeb 

Slunce všem nebo kterou Centrum sluţeb přímo organizuje a na jejíţ realizaci 

se daný uţivatel nějak podílí. Mohou se setkat také na akci, na níţ byli 

uţivatelé pozváni nějakou firmou či organizací, aby zprostředkovali sluţby 

cateringu. 

Všechny tyto varianty setkání jsou v průběhu roku vícekrát realizovány. 

Dříve uplatněná kategorizace se v této kapitole ukazuje víceméně jako 

bezpředmětná, neboť do všech kategorií spadá v podstatě tentýţ pojem: 

integrace. Ta se občas projevuje v roli momentálního zájmu (např. přání člena 

majority, aby aktuální setkání s člověkem s MP bylo oboustranně příjemné a 

bezkonfliktní), kromě toho je důleţité o její naplňování dlouhodobě usilovat a 

její ideál je trvalý. 

6.5.1. Integrace 

Momentální výzvou, a zároveň i dlouhodobým a trvalým zájmem ţivota 

v lokalitě Unhošťska je integrace lidí s MP do místní majoritní komunity. Tito 

lidé se i díky této skutečnosti běţně pohybují na všech veřejných 

prostranstvích, ve všech veřejných prostorách. Maloměstské obyvatelstvo dříve 

nebylo zvyklé na lidi s postiţením. Ti byli zavření v ústavech a s veřejností se 

prakticky nestýkali. Někteří lidé ani nevěděli, ţe nějací handicapovaní vůbec 

existují.
190

 

                                                 
190 Výpisky z krátkého rozhovoru se zaměstnancem Centra, který stál u jeho zrodu. 
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Z pohlíţené perspektivy integrace, je trvalým zájmem komunity vzájemně 

respektující a přijímající souţití majority s minoritou, v němţ kaţdý nachází 

své vyhovující místo. 

Dlouhodobě úsilí o integraci můţe být zprostředkováno třeba právě sociálně 

terapeutickými činnostmi provozovanými v kavárně a pekárně Centra sluţeb 

Slunce všem. 

Přiblíţení uţivatelů běţnému způsobu ţivota, a tím i vzájemnému souţití 

s majoritou, je společným cílem celého Centra sluţeb Slunce všem. 

„My chceme, aby ti naši klienti byli co nejvíce zapojení do toho běžného, 

normálního způsobu života. Takže pro nás je důležité, aby ta veřejnost, aby lidi 

tady v Unhošti a všude jinde, aby je vnímali a brali jako součást té 

komunity.“
191

 

Co pro naplnění integračního a participačního cíle můţe udělat konkrétně 

kavárna a pekárna? 

6.5.2. Strategie – Vytváření podmínek pro participaci 

Integrace do pracovního procesu 

Součástí integrace do společnosti by měla být i integrace do pracovního 

procesu. Získání pracovní pozice na otevřeném trhu práce je u lidí s MP 

poměrně nesnadné. („…osoby s mentálním postižením (…) se s uplatněním na 

trhu práce setkávají s největšími problémy.“
192

) Cesta je dlouhá a náročná, 

avšak v případě, ţe je člověk zařaditelný do sluţby STD, je velice 

pravděpodobné, ţe za jistých podmínek šanci na takové uplatnění má. Vedoucí 

pekárny a kavárny říká, ţe k naplnění ţádaných cílů, v tomto případě tedy ve 

vytrvalém a cílevědomém směřování k uplatnění na otevřeném trhu práce, je 

zapotřebí především vůle, zápal, neustálá snaha a pracovitost. Nepopírá, ţe 

nutné jsou i určité vlohy pro zvládnutí práce, ale jejich součinnost v procesu 

                                                 
191 Rozhovor s Jakubem Dvořákem, vedoucím STD. 
192 Krejčířová, Profesní příprava a pracovní uplatnění osob s mentálním postižením, 25. 
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nabývání dovedností povaţuje za minimální. Zásadní roli podle ní sehrává 

jejich silná vůle a neustálá motivovanost, která je pohání vpřed. 

Jistou roli hraje i nastavení společnosti, konkrétně pracovního trhu: „Trh 

práce požaduje vzdělanou a připravenou pracovní sílu.“
193

 Jednou z moţností, 

jak docílit přípravy, je práce v STD. K upevnění pracovních návyků a 

dovedností pak slouţí pracovní terapie poskytovaná v rámci podporovaného 

zaměstnávání. Obě moţnosti uţivatelé kavárny a pekárny mají, a přestoţe se 

doposud nestává, ţe by se někdo po absolvování zmíněných pracovně 

terapeutických programů v unhoštské kavárně či pekárně octl na otevřeném 

trhu práce, uplatnění na chráněném trhu je poměrně časté. Nejčastější variantou 

je vyuţívání podporovaného zaměstnávání přímo v Centru sluţeb Slunce všem, 

dalším příkladem (uplatnění jednotlivců) jsou uţivatelé, kteří odejdou pracovat 

do jiného zařízení. „Většinou třeba do nějaké chráněné dílny.“
194

 Pan vedoucí 

ještě mluvil o uţivatelce, která „…pracuje u nás na Pekárně a ona má 

vystudovanou střední školu, nějaký pečovatelství. Takže ta k tomu má i 

vzdělání.“
195

. Míní tím, ţe by se jí mohlo podařit najít uplatnění např. jako 

pracovnici v sociálních sluţbách. U získání zaměstnání v oblasti gastronomie 

jsou zaměstnanci STD skeptičtí: „Jakože by někdo odešel dělat do hospody, to 

né…“
196

, ale u několika potenciál na takové uplatnění vidí: „…vím o těch dvou, 

že jsou hodně pracovitý a šikovný, (…) určitě si myslím, že by se v něčem chytli 

– v nějaký pekárně nebo v něčem takovémhle…“
197

. 

Ţivot v majoritní společnosti, do kterého je ţádoucí uţivatele STD 

integrovat, někdy s sebou nese i mnohá úskalí. Zaměstnanci uvádějí jakési 

přizpůsobení pracovních podmínek, které se projevuje např. tím, ţe „…si 

můžou dovolit dělat chyby, což by jim jinde asi moc netrpěli, a zároveň – 

                                                 
193 Krejčířová, Profesní příprava a pracovní uplatnění osob s mentálním postižením, 26. 
194 Rozhovor s Jakubem Dvořákem, vedoucím STD. 
195 Tamtéţ. 
196 Tamtéţ. 
197 Rozhovor se Zdeňkou Kašovou, vedoucí kavárny a pekárny. 
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protože nejsme – ten náš primární cíl tady není zisk a není ten business
198

, tak 

si můžou ty zaměstnanci i ty ostatní zaměstnance (v programu PZ, H. E.) nebo 

klienty dovolit i učit.“
199

 a jejich práce je často a upřímně reflektována: „Když 

se jim něco povede – i když se jim nepovede teda, tak to taky umim říct – ale 

když se jim něco povede, tak je chválím.“
200

. 

Při hledání uplatnění na otevřeném trhu práce se kromě toho vedoucímu 

STD jeví jako riziko, ţe se uţivateli nepovede zapadnout do „party“, najít 

místo v pracovním kolektivu. Nedávno je kontaktovala jedna místní továrna, 

která uvaţuje o navázání spolupráce s STD. Právě na jejím příkladu projevil 

pan vedoucí své obavy. Zároveň ale přiznává radost ze zájmu firem, který 

v poslední době stoupá.
201

 

I přes vyřčené obavy a vysvětlení úskalí zařazení uţivatelů na otevřený trh 

práce se v provozech kavárna a pekárna snaţí zvyšovat šance na úspěch jak na 

otevřeném trhu práce, tak na zařazení uţivatelů do společnosti, na umoţnění ţít 

co nejběţnějším způsobem ţivota. Zájmem STD je rozsáhlé osvětové 

působení. A nezůstává jen u zájmu. Pro informování místní komunity i širšího 

okruhu veřejnosti podniká mnoho kroků. 

Osvěta: 

o Catering a akce 

Snahou o změnu postojů je např. provozování cateringových sluţeb různým 

firmám a organizacím. Na pozvání jezdí uţivatelé a zaměstnanci kavárny a 

pekárny na rauty či na různé akce, na které připravují pohoštění, obsluhují při 

                                                 
198 Viz např. Průša (Ekonomie sociálních služeb, 21): „…i při poskytování sociálních služeb 
lze dosahovat zisku, tedy podnikat. Podnikat totiž znamená organizovat službu, a to je 
v sociální oblasti vždy přínosné.“ 
199 Rozhovor s Jakubem Dvořákem, vedoucím STD. 
200 Rozhovor se Zdeňkou Kašovou, vedoucí kavárny a pekárny. 
201 Rozhovor s Jakubem Dvořákem, vedoucím STD. 
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nich a na ţádost i připravují výzdobu a vozí s sebou vlastní nádobí.
202

 Catering 

příliš nepropagují, spíše je oslovují lidé, kteří je odněkud znají nebo dostali 

doporučení. Poskytují sluţbu, která „…není tak perfektní, jako když jí budou 

dělat vyučení číšníci – tak potom ty ceny teda jsou nižší. A samozřejmě i 

spousta těch našich zákazníků si to objedná proto, že vědí, že tím podporují 

dobrou věc, ale neobjednali by si to, kdyby ty výrobky nebyly prostě dobrý, na 

úrovni.“
203

 

Centrum sluţeb pořádá přes rok mnoho akcí a podílí se na akcích, které 

pořádá město Unhošť či okolní obce. Podílí se většinou především prodejem 

rukodělných výrobků a produktů pekárny (popř. i kavárny). Tradiční akcí je 

např. „Pečení pro dobrou věc“, které se koná jednou za měsíc před Centrem 

sluţeb v Unhošti. Výdělek z tohoto prodeje produktů z pekárny putuje do 

nadačního fondu „Slunce pro všechny“, zřízeného za účelem financování 

sociálních sluţeb Centra sluţeb Slunce všem, soukromých škol „Slunce“ i 

projektů některých neziskových organizací v ČR formou poskytnutí grantu. Do 

fondu se kromě jiného ukládají i výtěţky z různých koncertů apod. Centrum 

sluţeb tak přeneseně můţe finančně podpořit i jiné.
204

 

Při některých akcích (např. právě při „Pečení pro dobrou věc“ či při prodeji 

na Farmářských trzích v Unhošti, kde má Centrum sluţeb někdy svůj stánek) 

občas pomáhají věrní zákazníci kavárny (tzv. „štamgasti“). Svou výpomocí 

vyjadřují vstřícný postoj k Centru, a protoţe se většinou v této lokalitě lidé 

poměrně dobře znají, šíří tak tito dobrovolníci v komunitě dobrou pověst 

Centra.
205

 

Lidé z Unhoště, kteří navštěvují Kavárnu, mívají často také zájem 

o Centrum. Například nosí oblečení na Bazar šatstva: „Takže lidi přinesou 

                                                 
202 Slunce svítí všem: Catering, [online], dostupné z: http://www.slunce.info/index.php?opti
on=com_content&view=article&id=207&Itemid=113. 
203 Rozhovor s Jakubem Dvořákem, vedoucím STD. 
204 Tamtéţ. 
205 Tamtéţ. 
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oblečení a to, co si mezi sebou Unhošťáci nakoupí, tak to se nakoupí a zbytek 

se dává charitě.“
206

. Zaměstnankyně kavárny si vzpomíná, jak jeden senior 

přinesl v létě jablka, kterých se mu hojně urodilo a která mohla být zpracována 

v Pekárně.
207

 

S šířením osvěty pomáhají i známé osobnosti. Ptala jsem se pana vedoucího 

na motivace pro poţádání slavných o spolupráci, odpověď zněla: „…ve chvíli, 

kdy nám důvěřuje (…) někdo v uvozovkách slavnej (…), tak tím ukazuje těm 

všem okolo – ‚Hele, já tady týhle neziskovce důvěřuju, takže jí můžete 

důvěřovat taky.‘“
208

. 

o Role obcí 

Výhodná je pro Centrum také podpora, které se mu dostává od obcí, v nichţ se 

nachází některá z poskytovaných sluţeb. „…je pro nás důležité, že jsme často 

v budovách, které patří obcím nebo městu.“
209

 

Spolupráci obcí či kraje s Centrem sluţeb moţná umocňuje fakt, ţe místní 

vlivní političtí činitelé oceňují jeho práci: „Pozvání na naši akci přijal 

Bc. Zdeněk Syblík - náměstek středočeského hejtmana pro oblast sociálních 

věcí. (…) Potěšilo nás vyjádření, že se mu v našem zařízení líbí, kladně ocenil 

naši práci a podotkl, že měřítkem hodnocení je spokojenost klientů a zájem 

veřejnosti o naší činnost.“
210

. 

6.5.3. Přínos pro komunitu 

Rozmanitými způsoby osvětové činnosti poukazuje Centrum (významně 

právě prostřednictvím provozů kavárna a pekárna) na moţnosti, dovednosti a 

potenciál lidí s MP. Tím navozuje v místní komunitě klima otevřenosti pro 

                                                 
206 Rozhovor s Jakubem Dvořákem, vedoucím STD. 
207 Výpisky z rozhovoru se zaměstnankyní kavárny. 
208 Rozhovor s Jakubem Dvořákem, vedoucím STD. 
209 Tamtéţ. 
210 Slunce svítí všem: Jarmark rukodělných výrobků, [online], dostupné z: 
http://www.slunce.info/index.php?option=com_content&view=article&id=618:jarmark-
rukodelnych-vyrobku&catid=37:clanky. 
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spolupráci s uţivateli. Obyvatelé se méně obávají kontaktu s nimi, ztrácejí 

ostych při oslovení, nabývají zkušeností i odvahy jednat s nimi na veřejnosti, 

častým kontaktem získávají nové dovednosti v jednání s těmito lidmi a v tomto 

jednání se zároveň stávají suverénnějšími: „…nedělají z toho třeba nějaký 

scény, které by mohli…“
211

. Zvyšuje se také míra nabídek spolupráce či 

dokonce uplatnění. Pan vedoucí STD k tomu dodává: „Myslím, že to město 

obecně se stalo víc tolerantním.“
212

 To, co lze na kontaktu s lidmi s MP 

vyzvednout nejvíc, vyjádřil hezky pan vedoucí: „…třeba ten servis není úplně 

stoprocentní, špičkovej, ale zase ti naši klienti i zaměstnanci (…) dělají 

perfektní atmosféru.“
213

 

 

7. Diskuze 

S přihlédnutím k tomu, jakého rozsahu má být bakalářská práce, jak obšírná 

je tématika, kterou jsem se rozhodla zpracovávat, a k tomu, ţe kvalitativní 

studie by měla umoţnit hluboký vhled do určitého výseku tématu, a ne pouze 

naznačit povšechná konstatování potvrzující či vyvracející nějakou hypotézu, 

vrhla jsem se na poměrně tenký led. Kromě toho jsem si vybrala sociální 

sluţbu, o které jsem do té doby měla minimální povědomí a znala jsem tak 

nanejvýš její právní úpravu a zhruba měla povědomí o účelu, za jakým je 

poskytována. 

Při shánění literatury přímo o sociálně terapeutických dílnách jsem trochu 

pohořela. Po dlouhém hledání se mi podařilo najít několik bakalářských a 

diplomových prací o sociálně terapeutických dílnách, ve kterých jsem nalezla 

podrobnější popisy několika konkrétních STD a mohla jsem si utvořit 

celistvější představy o této sociální sluţbě. Práci, která by zpracovávala 

                                                 
211 Rozhovor s Jakubem Dvořákem, vedoucím STD. 
212 Tamtéţ. 
213 Tamtéţ. 



 

78 

podobné téma jako já, jsem nenašla – nejblíţe mu byla témata zabývající se 

moţnostmi zaměstnávání lidí s (mentálním) postiţením, která někdy 

obsahovala zmínky o STD, popř. jsem nacházela práce týkající se začlenění 

lidí s (mentálním) postiţením do většinové společnosti. Častokrát však v těchto 

pracích nebyly ţádné informace o STD. 

Webové strany jednotlivých dílen většinou neposkytovaly o mnoho více 

informací, neţ zákon, ale skýtaly ukázku rozmanité škály činností. Neţ jsem se 

vydala s výzkumnou částí práce „do terénu“, oslovila jsem některé STD, 

u nichţ jsem si předem prohlédla jejich internetové stránky, a zjišťovala jsem, 

zda jiţ někdo přede mnou zkoumal vliv činností sociálně pracovní terapie na 

participaci uţivatelů na ţivotě obce (v níţ se dílna nachází). Zajímavou 

odpovědí byla např. informace o jiné cvičné pekárně, neţ je ta unhošťská: STD 

produkující pekařské výrobky a zásobující místní i okolní obce
214

. 

Prostřednictvím toho se někdy jejich uţivatelé dostávají k aktivitám obce (jako 

jsou plesy apod.). Rozdíl oproti STD v Unhošti je, ţe STD Centra sluţeb 

Slunce všem prodává produkty pekárny v kavárně, s níţ je místně i provozně 

propojena a pokud se produkty dostanou mimo kavárnu, pak při pořádání 

různých akcí. Více jsem ale o druhé pekárně, bohuţel, nezjistila. 

Pokladnicí informací, nápadů i příkladů „dobré praxe“ se mi staly různé 

německé terapeutické dílny pro lidi s postiţením. Sluţba je tam zaběhnutější 

neţ v ČR a lépe se tam daří dosáhnout tranzitního charakteru sociálně pracovní 

terapie. 

V Unhošti se sice uţivatelé prozatím neuplatňují na otevřeném trhu práce, 

ale někteří z nich jsou výdělečně činní díky podporovanému zaměstnání. To 

můţe být jistým zkreslením v mé studii. Sice okamţik přechodu z STD do PZ 

není v Centru sluţeb jasně definován (např. nabytím určité dovednosti), ale aby 

                                                 
214 Pferda: Tréninková pekárna, [online], dostupné z: http://pferda.ngs.cz/o-pekarne.html. 
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uţivatel dosáhl pozice pracovníka v programu PZ, musí se osvědčit v STD. 

Postup do PZ tak značí úspěch sociálně pracovní terapie. 

Pro provedenou studii je velmi typická kultura maloměsta. V prostředí 

velkoměsta by pravděpodobně přinesla úplně jiné výsledky nebo by byla v této 

podobě nerealizovatelná. 

Výsledky mohou být také ovlivněné tím, ţe STD je umístěna v Centru, které 

obsahuje celý komplex (nejen sociálních) sluţeb. Kupříkladu zmíněný fakt, ţe 

Unhošť je tolerantní k lidem s postiţením, nemusí být připisován pouze 

kavárně a pekárně, nýbrţ je podmíněn i umístěním soukromých speciálních 

škol v lokalitě a dalšími poskytovanými sociálními sluţbami. 

Dílna Centra sluţeb poskytuje i další velmi pozoruhodné činnosti. Za 

prozkoumání by stály např. zahradnické sluţby, při jejichţ realizaci se 

uţivatelé starají mj. i o městskou zeleň, údrţba veřejného WC, které je díky 

strategické pozici u autobusového nádraţí hojně vyuţívané, nebo Pečovatelská 

sluţba, jakoţto ambulantní sluţba, při níţ se někteří uţivatelé STD účastní 

rozvozu obědů v Unhošti a okolí. Je velmi obtíţné obhájit poskytování sociální 

sluţby uţivatelem jiné sluţby – zákon to v podstatě neumoţňuje a Centrum se 

pohybuje tak říkajíc na hraně zákona. Neformálně je však tato součinnost 

osvědčená a dlouhodobě funkční a její vznik se datuje daleko před vznik 

zákona o sociálních sluţbách (tehdy nebyl s poskytováním ţádný problém). 

 Vyvinutí teorie naplňování zájmů v čase bylo také velmi troufalé. Způsobů, 

jak předloţit výsledky šetření je ale mnoho a vzhledem k tomu, ţe drţet se 

určité struktury je jak pro čtenáře, tak pro tvůrce textu ţádoucí, zvolila jsem 

tento způsob prezentace dat. 
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Závěr 

Ve své bakalářské práci na téma „Propojení práce sociálně terapeutických 

dílen s naplněním zájmů společnosti“ jsem se pokusila nejprve teoreticky 

odůvodnit, proč je prospěšné, aby činnosti prováděné lidmi s mentálním 

postiţením v rámci sociálně pracovní terapie byly koordinovány se zájmy 

většinové společnosti. Výhodu zaměření činností sociálně pracovní terapie 

dvojím směrem (na uţivatele i na lidi v okolí) jsem spatřovala v usnadnění 

dosaţení integrace uţivatelů do společnosti. Kdyţ totiţ budou dílnou 

zmapovány a uţivateli naplňovány zájmy společnosti, budou uţivatelé 

vítanými členy majoritní společnosti. Tím jsem zároveň potvrdila, ţe činnosti 

sociálně pracovní terapie zaměřené na naplňování zájmů společnosti skutečně 

mohou úspěšně ovlivňovat proces integrace lidí s MP do společnosti. 

Dále jsem si v úvodu vytkla cíl pro výzkumnou část, který zněl: popsat 

přínosy vybraných činností sociálně pracovní terapie STD Slunce všem pro její 

uţivatele i pro lidi ţijící v dané lokalitě, a sledovat především přínosy pro 

participaci uţivatelů na ţivotě obce, resp. lokality. Pro usnadnění prezentace 

dat, jsem je poskládala do profilu, který rozděloval zájmy momentální, 

dlouhodobé a trvalé. Do těchto kategorií byly rozděleny i různé strategie, 

kterými STD jednotlivé zájmy naplňuje a bylo jich uţito i při vyjevování 

přínosů činností sociálně pracovní terapie pro uţivatele a zákazníky. Přínosy 

provozů lze najít jak v naplňování mnohých momentálních, dlouhodobých i 

trvalých zájmů uţivatelů a zákazníků, tak v dlouhodobé snaze o udrţení jiţ 

nabytých ţádoucích přínosů a o dosaţení těch, které se, na základě reflexe 

současného stavu, ţádoucími jeví. 

Souhrnně lze říci, ţe díky zdařilým a stále pokračujícím snahám 

zaměstnanců o ohleduplný a respektující přístup k individuálním zájmům 

uţivatelů, přizpůsobení pracovních podmínek a navození příjemné, odlehčené a 



 

81 

přátelské atmosféry v provozech, oceňování a zvyšování sebevědomí uţivatelů 

a zároveň kladení přiměřených nároků, díky důrazu na dodrţování pravidel, 

která kromě zajišťování větší disciplinovanosti uţivatelů působí příznivě také 

na vytvoření potřebného řádu a vyjasnění poţadavků, dochází k nabývání 

nových dovedností a k získání ţádaného smysluplného uplatnění uţivatelů. 

Tím je vlivem sociálně pracovní terapie dosaţeno seberealizace uţivatelů. 

Díky hojné návštěvnosti kavárny, zájmu zákazníků o produkty pekárny i 

kavárny a jejich spokojenosti s provozovanými sluţbami i ochotou STD plnit 

jejich individuální zájmy a plánovat poskytování sluţeb na základě jejich 

odezvy, díky neměnné otevírací době, na kterou jsou zákazníci zvyklí a mohou 

se na ni spolehnout, díky ojedinělosti venkovních prostor kavárny ve městě, 

umístění u autobusového nádraţí a vedle lékařského domu, i díky příjemnému 

prostředí kavárny a díky získávání nových dovedností uţivatelů, jak v oblasti 

praktických činností spojených s přípravou sortimentu a popř. obsluhou, tak 

v oblasti rozvoje v oblasti sociálních vztahů, díky slušnému jednání obsluhy 

kavárny, které zákazníci zdůrazňují a hodnotí ho velmi kladně, díky 

dennodennímu styku uţivatelů se zákazníky (tedy členy majoritní komunity), a 

konečně, díky vzájemně ţádanému navazování přátelských vztahů uţivatelů se 

zákazníky, působí tyto provozy příznivě v procesu integrování lidí s mentálním 

postiţením do majoritní společnosti. 

V kladném působení na obyvatele lokality (nejen zákazníky kavárny a 

pekárny) pak napomáhá také zapojování uţivatelů do příprav akcí i do jejich 

samotné realizace, zprostředkování sluţeb cateringu, které přivádí uţivatele na 

pozvání mezi členy majoritní společnosti a umoţňuje jim dokázat jejich 

dovednosti a moţnosti pracovního uplatnění. Zapojením věrných zákazníků a 

(okolím uznávaných) osobností, které se čas od času podílejí při akcích na 

prodeji produktů STD a informují o činnostech STD, dochází k šíření ţádoucí 

osvěty a tito vlivní činitelé tak vytvářejí příznivé podmínky pro nabytí důvěry 
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obyvatelstva v STD, stírají ostych pro navázání komunikace s lidmi s MP a 

demonstrují významy podílu lidí s MP na ţivotě místní komunity.  

Pro celou práci byl vytyčen ještě jeden obecný cíl: zjistit, jaké přínosy můţe 

mít integrace lidí s MP pro společnost. Společný zájem lidí s postiţením a 

majoritní společnosti (přeneseně uţivatelů a obyvatel lokality) pak vidím ve 

spokojeném, plně přijímajícím souţití. Z výzkumu je patrné, ţe obyvatelé 

lokality Unhošťsko získávají vlivem častých interakcí s lidmi s MP zkušenosti 

v přístupu k nim, v jednání s nimi se stávají suverénnějšími a setkání s těmito 

lidmi pro ně čím dál častěji bývá příjemným záţitkem. 

Na základě zmíněných skutečností, které ukazuje tato práce, se domnívám, 

ţe cílů, které jsem si vytkla v úvodu, byly naplněny a otázky byly zodpovězeny 

(byť odpovědi nejsou nikterak jednoznačně návodné). 

Otázkou, kterou jsem patrně v práci nepotvrdila ani nevyvrátila je ono 

v úvodu zmíněné hromadění dárkových a dekoračních předmětů v tajuplných 

zákoutích domovů lidí. To byla ale spíše řečnická otázka, která 

vykrystalizovala v procesu formulace problému. K tomu lze jen dodat: Existují 

moţnosti propojení práce sociálně terapeutických dílen s naplněním zájmů 

společnosti. A výsledkem takového propojení je i usnadnění integrace 

uţivatelů této sociální sluţby do majoritní společnosti. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: E-mail do STD zjišťující míru probádanosti vlivu 

činností sociálně pracovní terapie na participaci uživatelů STD 

na životě obce 

Dobrý den, 

 

jsem studentka oboru Pastorační a sociální práce na Evangelické teologické 

fakultě Univerzity Karlovy a ve své bakalářské práci se zabývám sociální 

službou Sociálně terapeutická dílna. V rámci své práce bych měla podniknout 

malý výzkum v jedné STD, v němž se chci zaměřit na vliv činností sociálně 

pracovní terapie na participaci uživatelů na životě obce (v níž se dílna 

nachází). Než tento výzkum podniknu, ráda bych měla přehled, zda už v některé 

české STD nebyl nějaký podobný průzkum (třeba jen pro vnitřní potřeby dílny) 

proveden. 

 

Proto se chci zeptat, zda nemá dílna (…) nějaký materiál, který se týká tohoto 

tématu, popř. zda nevíte o nějakém dokumentu, který by se zmíněné tématice 

věnoval? 

 

Případné informace, prosím, směřujte na moji e-mailovou adresu: (…) 

 

Předem moc děkuji za jakoukoli odpověď! Pomůže mi vytvořit si reálnější 

obraz o dosavadní zmapovanosti těchto interakcí a zvýší pravděpodobnost, že 

nebudu ve svém výzkumu dublovat existující data. 

 

Se srdečným pozdravem a přáním všeho dobrého, 

 

Helena Esterlová 
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Příloha č. 2: Otázky připravené pro uživatele sociálně 

terapeutické dílny v Centra služeb Slunce všem v Unhošti, 

provozů kavárna a pekárna 

 Začínáte brzy ráno, ţe? V kolik hodin? Jak se Vám ráno vstává? Na co 

se do Pekárny/Kavárny těšíte? 

 Jak tady probíhá provoz? Máte nějak rozdělené činnosti? Podle čeho je 

rozdělujete? Střídáte se při nich? Jak často? Kterou část dne máte tady 

v pekárně/v kavárně nejraději? 

 Co Vás baví na činnosti, kterou děláte (na práci v kavárně/pekárně)? 

 Vybral/a jste si činnost sám/sama? (A proč?) 

 Jak dlouho se činnosti věnujete? 

 Co Vám jde při vykonávání této činnosti (při práci v kavárně/pekárně)? 

Co uţ jste se tu naučil/a? 

 Na co/na jakou činnost byste si netroufl/a sám/sama? 

 Co se tu chcete naučit? 

 Co Vám udělá při práci (největší) radost?… 

 Co byste přál/a kavárně/pekárně? 

V kavárně: 

 Co říkají lidé, kdyţ přijdou do Kavárny? 
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Příloha č. 3: Otázky připravené pro návštěvníky kavárny 

Centra služeb Slunce všem 

Uvedení: 

 Mohla bych Vám poloţit několik otázek týkajících se této kavárny a 

tohoto Centra sluţeb? Ptám se dnes zákazníků a výsledky bych ráda 

souhrnně vyuţila ve své bakalářské práci. Nebudu po Vás chtít ţádné 

osobní údaje a zůstanete tak v anonymitě. 

Otázky: 

 Jste z Unhoště? Proč jste kavárnu navštívil/a? (Co Vás sem přivádí?) 

Jak často přijdete do kavárny? Při jakých příleţitostech? 

 Co tu máte nejraději? 

 Co víte o Centru sluţeb Slunce všem? (Jaké činnosti poskytuje, komu, 

jakým způsobem?…) 

 Přicházíte s Centrem do přímého styku i jinak, neţ skrze kavárnu? 

 Kdyby Centrum sluţeb chtělo vykonávat ještě nějaké činnosti, jaké by 

to podle Vás měly být? (Jaké byste uvítal/a? Jaké by se líbily právě 

Vám?) Co byste uvítal/a v kavárně? 

 Jaké byly Vaše první představy o dění v Centru sluţeb? A jaké byly 

Vaše představy o kavárně Centra, neţ jste sem prvně přišel/přišla? Co 

jste očekával/a? Co očekáváte nyní? 

 Kdy a kde jste získal/a povědomí o tom, co se v Centru děje? 

 Jaké výhody má podle Vás umístění Centra sluţeb Slunce všem ve Vaší 

obci? Vidíte i nějaké nevýhody? 
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Příloha č. 4: Otázky připravené pro rozhovor s vedoucím STD, 

panem Dvořákem 

 Jak se vyvíjel od počátku do dnes zájem o zařazení do provozu 

kavárny/pekárny ze strany uţivatelů? 

 Jak se vyvíjel od počátku do dnes zájem o návštěvu kavárny/produkty 

pekárny ze strany občanů/institucí v obci? 

 Pozorujete změny v odezvách obyvatelstva na produkty či poskytování 

sluţeb STD? A změny v odezvách institucí? 

 Měli jste někdy pocit, ţe fungování Centra nemá smysl? Co vás 

motivovalo pokračovat v poskytování? Co povaţujete za úspěch 

Centra? 

 V čem je pro Centrum důleţitá spolupráce s obcí/obcemi, v nichţ se 

středisko nachází? Co z toho čerpá Centrum, co obec? 

 Co vás vede k tomu (jaké máte motivy proto), abyste oslovovali slavné 

osobnosti s nabídkou spolupráce, prosbou o pomoc? / Co vás vede 

k oslovení radních, podnikatelek, a jaký význam má pro Vás zapojení 

některých věrných zákazníků kavárny/pekárny („štamgastů“)…? 

 Kdyţ pořádá Centrum nějakou akci v Unhošti – na jakých místech 

většinou probíhá? Jakým způsobem jsou uţivatelé zapojeni do pořádání 

(příprav, organizace, průběhu) akcí? (Prodávají?) 

 Jak se na cateringu podílí kavárna a jak pekárna? Mají činnosti 

rozdělené? 

 Jak často se přepracovávají individuální plány? Na čí impulz dochází 

k jednání a ke změnám v plánu? 

 Rozmlouváte uţivatelům některá jejich přání? 

 A jaká jsou Vaše přání? Co Vás na fungování Centra 

(STD/pekárny/kavárny) těší a co Vás naopak mrzí? Váţe se k Centru 

nějaký Váš sen? Splnil se? 
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Příloha č. 5: Otázky připravené pro rozhovor s vedoucí provozů 

kavárna a pekárna, paní Kašovou 

Uvedení: 

Paní Kašová, první otázku uţ jsem Vám pokládala při svém pozorování 

v pekárně, ale nejsem si jistá Vaší odpovědí nebo jsem si ji alespoň nezapsala 

v její původní bohatosti. Tak se zeptám znovu: 

 Jak dlouho pracujete v pekárně a kavárně STD? 

 Co pro Vás bylo nejtěţší v prvních chvílích (týdnech, měsících)? 

 A do čeho jste naopak vplula bez problémů? 

 Kdyţ si projdete ty roky zpět, uvědomujete si nějaké změny v chodu 

provozů za tu dobu, co tu pracujete? 

 Přišla jste s nějakými návrhy na změny? Prosadily se? 

 Zaznamenáváte změnu poptávky po různých produktech v průběhu 

roku? Zařizujete se podle ní? Co připravujete před Vánoci, Velikonoci, 

co naopak omezujete? 

V obou provozech uţ jste dlouho velmi zběhlá a máte představu o tom, co jak 

funguje, bez čeho se provoz neobejde atp.: 

 S jakou „výbavou“ většinou přicházejí noví uţivatelé do 

pekárny/kavárny? Co většinou umí? Co ovlivňuje míru dovedností, se 

kterými nastupují do provozu? Kde se dovednostem naučili? 

 Jaké schopnosti, vlohy, předpoklady by měl mít uţivatel, který má 

zájem pracovat v pekárně/kavárně? 

 Kdyţ uţ nastoupí do kavárny/pekárny, s čím mívají největší problémy? 

Změní se to? 

 Jaké jsou kontraindikace vykonávání této činnosti? (Z jakých důvodů 

není uţivatelům doporučena?) 

 Co se většinou v kavárně/pekárně naučí? 
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 Co si kladete za cíl, aby se naučili uţivatelé kavárny/pekárny? (Co se 

učí cíleně?) V jakých oblastech mají díky vykonávání této činnosti 

moţnost se rozvinout? 

 Jak dlouho obvykle uţivateli trvá, neţ se zaběhne do provozu tak, aby 

zvládal většinu činností samostatně? 

 Jaké významy má podle Vás pro uţivatele STD práce 

v pekárně/kavárně? 

 Co specifického můţete uţivatelům a zaměstnancům zařazeným do 

programu PZ ve zdejších provozech poskytnout? Jsou oblasti, ve 

kterých by se, podle Vašeho názoru, v obdobných provozech na 

otevřeném trhu práce, neprosadili? V jakých oblastech většinou 

potřebují poskytnutí podpory? A v čem by v obdobných provozech na 

otevřeném trhu práce naopak uspěli? 

 Vzpomněla byste si na nějakého uţivatele, který se toho v některém 

z provozů obzvlášť hodně naučil? A existuje i opačný případ? Někdo, 

koho tato činnost nikam neposunula? 

 Je nějaká činnost, kterou byste uţivatelům ani zaměstnancům 

v programu PZ nesvěřila? 

 A je nějaká činnost, kterou byste nesvěřila uţivatelům, ale 

zaměstnancům PZ ji svěříte? Jaké činnosti musí uţivatel zvládat, aby 

mohl přejít do programu PZ? (Co je impulzem pro nabídnutí zapojení 

do PZ?) Co se učí obvykle aţ jako zaměstnanci PZ? 

Někteří uţivatelé pracují pouze v pekárně: 

 (Jak se) Dozví se, ţe někdo pochválil jejich produkty? 

A na závěr: 

 Máte nějakou oblíbenou akci? (Co na ní máte ráda?) 


