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  Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá zaměstnáváním osob s lehkou mentální retardací. Ve 

stručné charakteristice problematiky tohoto hendikepu vyděluje lehké mentální 

postižení ze široké škály projevů mentálního postižení a vychází ze skutečnosti, že tito 

lidé jsou schopni pracovat, žít ve své domácnosti, zařadit se do společnosti a stát se tedy 

samostatnými občany. Je ovšem nutné těmto jedincům více pomáhat nejen ve 

vzdělávacím a výchovném procesu, ale také na trhu práce, který je primárně velmi 

kompetitivní i pro osoby bez postižení.  

Dále se práce zaměřuje na nejrůznější možnosti jedince s lehkým mentálním 

postižením, které ho přibližují k získání pracovního místa. Vytyčuje mnohé služby a 

vychází ze zákona, jenž se vztahuje ke všem osobám se zdravotním postižením. 

Vzhledem ke skutečnosti, že jsou osoby s lehkým mentálním postižením chráněny 

zákonem, jenž funguje též výhodně i pro zaměstnavatele, jejich pracovní místo se stává 

snadněji dostupným než dříve. Mimo jiné se tato diplomová práce zaměřuje na 

ekonomické, sociologické a psychologické aspekty, které jsou spojené se získáním a 

udržením si zaměstnání, neboť pro člověka obecně je velmi důležité se začlenit do 

společnosti prostřednictvím práce. Integrace a inkluze osob s postižením se stávají 

nedílnou součástí každé vyspělé společnosti a je třeba tuto myšlenku stále kultivovat.  

V praktické části vychází diplomová práce ze statistik zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením v celé České republice a též mapuje situaci ve Středočeském 

kraji a dále pak přímo na Kladensku. Zmiňuje konkrétní firmy, jež zaměstnávají více 

než padesát procent lidí se zdravotním postižením a dále se věnuje konkrétním 

chráněným pracovním místům pro osoby s lehkou mentální retardací na Kladensku.  

 

Klíčová slova: 

Lehké mentální postižení, osoby se zdravotním postižením, zaměstnání, trh práce, 

pracovní místo, společnost, integrace, Kladensko, vzdělání a výchova, zákon o 

zaměstnanosti   

  



 
 

Abstract 

The aim of this thesis is to analyse employment of people suffering from mild 

intellectual disability. The thesis briefly describes those learning difficulties and selects 

a mild intellectual disability from a wide range of other mental disabilities. The text is 

based on the fact that people with learning difficulties are able to work, live in a family 

and become members of the society as well as to be independent citizens. However, 

there is a necessity to help those people not only with regard to their educational 

process, but also on the labour market, which is apparently highly competitive even for 

people without any special needs. 

The thesis is also focused on various possibilities of people suffering from 

learning difficulties in the terms of enabling them to get a job. In accordance with the 

regulation on mild intellectual disability people, the thesis suggests many of suitable 

positions within service industry. Owing to the fact that people with this type of disease 

are under protection of the law, and that there are some incentives for employers, 

nowadays it is much easier to find them a job. Among other things, the thesis is also 

focused on economic, sociological and psychological aspects, so far as finding and 

keeping a job. For all people, their integration into society through the work is highly 

important. The integration and inclusion people with special needs are inseparable from 

any developed country and such an idea must be cultivated. 

In terms of the practical part, the thesis comes from statistics of the employment 

of people with learning difficulties throughout the Czech Republic. It also maps the 

situation in Central Bohemia and in the district of Kladno It deals with the companies 

which employ more than fifty percent of people with mild intellectual disability in the 

district of Kladno. 
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1. Úvod 
 

 S každou životní etapou se pojí určité povinnosti, které jsou v dané společnosti 

nastavené a lidé je všeobecně plní. Jestliže vezmeme v úvahu dítě, jeho hlavní činností a 

povinností je chodit do školy, poctivě se vzdělávat, získávat nové vědomosti a 

zkušenosti. Celý proces učení, byť pro každého jedince různě dlouhý, vede k získání 

nějakého zaměstnání. Člověk se pak stává nezávislý na druhých, zpravidla na své 

rodině, čímž může započít nové období- skutečná dospělost, kdy je člověk zcela 

samostatný a zodpovědný sám za sebe. Ovšem ne každý jedinec má stejné podmínky 

k tomu, aby zaměstnání získal, neboť například v dětství nebyl dostatečně sociokulturně 

stimulován, nešel například po základní škole nikam studovat nebo se vyučit. Též však 

nelze opomenout jedince jiným způsobem hendikepované. Lidé nemocní, zdravotně 

postižení a jinak znevýhodnění, představují právě tu skupinou, kterou je třeba nějakým 

způsobem chránit a vyzdvihnout, aby i oni měli možnost skutečnou dospělost započít, 

stát se samostatnými a přibližovat se tak další etapě, kdy si zařizují své vlastní rodiny.  

 Tato diplomová práce pojednává o osobách s lehkým mentálním postižením a 

jejich možnostech na cestě k zaměstnání. Neopomíná nejrůznější služby a práva těchto 

jedinců k tomu, aby byli na trhu práce úspěšní a získali zaměstnání. Lidé lehce mentálně 

retardovaní se řadí do skupiny osob se zdravotním postižením, a tak zákony a mnohé 

služby vždy pracují s termínem zdravotní postižení a jednotlivá postižení přímo 

nevydělují. Osoby se zdravotním postižením, tedy též osoby s lehkým mentálním 

postižením, tvoří na jedné straně znevýhodněnou skupinu, avšak na straně druhé jsou 

chráněni zákonem, jenž všem zdravotně postiženým osobám napomáhá pracovní místo 

snadněji získat. Zákon totiž funguje též pro zaměstnavatele celkově výhodně, a tak se 

lehce mentálně retardovaní jedinci dostávají na nejrůznější pozice, kde se dokážou 

seberealizovat, uplatnit, získat potřebné sebevědomí a komunikovat s ostatními lidmi. 

Zaměstnaná osoba se též dostane do společnosti, ve které je jejím plnohodnotným 

občanem, nikoli pouze pasivním příjemcem peněz od státu.  

 Praktická část pojednává o situaci zaměstnávání osob s lehkým mentálním 

postižením na Kladensku. Aby se mnohé statistiky mohly o něco opírat, vychází zprvu 

ze situace v České republice, Středočeského kraje, přičemž následně analyzuje přímo 

Kladensko. Tato práce si klade též za cíl popsat a vymezit nejrůznější chráněná místa na 
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Kladensku a přiblížit jednotlivé firmy či zařízení poskytující osobám s lehkým 

mentálním postižením uplatnění. Chráněná místa jsou různě specifická, nejen svou 

pracovní náplní, ale také úpravou pracovní doby a též procesem získání takové práce, 

kdy se jedinci zpravidla zaučují na dané chráněné místo a zjišťují své možnosti a 

nadání, které pak stále zdokonalují.  
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2. Charakteristika mentálního postižení 
 

Pojem mentální retardace se začal používat v Severní Americe ve třicátých 

letech minulého století.  V průběhu let docházelo k nejrůznějším vymezením tohoto 

pojmu, vznikalo mnoho studií a postupně se přetvářely nejen klasifikace této nemoci, 

ale také samotný pohled společnosti na osoby s mentální retardací. Dnes se dokonce 

například upouští od výrazu mentální retardace a nahrazuje se mírnějším výrazem- 

mentální postižení. V současné době se užívá desátá revize Mezinárodní klasifikace 

nemocí, jež je zpracovaná Světovou zdravotnickou organizací, a vstoupila v platnost 

v roce 1992. Dle této klasifikace dělíme mentální retardaci do šesti různých kategorií, 

přičemž onu nejlehčí formu mentálního postižení nazýváme lehkou mentální retardací.  

Jedinci s lehkou mentální retardací bývají schopni začlenit se do běžného života, 

založit si rodinu a získat též i zaměstnání, jež tolik napomáhá k plnohodnotnému životu. 

Naproti tomu těžší formy mentálního postižení, jako je například těžká nebo hluboká 

mentální retardace, zahrnuje jedince, kteří se sami nemohou obsloužit a zajistit si 

základní lidské potřeby, neboť ani nebývají schopni samostatného pohybu. Škála tohoto 

postižení je tedy velmi obšírná a často se až může zdát, že jde o různá postižení, jež 

nemohou být označená stejným termínem. Proto je důležité uvědomit si, že stupně 

mentálního postižení hrají podstatnou roli. 

„Mentální retardaci lze vymezit jako vývojovou poruchu rozumových schopností 

demonstrující se především snížením kognitivních, řečových, pohybových a sociálních 

schopností s prenatální, perinatální i časně postnatální etiologií, která oslabuje 

adaptační schopnosti jedince“ (Valenta, 2012, str. 31). Rozumovou schopnost 

v psychologii označujeme termínem inteligence a právě struktura inteligence a 

schopnost adaptability jsou klíčovými kritérii, jež určí stupeň mentální retardace. Pod 

pojmem inteligence si mnozí představí takové vlastnosti a schopnosti člověka, které ho 

činí svým způsobem úspěšným v dané společnosti. Pro každou kulturu a tedy 

společnost, v níž lidé žijí, znamená inteligence něco jiného, nemálo je pak i tento pojem 

ovlivněn dobou, protože jinak na inteligenci budeme nahlížet na začátku dvacátého 

století a jinak například ve století jednadvacátém. Ač jisté lidské přednosti zůstávají, 

nemění se a jsou stejně důležité, některé schopnosti v dané době společnost vyžaduje a 

upřednostňuje, a tak se definice lidské inteligence může měnit.  Inteligencí se 
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psychologové zabývají téměř stejně dlouho jako psychologií samotnou. Ve dvacátých 

letech dvacátého století se na toto téma vedlo mnoho diskuzí a psychologové přicházeli 

s nejrůznějšími definicemi inteligence. Dnes je termín definován velmi obecně: 

„Inteligence je schopnost učit se ze zkušeností a úspěšně se přizpůsobovat svému 

prostředí“ (Kassin, 2007, str. 366).  

Šiška ve své publikaci Mimořádná dospělost (2005) zmiňuje, že testy, jež měří 

inteligenci, měly spousty svých odpůrců a mezi hlavní důvody patřila skutečnost, že 

všeobecná inteligence je z testů neměřitelná, neboť se zaměřuje zejména na analytické 

schopnosti jedince. Ovšem pro dospělého člověka s mentální retardací jsou důležité 

dovednosti spojené s praktičností. Tvůrčí schopnosti a tzv. emocionální inteligence jsou 

určujícími faktory, které jedince s mentální retardací posouvají blíže k lidem bez 

postižení, neboť si například najdou práci a naučí se soběstačnosti. Někteří odpůrci testů 

inteligence dokonce tvrdili, že ono testování IQ odebralo velké části lidské populace 

většinu životních příležitostí. „Navzdory kritice extenzivního používání testů 

inteligence, při jejich vhodném využití poskytují relativně objektivní měřítko pro 

hodnocení rozumových schopností jedince“ (Šiška, 2005, str. 8).  

Inteligenci tedy nelze omezit pouze na jedno jediné číslo. Pokud u člověka 

rozpoznáme mentální postižení, neboť se jeho koeficient pohyboval pod 70, je nutné 

také zahrnout jiné schopnosti jedince. Jedná se o zvládání specifických dovedností, 

které ho činí schopným včlenit se do běžného života a naučit se plnit každodenní 

požadavky, jež společnost vyžaduje.  „Stanovení intelektuální úrovně musí vycházet ze 

všech dostupných informací včetně klinických nálezů a adaptačního chování, a to 

s ohledem na kulturní zázemí jedince a nálezů psychometrických testů.“ (Valenta, 2012, 

str. 32). V této publikaci též autor podotýká, že stupnice sociální zralosti a adaptace by 

měly být doplněny rozhovorem s rodičem nebo pečovatelem. Bez standardizovaných 

prostředků, které jsou vytvářeny s ohledem na místní kulturní normy, musí být 

vyhodnocení považováno pouze za provizorní odhad.  
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2. 1 F70 Lehká mentální retardace 

 

Lehká mentální retardace se pro lepší představivost připodobňuje k mentálnímu 

věku devíti až dvanácti let, tedy například šesté třídě (Kassin, 2007).  Mnoho publikací, 

chtějí-li být stručné, zmiňují zejména fakt, že u takového jedince zaznamenáváme 

obtíže při školní výuce. Velkou míru špatného prospěchu pak přikládáme tomu, že dítě 

nedokáže zcela přijímat všechny okolní vjemy a správně je vnímat tak jako intaktní 

jedinec. Často se tedy setkáváme s pomalejším osvojováním nových skutečností, kdy si 

jedinec nedokáže novou informaci spojit s jinými okolnostmi již pro něj známými a 

poznanými, aby se učil přirozeně. Pozornost těchto jedinců bývá též narušena, neboť 

soustředění úzce souvisí s volní složkou, která se dostatečně nevyvinula. Paměť 

v pásmu lehké mentální retardace je pak diagnostikovaná jako víceméně krátkodobá. 

V dospělosti však takové osoby často bydlí sami, žijí se svým partnerem či partnerkou, 

mnohdy najdou práci, díky čemu se stávají nezávislými členy společnosti.  

 

 

2. 2 Hraniční pásmo mentální retardace 
 

Představíme-li si osu inteligenčního koeficientu, střed našeho zájmu pro tuto 

práci je lehká mentální retardace, tedy koeficient padesát až šedesát devět. Existují těžší 

stupně mentální retardace, tedy nižší inteligenční koeficienty, není však popsáno IQ 

s hodnotami od sedmdesáti do osmdesáti pěti, které se ve své podstatě nevyskytuje ani 

v desáté revizi Mezinárodní klasifikaci nemocí. „Toto pásmo se pohybuje mezi 

diagnostikou mentální retardace a lidského průměru, který je ohraničen IQ devadesát 

až sto deset. Toto pásmo představuje stupeň inteligence na úrovni mírného až 

hlubokého podprůměru“ (Müller, 2001, str. 16). Na co Müller ve své publikaci 

upozorňuje, je zejména fakt, že tyto děti často pochází se sociálně znevýhodněného 

prostředí. Testy sice měří aktuální vývojovou úroveň schopností, nicméně výsledek také 

ovlivňují dynamické aspekty osobnosti, čímž se rozumí takové schopnosti člověka, 

které nejsou zcela vrozené a dá se s nimi manipulovat a nějakým způsobem je rozvíjet, 

nicméně to právě u těchto dětí rozvíjeno není. Jedinci v hraničním pásmu podávají slabé 

výkony ve škole, propadají z několika předmětů, nemají zájem o učivo, jsou 
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nesoustředění a nemotivovaní. Dále lze rozpoznat opožděný vývoj, málo rozvinutou 

vůli, velmi omezenou motivovanost k výkonu a následně k úspěchu. Pozorující pedagog 

poté dochází k závěru, že dítě nemá vhodné rodinné zázemí, v němž by bylo dostatečně 

stimulováno a nějakým způsobem rozvíjeno.  
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3. Získání zaměstnání jako součást dospělého života 
 

„Jen ten v pravdě žije, kdo život zasvětí práci a snaze.“ 

      Jakub Arbes  

Jestliže se pokusíme charakterizovat dospělost jako lidskou fázi, která se týká 

každého jedince, ať zdravého či nějak hendikepovaného, jistě zmíníme určitou 

samostatnost jedince. Člověk se celé dětství a dospívání svým způsobem připravuje na 

dospělost a učí se nejrůznějším dovednostem, aby se řádně zařadil do společnosti a 

uspěl v ní, jak nejlépe dokáže. Samostatnost jedince velmi úzce souvisí s vykonáváním 

nějaké práce, což je další faktor, jenž odlišuje dítě od dospělého člověka. Zaměstnání 

tedy napomáhá jednak tomu, aby se člověk stal nezávislým a soběstačným, ale též 

jedinci umožňuje určitou seberealizaci. Práce je pro člověka charakteristická odjakživa, 

neboť určuje společenské postavení a vždy byla prostředkem dosáhnutí našich potřeb, 

jež například souvisí s finančními odměnami za onu vykonanou práci. 

Z psychologického hlediska vyzdvihněme fakt, že napomáhá lepšímu sebehodnocení, 

uvědomění si svých vlastních kvalit a jedinečnosti. Navíc se jedinec v pracovním 

procesu setkává s nejrůznějšími lidmi, je nucen komunikovat a vytvářet vztahy 

s okolím, což též vede ke spokojenějšímu životu. 

Pro postiženého jedince jsou výše zmíněné důvody stejně důležité jako pro 

intaktního jedince.  Získání zaměstnání je též spjato se skutečností, že má jedinec určitý 

řád ve svém životě a vyděluje svůj pracovní týden od dnů odpočinku. Pipeková (2006) 

k této problematice uvádí, že zaměstnání a začlenění se do společností je jeden 

z klíčových důvodů, proč se jedinec motivuje k tomu, aby rozvíjel dovednosti, učil se a 

měl snahu být „vzdělanější“. Vedle psychologických a sociologických faktorů je 

vhodné uvést též ekonomické výhody zaměstnávání jedince s mentálním postižením, 

neboť se z něj stává mnohdy člověk zcela finančně nezávislý a schopný se o sebe 

postarat. Z pohledu státu takovou skutečnost vnímáme velmi pozitivně a výhodně. 

Dochází totiž ke změně role tohoto občana, kdy se z pasivního příjemce peněz, jež 

přispívá pravidelně stát, mění na jedince aktivně pracujícího s tím, že odvádí daně, a 

přispívá do národní ekonomiky (Šimek, 2012). 
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3.1 Úsilí státu o začlenění osob se zdravotním postižením  

                            do pracovního procesu                                                          

 

 Jedinci s lehkou mentální retardací jsou chráněni zákonem, který je stejný pro 

všechny osoby se zdravotním postižením. Aby však zaměstnavatel skutečně chtěl 

zaměstnat člověka s postižením a dal mu přednost před intaktním jedincem, je důležité 

nastavit zákon tak, aby výhodně fungoval pro obě strany – jak tedy hendikepovaného 

zaměstnance, tak i zaměstnavatele, jenž zaměstnání poskytne. 

 

3.1.1 Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti 

Zákon č. 435/ 2004 Sb. o zaměstnanosti v části třetí definuje zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením. Uvádí ho tím, že se fyzickým osobám se zdravotním postižením 

(dále jen „osoby se zdravotním postižením“) poskytuje zvýšená ochrana na trhu práce. 

Osobami se zdravotním postižením jsou fyzické osoby, které jsou orgánem sociálního 

zabezpečení uznány: 

a) invalidními ve třetím stupni (dále jen „osoba s těžším zdravotním postižením") 

b) invalidními v prvním nebo druhém stupni 

c) zdravotně znevýhodněnými (dále jen "osoba zdravotně znevýhodněná"). 

 

Osoby s lehkou mentální retardací se řadí do skupiny zdravotně znevýhodněných, 

čímž se míní podle odstavce 2 fyzická osoba, která má zachovánu schopnost vykonávat 

soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, ale její schopnosti být nebo zůstat 

pracovně začleněna, vykonávat dosavadní povolání nebo využít dosavadní kvalifikaci 

nebo kvalifikaci získat jsou podstatně omezeny z důvodu jejího dlouhodobě 

nepříznivého zdravotního stavu. Osobou zdravotně znevýhodněnou však nemůže být 

osoba, která je osobou se zdravotním postižením podle odstavce 2 písm. a) nebo b). 

Podle odstavce 4 tohoto zákona se dlouhodobým nepříznivý stav myslí zdravotní stav, 

který podle poznatků lékařské vědy má trvat déle než jeden rok a podstatně omezuje 
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psychické, fyzické nebo smyslové schopnosti a tím i schopnost pracovního uplatnění 

(www.business.center.cz). 

Skutečnost, že je osobou se zdravotním postižením podle odstavce 2 písm. a)  

a b), dokládá fyzická osoba potvrzením nebo rozhodnutím orgánu sociálního 

zabezpečení. Skutečnost, že je osobou se zdravotním postižením podle odstavce 2 písm. 

c), dokládá fyzická osoba rozhodnutím úřadu práce (www.business.center.cz). 

 

 

3.1.2 Činnost Úřadu práce a poskytování služeb zdravotně postiženým 

Krajská pobočka Úřadu práce vede evidenci osob se zdravotním postižením a 

jim také poskytuje nejrůznější služby. Evidence obsahuje identifikační údaje o osobě se 

zdravotním postižením, údaje o omezeních v možnostech jejího pracovního uplatnění ze 

zdravotních důvodů, údaje o právním důvodu, na základě kterého byla uznána osobou 

se zdravotním postižením, a údaje o poskytování pracovní rehabilitace. Údaje z 

evidence osob se zdravotním postižením jsou určeny výhradně pro účely začlenění a 

setrvání těchto osob na trhu práce a pro statistické účely (www.mpsv.cz). 

Zákon se též zmiňuje o tzv. pracovních rehabilitacích, na které má právo každá 

osoba se zdravotním postižením, tedy i osoby s lehkou mentální retardací. Pracovní 

rehabilitaci zabezpečuje krajská pobočka Úřadu práce místně příslušná podle bydliště 

osoby se zdravotním postižením ve spolupráci s pracovně rehabilitačními středisky 

nebo může na základě písemné dohody pověřit zabezpečením pracovní rehabilitace 

jinou právnickou nebo fyzickou osobu. Úřad práce hradí náklady s rehabilitací spojené a 

jedná se o souvislou činnost, která je zaměřená na získání a udržení vhodného 

zaměstnání osoby s nějakým zdravotním postižením. Žádost osoby se zdravotním 

postižením obsahuje její identifikační údaje. Součástí žádosti je doklad osvědčující, že 

je osobou se zdravotním postižením (www.business.center.cz). 

Na pracovní rehabilitaci mohou být na základě doporučení ošetřujícího lékaře 

vydaného jménem zdravotnického zařízení, zařazeny fyzické osoby, které jsou uznány 

za dočasně neschopné práce. Zařazení této fyzické osoby na pracovní rehabilitaci nesmí 

být v rozporu s její zdravotní způsobilostí. Krajská pobočka Úřadu práce je povinna 

zařazení písemně oznámit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení s uvedením 
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data zahájení, místa výkonu, denního rozsahu a celkové délky trvání pracovní 

rehabilitace, a do pěti kalendářních dnů písemně oznámit její ukončení.  

 

Novosad (1996) k institucím státní správy, v tomto případě k úřadu, též uvádí, že 

poradenské služby mají pomoci klientovi nalézt východisko z neuspokojivé občansko-

sociální situace, jejíž řešení je v kompetenci dané instituce. Tyto poradenské služby 

poskytují kvalifikovaní sociální pracovníci, psychologové a další odborníci, kteří jsou 

dále pravidelně proškolováni v rámci svého resortu.  Je důležité, aby pracovníci 

dodržovali určité zásady při jednání s klientem. Míníme tím zohlednění jeho obtíže, kdy 

například lehce mentálně retardovaný jedinec může hůře mluvit a komunikace bude 

celkově náročnější. Při vysvětlování tedy profesionál uzpůsobuje svůj projev a mluví 

srozumitelněji, důležitá fakta opakuje a nejasnosti vysvětluje. Jednání s klientem by 

mělo být vstřícné založené zároveň na otevřeném, nezkresleném informování klienta o 

všech rozhodných skutečnostech. „Skutečný profesionál je schopen definovat dané 

možnosti a vymezit tak oblasti své kompetence, tedy tu oblast, v níž mu může vzhledem 

ke svému institucionálnímu zázemí i své odborné erudici pomoci, a zároveň klienta 

kontaktovat s dalšími odborníky, jejichž kompetence s problémem souvisí“ (Novosad, 

1996).  Pro osobu s lehkou mentální retardací tedy Úřad práce funguje nejen jako 

zprostředkovatel zaměstnání, ale též i aktivní poradce v celém procesu získávání 

pracovního místa.   

 

3.1.3 Teoretická a praktická příprava pro zaměstnání 

Zákon o zaměstnávání zdravotně postižených také zmiňuje teoretickou  

a praktickou přípravu pro zaměstnání. Tato příprava se vztahuje i k jiné výdělečné 

činnosti osob se zdravotním postižením a zahrnuje: 

a) přípravu na budoucí povolání podle zvláštních právních předpisů,  

b) přípravu k práci, 

c) specializované rekvalifikační kurzy. 

Příprava k práci je cílená činnost směřující k zapracování osoby se zdravotním 

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

pro výkon zvoleného zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti. O přípravě k práci 

uzavírá Úřad práce s osobou s hendikepem písemnou dohodu, která má jasně daná 
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pravidla. Dohoda musí obsahovat přesnou charakteristiku přípravy k práci, místo a 

způsob provedení, rozsah teoretické a praktické přípravy a základní kvalifikační a 

zdravotní předpoklady potřebné pro přípravu k práci. Celý proces učení se nové 

pracovní pozici trvá nejdéle dvacet čtyři měsíců a provádí se na chráněných pracovních 

místech právnické nebo fyzické osoby. Dále se může konat ve vzdělávacích zařízeních 

státu, územních samosprávných celků, církví a náboženských společností, občanských 

sdružení a dalších právnických a fyzických osob, často pak na pracovištích jejího 

zaměstnavatele individuálně přizpůsobených zdravotnímu stavu této osoby. 

Dokladem o absolvování přípravy k práci je osvědčení vydané právnickou nebo 

fyzickou osobou, u níž byla příprava k práci prováděna. Osobě se zdravotním 

postižením, která nepobírá dávky nemocenského pojištění, starobní důchod, mzdu nebo 

úhradu mzdy, náleží po dobu přípravy k práci na základě rozhodnutí úřadu práce 

podpora při rekvalifikaci. Podpora je také vyplacena, pokud není osoba se zdravotním 

postižením v evidenci uchazečů o zaměstnání (www. praceozp.cz). 

 

 

3.1.4 Sociální rehabilitace 

Dalším typem služby, kterou stát poskytuje osobám se zdravotním postižením, 

tím tedy i jedincům s lehkou mentální retardací, je sociální rehabilitace. Pro jedince 

s lehkou mentální retardací představuje tento typ služby velmi podstatnou pomoc, neboť 

se v průběhu procesu učí soběstačnosti a nezávislosti v běžném životě a jeho hlavním 

úkolem je poskytnutí nacvičování celého spektra základních činností. Konkrétně o 

sociálních rehabilitacích hovoří zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů a Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona o sociálních službách. Zákon sociální rehabilitaci charakterizuje jako soubor 

specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti 

osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a 

nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním 

způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. Sociální 

rehabilitace se poskytuje formou terénních a ambulantních služeb, nebo formou 

pobytových služeb poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních služeb. Jedinec si 

nacvičuje dovednosti pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti, které cíleně 
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vedou k sociálnímu začlenění a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 

Dále jsou dané činnosti specifické pro svou výchovnou, vzdělávací a aktivizační složku 

a jedinci pomáhají též při uplatňování svých práv a obstarávání osobních záležitostí. 

Pokud sociální rehabilitace probíhá tak, že je jedinec v centrech sociálně rehabilitačních 

služeb ubytován, je mu poskytnuta též pomoc při osobní hygieně, strava a ubytování 

(www.mpsv.cz) 

Zákon také jasně stanovuje, co se sociální rehabilitací míní. Například se jedná o 

nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů, nácvik péče o domácnost, drobné 

údržbářské práce, chod kuchyně apod. Další důležitou činnost, kterou sociální 

rehabilitace umožňuje, je zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a 

nácvik chování v různých společenských situacích. Celkově se jedná o upevňování 

motorických, psychických a sociálních dovedností. Primárním cílem celého procesu 

není zdokonalování těch návyků a dovedností, které bezprostředně souvisí se schopností 

člověka uplatnit se v rámci pracovního procesu, sociální rehabilitace je spíše jakýsi 

předstupeň, jež jedince dotváří, aby byl schopen se pracovně uplatnit.  

Klient sociální rehabilitace, který se stal více samostatným a soběstačným 

v běžném životě, může projevit zájem rozvíjet dál svůj potenciál ve směru 

zdokonalování pracovních návyků a dovedností. V takové situaci má poskytovatel 

služby sociální rehabilitace s klientem ukončit poskytování služby sociální rehabilitace 

a nabídnout mu poskytování služby sociálně terapeutické dílny. Zde může klient na 

schopnostech a dovednostech posílených v sociální rehabilitaci začít stavět novou 

úroveň svých kompetencí v oblasti pracovních dovedností a návyků. K tomuto účelu 

slouží sociálně pracovní terapie provozovaná v sociálně terapeutických dílnách. Ovšem 

pro jedince s lehkou mentální retardací nemají valný význam, neboť ho zpravidla 

nemají příliš v čem posouvat. Sociálně terapeutické dílny jsou spíše určeny těm, kteří 

nejsou a ani nebudou umístěni na trhu práce z důvodů neschopnosti soběstačnosti kvůli 

svému zdravotnímu problému (www.business.center.cz). 

Jedinci s lehkou mentální retardací se nabízejí obvykle dvě možnosti, jak se dále 

seberealizovat v pracovním světě. Jednak se může ucházet o takové místo, které bude 

jistým způsobem zastřešovat Úřad práce, čímž je myšleno chráněné pracovní místo, 

případně je mu pak skrze mnohé výhody poskytnut otevřený trh práce. 
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3.1.5 Chráněné pracovní místo 

Chráněné pracovní místo je podle § 75 třetí části zákonu o zaměstnanosti 

charakterizováno jako takové místo, jež je zřízené zaměstnavatelem pro osobu se 

zdravotním postižením na základě písemné dohody s Úřadem práce a musí být 

obsazeno po dobu tří let. Na zřízení chráněného pracovního místa poskytuje Úřad práce 

zaměstnavateli příspěvek. Zmiňovaný příspěvek na zřízení chráněného pracovního 

místa pro osobu se zdravotním postižením může činit maximálně osminásobek a pro 

osobu s těžším zdravotním postižením maximálně dvanáctinásobek průměrné mzdy v 

národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku. 

Zřizuje-li zaměstnavatel na základě jedné dohody s Úřadem práce deset a více 

chráněných pracovních míst, může příspěvek na zřízení jednoho chráněného pracovního 

místa pro osobu se zdravotním postižením činit maximálně desetinásobek a pro osobu s 

těžším zdravotním postižením maximálně čtrnáctinásobek výše uvedené průměrné 

mzdy (www.mpsv.cz). 

Příspěvek se poskytuje za podmínky, že zaměstnavatel nemá v evidenci daní 

zachyceny daňové nedoplatky. Dále zaměstnavatel nesmí mít nedoplatek na pojistném a 

na penále na veřejném zdravotním pojištění nebo na pojistném a penále na sociálním 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo 

povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek. Žádost o 

příspěvek na vytvoření chráněného pracovního místa obsahuje charakteristiku 

chráněného pracovního místa, přesný počet těchto míst, identifikační údaje 

zaměstnavatele, místo a předmět podnikání (www.mpsv.cz). 

Úřad práce může uzavřít dohodu o poskytnutí příspěvku na vytvoření 

chráněného pracovního místa i s osobou se zdravotním postižením, která se rozhodne 

vykonávat samostatně výdělečnou činnost. Vrácení příspěvku nelze požadovat, pokud 

tato osoba přestane vykonávat samostatně výdělečnou činnost ze zdravotních důvodů, 

nebo v případě jejího úmrtí. Úřad práce může na základě písemné dohody se 

zaměstnavatelem nebo s osobou se zdravotním postižením, která se rozhodne vykonávat 

samostatně výdělečnou činnost, poskytnout i příspěvek na částečnou úhradu provozních 

nákladů na chráněné pracovní místo obsazené osobou se zdravotním postižením; roční 

výše příspěvku může činit maximálně trojnásobek průměrné mzdy v národním 

http://www.mpsv.cz/
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hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku 

(www.business.center.cz). 

 

  

http://www.business.center.cz/
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3.2 Situace na trhu práce 

 

 Aby se na trhu práce stále zvyšoval počet těch, kteří jsou zdravotně postižení a 

našli zaměstnání, je nutné nastavit pro zaměstnavatele výhodné podmínky. Ve 

společnosti dochází v posledních několika letech k určitému tlaku na zaměstnavatele, 

neboť jsme všeobecně lépe informovaní o typech postižení a uvědomujeme si důležitost 

zkvalitnění životů takových osob. Šimek (2012) k tomuto tématu uvádí, že lidé se 

zdravotním postižením pokrývají celé věkové, profesní a většinou i vzdělanostní 

spektrum. V rámci lehké mentální retardace je nutné zmínit, že vzdělanostní rozpětí se 

bude týkat nanejvýš středního odborného učiliště, které jedinci mohou vystudovat, 

budou-li k takovému výkonu vhodně stimulováni. Výuční list jim pak umožňuje vynikat 

i v jejich oboru a mnohdy se stávají profesně úspěšnějšími než konkurenční intaktní 

jedinci.  

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením je stále pro mnoho zaměstnavatelů 

velké tabu, v některých případech dokonce jakási charita, kterou nechtějí nijak 

podporovat. Firmy mnohdy považují zaměstnávání takových jedinců za komplikaci, 

obávají se pracného přesvědčování vedení, předsudků v týmech, nutnosti stavebních 

úprav. Což je sice v některých případech pochopitelné, mluvíme-li o menší firmě, která 

nebude mít dostatečně finančních prostředků, aby například vozíčkáři uzpůsobila 

budovu bezbariérově, nicméně to není odpovědné. Zaměstnavatel si musí uvědomovat, 

že osobami se zdravotním postižením nejsou pouze jedinci neschopni pohybu. Spadají 

mezi ně i těžcí astmatici, alergici, anebo například osoby s lehkou mentální retardací 

(Šimek, 2012). 

Společnost, ve které momentálně žijeme, se zaměřuje primárně na výkony, kde 

jsou za normu považovány vysoce hodnocené výkony. Flexibilita, mobilita, kreativita, 

inteligence, schopnost kontaktu a komunikace stejně jako orientace na výkony a úspěch 

jsou považovány za funkční výkony, které jsou ve společnosti vysoce hodnocené 

(Cloerkes, 1997). Procházková (2009) uvádí v kapitole „Obraz člověka s postižením ve 

společnosti“, že si společnost přeje zdravé, plně funkční jedince, lidé bývají pak však 

stále častěji hodnoceni jen podle své ekonomické hodnoty. Hodnota člověka tak z velké 

části závisí na pracovní činnosti a na pracovních výkonech, samotná osobnost člověka 

ustupuje do pozadí. Člověk s konkrétním postižením neodpovídající „požadavkům“ 
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společnosti, který nezapadá do „normálu“, je tedy postupně vyčleňován ze společnosti 

či odsunován na její okraj. Dochází tak k jeho sociálnímu vyčlenění. 

Hendikepovaní jedinci často bývají na vyhroceném trhu práce v „ilegalitě“, 

přispívá tomu stále silná obava z předsudků a nepochopení druhých. Tvrdá výkonová 

soutěž a rostoucí konkurence v oblasti obsazování volných míst nedovoluje žádnou 

slabinu, žádnou chybu. A tak se velká část zdravotně postižených spoluobčanů obává 

negativních důsledků svého hendikepu stejně, jako se i řada manažerů a 

spolupracovníků bojí zaměstnávání těch, k nimž osud byl méně příznivý. (Šimek, 

2012). Jinými slovy tedy zaměstnavatelé nejdříve vidí ono postižení a později, dojde-li 

vůbec k takovému okamžiku, také člověka jako osobnost. Způsob nahlížení na každého 

jedince by měl být ale opačný. Neměli bychom nikoho redukovat na to, v čem není 

dobrý, co mu chybí, co dělat nemůže a celkově na jeho nedostatky, důležité je 

vyzdvihnout jedincovy možnosti, kvality a dovednosti. 

 

3.2.1 Osoba s lehkým mentálním postižením v roli uchazeče o zaměstnání 

Vezmeme-li si jako příklad osoby s lehkou mentální retardací, je jistě vhodné 

zmínit skutečnost, že se tito jedinci často potýkají s problémy ve vyjadřování a celkově 

v komunikačních schopnostech. Můžeme se tedy v počátcích seznámení potýkat s tím, 

že osoba bude nezvykle hlučná, afektovaná, reakce se nám budou jevit jako 

nepřiměřené. Tito jedinci, jsou-li ve stresu, také mnohdy volí nevhodná slova a slovní 

spojení, vyjadřování svých pocitů, postojů nebo tužeb působí neuzrále a nesrozumitelně. 

Je nutné však přihlédnout ke skutečnosti, že se jedinec baví s osobou pro něj cizí, že je 

v neznámém prostředí a nejrůznější jiné okolnosti mohou přispívat k vnitřnímu neklidu, 

jenž se projevuje právě v dané komunikační situaci. Zaměstnavatel by měl tedy 

poskytnout takové pracovní místo, kde jedinec není nucen mluvit plynule a spontánně 

bez možnosti připravit se. Ovšem pokud je jedinci nabídnuto zaměstnání, jehož náplní 

je mluvit a vyjadřovat se, i takové dovednosti se cvikem může naučit. Příkladem je 

pracovní místo jako obsluha v kavárně. Jedinec se vyškolí a naučí fráze, které svým 

způsobem stále opakuje a setkává se jen zřídka s minimální improvizací.  Během určité 

doby se naučí reagovat i na situace méně obvyklé, neboť i ty se budou pravděpodobně 

opakovat, byť s menší četností. Osoby s lehkou mentální retardací mají často velký 



24 
 

potenciál k tomu, aby si pracovní místo udrželi a zaměstnavatel s nimi byl spokojený. 

Ovšem snaha musí být na obou stranách- na straně zaměstnance, jenž dostal pracovní 

příležitost a též znalost a jisté pochopení zaměstnavatele, jak by se k hendikepovanému 

měl chovat.  

 

3.3 Předsudky ve společnosti 

 

Šimek (2012) k tomuto tématu uvádí, že důsledkem našich postojů, byť 

z nedostatku informací a uvědomění, je fakt, že často mnohem více motivovaní a 

houževnatější zdravotně postižení spoluobčané končí v sociální síti státu, neboť 

neznalost a předsudky druhých den za dnem ubíjí jejich talent a potenciál. 

V zásadě se všeobecně ví, co je pro docílení úspěšné integrace v individuálním 

případě potřeba zařídit, ale podstatným systémovým problémem v této oblasti zůstává 

spolupráce státních resortních institucí, jakož i státu a občanského sektoru. Již Národní 

plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením v roce 1998 

upozorňoval na fakt, že v důsledku konkurenčního prostředí tržní ekonomiky dochází 

k úbytku pracovních příležitostí vhodných pro občany se zdravotním postižením. 

Hospodářská krize posledních let nepříznivou situaci lidí se zdravotním postižením při 

vstupu na trh práce ještě víc prohloubila, ovšem navzdory tomu se v České republice 

přece jen o reformu způsobu podpory lidí se zdravotním postižením snažíme a můžeme 

pozorovat i postupné kvalitativní změny v přístupu společnosti k nim (Hublar, 2013). 

Procházková (2009) se zmiňuje o překážkách při začleňování postižených lidí na 

trh práce a uvádí základních pět bodů, které mají být příčinami stále nízké 

zaměstnanosti osob se zdravotním postižením:  

1. Lidé se zdravotním postižením nemají adekvátní kvalifikaci 

2. Předsudky vůči postižením 

3. Příliš málo informací 

4. Ochrana před výpovědí podle zákona o zaměstnávání postižených 

5. Příliš málo poradenských služeb pro podniky 
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První důvod se týká skutečnosti, že lidé s postižením nemají adekvátní 

kvalifikaci, jelikož realita je skutečně taková, že trh práce vyžaduje především vysoce 

kvalifikované, výkonné pracovní síly. V tom jsou často lidé s postižením v nevýhodě, 

neboť se u nich již dopředu předpokládá, že by práci nezvládli tak, jako intaktní jedinci, 

nebo že předchozí pracovní zkušenosti budou také velmi malé. Znovu zde tedy dochází 

k situaci, kdy si zaměstnavatel neověří jedincovy skutečné schopnosti a pracovní místo 

nabídne někomu bez postižení. Ovšem situace na trhu práce ukazuje, že postupně 

začínají ubývat dělníci a pomocný personál.  

Setrvale nejméně optimistický výhled v získávání pracovního uplatnění mají lidé 

s mentálním postižením. Je však nutné si uvědomit, že i když budou mít lidé 

s mentálním postižením zpřístupněny podobné možnosti jako ostatní, bez kvalitní 

přípravy na běžný profesní život a bez specifické podpory je nebudou schopni využít. 

Jádro problému spočívá v jejich omezených osobnostních předpokladech a 

v neobjektivním posuzování vlastního pracovního potenciálu i možné profesní 

budoucnosti. Posuzovat jedince musíme individuálně, nalézat u nich třeba i jen náznaky 

schopnosti a nadání a ty rozvíjet. Výhodou může být i fakt, že lidem s mentálním 

postižením vyhovuje zaběhlý, neměnný program, takže upřednostňují stejnou a 

stereotypně se opakující práci. Většinou zůstávají věrni své práci po dlouhou dobu na 

rozdíl od intaktních jedinců, pro které bude za nějaký čas málo atraktivní a nezajímavě 

honorovaná práce nedostatečně motivující. Přirozeně se tedy zaměstnavateli naskýtá 

příležitost dát práci někomu, kdo nemá přehnaně vysoké nároky na mzdu a práce si 

váží. Může pak efektivně využít kvalifikované síly na práce odborné (Hublar, 2013).  

Procházková dále uvádí problém úzce související s předchozím – jedná se o 

jakési předsudky vůči postiženým. Na postižení se nahlíží jako na jedince, kteří 

nebudou schopni podávat odpovídající výkon či kvalitu nebo budou často nemocní a 

budou v práci chybět. Mnohdy se tedy stává, že jsou odmítání ještě dříve, než je jim 

vůbec dána možnost dokázat, co umí. Další překážkou při začleňování zdravotně 

postižených lidí na trh práce je zajisté příliš málo informací. Jak zaměstnavatelé, tak i 

postižení lidé nemají dostatek informací, mnohdy ani neví, kde se o práci ucházet, kde 

hledat pomoc a podporu, a tak ji ani nehledají. Zaměstnavatelé často také tápají, co 

obnáší zaměstnávat osoby s postižením a nakolik se postižení mohou různit.  
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Předsudků existuje ve společnosti opravdu mnoho, je však důležité si například 

uvědomit, že velké množství lidí s mentální retardací má určité vlastnosti, které ostatní 

„lépe myslící“ lidé postrádají. Je to velká trpělivost, obětavost, snaha podle svých sil 

pomáhat druhým, schopnost empatie a vcítění se zejména do bolesti a utrpení druhých 

lidí.  Mnoho osobnostních rysů by se dalo označit jako lidská dobrota (Švarcová, 1996). 

Ochrana před výpovědí podle zákona o zaměstnávání postižených je spíše 

všeobecnou nepravdivou informací, jež se stále drží mezi lidmi v naší společnosti. 

Zaměstnavatelé se mnohdy obávají, že pokud si nechají v podniku člověka s postižením 

i po zkušební době a zaměstnají ho natrvalo a v budoucnu budou nuceni ho 

z oprávněných důvodů propustit, nebude to možné. Ovšem propouštění takových 

jedinců možné je, zapotřebí jen svolení Sociálního úřadu, který posuzuje, zda nedochází  

k diskriminaci. Zaměstnavatel má též povinnost informovat Úřad práce (Procházková, 

2009). 

K poradenským službám pro podniky, jakožto vytyčeným klíčovým problémem 

začleňování osob se zdravotním postižením do zaměstnávajícího procesu, je nutné 

zmínit skutečnost, že se stále potýkáme s mírnými nedostatky poradenské služby pro 

podniky. Problematikou poradenství pro osoby s postižením v oblasti profesní integrace 

a rovněž pro zaměstnavatele se v letech 2002 – 2005 zabýval mezinárodní projekt 

řešený na katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, 

jehož cílem bylo zavedení podpůrných opatření pro integraci zdravotně postižených 

osob na volný trh práce a rovněž zlepšení informovanosti budoucích zaměstnavatelů 

(Procházková, 2009). Od té doby lze hovořit o určitém progresu ve snaze zvýšit 

uplatnění osob se zdravotním postižením na trhu práce. 
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3.4 Zaměstnavatel ve vztahu k osobám se zdravotním postižením 

 

Zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 25 zaměstnanců v pracovním 

poměru je podle § 81 odst. 1 zákona o zaměstnanosti uložena povinnost zaměstnávat 

osoby se zdravotním postižením ve výši 4% povinného podílu na celkovém počtu jejich 

zaměstnanců (www.mpsv.cz). Má-li tedy firma například 75 zaměstnanců, je nucena 

zákonem zaměstnat tři osoby se zdravotním postižením. V případě, že by volila osobu 

s těžším zdravotním postižením, na tento počet zaměstnanců by mohla zaměstnat pouze 

osobu jednu (tři osoby se zdravotním postižením se totiž rovnají jedné osobě s těžším 

zdravotním postižením). 

 Představíme-li si firmu jako určitou komunitu lidí sdílejících společné místo a 

společné zájmy minimálně v pracovní sféře, je nutné tyto osoby nějakým způsobem 

připravit na skutečnost, že se mezi nimi bude vyskytovat osoba se zdravotním 

postižením. Pokud se tedy zaměstnavatel nebo jiný pracovník zhostí nápadu zaměstnat 

osobu se zdravotním postižením a rozhodne se jej realizovat, nezbytné je učinit také 

osvětu pro ty, kteří budou s daným jedincem na pracovišti. V ideálním případě by se 

taková osvěta měla týkat celé firmy, tedy všech zaměstnanců.  

Jak jsme již zmínili, ve společnosti se stále potýkáme s mnoha předsudky, které 

však vznikají pouze z nevědomosti a neznalosti. Proto je dobré informovat okolí a 

dovzdělat ostatní nejen v tom, jaké druhy postižení existují a co je pro ně 

charakteristické obecně, ale také prosadit například tu myšlenku, že zdravotní hendikep 

nesnižuje charakterové rysy ani dovednosti osobnosti. Ostatní zaměstnanci by měli 

předem být informováni, o jaký přesný typ zdravotního postižení půjde a jakým 

způsobem omezí onoho jedince v pracovních schopnostech, pokud vůbec. Dále by měli 

být zaměstnanci proškoleni, jak nejvhodněji s osobou komunikovat a jakým způsobem s 

ní navázat kontakt, aby integrace byla efektivní a úspěšná.  

Také pro jedince se zdravotním postižením je otevřená cesta k lepší pracovní 

pozici, s čímž se pojí otázka motivace, jak správně motivovat hendikepovaného 

k lepším výsledkům. Budoucímu zaměstnanci by se měly ještě před nástupem 

naplánovat pracovní cíle, kde je nutné brát v úvahu pracovní rezervy a též vymyslet 

případné zastoupení tohoto jedince v takové situaci, kdy nebude schopen se dostavit do 

práce. Zaměstnání osoby se zdravotním postižením s největší pravděpodobností přinese 

http://www.mpsv.cz/
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mnohem více pozitiv než negativ a problémů, nicméně to jsou často obavy těch lidí, 

kteří se zaměstnáváním osob s hendikepem nemají mnoho zkušeností. 

 

3.4.1 Ekonomické výhody pro zaměstnavatele 

Mezi jeden z hlavních motivačních faktorů, jak uvádí Šimek (2012), jenž by měl 

stále více přesvědčovat firmy, aby zaměstnala osoby se zdravotním postižením, je ten, 

že firma vždy ušetří. Pokud dá zaměstnavatel na pracovním trhu šanci jedinci s 

postižením, může ročně ušetřit několik set tisíc korun. Má-li firma zákonnou povinnost 

zaměstnat například jednoho člověka se zdravotním postižením a neučiní tak, její 

povinností je odvést do státního rozpočtu „pokutu“ téměř šedesát tisíc korun nebo 

nakoupit zboží či služby v režimu náhradního plnění v hodnotě téměř 166 tisíc korun 

(bez DPH). Pokud zaměstnavatel dá práci postiženému člověku a zaměstná ho, pak 

nejenže na něj může od Úřadu práce získat například roční dotaci ve výši 48 tisíc korun, 

ale má nárok i na slevu na dani z příjmu ve výši až 60 tisíc korun. Z celého úsudku tedy 

plyne, že zaměstnáním zdravotně postiženého může zaměstnavatel nebo firma ročně 

ušetřit téměř 274 tisíc korun. 

Podle zákona o daních z příjmu č. 586/1992 Sb. (§35) dále platí, že se 

zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením, snižuje daň za 

zdaňovací období, za které podává daňové přiznání. Jednak se zaměstnavateli může 

snížit daň o částku 1800 korun za každého zaměstnance se zdravotním postižením, 

jedná-li se však o zaměstnance s těžším zdravotním postižením (osoby uznané 

invalidními ve třetím stupni), sleva na dani je dokonce o částku 60 000 korun za 

každého zaměstnance. Velká sleva na dani se též týká těch firem, jež jsou zaměřené na 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením a počet zaměstnanců dané firmy činí 

nejméně 25. Více než 50 procent všech zaměstnanců firmy musí být osobami se 

zdravotním postižením a pokud tyto parametry splňuje, je zde daň pouze poloviční 

z celkové částky (www.unie-pz.cz). 

 

 

 

http://www.unie-pz.cz/
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3.4.2 Faktory ovlivňující zaměstnávání osob se zdravotním postižením  

Každý pracovník a každá pracovnice by měli perfektně zapadat do svého 

podniku, na své pracoviště. To samozřejmě platí i pro pracovníky s postižením. Podle 

studie německého vědeckého institutu infas (www.infas.de) jsou pro podniky vzhledem 

k zaměstnávání osob se zdravotním postižením zvláště důležité tři faktory: pracovník, 

jež bude plně vyhovovat náplni práce, tudíž jakýsi zaměstnanec „na míru“. Druhým 

faktorem je zajisté zapracování člověka s postižením odborným pracovníkem a třetím 

rovnocenně důležitým faktorem je skutečnost, že osoba se zdravotním postižením bude 

mít spolehlivý doprovod při všech záležitostech týkající se práce (Procházková, 2009). 

Dále je nutné si při přípravě k zaměstnání osoby se zdravotním postižením 

uvědomit, s jakým typem postižení bude schopna firma kooperovat. Pokud tedy firma 

nebude uzpůsobená bezbariérově, těžko si na pohovor pozve osobu, která není schopná 

samostatného pohybu a je například na vozíku. Když půjde o jednoduchou manuální 

činnost ve skladu, zaměstnavatel by nejspíše mohl uvažovat o osobě s lehkým 

mentálním postižením, neboť pro tu vzhledem k opakující a stereotypní práci taková 

činnost bude nejvíce vhodná. Naopak nebude vybírat z řad těžkých astmatiků, neboť 

práce ve skladu bývá v prostředí mnohdy příliš prašném, což by pro alergiky nebylo 

vhodné.  

Jestliže tedy jedinec se zdravotním postižením získá zaměstnání, integrujeme ho 

do světa dospělých a do skutečné reality a bude součástí nejen onoho podniku, ale celé 

společnosti. Každodenní kontakt se společností nezlepší pouze život danému jedinci, 

nicméně také učí ostatní osoby okolo sebe větší toleranci, uvědomění si mylných 

předsudků, jež v sobě s velkou pravděpodobností udržovaly.  

Šimek (2012) uvádí další motivační faktor, který ovlivňuje zaměstnavatele a to, 

že v Česku přibývá firem, které se věnují společensky odpovědným aktivitám, ať už 

jsou jejich motivace jakékoli. To lze chápat jednak jako trvale udržitelné podnikání 

neboli CSR
1
 (Corporate Social Responsibility), jednak se může jednat o dobrý 

marketing a PR či konkurenční výhodu. Zákazníci se totiž začínají zajímat, zda se daná 

značka chová odpovědně. Jde tedy o nedílnou součást budování image. Dnes se 

dokonce stále více mluví i o „budování značky zaměstnavatele“, tedy o tom, jak firmu 

                                                             
1 CSR – „koncept corporate social responsibilitychápeme  jakoinstrument k naplnění či realizování 

společenské odpovědnosti podniků“ (Procházková, 2009, str. 105). 

http://www.infas.de/
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vnímají její stávající i potenciální zaměstnanci, jaké výhody „navíc“ firma kromě 

platového ohodnocení zaměstnanci dává. Je tedy jisté, že k tomu nestačí pouze výhody 

týkající se stravenek. Jde například o diverzitu, neboť vytvoření diverzního pracoviště je 

jedna z věcí, která výrazně přispívá k budování značky. Zaměstnavatel získá kredit u 

zaměstnanců a přesvědčí ostatní, že má skutečný zájem stát se společensky odpovědnou 

firmou. Například v Americe je zaměstnávání osob se zdravotním postižením naprosto 

přirozenou skutečností, která funguje již téměř bez jediné překážky. K danému tématu o 

budování společenské prestiži firmy se též vyjadřuje Alena Schlegelová: „Finanční 

motivace nebývá v tomto případě zásadní. V Americe je tradičně v businessu kladen 

důraz na zákaznický servis. Pro obchodníka nebo podnikatele je klíčová zákazníkova 

spokojenost. Vzhledem k tomu, že okruh zákazníků je rozmanitý a on chce často svými 

produkty či službami oslovit pokud možno všechny, zajímá ho i pohled člověka se 

zdravotním postižením. Zaměstnání člověka s postižením mu tedy může přinést vhled do 

potřeb této skupiny zákazníků.  Firma si také svojí společenskou odpovědností může 

udělat dobré jméno. Vezmeme-li v úvahu, že skoro každá rodina má někoho ze svých 

členů, širšího příbuzenstva nebo blízkých přátel, kdo má zdravotní postižení, je to i z 

hlediska marketingu dobrý tah“(www.moje-rodina.cz). 

 

3.4.3 Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením 

Od 1. ledna 2013 provozuje webový portál www.vzdelavani-ozp.cz v rámci 

projektu Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením, Fond dalšího vzdělávání. 

Projekt je naplánován do 30. srpna 2015 a jeho cílem je posílit postavení zdravotně 

postižených na trhu práce. Celý projekt se zaměřuje na podporu zaměstnávání těchto 

jedinců a též na motivaci zaměstnavatelů k uvědomění si své povinnosti a společenské 

odpovědnosti vůči osobám se zdravotním postižením. Podpora spočívá tedy v tom, že 

zaměstnavateli budou uhrazeny náklady vzniklé za dovzdělávání osoby se zdravotním 

postižením, jež bude souviset s rozšířením kvalifikace takového jedince a současně i 

zvýšení jedincovy hodnoty na trhu práce. Aby zaměstnavatel získal finanční příspěvek, 

jeho zaměstnavatel se zdravotním postižením musí absolvovat minimálně dva kurzy 

definovaných jako komplexní vzdělávací program zaměstnance. Takový program nesmí 

mít povahu rekvalifikace, ale udržování, prohlubování, rozšiřování či zvyšování 

původní kvalifikace. Další podmínkou je, že kurzy musí být ze šedesáti procent 

http://www.moje-rodina.cz/
http://www.vzdelavani-ozp.cz/
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odborné, nicméně pak jsou dovoleny i obecně vzdělávací a doplňkové 

(www.vzdelavani-ozp.cz) Jana Majerová, odborná garantka projektu, dále k cílům 

uvádí, že jde hlavně o to, aby zaměstnavatel měl možnost získat příspěvek na 

vzdělávání těchto zaměstnanců podle svých potřeb, tak aby dosáhli potřebné kvalifikace 

a mohli v měnícím se prostředí a nárocích vykonávat dále svoji práce. Též je zmíněn 

fakt, že tímto dovzděláním zaměstnanci může být v některých případech umožněno 

přeřazení na takovou pracovní pozici, která proškolení nebo určitý vzdělávací kurz 

vyžaduje.  

V rámci projektu Fond dalšího vzdělávání probíhají i tedy aktivity pro 

zaměstnavatele samotné. V roce 2015 například probíhají speciální školení 

managementu a personalistů firem s motem: Mít hendikep neznamená nemít práci – jak 

na zaměstnávání lidé s postižením (www.fdv.mpsv.cz). Fond dalšího vzdělávání 

uspořádal v roce 2014 v Praze v rámci projektu Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním 

postižením mezinárodní konferenci o zaměstnávání a vzdělávání osob se zdravotním 

postižením. Posluchači se dozvěděli o možnostech vzdělávání těchto osob a též o 

dosavadních výsledcích zmiňovaného programu.  Jana Majerová na konferenci 

zdůraznila, že si zaměstnavatel může sám zvolit zaměření vzdělávacích kurzů pro osobu 

zdravotně postiženou. Na této konferenci též vystoupil Jiří Černý ze společnosti 

ERGOTEP, která zaměstnává 95 procent osob se zdravotním postižením a upozornil 

zde na důležitost vzdělávání těchto zaměstnanců. Pouze díky tomuto programu se mohl 

firemní plán posunout od původní kompletace a balení zboží k sofistikovaným 

činnostem s tou skutečností, že firma zaměstnává téměř stále stejné zaměstnance 

(www.fdv.mpsv.cz). 

 

  

http://www.vzdelavani-ozp.cz/
http://www.fdv.mpsv.cz/
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4. Filozofie podporovaného zaměstnávání 
 

Všichni lidé mají právo na práci, na svobodnou volbu zaměstnání, na 

spravedlivé a uspokojivé pracovní podmínky a na ochranu proti nezaměstnanosti. Šanci 

nalézt vhodnou práci však nemají všichni stejnou a tedy ti, kteří jsou na trhu práce 

znevýhodněni, mohou často toto právo uplatnit pouze s určitou mírou podpory. 

Smyslem podporovaného zaměstnávání je vyrovnání příležitostí pro pracovní uplatnění 

lidí, kteří z důvodu zdravotního postižení nebo jiných znevýhodňujících faktorů mají 

ztížený přístup na otevřený trh práce a v důsledku toho mohou být nebo jsou omezeni 

ve svém společenském uplatnění (Vitáková, 2005). 

Hlavním cílem této služby je umožnit jedincům z cílové skupiny získat a 

zachovat si vhodné zaměstnání na otevřeném trhu práce. Druhým a stejně důležitým 

cílem je zvýšit míru samostatnosti uživatelů služeb, tedy jejich dovednosti potřebné 

k získání a zachování práce a též posílit jejich pracovní návyky a motivaci k dalšímu 

profesnímu rozvoji. Podporované zaměstnávání se týká vždy takového místa, které je na 

otevřeném trhu práce. Důležité je, aby práce měla stabilní charakter, nikoli krátkodobý. 

Druh práce by měl být co možná nejvíce uzpůsobený klientovi, tedy zaměstnanci, aby 

odpovídal jeho možnostem a dovednostem současně umožňoval určitý profesní rozvoj. 

Specifické potřeby klienta často rozhodují o velikosti úvazky, mnohdy se stává, že jde 

jen o částečný úvazek, který je pro obě strany výhodný, nicméně pracovní náplň 

odpovídá nárokům a potřebám, práce je tedy smysluplná a hodnotná (www.unie-pz.cz). 

Velmi často se stává, že jedinec této služby využije po ukončení školní docházky, 

jelikož v této době je pomoc například pro člověka s mentální retardací skutečně 

důležitá a trvá přibližně dva až tři roky. Prostřednictvím podporovaného zaměstnání se 

jedinci nabízí smysluplná seberealizace v období, jež je pro mnohé symbolem pouhé 

životní prodlevy. Osoba má totiž ukončenou etapu v roli „dítěte“, je v rámci svých 

možností vzdělána a přirozeně vyžaduje novou společenskou roli - „dospělého 

člověka“. Nová etapa se pojí s tím, že se člověk stává zodpovědným za svůj život, je 

nezávislý, čemuž však napomůže jedině skutečnost, že bude zaměstnaný, a tak se mu 

otevře i cesta k navazování řady vztahů s intaktními jedinci a k rozvoji mnoha 

interpersonálních dovedností. Pokud se jedinec úspěšně zařadí do společnosti, nebude 

se pravděpodobně cítit osamocen a svůj hendikep se v životě lépe naučí překonávat a 

chápat ho jako součást jedincovy osobnosti.  

http://www.unie-pz.cz/
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Vitáková (2005) zmiňuje určitou občanskou povinnost, která se týká stejných 

práv a povinností každé osoby- jak intaktní, tak osoby se zdravotním postižením.  To 

znamená, že nesmí docházet k jeho diskriminaci, na druhou stranu by se měl 

podporovat zaměstnavatel v oprávněném očekávání odvedeného hodnotného 

pracovního výkonu, za který zaplatí odpovídající mzdu.  V neposlední řadě nesmíme 

opomenout fakt, že je klient zodpovědný za získání a udržení si práce. Ačkoli klientovi 

celá služba poskytne informace o možných alternativách a důsledcích jeho 

hypotetického rozhodnutí, konečné rozhodnutí bude vždy na něm.  

 

4.1 Služby podporovaného zaměstnávání 

 

Podporované zaměstnávání sestává ze dvou hlavních služeb. První zahrnuje 

personální poradenství, které úzce souvisí s teoretickým připravováním klienta na práci, 

též vůbec zprostředkování práce a připravení klienta na pohovor a jiné důležitosti, které 

jsou potřebné k přijetí klienta na pracovní místo. Druhá služba souvisí s přímou 

podporou klienta v pracovním procesu pomocí pracovní asistence (www.rytmus.org). 

Pracovní asistent bývá zaměstnanec nebo dobrovolník agentury zabývající se 

podporovaným zaměstnáváním. Pro osoby s mentálním postižením je tato služba stejná 

jako pro ostatní jedince se zdravotním postižením. Lišit se bude jen mírně přístup 

asistenta k osobě s lehkou mentální retardací v porovnání s přístupem k osobě na 

vozíku, což však pouze vyplývá ze specifických potřeb každého postižení. Před 

začátkem aktivní účasti klienta v pracovním procesu, musí asistent vyjednat se 

zaměstnavatelem pracovní místo v tom smyslu, že vyhodnotí pracovní schopnosti, 

dovednosti a celkově zájmy klienta s tím cílem, že vymezí pracovní prostředí, které 

bude klientovi nejlépe vyhovovat. Dále svým způsobem vyjednává pracovní místo se 

zaměstnavatelem (Šiška, 2005). Pracovní asistent funguje na pracovišti po dobu 

nezbytnou k zaučení jedince a pomáhá ostatním zaměstnancům a zaměstnavateli 

v navázání vztahu a komunikaci s novým spolupracovníkem. Hlavní myšlenkou celého 

procesu je propojení potřeb a požadavků zaměstnavatelů s klientem, a docílit tak 

vytvoření stabilního pracovního vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem 

(www.rytmus.org).  Asistent se snaží postupně upouštět od poskytované podpory tak, 

aby se klient co nejefektivněji naučil plné samostatnosti. Pracovní úkony se nacvičují 

krok za krokem, aby vedení bylo plně spokojené s novým zaměstnancem, načež tedy 

http://www.rytmus.org/
http://www.rytmus.org/


34 
 

dle přání zaměstnance a někdy i zaměstnavatele intenzita pomoci stále mírně klesá, až 

nakonec odejde a jedinec již nadále plní úvazek zcela sám (Procházková, 2009). Celá 

služba může trvat maximálně dva až tři roky. Otázkou však zůstává, zda přítomnost 

asistentů na pracovišti nemá též svá negativa. Někteří odborníci tvrdí, že pracovní 

asistent svou přítomností svým způsobem zvýrazňuje klientův hendikep a mnohdy 

sociální interakci ztěžují.  Z těchto důvodů se začalo přecházet také k druhé variantě, 

kdy sociálního pracovníka vystřídal zaměstnanec dané firmy, tedy spolupracovník. Ten 

tedy nejen zaučuje nového zaměstnance, nicméně mu také pomáhá vytvářet určité 

vztahy s ostatními osobami na pracovišti, celý proces působí na všechny zúčastněné 

v jistém smyslu přirozeněji (Šiška, 2005). 

Hublar (2013) uvádí nejrůznější cíle agentur podporovaného zaměstnávání, mezi 

které patří například fakt, že klienti agentury mají k dispozici Job kluby. Na takových 

místech se učí nejrůznějším dovednostem, jež jsou spojené s hledáním práce. Procvičují 

psaní motivačního dopisu, životopisu a učí se všem náležitostem, které souvisí 

s odpověďmi na inzeráty. Nedílnou součástí těchto aktivit je také znalost struktury 

pracovní smlouvy a dohody o pracovní činnosti.  Mimo jiné si osoby s postižením a 

tedy též i osoby s lehkou mentální retardací osvojují nejrůznější možné situace, které je 

mohou v zaměstnání potkat. Modelové pracovní problémy mají klienta naučit nejen 

řešit vzniklou neshodu, ale také se k ní s klidem postavit a nejednat vlivem emocí. 

Modelové situace se mohou týkat i nácviku způsobu komunikace se zaměstnavatelem a 

spolupracovníky.  

 

 

4.2 Podporované zaměstnávání ve světě 

 

Období druhé světové války můžeme považovat za počátek historie 

podporovaného zaměstnávání na otevřeném trhu práce. Nešlo zde zdaleka o velké 

myšlenky společnosti, aby zaměstnala osoby se zdravotním postižením a umožnila jim 

tak vést řádný život se všemi právy a povinnostmi intaktních jedinců. Důvodem byla 

skutečnost, že zbrojní průmysl čelil nedostatku pracovních sil, a tak došlo k zapojení do 

pracovního procesu i těch jedinců, kterým by dříve taková šance dána nebyla. 

Zaměstnali se například klienti ústavů pro mentálně postižené. Jejich dovednosti byly 
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pro mnohé překvapující, osoby s mentálním postižením totiž ukázaly, že dokážou 

odvést práci na velmi dobré úrovni a jsou schopni se učit ze zkušeností a rad druhých. 

V šedesátých a sedmdesátých letech se hnutí za lidská a občanská práva zasloužila o 

změny v oblasti zaměstnávání osob s postižením. Neméně pak velké změně v oblasti 

zaměstnávání osob s postižením přispěl filozofický směr, který vycházel z myšlenky, že 

osobu jakkoli znevýhodněnou se musí společnost naučit přijímat nikoli stále izolovat. 

Začalo se totiž mluvit o integraci osob s postižením do pozitivně přijímaného socio-

kulturního prostředí (Šiška, 2005). 

Ve Spojených státech amerických se původně zkoušela jiná forma zaměstnávání. 

Šlo o nejrůznější zařízení pro osoby s mentálním postižením, ve kterých se stupňovaly 

nároky a obtížnost určité práce, načež se skrze tyto sílící schopnosti jedinec měl 

přirozeněji dostat na otevřený trh práce. Tento model se ovšem ukázal jako neefektivní 

a nepříliš směrodatný. Došlo se k závěru, že aby lidé mohli pracovat na běžném 

pracovišti, není nutné předem ovládat soubor dovedností a naučeného chování. 

Nejvhodnější a nejlépe osvědčený způsob, jakým lze získat takové dovednosti a návyky, 

je přímo v pracovním prostředí, kde se budou učit konkrétní věci, jež budou specifické 

právě pro dané pracovní místo. Podporované zaměstnávání vzniklo v sedmdesátých 

letech jako alternativa k této tradičnější službě. Z USA se podporované zaměstnávání 

dostalo do Kanady a Austrálie, zemí, kde se dnes tato metoda řadí mezi běžné způsoby, 

jak pomoci lidem se zdravotním postižením. S touto službou se setkáme dnes například 

v Novém Zélandu a Zambii. Do Evropy se podporované zaměstnávání dostalo až 

v devadesátých letech, ovšem v některých zemích začalo fungovat velmi efektivně 

(Lečbych, 2008). 

Mezi nejúspěšnější průkopníky podporovaného zaměstnávání v Evropě patří 

Norsko a zbylé skandinávské země. Norsko se řídí základními principy, které spočívají 

jednak v úsilí změnit určitý lidský život a umožnit osobě rovnocenné podmínky, 

nicméně stejně důležité jsou také důvody politické a ekonomické. Otevřený trh práce je 

jasně upřednostňován před chráněným a celkově práce pro každého musí být 

vyzdvihována s tím, že se upozadí možnost pobírání sociálních dávek. Každý člověk má 

právo na pracovní místo, proto je nutné dát více příležitostí osobám se zdravotním 

postižením. Od roku 1996 se podporované zaměstnávání stalo běžnou službou v oblasti 

vzdělávání. Tento trend se v Norsku ještě více upevnil poté, co v roce 2000 vyplynulo 

ze statistiky, že náklady na osobu v chráněné dílně jsou o 30 procent vyšší než při 
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poskytování služby podporovaného zaměstnávání. Též lze hovořit také o Německu 

jakožto zemí, jež má podporované zaměstnávání velmi dobře propracované. Celá služba 

se řadí k zákonu o rehabilitaci z roku 2000 a platí, že v každém regionu musí být 

organizace, která poskytne tento druh služeb a trvá devět měsíců (Vitáková, 2005). 

 

4.2.1 Organizace EUSE (The European Union of Supported Employment) 

Organizace EUSE je organizace zaměřující se na podporované zaměstnávání 

v Evropě. Založená byla v roce 1993 za účelem podpory rozvoje podporovaného 

zaměstnávání. Rada s názvem EU Piero se skládá ze dvou zástupců z každého 

členského státu. Rada má předsedu a čtyři místopředsedy. Každý národ má právo na 

jeden hlas. Mezi významné činnosti této organizace řadíme Mezinárodní konference o 

podporovaném zaměstnávání, které se konají každé dva roky. 12. Mezinárodní 

konference se bude konat letos v Portugalsku, konkrétně od 27. května do 29. května 

2015 a hlavním tématem bude „Improving diversity through Supported Employment“, 

tedy otázka týkající se zlepšení vztahů ve společnosti z pohledu diverzity skrze 

podporované zaměstnávání. Organizace očekává účast více než 35 zemí, stejně jako 

tomu bylo v rámci předešlých konferencí, jež se konaly například v Kodani, Oslu, 

Dublinu, Praze apod. (www.euse.org). Pražská konference v roce 2009 měla jiné 

poslání. Tématem byla zejména budoucnost podporovaného zaměstnávání u nás i v celé 

Evropě a též způsob podpory této integrační služby. Zmiňovaná pražská konference též 

řešila zvýšení kvality služeb, jež byly poskytované lidem se zdravotním postižením 

skrze zkušenosti a poznatky jiných zemí (www.kvalitavpraxi.cz). 

 

 

4.2.2 Organizace WASE (World Association of Supported Employment) 

Organizace WASE je druhá velmi důležitá organizace zastřešující podporované 

zaměstnávání. Kromě EUSE, organizace, jež je zaměřená na evropské státy, existuje též 

Světová asociace pro podporované zaměstnávání – WASE. Organizace se podílí na 

stálém zdokonalování služeb podporovaného zaměstnávání, funguje jako organizátor 

pro předávání informací a zkušeností mezi státy po celém světě. Celkové záměry této 

http://www.euse.org/
http://www.kvalitavpraxi.cz/
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organizace jsou téměř totožné s evropskou, mezi klíčové myšlenky obou těchto institucí 

patří zajisté integrace. Cílem je také určitá osvěta intaktních jedinců, neboť tak jedině 

budou osoby se zdravotním postižením přijímáni do společnosti, jež je kvalitně 

informovaná a vzdělaná na té úrovni, že rozumí integraci a pozitivně tedy přijímají 

osoby s postižením (Vitáková, 2005). 

 

 

4.3 Podporované zaměstnávání v České republice 

 

O základech podporovaného zaměstnávání V České republice lze hovořit teprve 

v devadesátých letech dvacátého století.  Podporované zaměstnání ale nemohlo 

vzniknout jen tak bez předchozích zkušeností a poznatků o životě osob se zdravotním 

postižením. Berme nyní v úvahu pouze osoby s mentální retardací.  

Základním východiskem pro podporované zaměstnávání je zajisté myšlenka 

integrace, která se postupně objevuje a stále rozšiřuje právě v devadesátých letech. 

Začal se totiž objevovat nový trend, kdy rodiče nechávali své děti doma namísto toho, 

aby využili ústavní péče a přenechali výchovu takovýchto jedinců právě ústavní péči. 

Načež se přirozeně v rodičích a příbuzných utvářela myšlenka, že například osoby 

hlavně s lehkou mentálním postižením jsou velmi přizpůsobivé, byť pomalejší, nicméně 

i to by jim nemělo bránit ve stejném vzdělávání a případně pak zaměstnávání jako je 

dopřáno mnohým intaktním jedincům. Rodiče dětí si začínali uvědomovat, že není 

důvod, proč by měli být jedinci s postižením separovaní od společnosti, neboť to 

primárně možná brání rozvoji osobnosti takového dítěte, jež je nuceno žít v uzavřeném 

nereálném světě, tedy ústavní péči (Lečbych, 2006).  

Zjistilo se, že v případě, kdy je jedinec s lehkým mentálním postižením skutečně 

stimulován, vhodně vychováván a dovzděláván v rodině, učivo na běžné základní škole 

je schopen zvládnout. Mírné přeceňování schopností mentálně retardovaných jedinců se 

později řeší novou inovací, a to například konkrétní osobou ve třídě „navíc“, tedy 

asistencí, jež pomáhá jedinci s hendikepem, aby učivo lépe zvládnul a „vyrovnal“ tak 

své síly s ostatními. Společně s myšlenkou osobní asistence se též začínají objevovat 

individuální vzdělávací plány pro žáka či studenta s určitou odchylkou, jež mu 

znemožňuje vyrovnat se stejnému tempu a šíři učiva jako jsou přirozeně schopní 
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intaktní jedinci. Individuální vzdělávací plány tedy měly primárně zúžit učivo, které se 

daný jedinec musí naučit s tou skutečností, že učitelé a jiné osoby budou brát na zřetel 

individuální potřeby každého takového jedince.  

Zaměstnávání osoby se zdravotním postižením na otevřeném trhu práce tedy 

svým způsobem předpokládá, že se jedinec již v období školní docházky nachází 

v reálné společnosti, často v běžné základní škole, kam byl integrován. Taková 

skutečnost jedinci totiž jeho dospělý život velmi usnadňuje, neboť se nebude učit životu 

ve společnosti až se skutečností, že získá práci, on součástí společnosti už dávno bude. 

  

4.3.1 Agentury pro podporované zaměstnávání v České republice 

První agentura podporovaného zaměstnávání v České republice vznikla v roce 

1995, konkrétně v Praze díky projektu občanského sdružení Rytmus a na základě 

finančních prostředků ze zdrojů Americké vládní agentury pro mezinárodní rozvoj. Od 

roku 2000 dochází k rozšíření této služby do dalších regionů, což se děje hlavně díky 

velkým projektům, jež jsou financované z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu, 

ve výjimečných situacích se místně dotuje fáze výcviku z peněz úřadu práce. Daná 

služba podporovaného zaměstnávání je však financována téměř výhradně na základě 

grantů udílených nevládním organizacím. Nejrůznější agentury podporovaného 

zaměstnávání po České republice jsou pak financovány z velké části z prostředků 

Evropské unie (Krejčířová, 2005). 

Česká unie pro podporované zaměstnávání funguje v Čechách od roku 2000. 

Jejím hlavním úkolem je formulovat, šířit a podporovat myšlenku podporovaného 

zaměstnávání v České republice. Mezi hlavní cíle Unie patří: 

1. sdružovat poskytovatele a obhájce služeb podporovaného zaměstnávání 

2. vytvořit metodiku podporovaného zaměstnávání tak, aby splňovala požadavky 

European Union of Supported Employment, metodika se též musí průběžně aktualizovat 

na základě nových poznatků a zkušeností. 

3. stále kooperovat s European Union of Supported Employment a být jejím aktivním 

členem 
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4. prosazovat a obhajovat podporované zaměstnávání jako službu, bez které se naše 

společnost neobejde 

5. podporovat vznik a rozvoj nových poskytovatelů služeb podporovaného 

zaměstnávání 

6. šířit vzdělanost v tomto oboru s tím, že se berou v úvahu zejména potřeby členů 

7. jednat s ústředními státními institucemi České republiky, s reprezentanty nestátního 

sektoru, podnikatelské sféry apod. 

Česká unie tedy zastřešuje agentury podporovaného zaměstnáván po celé České 

republice a pomáhá tuto službu prosadit do každodenní praxe (Vitáková, 2005). 

 V roce 2012 ukončila Česká unie pro podporované zaměstnání dvouletý projekt 

s názvem „Podporované zaměstnávání na cestě Evropou“, jehož hlavním cílem bylo 

sdílení nových trendů a osvědčených nástrojů uplatňovaných v oblasti podporovaného 

zaměstnávání v rámci Evropy, zejména v zemích zahraničních partnerů, tedy Německu 

a Rakousku. Díky projektu se též rozvinula tematická síť, v rámci níž se předávaly 

informace a nástroje uplatňované v oblasti podporovaného zaměstnávání v zahraničí do 

české praxe.  
Zástupci České unie pro podporované zaměstnání se během těchto dvou let, po dobu 

trvání projektu, zúčastnili také čtyř setkání Evropské unie pro podporované 

zaměstnávání (EUSE) sdružující národní asociace podporovaného zaměstnávání 

jednotlivých evropských zemí. Nové informace zástupci rozšířili mezi české 

poskytovatele podporovaného zaměstnávání zejména prostřednictvím navazujících 

kolokvií podporovaného zaměstnávání. V červnu 2011 se v Dánsku uskutečnila desátá 

konference EUSE, jíž se v rámci projektu účastnily také zástupkyně České unie pro 

podporované zaměstnání (www.unie-pz.cz). 

 

 

4.3.2 Počet poskytovatelů služeb podporovaného zaměstnávání 

V současné době je podporované zaměstnávání zastoupeno ve všech krajích 

České republiky. Celkový počet poskytovatelů podporovaného zaměstnávání je padesát 

čtyři a například na konci roku 2004 bylo v České republice celkem 32 poskytovatelů 

podporovaného zaměstnávání. V Jihočeském a Pardubickém kraji jsou celkově vždy tři 

http://www.unie-pz.cz/
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agentury podporovaného zaměstnávání, v Jihomoravském a Ústeckém kraji jich 

nalezneme vždy šest. Karlovarský, Olomoucký, Zlínský a Královehradecký kraj má po 

dvou agenturách, Liberecký kraj má pobočku jen jednu – Rytmus Liberec, v 

Moravskoslezském kraji nalezneme osm, na Vysočině pět agentur. Největší zastoupení 

má Praha, celkově nalezneme v hlavním městě deset agentur, Středočeský kraj má tři 

agentury: 

1. Fokus Mladá Boleslav zaměřená na osoby s duševními poruchami 

2. Rytmus Benešov (pracoviště Kutná Hora), kde jsou cílovou skupinou osoby 

se zdravotním postižením a znevýhodněním 

3. Rytmus Benešov znovu zaměřená na osoby se zdravotním postižením a 

znevýhodněním. 
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5. Výchova a vzdělávání jako nezbytný proces pro začlení                

jedince do společnosti 

 

Pojem výchova je jakýsi proces týkající se každého jedince, který žije v nějaké 

společnosti.  Jakmile začne dítě chodit, přihlížející dospělý mu neustále vysvětluje, proč 

jsou některá místa nebezpečná, kde by se neměl pohybovat, že upadne, poběží-li příliš 

rychle a postupně se učí chápat nejen tato pravidla doma, ale též i venku mezi lidmi. 

Dítě si tedy osvojuje například zásady vztahující se k chodci na ulici a rozumí, že 

přechod smí přejít až na jedinou barvu, a to na zelenou s tím, že dbá na svou maximální 

bezpečnost a rozhlédne se. Podobné příklady najdeme například v prvopočátcích 

mluvení. Velmi jednoduše totiž intaktní jedinec pochopí, že prostřednictvím řeči snadno 

získá něco, co v danou chvíli potřebuje. Rodič ho tedy pak jen učí kultivovanému 

projevu a znovu „zásadám“, jež jsou pro vyjadřování mezi lidmi nezbytné. Příkladů je 

mnoho a každá dovednost má své fáze a určitý progres. Ovšem proces vychovávání se 

každého jedince dotkne individuálně, v jiné míře a kvalitě. 

 Velkou roli hraje prostředí, v němž dítě žije. Má-li rodiče, kteří si plně 

uvědomují potřebnost osvojení si pravidel ve společnosti, je velká pravděpodobnost, že 

i potomek taková pravidla správně pochopí a naučí se jim. Žije-li však jedinec v rodině, 

kde pravidla nebyla pochopena nikdy ani dospělými, těžko si je vypěstuje dítě samo. 

„Rodina je prvním a dosti závazným modelem společnosti, s jakým se dítě setkává. 

Předurčuje jeho osobní vývoj, jeho vztahy k jiným skupinám lidí. Rodina dítě orientuje 

na určité hodnoty, vystavuje ho určitým konfliktům, poskytuje mu určitý typ podpory. 

Tímto způsobem osobitě zabarvuje to nejpodstatnější, co dítěti předává – sociální 

dovednosti, bez kterých se ono v dospělosti neobejde“ (Matoušek, 2003, str. 9).  

Šance na zlepšení výchovy, pokud v rodině jedinec není dostatečně stimulován, 

se objevuje až se školní docházkou, neboť pedagog je povinen žáky nejen vzdělávat, ale 

současně též i vychovávat. Tudíž nikoli pouze rodina, ale také přátelé a ostatní lidé 

obklopující danou osobu, svým způsobem i utváří osobnost člověka. Izolovaně není 

možné žít, a proto je zcela přirozené, že nás ovlivňují nejrůznější interakce s ostatními. 

Pokud jsou okolnostní podmínky správné, nebo alespoň v normě, a stále se u jedince 

objevuje jistá odchylka v chování, pravděpodobně budeme takovému jedinci nuceni 

věnovat více péče a času. Osvojení mnohých zásad potrvá déle, v jistých případech je 
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budeme muset stále opakovat, neboť by jinak byly zapomenuty a mnohé schopnosti 

týkající se chování nikdy osvojené ani nebudou. Každý jedinec má tedy své limity, které 

je však třeba naplnit a dosáhnout jejich maxima. Bude-li mentálně postižený a zejména 

lehce mentálně retardovaný jedinec stimulován ve výchově kvalitně a smysluplně tak, 

aby došel ke svému osobnostnímu maximu, pak bude ve společnosti mnohem snadněji 

přijímaný, což mu umožní najít si například zaměstnání, stát se soběstačným, 

nezávislým a přiblížit se tak stylu života běžného občana. S výchovou je úzce spojené 

také vzdělávání člověka, které znovu posune jedince k lepším možnostem a uplatnění. 

Jedinci s lehkou mentální retardací vyžadují v celém procesu výchovy více 

vysvětlování, proces je zpravidla delší a svým způsobem celoživotní, navíc je velmi 

důležité přizpůsobit výchovné nároky každému jedinci individuálně. Těžší typy 

mentální retardace se poznají již v prvních měsících, neboť dochází k viditelnému 

opožďování v mnoha hlediscích, např. k opožďování pohybového vývoje dítěte. Naproti 

tomu projevy lehké mentální retardace nejsou zpočátku příliš výrazné a není snadné je 

odlišit od poruch smyslových. 

Matoušek (2003) se k  rodinné situaci v počátcích objevení postižení vyjadřuje 

následovně: „Rodina je zjištěním mentální retardace u dítěte pochopitelně šokována. 

Všechny hodnoty, které dítě pro rodiče představuje, jsou ohroženy“. Autor hovoří též o 

ambicích rodičů, které dítě nemůže naplňovat, neboť je jeho osobní vývoj příliš pomalý, 

načež srovnání s nepostiženým sourozencem či vrstevníkem bude pro retardované dítě 

vždycky nepříznivé. Je nutné brát v úvahu fakt, že dítě na sebe soustřeďuje hodně 

pozornosti a není správné mu vynahrazovat hendikep nadměrným „přídělem lásky“, což 

vždy vede k přílišnému rozmazlování.  Jedinec pak v běžném životě, kam bude 

integrován, může mnohým situacím emocionálně špatně rozumět, neboť s ním bude 

zacházeno zcela obyčejně jako s intaktní osobou.  Ač proběhne interakce se zcela 

neutrálním záměrem z pohledu druhé strany, mentálně postižený jedinec takové jednání 

bude považovat za více negativní. Je tedy důležité zachovat si k postiženému 

„normální“ postoj, který se pohybuje mezi přílišným hýčkáním a naprostým odmítáním. 

Není tedy ani vhodné jedince přetěžovat, neboť příliš intenzivní doučování, které 

přesahují jeho kapacitu, vede k frustraci a dítě je neurotizované (Matoušek, 2003). 

Podle Jaroslava Kysučana (1990) je vzhledem k předešlé praxi a zkoumání, 

působení rodinného prostředí nedostačující. Rozhodující podíl ve výchově, aby se 
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jedinec mohl v pozdějším věku stát téměř nezávislý na rodině a okolí, má působení 

intencionální. Dle Jesenského (1987) intencionální působení před působením 

funkcionálním má ty přednosti, že zpravidla proces formování osobnosti u mentálně 

postižené osoby a překonávání efektivity akceleruje. Ovšem při nesprávném výběru 

metod nebo prostředků a špatně stanovených cílů, nemůže ani intencionální působení 

být dostatečně účinné. Speciální výchova lehce mentálně retardovaného jedince musí 

být tedy plánovitá a strukturovaná, záměrná s cílem formovat osobnost tak, aby byl 

daný člověk schopný se začlenit do společnosti a vést spokojený život. 

 

 

5.1 Školní období 

 

Období vytyčené pro povinnou školní docházku sehrává u mentálně 

retardovaného dítěte velkou roli, neboť ho pak velmi ovlivňuje v celém jeho budoucím 

životě a v možnostech uplatnění na pracovním trhu. To platí vždy i pro intaktního 

jedince, do jaké míry je vychováván a vzděláván doma a ve škole, kvalita takových 

vnějších činitelů pak totiž z velké části ovlivní budoucnost jedince. U lehce mentálně 

postiženého dítěte jsou nástroje plně v moci kvalifikovaného speciálního pedagoga, je-li 

však dítě integrováno na běžnou základní školu, či se jeho nižší IQ odhalí až během 

školní docházky na běžné základní škole, podmínky takového jedince jsou značně 

odlišné.  

Ve výchově a stejně tak v procesu vyučování mentálně retardovaných hraje 

rozhodující úlohu fakt, že jsou podstatně tyto děti ovlivňovány specifiky mentálního 

postižení. To znamená, že obsah, metody i formy psychopedova působení, je-li takový 

jedinec v praktické škole, se musí zejména řídit individuálními zvláštnostmi každého 

postiženého jedince. Vzhledem k tomu, že naše společnost tíhne v mnohých případech 

k integraci takového jedince, přístup pedagoga na základní škole by měl být také 

individuální. Ať psychoped nebo učitel, jenž není přímo kvalifikován, by měl být 

tvořivý a lidsky dostatečně vybavený, aby pochopil individuální zvláštnosti takového 

jedince a dokázal s nimi kooperovat. Celkové úsilí by mělo směřovat ke kultivování 

toho, v čem jedinec vyniká, klást na takovou jeho přednost důraz a onu dovednost 
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stimulovat, aby se stále zdokonalovala. Vyučování nemůže probíhat šablonovitě a stejně 

pro všechny, často se pak obsahy, formy a prostředky k vyučování takového jedince 

mění.  

Pedagog by tedy měl mít při svém snažení stále na paměti, že se nejedná jen o 

intelektový deficit u takového jedince, nicméně též musí počítat s nedostatky sociálního 

cítění, s nedostatky zábran a útlumových procesů v chování, se zúženými 

kompenzačními schopnostmi ve sféře psychiky, s nízkou motivací a celkově 

s disharmonickou osobností (Müller, 2001). 

 

 

5.3 Humanistický model učení 

 

Humanistický model učení a vyučování je orientován na myšlenku, že si studenti 

nesou podstatnou míru odpovědnosti za to, co a v jaké míře se naučí., takže mají 

příležitost jednat jako „dospělý“ člověk a učit se tímto způsobem takové roli. Úkolem 

lektora je pak vést dítě k sebeřízenému učení namísto toho, aby pouze pasivně předával 

informace. Kooperace a vzájemný respekt jsou další zastřešující cíle, ke kterým 

prostřednictvím humanistického modelu směřujeme. V humanistickém modelu edukace 

osob s mentálním postižením se mezi základní hodnoty a principy řadí upřímnost, 

chování vůči ostatním, vztah k životnímu prostředí, studijní a pracovní návyky a 

osobnostní rozvoj. (Šiška, 2005). 

Vezmeme-li v úvahu uplatnění těchto hodnot v zaměstnání a budoucím 

dospělém životě takových jedinců, ani jedna ze zmíněných osobnostních kvalit nemá 

vyšší nebo nižší váhu. Všechny spolu víceméně souvisí a jsou stejně důležité.  Studijní 

návyky je nutné stále kultivovat tak, aby jedinec pochopil, že v podstatě souvisí 

s životem každé osoby, jež nějak funguje ve společnosti. Ať se bude jednat o 

respektování začátku a konce vyučování, schopnosti být dochvilný nebo respektování 

pravidel, pedagogů a jiných autorit, plnění požadavků apod. Takové naučené schopnosti 

pak přirozeně fungují i v dospělém životě, kdy jedinec chápe, že nesmí chodit do 

zaměstnání pozdě, respektuje pokyny nadřízeného, přestávky, pauzy a naopak čas 

vymezený k práci. Rozumí také skutečnosti, že odměna přichází s dobře odvedenou 
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prací, že je důležitá pracovitost a též by jedinec měl cítit potřebu se stále zdokonalovat. 

Motivačním faktorem ve škole pro zdokonalování se v daném předmětu bývá pochvala 

nebo známka. V pracovním světě se jedinec snaží zlepšovat ve svém pracovním výkonu 

též kvůli pochvale, nicméně zejména zde hraje roli například vyšší pozice nebo lepší 

finanční ohodnocení.   

Osobnostní rozvoj u jedince s lehkou mentální retardací bývá složitý. Týká se 

sebeúcty, pochopení sebe sama a také své jedinečnosti a neméně pak pochopení 

odpovědnosti za svůj život. Dále se jedinec učí bezpečnosti a je si vědom skutečnosti, 

že nese odpovědnost také za osoby okolo něj, že musí jednat ve všech situacích 

rozvážně, aby nijak neohrozil sebe ani druhé. Osobnostní rozvoj se vyvíjí v interakci 

s druhými, tudíž se jedinec učí jednat a vycházet s lidmi, ať cizími či pro něj známými. 

Hygiena a zdravý životní styl jsou návyky, kterých se víceméně osoba drží po celý život 

a je důležité je co nejdříve v životě jedince naučit. To vše se znovu promítá do 

pracovního procesu, jednak se jedinec dostává do určitého kolektivu a celkově mezi 

lidi, tudíž nesmí sebe ani ostatní na pracovišti ohrozit na zdraví. Společnost je celkově 

nastavená tak, že oceňuje zdravě sebevědomé lidi vážící si sami sebe, což je 

v edukačním procesu nesmírně důležité vyzdvihovat a jedince této zdravé sebelásce 

učit.  

Chování vůči druhým bezpochyby patří k dalším kvalitám dospělého člověka a 

tedy též i kvalitám jedince ucházejícího se o zaměstnávání. Jedinec se ve skupině dětí 

učí respektovat druhé, naslouchat jim, spolupracovat a též si uvědomuje důležitost 

vzájemné pomoci. Stejně tak upřímnost a férové jednání jsou určité vlastnosti jedince, 

které se od malička musí pěstovat, aby fungovaly přirozeně a byly správně pochopeny. 

Vztah k životnímu prostředí se sice může zdát jako nadstandard, k němuž je jedinec 

s lehkou mentální retardací v období školní docházky veden, nicméně jde o určité 

návyky, které je třeba kultivovat po celý život. Ochranu životního prostředí se může 

osoba učit na jednoduchých příkladech. Recyklování, zhasínání světel, šetření vody 

apod. by mělo dítě pochopit nejen jako něco, co se dělá, protože je to tak správné a šetří 

se tím peníze, ale vysvětlit takové konání s jiným odůvodněním, aby se pochopila jeho 

podstata, jež není založená na penězích.  

Celé behaviorální učení se staví na té myšlence, že se skrze proces učení, žák učí 

připravovat na dospělý život a přijímat rizika za své činy. To předpokládá vytvoření 
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takové výukové situace, vyučovací hodiny a celého komplexního programu, kdy si žák 

řeší určité problémy na základě jeho rozhodnutí. Pedagog poskytuje studentům namísto 

nízkého očekávání a pasivního přijímání informací rozhodnutí o výběru materiálů, 

metod a tempa učení. Lektor spíše motivuje studenta k rozšiřování repertoáru svých 

vlastních zkušeností a prožitků, naslouchá jeho potřebám a konzultuje je s ním. Důraz 

se klade na pestrost materiálů a též na činnosti, které se vztahují k běžným životním 

situacím (Šiška, 2005). Jedinec má možnost zde postupovat svým vlastním tempem a 

nové poznatky stavět na ty již pochopené a vžité, jedině tak totiž dochází ke zkvalitnění 

procesu učení a možnosti aplikace v běžném životě. 

 

 

5.4 Kritické myšlení 

 

Jiný moderní způsob vyučování, který nazýváme kritické myšlení, víceméně 

vychází z těchto hodnot a učí jedince logicky uvažovat, vhodně argumentovat a své 

názory umět na základě dostupných informací obhajovat. Důležitou schopností je také 

zachovávání si skeptického odstupu, k němuž jsou žáci či studenti cílevědomě skrze 

kritické myšlení vedeni.  V otevřené společnosti je nezbytné vychovávat zodpovědné 

občany, kteří budou schopni produkovat vlastní názory, racionálně volit mezi dvěma 

kompetitivními myšlenkami, zodpovědně debatovat o daných problémech a též 

problémy a mnohé situace umět řešit. Prostřednictvím nejrůznějších forem a metod 

práce v hodinách, jako je například skupinová práce, párová práce, možnosti otevřeně 

diskutovat, psát a pozorně číst, směřují jedinci k posilování zodpovědnosti za svůj osud 

(Steelová, 2007).   Na rozdíl od klasického vyučování, jež nazýváme frontální výukou, 

kdy učitel stojí před třídou, vykládá látku a komunikuje většinou s celou třídou 

současně, se tento způsob vyučování zaměřuje na každého žáka zvlášť a nutí ho aktivně 

participovat v předmětu. Jen tak si totiž žák nové poznatky přirozeně lépe vštípí a 

zachová je v paměti mnohem déle. Pro osobu s lehkou mentální retardací je zcela 

klíčová taková aktivita, neboť se mu učivo špatně memoruje a ve svém vzdělávání 

nepotřebuje znát detaily, pro něj je důležité pochopit vždy jen podstatu nějaké látky, 

kterou pak bude schopen užít v běžném životě. Kritické myšlení se též ve své podstatě 
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staví proti „kvantitě nad kvalitou“ a upřednostňuje raději méně učiva, avšak s hlubším 

porozuměním.  

 

 

5.5 Klíčové kompetence 

 

Nedílnou součástí celého procesu učení je nabývání klíčových kompetencí 

neboli životních dovedností. Klíčovými dovednostmi se míní nejen předmětové 

vědomosti, ale také znalosti, dovednosti, postoje a hodnoty, které bude jedinec schopen 

užít v dalším studiu, v běžném životě a též profesní kariéře. Klíčové kompetence samy 

o sobě jsou obsahově neutrální, protože jsou použitelné na libovolný obsah a představují 

jakýsi nadrámec celého vzdělávání, nicméně jejich použití je vždy vázáno na konkrétní 

obsah. Každý jedinec je může ve svém životě zužitkovat a uplatnit bez ohledu na to, co 

mu ve škole jde, o co se zajímá a co chce v budoucnu dělat. Žáka s lehkým mentálním 

postižením k těmto kompetencím také vedeme a cílem je naplnit vždy žákovou 

maximum těchto kompetencí. Kompetencí je celkem šest: kompetence k učení, k řešení 

problému, komunikativní, sociální a personální, občanské a pracovní. Je zřejmé, že 

těchto kompetencí by měl člověk nabýt do té nejvyšší možné míry, aby měl co nejvíce 

možností na trhu práce. 

Rozvoj komunikativní kompetence žáků s lehkým mentálním postižením je 

obzvlášť úkolem poměrně náročným pro pedagoga. Intaktní jedinci dovedou vstupem 

do školy zpravidla vyjádřit vše, co mají na mysli a v oblasti mluvené řeči jsou 

komunikativně kompetentní. Jiná je situace u dětí s lehkým mentálním postižením. Žáci 

mají často malou slovní zásobu, pojmy s obsahovou přesností se vytvářejí obtížně a 

dlouhodobě, často nechápou ironii, vtipy a mnohdy reprodukují slova chybně. Dále 

například obtížně aplikují různé komunikační vzorce na konkrétní komunikační situace, 

nejsou schopni plnit více jednoduchých úkolů v určitém sledu, s obtížemi dokončují 

nejrůznější úkoly, dlouhodobější práce odpoutává jejich pozornost apod. Proto velkou 

roli hraje způsob výuky a rozvoj těchto schopností nejen ve škole, ale též i s pomocí 

rodičů a jiných osob, jež jsou s dítětem v kontaktu (Zezulková, 2013). 
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5.6 Rámcově vzdělávací program 

 

V rámcově vzdělávacím programu jsou výstupy pro komunikační kompetenci 

základního vzdělávání pro lehké mentální postižení zjednodušené, nicméně vedou 

k důležitým dovednostem, které žák využije v dospělém životě a tedy i v jeho 

zaměstnání. Žák se tedy na konci povinné školní docházky umí vyjadřovat srozumitelně 

v ústním projevu a dokáže vést dialog. Jedinec je také schopen porozumět sdělení a 

vhodně na něj reaguje, vyjadřuje své názory a postoje a umí obhájit svůj názor. Tyto 

dovednosti a mnoho jiných pak využívá k vytváření vztahů, které jsou potřebné pro 

plnohodnotné soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi (www.msmt.cz). 

Další cestou pro osoby s lehkou mentální retardací po ukončení praktické 

základní školy nebo v případě integrace běžné základní školy, je většinou vzdělávání 

v odborných učilištích nebo v praktických školách s tříletou, dvouletou nebo jednoletou 

přípravou. Franiok (2007) též vyzdvihuje v tomto tématu fakt, že lidé s mentálním 

postižením mohou být velmi produktivní a společensky efektivní. Většina těchto 

studentů získá výuční list v atraktivním oboru, ve své práci dosáhnou značné míry 

odbornosti a velmi dobře se uplatňují jako tesaři, truhláři, malíři pokojů apod. Někteří 

z nich dokonce samostatně podnikají, a pokud zvládnou překonat problémy spojené 

s administrativní byrokracií této činnosti, bývají velmi úspěšní.  

 

  

http://www.msmt.cz/
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6. Integrace jedince do společnosti 
 

  „Jenom vzájemné poznání, vzájemné pochopení a vzájemná pomoc mezi lidmi 

s postižením a ostatní populací jsou schůdnou cestou jejich vzájemného sblížení, které 

se v současné době spíše propaguje, než realizuje ve znamení integrace“ (Švarcová, 

1997, str. 88). Touto větou je zakončená publikace zaměřující se na zaměstnávání osob 

s těžším mentálním postižením. Autorka zde svým způsobem otevírá téma na spoustu 

let dopředu a je nutné zmínit, že se od roku vydání této publikace mnohé změnilo. 

Integrace představuje začleňování člověka nějakým způsobem znevýhodněného do 

běžné společnosti tak, že se učí s takovou společností splynout a přijímá svá práva a 

povinnosti stejně tak, jako jedinci bez postižení.  

V průběhu dvacátého století bylo zvykem lidi s mentálním postižením umísťovat 

do nejrůznějších zařízení, které byly zpravidla dobře skryty před zraky „nepostižené“, 

„zdravé“ nebo tzv. „normální“ populace. Tento způsob segregace lidí s mentálním 

postižením však nebyl záležitostí pouze tehdejší československé totalitní politiky, jež se 

snažila lidskou individualitu systematicky popírat. Dříve se dokonce mnoho odborníků 

domnívalo, že „zvláštním jedincům“ prospějí nejlépe „zvláštní školy“, „zvláštní ústavy“ 

a též společnost se „zvláštními kamarády“. V devadesátých letech minulého století však 

došlo v naší zemi k mnohým změnám a smýšlení o životě těchto jedinců. V České 

republice se začal objevovat ve vztahu k lidem s postižením pojem integrace.  

Jak již bylo v jiné kapitole naznačeno, začalo přibývat rodičů, kteří se rozhodli 

namísto v ústavní péči ponechat dítě doma a snažili se, aby jejich děti měly stejnou 

šanci nejprve na vzdělání a později na pracovní uplatnění. Někteří jedinci s mentálním 

postižením se tak mohli připravovat na dospělý život v běžném prostředí, a navštěvovali 

běžné mateřské školy, běžné školy, a učili se navazovat vztahy s dalšími dětmi z okolí, 

společně s nimi dospívat a společně se poznávat (Lečbych, 2006). Postupně se zaváděly 

nejrůznější „ochranné prostředky“, aby se těmto dětem práce nějakým způsobem 

usnadnila. Kromě individuálních vzdělávacích plánů a osobních asistentů, bylo také 

nutné vnést do společnosti, jež nebyla připravená na tyto změny, také osvětu a pomoci 

jim pochopit důležitost integrace jako takové. Lidé s lehkým mentálním postižením jsou 

schopni se zcela přizpůsobit společnosti a povinnostem, které žití mezi lidmi 

představuje, což ona osvěta měla lidem tento fakt napomoci lépe pochopit.  
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S pojmem integrace přichází též inkluze, která vychází ze skutečnosti, že každý 

člověk patří do společnosti a je její součástí. Inkluzivní společnost pak představuje 

jakýsi společenský ideál, kde se vzájemně lidé respektují a uvědomují si skutečnost, že 

se ve své podstatě vzájemně obohacují. „Inkluze svými ideály celospolečenské proměny 

představuje „běh na velmi dlouhou trať“ a je zaměřena především na práci s 

komunitou, zatímco integrace je vždy zaměřena na konkrétního jedince”(Lečbych, 2006, 

str. 26). 

Lebeer (2006) uvádí, že škola není jen místem získávání znalostí a dovedností, 

ale poskytuje i přirozený prostor pro nácvik sociálních kompetencí a morálního 

chování. Intaktní jedinci, tedy ti bez speciálních potřeb, jsou vedeni k tomu, aby se 

naučili komunikovat, kooperovat a pracovat se spolužáky, kteří mají speciální potřeby. 

Je nutné v dětech odmalička pěstovat toleranci a porozumění, aby vnímaly hodnoty 

rozdílů. Naopak děti s vývojovými poruchami se učí tomu, jak by se měly chovat ve 

skupině.  Inkluzivní škola se tak stává jednou z nejdůležitějších příležitostí pro sociální 

učení.  

Integraci a s ní spojenou inkluzi můžeme chápat jako jakýsi trend, jež je 

nedílnou součástí každé vyspělé společnosti a naše společnost se takovému trendu snaží 

stále více přibližovat. Zaměstnávání jedinců s lehkým mentálním postižením a celkově 

osob se zdravotním postižením stále pro mnoho zaměstnavatelů a též i lidí ve firmě, 

představuje v podstatě obavy plynoucí z neznalosti, avšak mnohdy spíše z neznalosti a 

zkušenosti praktické. I když mnozí například četli a slyšeli pozitivní hodnocení o těchto 

zaměstnancích, stále se obávají situací, kdy s takovým zaměstnancem nebudou umět 

jednat, neboť nebudou znát hranice, celkové kvality a deficity těchto osob. Pak se tedy 

často stává, že upřednostní na trhu práce osobu bz postižení. 

 Skutečnost, že společnost stále více tíhne k inkluzivnímu vzdělávání, napomáhá 

také osobní zkušenosti jedinců bez postižení s lidmi s nějakým postižením, a to takové, 

kterou si ponesou celý život. Vezmeme-li v úvahu, že se člověk již odmalička učí 

jistému soužití s osobami se zdravotním postižením, denně si s nimi hraje, učí, mluví a 

přátelí, dochází k velmi pozitivnímu hodnocení pak i takové osoby v dospělosti. Tento 

zkušený jedinec v roli zaměstnavatele nebude plný obav, rozhodne-li se jedince 

s postižením přijmout. Proto lze shrnout, že se společnost přibližuje inkluzi, neboť 

jedinci ve školách jsou nepřímo k toleranci vůči druhým velmi intenzivně vedeni. Od 
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této generace se pak přirozeně dá lépe a snadněji očekávat, že osoby s lehkým 

mentálním postižením a zdravotním postižením obecně budou vnímat zcela rovnocenně 

bez jakýchkoliv obav. Je jistě zřejmé, že ne všechny zkušenosti z dětství s těmito 

osobami musejí být zákonitě pozitivní, nicméně i v tom je jistá zkušenost a pochopení, 

že každá osobnost je individualita, že i mezi zdravotně postiženými jsou osoby, které se 

hůře přizpůsobují. Avšak takto nastavená společnost, jež je otevřená četné integraci, 

napomáhá také skutečnosti, že jedinci nebudou chápat postižení jako raritu, ale běžnou 

skutečnost, s níž se setkávají stále a v téměř každém zařízení.  
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7. Metodika práce 
 

Jak již bylo výše uvedeno, práce si klade za cíl podat ucelenou charakteristiku o 

pracovních možnostech osob se zdravotním postižením a zejména pak o možnostech 

uplatnění na trhu práce osob s lehkou mentální retardací na Kladensku. V praktické 

části nejprve vymezuje a následně popisuje chráněná pracovní místa v regionu a blíže se 

zabývá jednotlivými oblastmi zaměstnávání osob se zdravotním postižením.  

Pro dosažení vymezených cílů, bylo nejprve provedeno studium odborné 

literatury a vybraných internetových zdrojů, vztahujících se ke zkoumanému  tématu.  

Na základě získaných teoretických poznatků byla následně vypracována teoretická část 

práce.  K vypracování praktické části se využila nejdříve sekundární data získaná 

převážně z internetových portálů jako je Český statistický úřad, Ministerstvo práce a 

sociálních věcí či úřadů práce. Z uvedených portálů byl získán přehled zaměstnavatelů 

zdravotně postižených osob a ostatní související relevantní data, která jsou v práci 

uváděna převážně v tabulkách a grafech. Po sumarizaci a vypracování přehledu se 

přistoupilo k vytipování dvou stěžejních zaměstnavatelů a následně proběhla 

podrobnější analýza těchto podniků. Primární data byla získávána formou 

polostrukturovaných  rozhovorů  se zaměstnanci dvou uvedených zařízení. Informace a 

závěry z provedených rozhovorů byly sumarizovány v poslední části diplomové práce. 
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8. Praktická část práce  

 

8.1 Situace v České republice 

 

Abychom byli schopni analyzovat situaci na Kladensku, je nezbytné uvést 

některé údaje týkající se celé České republiky. Data o situaci zaměstnávání osob 

s lehkým mentálním postižením jsou nejčastěji poskytovaná celkově pro osoby se 

zdravotním postižením, nikoli pouze pro mentální postižení jako specifický typ 

zdravotního postižení. Zdravotní postižení se dělí do šesti podskupin, a to mentální, 

zrakové, sluchové, tělesné, duševní (psychiatrické) a vnitřní (alergie, astma apod.) 

postižení. Statistiky se též řídí zákonem č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, kde se v § 67 

jasně definují osoby se zdravotním postižením, proto se mentální postižení přímo 

nevyděluje a lze ho vyčíslit pouze v některých, přímo specializovaných statistikách.  

 

TABULKA č. 1: Zastoupení typů zdravotního postižení osob v ČR 

  

ZASTOUPENÍ TYPŮ ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ OSOB V ČR V ROCE 
2013 

tělesné zrakové sluchové mentální duševní vnitřní jiné celkem 

PODÍL 
OSOB v % 

29,2 6 5,1 6,1 8,5 41,9 3,2 100 

 

Zdroj: ČSÚ (2014) 

 

V České republice bylo v roce 2013 celkem 1 013 366 osob se zdravotním 

postižením. Ve věkové skupině 15 až 19 let celkový počet činil 25 379 osob, ve věku od 

20 do 34 let se nacházelo 66 346. Ovšem ve věkové skupině 35 až 49 let bylo 134 266 

osob, načež seniorský věk, jenž je vymezen od 50 do 64 let činil 269 515 osob. Ve věku 

65 let a více let to bylo již 517 860 zdravotně postižených osob.  
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Dále je možné podat informaci, kolik zdravotně postižených lidí v roce 2013 

pracovalo. Mezi pracující osoby zde zahrnujeme pouze ty, které opravdu pracovaly, to 

znamená, že byly zaměstnané, jednalo se o osoby samostatně výdělečně činné či osoby, 

které pracovaly jako pracující důchodci. Ve věkové kategorii od 15 do 19 let je to pouze 

2,1 procent. Ve věku od 20 do 34 let osoby zdravotně postižené pracovaly z 27,7 

procent. Nejvíce pracujících osob zde nacházíme ve věku od 35 do 49 let, kde pracovalo 

45,9 procent postižených osob. Ve věku od 50 do 64 let je již zastoupení pracujících 

osob se zdravotním postižením nižší, pracovalo jich 28,8 procent a ve věku 65 let a více 

již pracovalo velmi malé procento zdravotně postižených, pouze 4,0 procenta. Z 1 013 

366 zdravotně postižených osob pracovalo 178 695 osob, z čehož lze uvést, že 91 620 

tvořili zaměstnaní a osoby samostatné výdělečně činné a 87 075 osob bylo pracujícími 

důchodci. V České republice pracovalo celkem 17,6 procent zdravotně postižených lidí. 

 

TABULKA č. 2:  Zaměstnanost osob se zdravotním postižením dle věku 

ZAMĚSTNANOST OZP DLE VĚKU 

 
15-19 let 20-34 let 35-49 let 50-64 let 65 a více 

OZP CELKEM 1 013 366 25 379  66 346 134 266 269 515 517 860 

PRACUJÍCÍCH 
CELKEM 

178 695 532 18377 61628 77620 20714 

VYJÁDŘENÍ V % 17,6 2,1 27,7 45,9 28,8 4 

 

Zdroj: ČSÚ (2014) + vlastní zpracování 

 

 

 

Dalším zjištěním, které je třeba zmínit, je skutečnost, že v České republice 

přibývá osob se zdravotním postižením. Srovnáme-li statistiku s rokem 2007 a 2013, za 

těchto šest let se podíl počtu zdravotně postižených osob zvýšil o 0, 3 procentního bodu, 

tedy z 9, 9 procent na 10, 2 procent. Výrazný nárůst lze pozorovat převážně u žen (o 0, 
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6 procentního bodu), z 10,0 na 10, 6 procent. Též se zvýšily i absolutní počty zdravotně 

postižených osob, a to celkově o 62 125 osob, což se skládá převážně z žen – 39 791 a 

22 334 mužů. 

 

Vzdělání osob se zdravotním postižením 

Obecně se kladou výrazně vyšší nároky na komplexní vědomosti a znalosti 

jednotlivců ve společnosti, důvodem je hlavně celosvětově uplatňující vědecko- 

technický a společenský rozvoj. Vzdělanostní úroveň obyvatelstva zásadně ovlivňuje 

celkovou ekonomickou, sociální i kulturní úroveň společnosti. Proto hraje důležitou roli 

rovný přístup ke vzdělání všech obyvatel České republiky, zdravotně postižené občany 

samozřejmě nevyjímaje. Je důležité zapojit též tuto skupinu do vzdělávacího procesu ve 

všech jeho základních formách v rámci systému celoživotního vzdělávání, neboť to je 

pak i předpokladem jejich plnohodnotného sociálního začleňování do společnosti. 

Jedinci jeho vzdělání napomáhá získání takového postavení ve společnosti, které 

odpovídá jeho schopnostem a potřebám, pochopitelně s přihlédnutím k možnostem státu 

a jím řízených relevantních institucí. 

 Dle Českého statistického úřadu z roku 2013 bylo nejvyšší procento zastoupeno 

těmi osobami, které dosáhly základního vzdělání jako svého nejvyššího vzdělání, 

konkrétně se jednalo o dvacet osm procent. Více než dvacet pět procent se týká skupiny 

se vzděláním středním bez maturity. Dvacet jedna procent osob se zdravotním 

postižením má ukončené středoškolské vzdělání s maturitou, vysokoškolské studium 

zakončilo více než sedm procent osob, vyšší odborné pak více než jedno procento. Bez 

vzdělání bylo zjištěno téměř šest procent jedinců se zdravotním postižením, zbytek tvoří 

ti (téměř dvanáct procent), u kterých není vzdělání známo.  

 

 

Obor činnosti osob se zdravotním postižením 

Zaměstnavatelé osob se zdravotním postižením uvádějí nejčastěji jako 

převažující činnost výrobu oproti ostatním zaměstnavatelům. Služby jsou pro 

zaměstnavatele osob se zdravotním postižením druhou nejčastější převažující činností a 
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nejméně častou činností je obchod. Nejčastěji tedy osoby se zdravotním postižením 

pracují v textilním a strojírenském průmyslu, dále pak v oboru stavebnictví a jiných. 

Velmi málo osob se zdravotním postižením se věnuje veterinární činnosti, myslivosti, 

lesnictví, zdravotní a sociální péči a zemědělství. Pro zaměstnavatele, kteří 

nezaměstnávají osoby se zdravotním postižením je pořadí jiné. Mezi nejčastější 

činnosti, kterými se zabývají, jsou služby, poté obchod a třetí příčku obsazuje výroba.  

 

 

Ekonomická aktivita zdravotně postižených osob v České republice 

Nejčastěji se vyskytující ekonomická aktivita osob se zdravotním postižením v 

roce 2013 je jednoznačně skupina nepracujících důchodců či důchodkyň. Ovšem 

srovnáme-li situaci s rokem 2007, i v této skupině se situace zlepšila. V roce 2013 tato 

skupina tvořila 69,0 procent všech osob se zdravotním postižením v roce 2007 71,2 

procent. Dále 9,0 procent zaznamenáváme pro skupinu zaměstnaných osob samostatně 

výdělečně činných v roce 2013, ovšem zde shledáváme pokles oproti roku 2007. V roce 

2007 tyto osoby tvořily 12,9 procent. Nezaměstnaných osob celkově ubylo, neboť 

v roce 2007 se procento nezaměstnaných vyšplhalo na 4,4. V roce 2013 skupině 

nezaměstnaných činila pouhých 1, 5 procenta. Počet studujících osob se zdravotním 

postižením zůstal téměř stejný, v roce 2007 studovalo 2, 2 a v roce 2013 2, 3 procent 

z celkového počtu osob se zdravotním postižením. Z genderového pohledu 

nezaznamenáváme viditelné rozdíly, zaměstnáváni jsou ženy i muži v celkové statistice 

nastejno. Tudíž můžeme dojít k závěru, že se nabízí pracovní místo pro osoby se 

zdravotním postižením ve velmi rozmanité nabídce, na některé pozice se hodí více 

muži, na jiné ženy a u mnohých pracovních nabídek ani pohlaví nehraje žádnou roli. 

V celkových procentech mají muži a ženy úspěšnost získání zaměstnání téměř bez 

rozdílů. Dále je nutné zmínit skutečnost, že ekonomická aktivita osob se zdravotním 

postižením je důležitým faktorem výrazně vypovídající o jejich možném zapojení do 

pracovního dění ve společnosti. Výsledky totiž odráží jak přístup společnosti k nim v 

tomto ohledu, tak i míru jejich zdravotního omezení. Ze statistiky ke dni 29. listopadu 

2013. například vyplynul důležitý závěr, že sice téměř 77 procent společností 

zaměstnávala osoby se zdravotním postižením, avšak jejich povinný čtyřprocentní podíl 

na celkovém počtu zaměstnanců splňovala pouze necelá čtvrtina z nich (z tohoto 
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důvodu tak průměrný podíl osob se zdravotním postižením v podnicích a institucích 

činil pouhých 1, 5 procent). 

 

TABULKA č. 3: Porovnání ekonomické aktivity OZP za rok 2007 a 2013 

  Zdroj: ČSÚ (2014) 
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8.2 Charakteristika okresu Kladno 

 

Okres Kladno představuje jeden ze 12 okresů Středočeského kraje. 

Geografickou polohou je umístěn v jeho severozápadní části nedaleko hlavního města 

Prahy. Sousedí s okresy Praha-západ, Mělník, Litoměřice, Louny, Rakovník a Beroun. 

Rozloha území zaujímá 719 km
2
. Rozlohou tedy patří mezi malé okresy ČR, avšak 

počtem obyvatel, jenž čítá přes 160 tisíc, patří k těm největším. Lidnatost činí 223 

obyvatel na 1 km
2
. Celkový počet obyvatel okresu byl v roce 2013 158 799, z nichž 

ekonomicky aktivních osob bylo 79 524 a zaměstnaných osob celkově 71 916. 

Nezaměstnanost v okrese se průměrně pohybuje kolem 8,2 % (www.portal.mpsv.cz).  

Obrázek č. 1: Okres Kladno 

 

 

 

 

  

http://www.portal.mpsv.cz/
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Statistiky sledující zaměstnanost osob se zdravotním postižením v rámci okresu 

Kladno se orientují převážně na počet uchazečů o zaměstnání a následně na jejich podíl 

na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání v regionu. Podíl uchazečů z řad OZP se pak 

obvykle pohybuje v rozmezí do 9 procent a je značně nižší než celorepublikový průměr, 

jenž bývá okolo 12 procent (www.mpsv.cz). 

Tabulka č. 4: Podíl počtu uchazečů OZP o zaměstnání 

Podíl počtu uchazečů OZP a volných pracovních míst (VPM) pro OZP na trhu práce v okrese 

Kladno 

počet uchazečů 

OZP podíl OZP (%) VPM pro OZP podíl VMP pro OZP (%) 

658 8,2 49 18 

Zdroj: Analýza trhu práce okresu Kladno
2
 (2011) 

 

8.2.1 Přehled a charakteristika zaměstnavatelů osob zdravotně postižených v 

okrese Kladno 

Podle statistik získaných z portálu Ministerstva práce a sociálních věcí a dle 

vlastního šetření bylo zjištěno, že na území okresu Kladno existuje celkem osm podniků 

zaměstnávající osoby se zdravotním postižením. Všech osm firem zaměstnává více než 

50 procent osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců, a tak 

dostává příspěvek na podporu zaměstnávání těchto osob. Dle zákonu 435/2004 Sb. o 

zaměstnanosti (§ 78) se totiž pro tuto skupinu zaměstnavatelů poskytuje příspěvek na 

podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením formou částečné úhrady 

vynaložených prostředků na mzdy, platy a další náklady. Příslušnou krajskou pobočkou 

Úřadu práce pro poskytování příspěvku je krajská pobočka Úřadu práce, v jejímž 

obvodu má sídlo zaměstnavatel, který je právnickou osobou, nebo v jejímž obvodu má 

bydliště zaměstnavatel, který je fyzickou osobou (www.business.center.cz). 

 V kladenském regionu se tento příspěvek týká tedy těchto společností:  

                                                             
2 Analýza trhu práce okresu Kladno – data jsou uváděna k 31.12 2011, jelikož podle zákona č.73/2011 Sb. 
došlo ke zrušení Úřadu práce ČR v Kladně a úřad se stal pouze kontaktním pracovištěm; na základě 
tohoto rozhodnutí došlo k odebrání pracoviště pro analýzy a statistiky a data jsou nyní vypracována jen 
na úrovni kraje nikoliv okresu; 
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A.P.& P. spol. s. r. o.; Enfi-tex s.r.o.; Exim protect, a.s.; Meta Kladno, Probal 

Kladno, a.s.; Letohrádek Vendula; Etincelle; Centrum služeb Slunce všem, o.p.s.  

 

Společnost A.P.& P. spol. s. r. o. 

Adresa: Průmyslova 1343 

  Kladno 272 01 

Společnost A. P. & P. spol. s r. o. byla založena v roce 1997 a v současném 

sortimentu působí na českém trhu více než deset let. Od počátku společnost sídlí v 

Kladně, v areálu bývalé huti Poldi – Koněv a druhá pobočka je v Pardubicích. Firma 

v roce 2011 celkově zaměstnávala 22 osob, z toho 12 osob zdravotně postižených, 

následující roky až do současnosti byla situace obdobná.  

 Společnost nabízí pohonné hmoty, maziva, provozní kapaliny, ochranné 

pomůcky, pracovní pomůcky, oděvy a vybavení, drogerii, úklidové a čisticí prostředky, 

svářecí a brusný materiál apod. Společnost nabízí své služby též formou náhradního 

plnění a poskytuje velmi kvalitní služby a profesionální přístup, neboť jsou všichni 

zaměstnanci stále proškolováni a mají mnoho zkušeností (www.app.cz). 

 

 

Enfi-tex s.r.o. 

Adresa: Dělnická 92 

  Kladno 272 01 

  Společnost Enfi-text zaměstnává v současné době více než padesát pět procent 

osob se zdravotním postižením. Zaměřuje na výrobu nejrůznějších dekoračních tkanin, 

předložek, přikrývek a polštářů, prostěradel, povlečení, ručníků, ubrusů, utěrek apod. 

Zákazníci si mohou vybrat z opravdu široké nabídky barev, vzorů a velikostí. Též firma 

vyrábí na zakázky své produkty a mnohdy vybavuje hotely. Spolupráci nabízí i formou 

náhradního plnění (www.enfi.cz). 

 

http://www.app.cz/
http://www.enfi.cz/
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Exim protect, a.s. 

Adresa: Huťská 124 

  Kladno 272 01 

 Tato společnost je zaměřená zejména na výrobu pracovních oděvů a pracovních 

rukavic. Dále poskytuje pracovní obuv, sortiment k ochraně zraku, sluchu, hlavy a také 

ochraně dechu, což je možné nakoupit též přes e-shop na internetových stránkách této 

společnosti. Prostřednictvím vlastních výrobních kapacit vyrábí společnost pracovní 

oděvy dle individuálního přání zákazníka, dokáže obléknout pracovníky nejrůznějších 

profesí. Pracovní oděvy jsou vyráběné z kvalitních materiálů a kvalita, gramáž a barva 

materiálu se odvíjí od potřeb a přání zákazníka. Firma též umožňuje výrobu 

nejrůznějších potisků, nášivek nebo výšivek dle předlohy zákazníka (www.exim.cz). 

 

 

 

Meta Kladno 

Adresa: Arménská 2673 

 Kladno, 272 01 

Meta Kladno je společnost zabývající se výrobou, montáží a celkovým 

zpracováním elektrotechnických součástí a veškerou ruční kompletací. Též plní 

individuální zakázky, jež mohou být nejrůznějšího typu. Výroba je však zaměřená 

primárně například na kompletaci obalů, potisk, polepování samolepkami, vkládání 

výrobků do obalů apod. 

 Společnost Meta Kladno a.s. zaměstnává přibližně 200 osob, z toho více jak 50 procent 

tvoří zaměstnanci se zdravotním postižením. Společnost je členem Asociace 

zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR a řadíme ji mezi jednu z předních firem v 

oblasti zaměstnávání zdravotně postižených občanů v ČR.  Tato společnost je 

nástupnickou organizací hospodářského zařízení Meta Kladno, které vzniklo dne 1. 

prosince 1991. Akciová společnost byla založena dne 4. prosince 1992 a jejím 

zakladatelem bylo Sdružení zdravotně postižených v České republice.  V souvislosti s 

http://www.exim.cz/
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tím byla od roku 1992 provozována chráněná dílna. V současnosti jde o kombinaci 

výrobních provozů a provozů s chráněnými pracovními místy. 

 Společnost nabízí také „náhradní plnění“ pro firmy, které nechtějí nebo nemohu 

z nějakých důvodů zaměstnat osoby se zdravotním postižením, avšak dle zákona o 

zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. a vyhlášky č. 518/2004 Sb. tuto povinnost mají. 

(www.metakladno.cz). 

 

Probal Kladno a.s. 

Adresa: V. Kratochvílova 274 

Kladno 272 01 

Probal Kladno a.s. je společnost v Kladně, která se specializuje na veškeré 

činnosti spojené s kompletací, balením a propagací výrobků. Firma poskytuje služby 

v oblasti manipulace se zbožím a jedná se například o zatavování výrobků do tepelné 

smrštitelné folie, polepování obalů zboží nebo kompletaci různých výrobků. Probal 

Kladno a.s. zaměstnává více než 60 procent zaměstnanců se zdravotním postižením, 

přičemž umožňuje též odebírání svých produktů nebo služeb v rámci náhradního plnění 

(Šilhavý, 2010).  

 

 

Letohrádek Vendula  

Adresa: K Letohrádku 102, Horní Bezděkov 

  Unhošť (okr. Kladno) 273 51 

Letohrádek Vendula je zařízení, které poskytuje celou řadu služeb. Nachází se 

v Horním Bezděkově v okresu Kladno. Provozuje denní i týdenní stacionář a jeho cílem 

je zapojit hendikepované osoby do běžného života, naučit je maximální míře 

soběstačnosti a též dovést svého klienta k pracovním návykům. Zdravotně postiženým 
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jedincům jsou dále poskytovány sociální služby a odborná péče dle jejich potřeby. Toto 

zařízení celkově vnáší každým svým úkonem směrem ke klientovi myšlenku inkluze.  

Letohrádek též provozuje i pekárnu, prádelnu a jiné řemeslné práce pro osoby se 

zdravotním postižením, často pak hlavně osoby s mentálním postižením 

(www.letohradekvendula.cz).  

  

Pekárna 

 Nabízí široký sortiment slaných i sladkých produktů, spolupracuje s Vilou 

Botanika, Kavárnou Obecní dům v Praze, kde má denně zakázky. Dále pekárna přijímá 

zakázky i formou náhradního plnění. Ve Vile Botanice se pravidelně konají 

nejrůznějšími akce a catering mnohdy zajišťuje právě tato pekárna. V posledních dvou 

letech je tento areál i oblíbeným místem pro svatby, a tak pekárna pravidelně peče 

zákusky a jiné sladké nebo slané pochutiny přímo na svatební raut.  

 

Prádelna 

Letohrádek Vendula nabízí praní prádla všeho druhu. K pravidelným 

odběratelům patří například Vila Botanika Horní Bezděkov nebo Lesnická škola Písky u 

Křivoklátu. Službu lze využít i formou náhradního plnění (www.letohradekvendula.cz). 

 

 

Etincelle 

Je nezisková organizace, která podporuje osoby s lehkým mentálním postižením 

nebo kombinovaným postižením.  Hlavním cílem organizace je pomoci této skupině lidí 

získat zaměstnání, aby se stali samostatnější a nezávislí na ostatních osobách. 

Prostřednictvím stálého místa se navíc osoby s lehkým mentálním postižením začlení do 

společnosti a stanou se tak plně její součástí. V současné době provozuje Etincelle 

http://www.letohradekvendula.cz/
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kavárnu Bez Konce v Kladně, kavárnu Mezi Řádky a bageterii Ta Bageta v Praze, 

pekárnu v Jílovém u Prahy s třemi prodejnami v Jílové, Kladně a Slaném a mimo 

obchody má dále Etincelle farmu, e-shop a poskytuje ambulantní sociální rehabilitaci. 

Dále tato organizace zprostředkovává úklidové činnosti v Kladně a v Praze. Celkový 

počet zaměstnanců činí přibližně 200, z toho 90 je handicapovaných (Keméniová, 

2014). 

 

Podporované zaměstnání prostřednictvím Etincelle 

Etincelle nabízí též službu pro zaměstnavatele, neboť zprostředkovává 

zaměstnance s lehkým mentálním postižením na jiné pracovní místo jiným 

zaměstnavatelem. Služba se zcela přizpůsobuje požadavkům potencionálních 

zaměstnavatelů. Nabízí tedy zkušené a „vytrénované“ pracovníky, se kterými má 

Etincelle dobré a dlouhodobé zkušenosti. Po dobu počátečního zapracovávání na novém 

pracovním Etincelle též poskytuje asistenta, jenž doprovází člověka s postižením a 

pomáhá mu si pracovní povinnosti zcela osvojit. Zaměstnavatelé nové zaměstnance 

často chtějí vyzkoušet během běžné zkušební doby, nicméně mohou využít i pouhých 

několik dnů takzvaně na zkoušku, aby si nového zaměstnance- osobu s lehkým 

mentálním postižením mohli vyzkoušet, aniž by museli jedince přihlašovat na úřadech. 

Zaměstnavatel pak získá představu, jak pracuje jeho nový člen týmu a může se 

rozhodnout na základě své vlastní několikadenní zkušenosti. Etincelle dále nabízí 

pomoc týkající se účetnictví a dalších úředních dokumentů, které jsou povinné pro 

zaměstnavatele i zaměstnance s postižením. (www.etincelle.cz). 

 

 

Úklidové práce 

Úklidové práce fungují již od roku 2008. V současné době má nezisková 

organizace Etincelle dva úklidové týmy. Jeden se stará o kladenskou čtvrť Kročehlavy a 

druhý o pražský Prosek. Za rok 2014 kladenský úklidový tým uklidil celkem 359 158 

metrů čtverečních zeleně a 270 386 metrů čtverečních
 
chodníků. Tým čítal pět členů s 

mentálním postižením. Všichni jsou klienty kladenského domova Zahrada a celoročně 



65 
 

je klienty možné vidět při práci, jelikožť uklízí ručně chodníky i zatravněné plochy mezi 

domy. Tým vede pracovní asistentka Lucie Peterová. 

Úklidové práce též nabízejí například ruční dočišťování pěších komunikací, 

ruční úklid pěších komunikací, mechanizovaný sběr psích exkrementů, jarní úklid 

veřejných zelených ploch, mytí a údržbu městského mobiliáře, vývoz odpadkových 

košů apod (www.etincelle.cz). 

 

 

Pekárna u Dvou rohlíků Slaný 

Adresa: Palackého 208/5 

  Slaný  

Prodejna U Dvou rohlíků sídlí ve Slaném a je pobočkou pekařství Na Návsi, 

tudíž zaměstnává osoby s lehkým mentálním postižením. Otevírá každý všední den v 

šest hodin a zavírá v půl páté odpoledne. Pekařství přijímá podle přání zákazníka 

objednávky a vyrábí široký sortiment výrobků, od tradičních chlebů přes nejrůznější 

typy rohlíků a housek. Zákazníci si též mohou vybrat z různých druhů sladkostí. 

Objednávky jsou také umožněny skrze náhradní plnění (www.etincelle.cz). 

 

Pekárna U Dvou rohlíků  Kladno 

Adresa: T. G. Masaryka 

  Kladno 272 01 

Pekárna U Dvou rohlíků funguje od června 2014 a zaměstnává dvě osoby 

s lehkým mentálním postižením. Prodejna sídlí přímo na kladenské pěší zóně, otevřeno 

je každý všední den od sedmi od rána do pěti odpoledne. Zákazníkům zde nabízí široký 

sortiment sladkých a slaných výrobků, denně se dokonce napeče pro tuto pekárnu přes 

70 pekárenských výrobků. V prodejně pracuje vždy jedna osoba u kasy, které pak 

pomáhá Zdeněk nebo Petr. Oba muži jsou osobami s lehkým mentálním postižením, 

klienti Domova Zahrada v Kladně a v obchodě se střídají. Pomáhají v prodejně 

zákazníkům při výběru pečiva, dávají ho do sáčků, uklízejí prodejnu, odnášejí prázdné 

přepravky. Právě takováto forma práce je z pohledu cílů zaměstnávání osob s lehkým 
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mentálním postižením ideální, neboť se osoby stávají normální součástí společnosti a v 

případě pekařství pomáhají zákazníkům při výběru pečiva (www.etincelle.cz). 

 

  

Kavárna Bez Konce 

Adresa: náměstí Starosty Pavla 4 

  Kladno 272 01 

Vznikla v říjnu v roce 2009 v kladenském divadle Lampion. V kavárně pracuje 

deset lidí s mentálním postižením, kteří se střídají vždy ve čtyřhodinových směnách. 

Jsou to klienti domova Zahrada v Kladně, poskytovatele sociálních služeb, se kterým 

Etincelle dlouhodobě spolupracuje. Handicapovaní pracují pod dozorem dvou 

pracovních asistentů, kteří mají na starost provoz multifunkčního prostoru. Na zaškolení 

klientů, tedy budoucích pracovníků, kavárna získala grant v rámci Operačního 

programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 

 Kavárna Bez Konce nabízí bohaté menu nápojů, slaných i sladkých pokrmů. 

Často se zde konají večírky či větší akce, ať čistě privátní nebo pro širokou veřejnost. 

Tato kavárna je také známá nejrůznějšími kulturními akcemi – autorská čtení, recitály, 

četní z dětských knížek, koncerty apod. 

Zaučování osob s lehkým mentálním postižením na pracovní pozici v kavárně 

Na začátku projektu bylo nutné vytvořit způsob, jakým se vyškolí budoucí 

pracovníci s mentálním postižením na pozici obsluhy v Kavárně Bez Konce. Vytvořila 

se jakási metodika práce, jež je přizpůsobena možnostem lidí s mentálním handicapem.  

Hlavním cílem celé metodiky je poskytování takových služeb v kavárně, které budou 

stejné jako v každém jiném podobném podniku. Proto bylo nezbytné na začátku klienty 

s lehkým mentálním postižením nejprve proškolit v činnostech, které jsou důležité pro 

práci v kavárně. Vzhledem k tomu, že většina klientů nikdy nepracovala, muselo se v 

metodice počítat i s nácvikem základních pracovních dovedností a vědomostí, jako je 

pravidelná docházka do práce, sociální dovednosti apod. (Černá, 2013). 

Při tvorbě metodiky se spolupracovalo s psycholožkou, speciálním pedagogem a 

odborníkem v oblasti pohostinství. Všechny kapitoly metodiky byly nejprve zpracovány 
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v podobě pro budoucí pracovní asistenty a školitele, poté se metodika upravila do 

podoby, jež je přizpůsobená klientům s mentálním postižením. 

Dle této metodiky byli klienti vzděláváni v tříměsíčním kurzu, který vedl 

proškolený pracovní asistent. Trénink se zaměřil zejména na oblasti týkající se 

sociálních dovedností a praktických dovedností (www.wtincelle.cz). 

 

- Sociální dovednosti   

Vzhledem k tomu, že se jedná o práci na otevřeném pracovišti, kde se klienti  každý 

den setkávají s reálnou společností, bylo nezbytné jedince připravit na situace, které 

v tomto prostředí nastávají. Všichni klienti byli seznámeni se zásadami slušného 

chování, jak se chovat k zákazníkovi, jak udělat například objednávku. Všichni 

zaměstnanci se též učili pravidelnému docházení do práce, novému režimu, jenž je čeká, 

a též se v rámci kurzu učili zdravému sebevědomí, aby je čekalo co nejsnadnější 

zapojení do společnosti.  

 

- Praktické dovednosti 

Celkovým cílem projektu je vybavit lidi s postižením znalostmi a dovednostmi 

potřebnými pro získání a udržení pracovního místa na volném trhu práce, tudíž 

zaškolování muselo směřovat k praktickým dovednostem. Ve spolupráci s odborníkem 

na provoz restauračního zařízení byl vytvořen seznam činností, který klienti v kavárně 

zastávají. Jednalo se zejména o roznášku, mytí nádobí, úklid, načež tyto dovednosti 

přizpůsobili reálným schopnostem klientů - servírovací stolky, upravený jídelní lístek a 

systém objednávání. Dále se jedinci učili přípravě nápojů, sendvičů a salátů, kontrole a 

doplňování zboží, komunikaci v týmu a s kolegou, komunikaci se zákazníkem. Pro delší 

spolupráci bylo nezbytné jedince naučit například plánování dovolených, že je nutné je 

ohlašovat s určitým časovým odstupem, o příchodech a odchodech, omluvenkách 

v případě nemoci apod.  

Po tříměsíčním kurzu skládali jedinci zkoušku, kde měli ukázat, co všechno se 

v uplynulé době naučili. Vedení pak klienty zaměstnalo a rozdělilo je do dvoučlenných 

týmů. Pro každého klienta se ve spolupráci s psycholožkou vytvořil individuální 

pracovní plán, ve kterém se zohlednily pracovní schopnosti a dovednosti. Zaměstnanec 
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dané „nedostatky“ však musí stále zlepšovat a své schopnosti celkově rozvíjet. S 

pracovní asistentkou bylo pro každého klienta navrženo nejvhodnější pracovní zařazení. 

Klienti pracují v kavárně na čtyřhodinové směny a jsou vedeni proškoleným pracovním 

asistentem (Černá, 2013). 

 

Situace k březnu 2015 

V Kavárně Bez Konce pracuje deset klientů na pozici „kavárníků“.  Těchto deset 

osob se v kavárně střídá a vždy pracují ve dvojici. Jedna směna pro dvojice trvá od 8 do 

12 hodin, druhá směna pro dvojici je od 12 do 16 hodin a třetí pracovní doba pro další 

dvojici je od 16 do 20.  S klienty je v kavárně též vedoucí, osoba bez postižení.  

Dále kavárna zaměstnává dvě osoby na pozici „uklízečky“. Oba klienti pracují 

po dobu čtyř hodin a dvě hodiny vždy pracují společně, uklízí kavárnu a často také 

divadlo Lampion, které je ke kavárně připojené. Směna probíhá u těchto klientů 

například takto:  

1. klient pracuje od 14 do 18hodin 

2. klient pracuje od 16 do 20 hodin s tím, že tedy společně uklízí prostory od 16 do 18 

hodin se svým kolegou.  

 

 

 

 

Centrum služeb Slunce všem, o.p.s.  

Zařízení Slunce bylo založeno v roce 1991 manželi Dvořákovými. V této době 

se nachází v Unhošti, Kyšicích, Stochově a Horním Bezděkově v okrese Kladno ve 

Středočeském kraji. Slunce je unikátní skupina zařízení, jež poskytuje širokou škálu 

vzdělávacích a sociálních služeb určené dětem a dospělým se zdravotním postižením. 

Slunce poskytuje výchovně vzdělávací služby, sociální služby, poradenské služby, 

podporované zaměstnávání, chráněné bydlení a volnočasové aktivity.  Je členem České 

unie pro podporované zaměstnání (www.slunce.info). 
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Soukromá Mateřská škola, Základní škola i střední škola Slunce 

Školy jsou pro žáky se speciálními potřebami a v kladenském regionu působí již 

od roku 1991. Poskytuje denní komplexní péči, která zahrnuje vzdělávání a výchovu, 

rehabilitaci,  psychologickou a logopedickou péči, poradenství v oblasti sociální, právní 

a zdravotnické a řídí se individuálními potřebami žáků. Mateřská škola má celkovou 

kapacitu pro 50 dětí. 

Základní škola se nachází v budovách v Unhošti a ve Stochově, přípravný stupeň 

základní školy speciální sídlí v Kyšicích. Počet žáků ve třídách se pohybuje od čtyř do 

osmi a vyučování probíhá od devíti do tří hodin odpoledne. Při zařazování žáků do tříd 

si škola všímá především psychických a osobnostních zvláštností dětí a snaží se 

naplňovat jeden ze svých stěžejních cílů, integraci žáků s různým stupněm a druhem 

postižení. Ve všech třídách pracují učitelé s kvalifikací speciálního pedagoga a 

kvalifikovaní asistenti pedagoga, načež slovní hodnocení je vždy slovní. Základní školu 

Slunce může navštěvovat nanejvýš 76 dětí (www.slunce.info). 

 

Střední škola Slunce 

Střední škola sídlí v budově v Unhošti a je určena maximálně pro 30žáků. 

Jedinci jsou vedeni k tomu, aby se naučili zvládat péči o domácnost a vytvořili si tak 

dovednosti a návyky potřebné k vykonávání jednoduchých zaměstnání. Vyučování 

probíhá od devíti do tří hodin. Počet žáků ve třídě je 12 až 14 a klasifikuje se širším 

slovním hodnocením. Ve třídě pracují učitelé s kvalifikací speciálního pedagoga a 

kvalifikovaní asistenti pedagoga. Během studia jsou žáci aktivně vedeni k přípravě na 

zaměstnávání a pedagogičtí pracovníci jim též pomáhají vyhledávat vhodné pozice a 

potenciální uplatnění. Absolvent po ukončení studia získá vysvědčení o závěrečné 

zkoušce a dále se může uplatnit v nejrůznějších pomocných pracích, získat zaměstnání 

v chráněných pracovištích nebo například vykonávat jednoduché činnosti v oblasti 

služeb a výroby (Ebert, 2014). 
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Speciálně pedagogické centrum Slunce 

Speciálně pedagogické centrum Slunce sídlí v budově školy ve Stochově a také 

v Unhošti a v Kyšicích. Již od roku 1991 poskytuje dětem, mládeži a dospělým s 

mentálním postižením a více vadami, jejich rodinným příslušníkům, školám a školským 

zařízením mnoho služeb. Jedná se například o psychologické poradenství, speciálně 

pedagogické, lékařské a sociální poradenství, canisterapii apod. 

 V současné době se věnuje klientům zejména s mentálním postižením z okresů 

Kladna, Beroun, Praha a Praha – západ. Věk těchto jedinců se pohybuje od nejútlejšího 

věku až do ukončení povinné školní docházky, v případě potřeby i do dospělosti.  

 

 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Služba je nabízená formou klubové činnosti. Rodičům tak umožňuje zúčastnit se 

vzdělávacích, kulturně společenských a volnočasových aktivit. Pro jejich děti současně 

probíhají výchovné nebo zájmové činnosti. Služba je určena pro rodiny s dětmi, u 

kterých je ohrožen vývoj dítěte v důsledku situace, jež rodiče nedokážou sami bez 

pomoci překonat. V prostorách zařízení Slunce v Kyšicích a v Unhošti se pořádají též 

nejrůznější akce, například svátky jara, rozsvícení vánočního stromku, návštěvy 

koncertů a divadelních představení, přednášky a besedy na nejrůznější témata apod. 

(Birošová, 2013). 

 

 

Pečovatelská služba 

Umožňuje seniorům a lidem s postižením žít v jejich vlastních domácnostech 

nebo v zařízeních s různou mírou podpory. Služba je určena seniorům, lidem se 

zdravotním postižením a rodinám s dětmi bez omezení věku (Ebert, 2013). 
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Sociálně terapeutické dílny  

Sociálně terapeutické dílny se nacházejí v Unhošti a též v odloučeném pracovišti 

v Domově dobré vůle v Nouzově, necelých pět kilometrů od Unhoště. Služba probíhá 

ve všední dny od sedmi do pěti hodin. 

Uživatelům se zde nabízí široká škála činností, jejichž cílem je rozvoj 

pracovních dovedností a návyků. Tato služba je určena lidem s mentálním, zdravotním 

nebo kombinovaným postižením od 16 do 64 let, kteří se chtějí zapojit do běžného 

života. Tyto služby jsou klientům nabízeny zcela bezplatně. Provozuje se zde 

tréninková kavárna a pekárna, dále zahradnická, textilní, keramická, rukodělná, 

úklidová a počítačová dílna (Dvořák, 2013). 

 

Pekárna a kavárna 

V pekárně a kavárně probíhá sociálně terapeutická dílna a osoby se zdravotním 

postižením jsou zde i zaměstnávané. V této kavárně pracují lidé s handicapy, kteří 

zajišťují obsluhu hostů, úklid, hygienický a estetický vzhled a v pekárně se podílejí na 

výrobě sladkých zákusků a slaného pečiva. Jsou nápomocni při zajišťování 

cateringových služeb. V letních měsících nabízí kavárna též posezení v zahrádce před 

kavárnou. Během celého roku se zde scházejí senioři a různé spolky a sdružení. Ke 

konzumaci je k dispozici široký sortiment sladkých zákusků a slaného pečiva z vlastní 

výroby, neboť pekárna je přímo vedle cukrárny. K dostání v kavárně jsou teplé i studené 

nápoje bohaté nabídky. V rámci pekárny a kavárny se zde konají nejrůznější akce, 

například odpolední pondělky - posezení při hudbě, kterou zajistí jeden z obyvatelů 

Domova dobré vůle v Unhošti Nouzově, Pečení pro dobrou věc a další aktivity. 

 

Pečení pro dobrou věc 

Pečení pro dobrou věc se koná každou třetí středu v měsíci. Před zařízením 

Slunce v Unhošti (u autobusové zastávky) jsou nejrůznější stánky, kde si lidé mohou 

koupit čerstvé pečivo a jiné slané i sladké výrobky, dále ozdoby a jiné předměty, které 

osoby s mentálním a jiným postižením vyrobily. Dne 18. března 2015 se zde například 
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konaly velikonoční trhy, tudíž převážná většina výrobků se týkala velikonoční tematiky. 

U každého stánku vždy prodává jedna pracovnice zařízení Slunce a spolu s ní i osoba 

s lehkým mentálním postižením, která například zboží dává do sáčků a aktivně pomáhá 

pracovnici.  

 

Úklidové práce, zahradnické práce, práce v pekárně, práce v kavárně 

Přijde-li jedinec se zdravotním postižením do zařízení Slunce s přáním, že by 

chtěl ve Slunci pracovat, má možnost si vyzkoušet čtyři různé činnosti: úklid, 

zahradnické práce, obsluhu v kavárně a též práci v pekárně.  Jelikož často jedinec neví, 

co by ho z těchto činností nejvíce bavilo, nabízí se mu právě možnost zkusit všechny 

čtyři druhy činností. Toto zapracovávání do pracovního procesu trvá jeden, dva nebo tři 

měsíce, každý jedinec má individuální potřeby, proto jsou mu nabídnuty až tři měsíce 

tzv. tréninku. Klient se zdravotním postižením a nejčastěji pak jedinec s lehkým 

mentálním postižením si tedy postupně zkouší všechny čtyři profese a zjišťuje, co ho 

baví, která činnost mu jde a na jaké z těchto čtyř chce dále pracovat a vylepšovat se 

v ní.  Zařízení je často v kontaktu s rodinou těchto klientů a schopnosti a dovednosti 

klienta po dobu zaučování monitorují. Navíc jsou jedinci po dobu tohoto tréninku 

k dispozici odborní pracovníci - psycholog, speciální pedagog, asistent apod. Celá 

služba je bezplatná, jedinec tedy není v době zaučování za práci placen, nicméně ani on 

neplatí za služby a celkovou sociální rehabilitaci. Úklid se provádí v pekárně a kavárně, 

též pak ve veřejných prostorách a zejména na veřejném WC v Unhošti. Zahradnické 

práce jsou velmi rozmanité – stříhání keřů, zalévání, sázení a celková údržba nejen ve 

veřejných, ale i soukromých prostorách. Slunce také spolupracuje v rámci 

zahradnických prací s golfovým areálem Botanika v Horním Bezděkově. V kavárně se 

jedinci učí obsluhovat, správně servírovat dorty a jiné pochutiny, připravovat kávu a 

mnoho dalších nápojů. Osoby s lehkým mentálním postižením, které pak často pracují 

v kavárně je nutné obohatit nejen praktickými, ale také sociálními dovednostmi. 

Zdvořilostní fráze, pozdravy, vhodné používání výrazů při objednávání apod. je 

nezbytné dlouhodobě cvičit a skutečně natrénovat. 

Po třech měsících zaučování může klient podepsat smlouvu, a tak se stává 

zaměstnaným. Pracovní úvazek v kavárně a pekárně bývá dvouhodinový, někdy se na 
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přání klienta zvyšuje na čtyři hodiny denně. Šestihodinový a osmihodinový úvazek je 

pak u osob s lehkým mentálním postižením velmi ojedinělý. Klienti pracující v kavárně 

mají také možnost svou směnu odpracovat v pekárně z toho důvodu, aby je práce stále 

bavila a nebyla pro ně stereotypní. Tito zaměstnanci jsou vždy v době své směny na 

prodejně či pekárně také s vedoucí, osobou bez postižení, která jim je zcela k dispozici, 

rozdává práci a případně řeší vzniklé nejasnosti, často pak na prodejně, tedy v kavárně, 

bývá u kasy. Klienti mají tedy možnost pracovní náplň střídat a například jeden týden 

pracovat v pekárně, další uklízet apod., nicméně většinou platí, že se vždy osoby 

zaměřují na jednu činnost, kterou vykonávají nejčastěji.   

 

 

Aktuální situace k březnu  2015 

 Slunce nabízí celkem 33 chráněných pracovních míst a v měsíci březnu 2015 

bylo obsazeno 31 těchto míst. Tři místa jsou určena pro výkon pozice pracovníků v 

sociálních službách, momentálně je však obsazeno pouze jedno. Též jedno místo je 

vyhrazené na pozici uklízečky, načež zbylých 29 míst se týká pomocné pracovní síly na 

provozu kavárny, pekárny, úklidu, výroby reklamních, dárkových a dekorativních 

předmětů v rámci náhradního plnění. Co se týče úvazku, momentálně je jeden 

pracovník v sociálních službách zaměstnaný na plný úvazek, Jedná se o muže velmi 

ambiciózního, jenž je nápomocen ostatním klientům a také se angažuje v organizování 

nejrůznějších akcí zařízení Slunce.  

Jeden pomocný pracovník je na kavárně na 0, 75 úvazku, jedna uklízečka pak na 

poloviční úvazek. Dalších pět pracovníků má smlouvu na provozu kavárny a pekárny na 

poloviční úvazek, tedy 20 hodin týdně. Nejčastější úvazek činí 0, 25, tedy deset hodin 

týdně, což podepsalo 22 pomocných pracovníků na provozech kavárny, pekárny, úklidu 

a výroby. Tito pracovníci mají možnost pracovní náplň střídat a například jeden týden 

pracovat v pekárně, další uklízet apod.   
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

Všechny služby jsou též nabízené formou náhradního plnění, úklid a 

zahradnické práce, stejně tak catering spojený s kavárnou a pekárnou, která nabízí 

široký sortiment sladkých i slaných výrobků, též pak například na firemní rauty 

obložené mísy apod. Nabídka je skutečně široká ve všech čtyřech oblastech. 
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9. Závěr 
 

Je zřejmé, že si naše společnost stále více uvědomuje potřeby osob se 

zdravotním postižením, neboť v posledních více než dvaceti letech dochází k větší 

informovanosti a otevřenosti tohoto tématu. Informace jsou lépe a snadněji dostupné, 

navíc osvěta naší společnosti vychází z nejrůznějších médií, která, byť ne primárně, 

napomáhají rozšiřování povědomí o různých typech postižení a skrze mnohé zprávy a 

příběhy lidí si lze všimnout větší solidarity a pozitivního vztahu společnosti k těmto 

osobám. Dalším důležitým faktorem, který s velkou pravděpodobností přispěje v 

budoucnu k plně inkluzivní společnosti, je skutečnost, že generace mladých lidí bývá 

stále více ve školním prostředí s integrovanými zdravotně postiženými dětmi, a tak se 

již v dětství učí respektovat různorodost společnosti a lidí okolo sebe. Můžeme tedy 

také dojít k názoru, že se další generace zaměstnavatelů nebudou obávat zaměstnat tyto 

jedince a mnohdy jim dokonce, například ze svých osobních zkušeností, dají přednost 

před osobami bez postižení. 

Cílem této práce bylo především nastínit, jaké různé možnosti má jedinec s 

lehkým mentálním postižením, chce-li získat zaměstnání. Teoretická část vychází 

primárně ze zákona a nejrůznějších služeb, které zastřešuje stát.  Zaměřuje se na trhu 

práce především na jedince s lehkou mentální retardací a popisuje průběh procesu 

získávání zaměstnání. Neopomíná témata vzdělání a výchovy, neboť rozvíjení 

dovedností a celkové osobnosti v dětství, je značnou výhodou pro jedince v období 

dospělosti, kdy hledá pracovní uplatnění.  

V praktické části jsem se zaměřovala na Kladensko, kde byla zmapována 

konkrétní situace týkající se zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Dále se 

práce zabývala konkrétními podniky působícími v regionu, které zaměstnávají osoby 

s lehkou mentální retardací. U dvou stěžejních zařízení jsem pak blíže nastínila proces 

zaměstnávání osob s lehkou mentální retardací, chod podniku a informace týkající se 

pracovní doby a náplně práce. Ačkoli se situace v zaměstnávání osob s lehkým 

mentálním postižením za posledních pět let na Kladensku příliš nezměnila, neboť zde 

počet pracovních míst nijak enormně neroste ani neklesá, jsem stále přesvědčena, že se 

v budoucnu situace této problematiky výrazně zlepší. 
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