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Abstrakt 
Tato práce se věnuje sociálním konstrukcím osob se zdravotním postižením v české politice 
zaměstnanosti. Oblast analyzuje pomocí teoretického rámce Anne Schneider a Helen Ingram sociální 
konstrukce cílových populací. Co se týče metod, je práce případovou studií, která v analýze vychází 
zejména ze sekundární analýzy statistických dat a ze studia veřejně politických dokumentů – jde 
především o analýzu vývoje legislativy a relevantních strategických dokumentů. Práce se snaží vymezit 
obecnou konstrukci osob s postižením pomocí dostupných reprezentativních šetření. Moc skupiny 
vymezuje skrze charakteristiky vyplývající z teoretického rámce. Ve své stěžejní části zkoumá, co 
předpokládá věcná podoba designu politiky o participaci osob se zdravotním postižením na trhu práce. 
Závěr je věnován popisu situace v zaměstnávání této skupiny. Výstupem je pak úvaha o tom, jak skryté 
předpoklady v designu politiky pravděpodobně brzdí míru participace osob se zdravotním postižením 
na trhu práce.       

Abstract 
This paper analyses social constructions of people with disabilities in Czech employment policy with a 
help of Anne Schneider’s and Helen Ingram’s theoretical framework Social constructions of target 
populations. Methodologically this paper is a case study based on a secondary analysis of statistical 
data and a study of public policy documents, primarily analysis of legislation development and relevant 
strategic documents. The paper defines general construction of people with disabilities by public 
reprepresentative surveys. Power of the group is defined by characteristics resulting from the 
theoretical framework. The key part of the paper examines, what policy assume about participation of 
people with disabilities on the labour market. At the end the paper analyses employment rates of this 
group. In conclusion the paper describes how hidden asumptions in design of policy probably hinders 
participation of people with disabilities on the labour market. 
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Vymezení tématu 
Osoby se zdravotním postižením jsou tradičně jednou z nejvíce ohrožených skupin na trhu práce 

(Blažková 2011), která typicky vykazuje vysoké míry nezaměstnanosti a ekonomické neaktivity. Mají 

ztíženou možnost najít si zaměstnání i si ho posléze udržet. Přístup na trh práce navíc ztěžuje kumulace 

dalších znevýhodnění: Skupina osob s handicapem je oproti většinové populaci v produktivním věku 

charakteristická mj. vysokým průměrným věkem a nízkou vzdělanostní úrovní (VÚPSV 2011, ČSÚ 2014).  

Na skupinu cílí mnohá opatření, která by měla její postavení na trhu práce zlepšit. Jako jedno z 

mnoha lze uvést povinnost zaměstnavatelů s více než pětadvaceti zaměstnanci zaměstnávat 4 % osob 

se zdravotním postižením. Taktéž se na ni vztahují také oprávnění v rámci sociálního systému, která by 

měla kompenzovat nedostatek příjmů plynoucí z omezené ekonomické aktivity. Jde zejména o 

trojstupňový institut invalidního důchodu, jehož přiznání zakládá nárok na využití některých nástrojů 

aktivní politiky zaměstnanosti. 
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Teze diplomové práce 



vii 
 

Politika zaměstnanosti vůči osobám se zdravotním postižením však neobsahuje pouze prvky, 

které je možné pojímat jako jednoznačné benefity. Na zaměstnance v invalidním důchodu se například 

vztahuje nižší minimální mzda než na zaměstnance bez postižení. Momentálně nařízení vlády stanovuje 

minimální mzdu pro osoby pobírající invalidní důchod na 9 300 korun, tj. o 600 korun nižší než pro 

zaměstnance bez postižení (nařízení vlády č. 233/2015 Sb.). Dvojí výše minimální mzdy má být do 

budoucna sjednocena. V květnu 2015 schválila vláda Národní plán podpory rovných příležitostí pro 

osoby se zdravotním postižením na období 2015 až 2020, ve kterém se zavázala nerovnoprávné 

postavení lidí s postižením v oblasti odměňování odstranit (MPSV 2015).  

Vysvětlení doposud přetrvávajícího rozdílu v minimální mzdě lze hledat ve světle teoretického 

rámce Schneiderové a Ingramové sociální konstrukce cílových populací (Schnaider, Ingram 1993, 

Schnaider, Ingram 2005, Schnaider, Ingram, DeLeon 2014). Konstrukce skupin, na něž cílí různá veřejně 

politická opatření, jsou podle autorek této teorie důvodem, proč veřejná politika selhává ve svém 

základním účelu, tj. selhává při řešení zásadních sociálních problémů a mj. a „produkuje nerovné 

občanství“ (Schnaider, Ingram, DeLeon 2014: 105). Nižší sazbu minimální mzdy pro zaměstnance se 

zdravotním postižením lze vnímat jako typický příklad takového nerovného občanství. 

Záměrem této práce bude prozkoumat a vysvětlit politiku zaměstnanosti vůči osobám se 

zdravotním postižením z perspektivy teoretického rámce. Sociální konstrukce cílových populací. 

Konkrétně bude politiku zaměstnanosti zkoumat skrze pět jejích nástrojů: Minimální mzdy, nároku na 

příspěvek v nezaměstnanosti, nároku na služby Úřadu práce, příspěvků na chráněné pracovní místo a 

povinnosti zaměstnavatelů s více než 25 zaměstnanci zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. 

Práce si bude klást otázky, jak jsou osoby se zdravotním postižením v politice zaměstnanosti 

konstruovány, jak jsou konstruovány v médiích, proč je politika zaměstnanosti vůči lidem s handicapem 

taková, jaká je, a jak ovlivňuje jejich participaci na trhu práce. 

Cíle práce 
Cílem práce bude popsat a vysvětlit českou politiku zaměstnanosti vůči osobám se zdravotním 

postižením.  Neboť bude práce pohlížet na jednotlivá opatření pomocí teoretického rámce sociální 

konstrukce cílových populací, bude primární otázkou, jak velkou roli hrají v existujícím designu politiky 

cílící na osoby s handicapem právě sociální konstrukce. 

Splnění primárního cíle povede přes zodpovězení následujících výzkumných otázek: 

1. Jaká je v současnosti podoba designu politiky zaměstnanosti vůči osobám se zdravotním 
postižením? 

2. Jaké výhody a zátěže distribuuje politika zaměstnanosti směrem k této cílové skupině? 
3. Jaké v současnosti existují sociální konstrukce osob se zdravotním postižením vzhledem k trhu 

práce? 
a. Jaké konstrukce obsahuje design politiky? 
b. Jaké konstrukce jsou přítomné v mediálních obsazích? 
c. Jak se ve vztahu k trhu práce a zaměstnanosti samotná konstruuje cílová skupina? 
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4. Na kolik ovlivňuje design politiky chování osob se zdravotním postižením na trhu práce? 
5. Do jaké míry se teorie hodí pro vysvětlení podoby politiky zaměstnanosti vůči osobám se 

zdravotním postižením? 

Metodologie  
Výzkumný designem práce bude případová studie (Jelínková 2011), konkrétně studie jednopřípadová, 

která se bude vztahovat k politice zaměstnanosti vůči osobám se zdravotním postižením. Zkoumání 

politiky zaměstnanosti bude při tom zaostřeno na pět jejích nástrojů, které jsou vyjmenovány výše ve 

vymezení tématu práce. Výzkumný design bude složen z mixu několika metod sběru a analýzy dat, a to 

jak kvantitativního, tak kvalitativního charakteru. To by mělo umožnit prozkoumat oblast komplexně. 

Předpokladem pro zkoumání sociálních konstrukcí obsažených v politice zaměstnanosti je 

studium veřejně politických dokumentů (Veselý a Nekola 2007). Pozornost bude soustředěna jednak na 

deklaratorní dokumenty a jednak na legislativu a podzákonné normy, které často kladou zásadní 

podmínky pro využívání nástrojů ustanovených jednotlivými zákony. Využíty budou také dostupné 

důvodové zprávy k předkládané legislativě.  

Ke zkoumání sociálních konstrukcí na úrovní společnosti bude využita tematická obsahová 

analýza mediálních zpráv (Trampota, Vojtěchovská 2010). Konkrétně se bude jednat o analýzu 

celostátních periodik, pro níž bude využita databáze Newton Media SEARCH. Obsahové analýz článků 

týkajících se zaměstnávání bude podroben i časopis Můžeš určený pro lidi s postižením. V něm by měla 

analýza ukázat, jak komunita lidí s handicapem konstruuje samu sebe. V neposlední řadě bude v rámci 

výzkumného designu využita statistická sekundární analýza dat, a to zejména pro popis současné 

situace v oblasti uplatnění osob se zdravotním postižením na trhu práce. Čerpáno při tom bude 

zejména ze studií VÚPSV (2011a, 2011b) a ČSÚ (2014). 
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Úvod 

Práce má pro lidský život nezpochybnitelný význam, který přesahuje prosté obstarávání zdroje obživy. 

„Placená práce je v naší společnosti i osou života, za níž dosud nebyla nalezena uspokojivá náhrada“ 

(Mareš, Sirovátka 2003: 118). Je také zdrojem sociálního statusu, formou seberealizace a místem 

sociálních interakcí. Poskytuje pevnou strukturu každodenním aktivitám a zabraňuje, aby se jeden den 

přeléval do druhého. 

Pracovní uplatnění lidí s handicapem je jednou ze spletitých otázek politiky zaměstnanosti. 

Osoby se zdravotním postižením jsou řazeny mezi nejohroženější skupiny na trhu práce (Kotíková 2003; 

Mareš, Sirovátka 2003; Vrbková 2010; Blažková 2011; Procházková 2014). Otázce zvýšení participace 

této skupiny na trhu práce bylo v minulosti věnováno mnoho analýz a studií. V souvislosti s jejím 

řešením bylo přijato mnoho strategických cílů a implementováno mnoho opatření. Přesto však zůstává 

míra zaměstnanosti osob se zdravotním postižením už deset let stejná a počet zaměstnaných osob 

dokonce klesá (ČSÚ 2016a).  

Tato práce je pokusem, jak uchopit problematiku zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

z jiného úhlu než pomocí analýzy veřejných politik, která usiluje o budování vědění pro politiku. 

Vzhledem k výše nastíněnému vývoji situace osob se zdravotním postižením na trhu práce a 

pozornosti, která je v rámci politiky zaměstnanosti tématu věnována, lze předpokládat, že by klasická 

analýza problému nepřinesla kýžené nové poznatky ani nenavrhla převratná řešení. Je proto žádoucí 

obrátit pozornost jiným směrem – k oblasti vědění o politice. Tato oblast by totiž mohla poskytnout 

novou perspektivu, která by osvětlila dosud nepopsané překážky participace lidí s handicapem na 

pracovním trhu.  

Jako ohnisko, jímž je hledána tato nová perspektiva, byl zvolen teoretický rámec sociálních 

konstrukcí cílových populací autorek Anne L. Schneider a Helen Ingram, který se snaží rozkrýt, kdo má z 

veřejných politik prospěch a kdo jimi naopak ztrácí. Důvod výběru tohoto rámce spočívá v jeho zájmu o 

palčivou otázku, proč veřejné politiky tak často selhávají při plnění svého základního cíle – při řešení 

závažných problémů. 

Rámec pojímá osoby se zdravotním postižením jako skupinu závislých, kterým je poskytována 

podpora na základě soucitu a lítosti. Právě pojetím podpory osob s handicapem a skrytými předpoklady 

o jejich účasti na trhu práce se snaží následující text zabývat. Analyzuje zejména opatření, která jim 

mají na pracovním trhu minimálně proklamativně poskytovat podporu a zvýšenou ochranu.  

Je třeba zdůraznit, že úmyslem práce není popřít praktické problémy, které se objevují při 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Participaci této skupiny na trhu práce budou v důsledku 

povahy zdravotního postižení zřejmě vždy provázet určité komplikace. Nicméně tyto komplikace 

nemusejí vycházet pouze z charakteru handicapu, ale také z nastavení samotné politiky zaměstnanosti.  
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Vzhledem k tomu, že jsem od narození na vozíku, mě téma pracovního uplatnění osob se 

zdravotním postižením velmi zajímá i osobně. Pevně věřím, že nedokončím své magisterské studium 

jenom proto, abych se ocitla v ekonomické neaktivitě. (Bylo by to plýtvání jak mé energie, tak veřejných 

výdajů.) Práci tedy pojímám nejen jako analýzu určitého aspektu politiky zaměstnanosti, ale také jako 

aktivistickou činnost. Kdo jiný by měl přinášet nové úhly pohledu na danou problematiku a odkrývat 

skryté důvody selhání politik než ten, kdo je sám členem cílové skupiny? 

 

. 
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1 Cíle práce 

Cílem práce je popsat a vysvětlit českou politiku zaměstnanosti vůči osobám se zdravotním postižením.  

Neboť následující text pohlíží na jednotlivá opatření skrze optiku teoretického rámce sociálních 

konstrukcí cílových populací, je jeho primární otázkou, co přepokládá existující design politiky o 

pracovním uplatnění osob s postižením a jak mohou tyto předpoklady ovlivňovat jejich situaci na trhu 

práce. 

Splnění primárního cíle povede přes zodpovězení následujících výzkumných otázek: 

1. Jaká panuje ve společnosti sociální konstrukce osob se zdravotním postižením jako cílové 
populace? Měnila se tato obecná konstrukce během posledních šestadvaceti let? 

2. Jakou má tato skupina moc? 
3. Jak se od 90. let vyvíjel v České republice design politik zaměstnanosti vůči osobám se 

zdravotním postižením? 
4. Jaká je jeho podoba v současnosti?  
5. Jaké sociální konstrukce o participaci osob se zdravotním postižením na trhu práce existuje 

v současném designu politiky zaměstnanosti? Měnily se v designech tyto konstrukce během 
posledních šestadvaceti let? 

6. Na kolik mohou sociální konstrukce obsažené design politiky ovlivňovat reálnou participaci 
osob se zdravotním postižením na trhu práce? 
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2 Teoretická východiska 

Tato kapitola představuje teoretická východiska, která budou používaná při analýze politiky 

zaměstnanosti vůči osobám se zdravotním postižením. Její první část vymezuje, koho považovat za 

osobu se zdravotním postižením. Dále krátce naznačuje, jak funguje stigmatizace této skupiny lidí, 

neboť je fenomén stigmatu velmi zásadní z hlediska pochopení jejich situace na trhu práce. Druhá část 

kapitoly se pak věnuje deskripci teoretického rámce, který je použit pro analýzu politiky, tedy sociální 

konstrukce cílových populací.  

2.1 Definice zdravotního postižení 

Kdo je zdravotně postižený a kdo už nikoli, není vůbec jednoduché zodpovědět. Existuje totiž mnoho 

pojmů, jako je porucha, postižení, handicap či znevýhodnění, a ještě více jejich definic. Jisté je pouze to, 

že při definování postižení bude vždy hrát nějakou roli otázka normality a biologické průměrnosti. A 

právě pohled na normalitu a průměrnost odlišuje medicínský a sociální model (Jelínek 2009, Kolářová 

2012, Víšková nedatováno), tedy pohledy, které bývají nejčastěji zmiňovány při konceptualizaci 

postižení. 

Medicínský model vychází z myšlenky, že to, co brání osobám se zdravotním postižením 

plnohodnotně participovat ve společnosti, je samo zdravotní postižení, tedy určitá funkční či orgánová 

ztráta, případně jiná tělesná abnormalita. Definice postižení se pak v rámci tohoto modelu tradičně 

sestávají z výčtu patologií, přičemž hranici mezi fyziologií a patologií pochopitelně určuje medicína. 

Odpovědí na postižení je léčba. Medicínská či terapeutická intervence nebo alespoň rehabilitace mají 

tělo, případně mysl člověka s handicapem co nejvíce přiblížit požadované normalitě a funkčnosti. 

Podle sociálního modelu je normalita i od ní odvozené zdravotní postižení pouze sociálním 

konstruktem. Říká, že osoby s handicapem neomezuje ani tak samotné zdravotní postižení jako spíš 

bariéry vnějšího prostředí. Postižení vzniká interakcí určitých tělesných a funkčních vlastností 

jednotlivce s prostředím, do kterého vstupuje. Za osoby s postižením jsou pak zpravidla považováni ty 

osoby, které jejich handicap dlouhodobě a podstatně omezuje při každodenních činnostech. Reakcí na 

postižení bývá v rámci tohoto modelu důsledné uplatňování lidských práv skrze potírání diskriminace a 

odstraňování bariér. 

Podle Komendové (2008) většina mezinárodních definic postižení už zpravidla nestaví do centra 

zájmu samotný zdravotní stav, ale jeho dopad na život jednotlivce. Lze tedy spatřovat jistou tendenci 

posunu od medicínského chápání postižení blíže k sociálnímu modelu. Například Mezinárodní 

klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví1 Světové zdravotnické organizace definuje samotné 

postižení jako „snížení funkčních schopností na úrovni těla, jedince nebo společnosti, která vzniká, když 

se občan se svým zdravotním stavem (zdravotní kondicí) setkává s bariérami prostředí“ (WHO 2007: 8). 

                                                             
1 Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví je součástí klasifikací Světové zdravotnické organizace. Má 
sloužit k měření zdravotního postižení nejen na individuální, ale zejména populační úrovni. Klasifikace je od roku 2010 závazná 
pro Český statistický úřad. 
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Naproti tomu Úmluva Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením definuje 

tyto osoby jako „osoby mající dlouhodobé fyzické, duševní, mentální nebo smyslové postižení, které v 

interakci s různými překážkami může bránit jejich plnému a účinnému zapojení do společnosti na 

rovnoprávném základě s ostatními“ (Úmluva o právech osob … 2010: článek 1). 

Odlišnou definici poskytuje Mezinárodní organizace práce, která v souvislosti se svým zaměřením 

staví do centra pozornosti dopad handicapu na sféru pracovního uplatnění. Její Kodex praxe zvládání 

postižení na pracovišti pojímá člověka s postižením coby „jednotlivce, jehož vyhlídky naleznout a 

zachovat si vhodné zaměstnání, dosáhnout v něm postupu a vrátit se do tohoto zaměstnání, jsou 

podstatně sníženy v důsledku náležitě ověřeného tělesného, smyslového, intelektového nebo 

duševního postižení.“ (ILO 2001: 3, v překladu Komendové 2008: 16). Postižením pak myslí „jakoukoli 

ztrátu či abnormalitu psychologických, fyziologických nebo fyzických funkcí, včetně systému mentálních 

funkcí“ (tamtéž: 4, překlad autorky). Tato definice je zásadní z hlediska dalšího textu, neboť vypovídá o 

vztahu postižení a možnosti pracovat, respektive o jeho negativním vlivu na tuto možnost. Nicméně je 

třeba zdůraznit, že v ní Mezinárodní organizace práce do jisté míry opomíjí roli pracovního prostředí, 

které může míst na pracovní uplatnění člověka s handicapem významný vliv. 

2.2 Stigmatizace lidí s postižením  

Jedince se zdravotním postižením řadil mezi stigmatizované už Erving Goffman (2003) ve své proslulé 

stati o stigmatu z roku 1963,2 kde se odvolává na lidskou přirozenost dát na první dojem a 

kategorizovat lidi podle vnějších znaků. Neschopnost, malformace, nezpůsobilost či impotence – tedy 

vlastnosti spojované s postižením – vyvolávají strach (Kolářová 2012), který je klíčovým prvkem 

v procesu stigmatizace (Coleman 2006). Goffman pojímal stigma jako diskreditující atribut určité osoby, 

který se vymyká všeobecné stereotypní představě o tom, jaká by tato měla osoba být. Takový atribut ji 

„činí osobou skrznaskrz špatnou nebezpečnou či slabou. Naše mysl ji pak redukuje z osoby celistvé a 

obyčejné na osobu, jež je poskvrněna a jejíž hodnota klesla“ (Goffman 2003: 10). Coleman (2006) 

chápe stigma jako nežádoucí rozdílnost. Jedná se o proměnlivý a lidmi konstruovaný postoj, který 

společensky ospravedlňuje negativní reakci na lidskou jinakost. Stigmatizující jinakost je podle ní 

určující vlastností člověka, která neutralizuje všechny jeho další možné vlastnosti, zejména ty pozitivní. 

Stigmatizovaný je tak vnímán pouze v optice své jinakosti – stigma proto jedním tahem maže celou 

jeho individualitu.  

Coleman zdůrazňuje určitý mocenský aspekt stigmatu. Píše, že je pro něj typický určitý vztah 

nadřízenosti a podřízenosti. Stigmatizující i stigmatizovaný se musí tacitně shodnout, že první má právo 

označit jinakost druhého za nevhodnou. V této souvislosti rozlišuje mezi stigmatizujícím chováním a 

skutečnou stigmatizací, kterou vždy provází jistá forma diskriminace. Zatímco stigmatizující chování 

vyrůstá pouze z neuvědomělých negativních emocí vůči jinakosti, vlastní stigmatizace je zpravidla 

spojena se zamýšleným útlakem a popíráním práv. Pokud je tedy podle Coleman (2006: 143) „stigma 

                                                             
2 Český překlad viz Goffman (2003). 
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sociálním konstruktem tvořeným kulturami, sociálními skupinami i jedinci ve snaze prohlásit některé 

lidské rozdíly za ostudné, pak je proces stigmatizace mocným a velmi zhoubným sociálním nástrojem“. 

Již Goffman (2003) tvrdil, že potenciálně stigmatizovatelné jsou všechny lidské vlastnosti, záleží 

jen na tom, za jakých okolností a kterou společností či sociální skupinou jsou posuzovány. Stigma je 

tedy závislé na sociálním kontextu. Zatímco může být určitý druh jinakosti v jednom prostředí 

nežádoucí, v jiném se zcela ztrácí, neboť se ocitá v průměru. Lidé se zdravotním postižením, zvláště 

pokud mají velmi zjevný druh handicapu, od svého stigmatu nicméně obvykle nemohou utéct nikam. 

Jejich jinakost bývá do určité míry nežádoucí ve všech sociálních prostředích3 (Coleman 2006). 

Na druhou stranu není pravidlem, že by si svého stigmatu byli všichni jedinci s postižením 

vědomi. Podle přehledové studie Aliho et al. (2012) si například mnoho lidí s mentálním postižením své 

stigma přímo neuvědomuje, částečně protože bývá jeho pojmenování nad jejich kognitivní schopnosti a 

částečně protože je před negativními reakcemi okolí často chrání rodina. Pocit stigmatizace ovšem 

nevyplynul ani třeba z většiny hloubkových rozhovorů s mladými lidmi s tělesným postižením v 

diplomové práci Jana Rudolfa (2015). Jelikož lidé s handicapem přirozeně vyhledávají taková prostředí, 

která je stigmatizují málo, nežádoucí povahu svého postižení nemusí vnímat tak intenzivně. 

Pokud jedinec své stigma zcela internalizuje – plně přijme kulturní stereotypy a s nimi i postoj, že 

je jeho jinakost zcela nevhodná – má to zásadní vliv na jeho sebeúctu, duševní pohodu i kvalitu života 

(Ali et al. 2012; Wermer 2015). Zkušenost se stigmatem nemusí obsahovat pouze zjevné situace, jako je 

šikana či přímá diskriminace. Jeho nositel ho může zažívat daleko subtilněji, například když mu okolí 

nedovoluje dělat rozhodnutí týkající se jeho osoby. 

I když se explicitně vyjádřené postoje vůči lidem se zdravotním postižením mají v poslední době 

tendenci spíše vylepšovat (např. Office for Disability Issues 2011), a to pravděpodobně pod vlivem 

probíhající emancipace této skupiny, ty implicitní zůstávají stále negativní. Metaanalýza dostupných 

zjištění z této oblasti naznačila, že implicitní postoje vůči této populaci – tedy takové postoje, které se 

objeví automaticky, nezávisle na vůli člověka – jsou i nadále veskrze silně negativní (Wilson, Scior 

2014).   

Míra stigmatizace se pochopitelně liší podle typu postižení a jeho závažnosti. Ačkoli jak Goffman 

(2003), tak Coleman (2006) považovali za nejvíce stigmatizující nápadné fyzické abnormality,4 

z dostupných měření stigmatu vyplývá, že to nejsou osoby s tělesným postižením, které by byly 

stigmatizovány v největší míře. Výrazně více než jedinci s tělesným a smyslovým handicapem5 jsou 

stigmatizováni lidé s mentálním (Office for Disability Issues 2011; Wilson, Scior 2014; Werner 2015) a 

také duševním postižením (Miller et al. 2009). V případě osob s mentálním postižením byla oproti 

jedincům s tělesným či smyslovým handicapem prokázána nižší úroveň přijetí, častější přesvědčení o 

                                                             
3 Možná vyjma těch prostředí, která jsou složena pouze z lidí s postižením. (Ačkoli i toto je pravděpodobně diskutabilní tvrzení, 
jelikož sami stigmatizovaní se – jak je známo – nezřídka kdy porovnávají mezi sebou) (Goffman 2003). 
4 Toto bude pravděpodobně platit v případě zvlášť výrazných deformací a malformací a zejména pak u znetvoření obličeje (viz 
Goffman 2003). 
5 Osoby s vnitřním postižením, tedy určitým poškozením nebo oslabením fyziologických funkcí, bývají oproti lidem 
s mentálním či duševním handicapem stigmatizováni také spíše méně (Miller et al. 2009). 
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nízkých schopnostech a větší nebezpečnosti, z čehož plyne hojnější výskyt diskriminačního chování 

jejich okolí jako větší sociální distance či úplné vyhýbání se kontaktu (Werner 2015).  Co se týče 

pracovního prostředí, Procházková (2014) změřila, že na pracovištích jsou většinou akceptováni6 více 

méně jen lidé s tělesným handicapem. Akceptace osob se smyslovým postižením na pracovišti je 

prokazatelně nižší a jedinci s postižením mentálním bývají obvykle odmítáni. Míra stigmatizace je také 

velmi pravděpodobně přímo úměrná stupni jeho omezení. Miller et al. (2009) zjistila, že ochota 

vstoupit do jakéhokoli vztahu s člověkem s postižením je – napříč všemi typy handicapů – samozřejmě 

závislá na závažnosti jeho zdravotního postižení. Lidé bez postižení jsou daleko více ochotni stýkat se 

s člověkem, jehož handicap je malý či střední, než s člověkem s těžkým postižením. 

2.3 Teoretický rámec pro analýzu politiky 

Následující část je popisem ohniska vybraného k rozboru politiky zaměstnanosti vůči osobám se 

zdravotním postižením, tedy popisem teoretického rámce sociálních konstrukcí cílových populaci. 

Deskripce si záměrně vybírá ty prvky rámce, které budou dále využity v pozdější analýze. Jsou do ni na 

různých místech inkorporovány všechny dostupné aplikace tohoto teoretického přístupu na cílovou 

skupinu osob se zdravotním postižením. Aplikace byly vyhledávány pomocí vyhledávacího systému 

UKAŽ (2016) Univerzity Karlovy a – protože se tento způsob neukázal jako příliš efektivní – především 

technikou sněhové koule skrze citační odkazy. 

Před představením samotného teoretického rámce je jej ovšem nutné zasadit do širšího vývoje 

v oblasti studia veřejných politik. 

2.3.1 Argumentativní obrat   

Bělem uplynulého čtvrt století lze ve studiu veřejných politik zaznamenat takzvaný agrumentativní 

obrat (Fischer 2007; Gottweis 2007). Vyrůstá především z kritiky empirismu a neopozitivismu v analýze 

veřejných politik, tedy směrů, které dosud ovládají její většinový proud. Jeho zásadním bodem je 

odmítnutí hodnotové neutrality této disciplíny. Všímá si neefektivity technokratického rozhodování v 

procesu tvorby politik, které bylo prosazováno již od ustavení tohoto oboru (Torgerson 2007) a pro 

které je typický důraz na používání kvantitativních metod, striktní oddělování objektivních faktů a 

hodnot a požadavek na zobecnitelnost výsledků, jenž nebere v úvahu sociální kontext řešených 

problémů. 

S argumentativním obratem začíná být pozornost věnována mnohovrstevnatosti procesu 

interpretace a chápání sociální i politické reality (Fischer 2007: 224). Zkoumány jsou zcela nové 

fenomény, které doposud neměly ve veřejné politice místo, jako je důvěra, mravnost, důvěryhodnost 

nebo emoce a pocity (Gottweis 2007). Zejména se pak v rámci obratu dostává do popředí studium 

soupeřících definic veřejně politických problémů, což navazuje na zjištění, že jsou společenské 

problémy sociálně konstruované (Schneider 1985; Spector, Kitsuse 2009). V oblasti analýzy veřejných 

                                                             
6 Jednalo se o měření deklarované akceptace. 
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politik je obrat spojen s takzvaným deliberativním rámcem, který usiluje nejen o to porozumět povaze 

problémů, ale také zkoumat další možnosti, jak poskytovat tvůrcům politik užitečné rady pro jejich 

řešení. Spíše než definovat potřeby a zájmy jednotlivých segmentů společnosti se pokoušejí hledat 

cesty, jak umožnit, aby tyto skupiny promlouvaly samy za sebe, a jak zahrnout jejich náhledy do 

veřejných politik (Fischer 2007). 

Je třeba uvést, že se tato práce nezabývá klasickou analýzou veřejné politiky – minimálně ne 

v užším vymezení, jakým ji chápou například Veselý a Nekola (2007).7 Jejím cílem rozhodně není 

provést obvyklou analýzu politiky zaměstnanosti vůči osobám se zdravotním postižením a navrhnout 

veřejně politické opatření, které by situaci v oblasti nějakým způsobem zlepšilo. V rámci Lasswellovské 

distinkce mezi věděním pro politiku a věděním o politice (Lasswell 1970; český překlad termínu Veselý, 

Nekola 2007) náleží spíše do druhé kategorie. I když je nutné podotknout, že se v ní oba rozměry studia 

veřejných politik do jisté míry prolínají. Vědění o politice jí poskytuje jakousi novou perspektivu, jak 

uchopit problematiku zaměstnávání lidí s handicapem. 

Práce je postavena na teoretickém rámci sociálních konstrukcí cílových populací vyvíjeném 

americkými autorkami Anne L. Schneider a Helen Ingram přibližně od 90. let minulého století (Ingram, 

Schneider 1991; Schneider, Ingram 1993; Schneider, Ingram 1997; Schneider, Ingram 2005; Schneider, 

Ingram, deLeon 2014). S jeho pomocí se snaží vysvětlit současnou podobu politiky zaměstnanosti cílící 

na osoby se zdravotním postižením. Jakožto zkoumání výsledků procesu tvorby veřejných politik by 

tudíž měla být hodnotově neutrální.  

Označit samotnou teorii sociálních konstrukcí cílových populací za nenormativní je však lehce 

diskutabilní. Sama Schneider v článku z roku 2009 spolu s Marou Sidney vyzývají k opuštění hodnotové 

neutrality sociálních vědců bádajících v oblasti vědění o politice. Ačkoli uznává, že budování poznání 

může být hodnotou samo o sobě, nabádá k tomu, aby poznatky v tomto oboru dále sloužily lidské 

společnosti, demokracii a spravedlnosti. V této souvislosti chápe sociální konstrukce cílových populací 

jako rámec, který může být užitečný při odhalování případů, kdy veřejná politika posilování 

demokratického procesu ani dosahování spravedlnosti nepomáhá (Schneider, Sidney 2009). 

Ryze normativní využití teorie ukazuje Horejes (2013), jenž se zabývá jednak případy, které řešil 

Nejvyšší soud Spojených států v souvislosti se zákonem Americans with Disabilities Act (v překladu 

zákonem o Američanech s postižením)8 a jednak dodatky, které k této normě posléze vydal Kongres. Ve 

svém článku staví do protikladu objektivně vědecký9 a sociálně konstruktivistický přístup k politice 

zaměstnanosti vůči osobám se zdravotním postižením. Zatímco první z přístupů prostupující nálezy 

Ústavního soudu vztahuje k medicínské konceptualizaci postižení, která vede k technicistnímu 

posuzování, kdo je schopen pracovat a kdo ne, druhý ztotožňuje s důrazem na lidská práva a s reálným 
                                                             

7 Naopak Fischer (2007) zjevně chápe analýzu veřejných politik v širším smyslu slova a řadí do ní i aktivity, které zasazují 
jednotlivé politiky do komplexnějšího rámce procesu jejich vzniku. V rámci jeho pojetí se analýza veřejných politik dotýká i 
budování vědění o politice (viz dále). 
8 Americans with Disabilities Act (ADA) je občanskoprávní federální zákon z roku 1990, který zakazuje diskriminaci osob se 
zdravotním postižením. 
9 Horejes (2013: 23 a dále) konkrétně používá termín „policy science model“. Protože by mohlo být používání termínu veřejně 
politický model zavádějící a protože autor ztotožňuje tento směr s vědeckým objektivismem, je zde použit jeho volný překlad, 
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potíráním diskriminace jedinců s handicapem na trhu práce. Konstruktivistický přístup, který Kongres 

prosadil do pozdějších legislativních dodatků, podle něj více zohledňuje skutečné potřeby konkrétních 

lidí v rámci jejich sociálního kontextu. 

Ačkoli práce nehodlá používat teoretický rámec sociálních konstrukcí k vyloženě normativnímu 

hodnocení politiky zaměstnanosti vzhledem k osobám se zdravotním postižením, je podstatné zmínit 

jeho hodnotové pozadí. Hodnotové pozadí autorky bylo naznačeno již v úvodu. I když se následující text 

normativními otázkami podoby politiky zaměstnanosti primárně nezabývá, výše nastíněné 

hodnotovými zázemí teorie, podobně jako postoje autory se do něj mohou – a pravděpodobně také 

budou – promítat. 

2.3.2 Sociální konstrukce cílových populací  

Teoretický rámec sociálních konstrukcí cílových populací lze chápat právě ve světle zmíněného 

argumentativního obratu. Teorie staví do centra pozornosti otázku, kdo má z veřejných politik 

prospěch a kdo jimi naopak ztrácí (Schneider, Ingram 1993: 334). Je „přímou odpovědí“ (Pierce et al. 

2014: 3) na dávno položenou otázku Harolda Lasswella „kdo získává co, kdy a jak?“ (Lasswell 1936). 

Rámec ve shodě s Lasswellem postuluje, že to, kdo disponuje vlivem a tudíž získává nejvíc, nemůže být 

popsáno pomocí jediné dimenze. Pro zodpovězení této otázky se autorky zaměřily na neracionální 

prvky politiky, a to právě na emočně či hodnotově zabarvené představy, které má společnost o určitých 

cílových skupinách. Tyto představy jsou podle nich zdrojem sociálních konstrukcí cílových skupin, které 

ve svém důsledku působí na podobu politik cílících na tyto segmenty populace. Konstrukce ovlivňují, 

zda jsou jejich příslušníci vnímáni jako hodni stát se příjemci výhod nebo zda by na ně měly naopak být 

uvaleny tresty či břemena. 

Cílové skupiny, respektive cílové populace10 (target groups, target populations) teorie pojímá 

jako osoby, skupiny či organizace, jejichž chování11 veřejná politika usiluje změnit. Jsou to obvykle lidé – 

protože veřejné politiky zpravidla dosahují svých cílů působením na lidi12 – kteří se mají řídit 

stanovenými pokyny nebo kteří mohou využít nabízenou příležitost (Ingram, Schneider 1991: 334). 

Za sociální konstrukce (social constructions) jsou považovány kulturní charakteristiky, obrazy 

rozšířené v široké veřejnosti či – jednoduše řečeno – stereotypy o skupinách nebo jednotlivcích, na 

které mají veřejné politiky působit (Schneider, Ingram 1993: 334 – 335). Politika (politics), kultura, 

socializace, media, literatura, náboženství či historická zkušenost slouží jako zdroje pro proces 

připisování významů a hodnot událostem, lidem a vzorcům chování (Schneider, Ingram 1997: 75, 106). 

Na konci tohoto procesu jsou právě sociální konstrukce. Ty přitom podle Schneider a Igram umožňují 

vysvětlit, proč veřejná politika často selhává při plnění svého primárního cíle, a totiž při řešení 

závažných sociálních problémů. Místo toho nezřídka udržuje nespravedlnost, produkuje nerovné 
                                                             

10 Oba dva termíny budou v dalším textu považovány za synonyma. 
11 Zatímco v textu z roku 1991 hovoří Ingram s Schneider pouze o změně chování, v o dva roky starší stati už se v souvislosti 
s cílovými skupinami objevuje také změna životních podmínek. Nicméně i ve svém pozdějším textu autorky tvrdí, že se veřejná 
politika vždy snaží dosahovat cílů skrze působení na lidské chování (Schneider, Ingram 1993). 
12 Respektive se pokouší dosahovat svých cílů. Schneider a Ingram naopak pokazují na to, že veřejné politiky v naplňování 
svých cílů často selhávají (Schneider, Ingram, deLeon 2014). 
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občanství a nedaří se jí podporovat demokratické instituce (Pierce et al. 2014; Schneider, Ingram, 

deLeon 2014).  

Konstrukce totiž ospravedlňují vzorec, jakým veřejné politiky distribuují výhody a postihy mezi 

občany, popřípadě další příjemce (Schneider, Ingram 2005; Schneider, Ingram, deLeon 2014). Politici si 

totiž obvykle přejí dělat dobré věci pro dobré lidi a špatné lidi postihovat. Teorie předpokládá, že stejná 

přání existují i ve společnosti. Lidé zpravidla vyžadují, aby bylo pozitivně konstruovaným skupinám 

pomáháno a naopak aby byly negativně konstruované skupiny trestány. Sociální konstrukce jsou 

„součástí volebního kalkulu“ (Schneider, Ingram 1993: 335), politici je přirozeně zařazují do svých plánů 

na znovuzvolení. Dělat dobré věci pro špatné lidi, případně uvalit břemeno na ty dobré se jednoduše 

nevyplácí – třebaže by takové opatření mohlo z instrumentálního hlediska přispět k řešení palčivého 

společenského problému (Schneider, Ingram, deLeon 2014). Výsledkem proto povětšinou bývá 

neefektivní a nespravedlivá politika (Schneider, Ingram 2005). 

Schneider a Ingram si všímají lidské přirozenosti zdůrazňovat jinakost. Nepopírají existenci 

reálných rozdílů mezi lidmi, respektive skupinami, tvrdí však, že je jinakost v rámci konstrukcí do velké 

míry uměle zvětšována. Nadto uvádějí, že lidé mají sklon přisuzovat vlastní skupině pozitivnější status 

než skupině cizí. Zvolení zástupci tedy využívají lidskou tendenci ke skupinové kategorizaci a ochotu 

přijmout pozitivní či negativní vnímání konkrétních skupin (tamtéž). 

Teorie pojímá veřejnou politiku primárně coby nástroj, pomocí něhož vlády (tedy především 

zvolení politici u moci) využívají, připisují, upevňují, institucionalizují, udržují – anebo v některých 

případech také mění – sociální konstrukce cílových skupin. Autorky připouštějí, že veřejná politika není 

zdaleka jediným, natož nejsilnějším původcem konstrukcí. Poukazují na sílu reklamy, filmu, hudby či 

dalších součástí popkultury. Veřejná politika je podle nich v tomto kontextu zajímavá svou schopností 

vnášet do konstrukcí prvek dynamiky. S její pomocí mohou vlády sociální konstrukce aktivně posilovat i 

měnit. Ačkoli většinou upevňují tradičně uchovávané vzorce zásluhovosti, někdy mohou vlády pomocí 

veřejných politik pozvednout dosud znevýhodněnou, marginalizovanou skupinu. Za příklad takového 

pozvednutí uvádějí autorky mimo jiné skupinu osob se zdravotním postižením, jejíž konstrukci ve 

Spojených státech relativně nedávno proměnil zmiňovaný zákon Americans with Disabilities Act 

(Ingram, Schneider 2005: 5). 

2.3.2.1 Typologie cílových skupin 

Teoretický rámec sociálních konstrukcí cílových skupin operuje se dvěma dimenzemi určujícími, kdo 

z veřejných politik profituje a kdo nikoli. V první řadě jde o tradičně studovanou politickou moc cílové 

skupiny. Tou se má na mysli, nakolik se jedná o skupinu bohatou, velkou, jednotnou, snadno 

mobilizovatelnou, vzdělanou, s kontakty na volené zástupce, zvyklou hájit své zájmy či účastnit se 

volebního procesu (Schneider, Ingram, deLeon 2014: 109 – 110).  

Druhou dimenzí je právě sociální konstrukce dané populace. Teorie zde sleduje osu zásluhovosti. 

Zkoumá, zda je skupina vnímána pozitivně a tudíž je hodna obdržet pouze výhody, nebo jestli je 

konstruována negativně a zasluhuje si být trestána. S prvním pólem toho kontinua jsou na rétorické 
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rovině spojeny výrazy jako dobrý, šikovný, pracovitý, loajální, štědrý, zdvořilý, starající se o druhé, 

ukázněný či přispívající do společnosti. Opačný konec obsahuje de facto antonyma: Špatný, líný, 

chamtivý, neloajální, nemorální, nezdvořilý, nechutný a nebezpečný (tamtéž). 

Protnutím těchto dvou dimenzí vznikají čtyři „ideální typy“ cílových skupin (Schneider, Sidney 

2009: 106). Zvýhodnění (advantaged) disponují značnou politickou mocí a pozitivní konstrukcí, která je 

zobrazuje jakožto populaci, která je klíčová pro blaho společnosti, a proto si zaslouží výhody. Jejich 

podpora se děje takzvaně ve veřejném zájmu, neboť je otázkou ekonomické prosperity či národní 

bezpečnosti. Autorky sem řadí například střední třídu, malé podniky, armádu, zaměstnavatele 

vytvářející nová pracovní místa nebo praktické lékaře. Skupiny soutěžících (contenders) jsou také 

nadány velkou politickou mocí, nicméně jsou nahlíženy negativně jako nemorální či chamtivé. Protože 

dokáží prosazovat své zájmy, avšak veřejnost je vnímá jako podezřelé, politici k nim musí směřovat 

podporu spíše potají, skrytou v různých technicistních nařízeních. Podporovat tato uskupení otevřeně 

by znamenalo politickou ztrátu. Patří sem například nadnárodní korporace, banky, zbrojní průmysl či 

odborové svazy. Naopak závislí (dependents) jsou konturováni pozitivně, coby objekty slitování a 

soucitu, nicméně disponují nízkou politickou mocí. Ačkoli je v morálním smyslu uznáváno, že si pomoc 

skrze veřejnou politiku zaslouží, velká část podpory se jim nezřídka dostává v rétorické rovině. 

Investovat do jejich podpory se voleným zástupcům nevyplácí, protože nepředstavují velký politický 

kapitál. Jde o děti, matky, studenty, či rodiny žijící v chudobě. V nejsložitější situaci se ocitají devianti 

(deviants). Ti se potýkají s negativní konstrukcí – jsou považováni za nebezpečné či za zátěž pro 

společnost – a navíc mají mizivou politickou moc. Podpora těchto populací obvykle nebývá veřejností 

schvalována, politikům se naopak vyplácí je sankcionovat, případně přímo trestat. Mezi devianty se 

zpravidla ocitají příslušníci takzvané podtřídy, uživatelé drog, zločinci, sexuální násilníci, mladí muži 

příslušící k minoritám či osoby zneužívající sociální dávky (Schneider, Ingram 1993; Schneider, Ingram 

1997; Schneider, Ingram 2005; Schneider, Ingram, deLeon 2014).13 

Některé konstrukce jsou dlouhodobě vnímané jako přirozený běh věcí, jiné jsou daleko 

diskutabilnější a stávají se tématem permanentních debat (Schneider, Ingram 2005; Schneider, Ingram, 

deLeon 2014). Příslušnost jednotlivých skupin k ideálním typům zdaleka není statická. Mnohé aplikace 

teoretického rámce empiricky dokázaly, že u cílových skupin následkem změny jejich politické moci 

nebo jejich konstrukce nezřídka dochází ke střídání v příslušnosti k ideálně typické kategorii (Pierce et 

al. 2014). 

Osoby se zdravotním postižením jsou ovšem velmi tradičně zařazovány do kategorie závislých. 

Do levého dolního segmentu tuto skupinu Schneider a Ingram jednoznačně umístily již ve svém článku 

z roku 1993. Do této skupiny je ve svém článku řadí i Schur, Shields a Schriner (2003), kteří se věnovali 

vlivu sociálních konstrukcí osob s handicapem na jejich postoje a politickou participaci, nebo Brucker 

                                                             
13 Nutno podotknout, že příslušnost k jednotlivým ideálním typům vychází i amerického prostředí, kde byla také empiricky 
zkoumána. Konstrukce jednotlivých skupin i jejich politická moc je pravděpodobně v českém prostoru trochu odlišná, už 
jenom kvůli korporativistické reprezentaci zájmů v České republice. Dostupné výzkumy o pozici tuzemských populací na 
uvedených osách ovšem neexistují. 
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(2007, 2009), která konstrukce dávala do souvislosti s nárokem na dávky v invaliditě u lidí drogově 

závislých. Mezi závislé je ve své přehledové studii řadil také Pierce et al. (2014). 

Na druhou stranu je potřeba dodat, že osoby s postižením nepředstavují zcela homogenní 

skupinu. Konstrukce se mohou lišit u jednotlivých typů postižení, u některých mohou být pozitivnější, u 

některých negativnější. Taktéž se zřejmě různí jejich kapacita hájit své zájmy. V článku Schneider a 

Sidney (2009) se lidi s tělesným handicapem stali zvýhodněnou skupinou – byli zařazeni do levého 

dolního rohu tohoto kvadrantu. Osoby s postižením mentálním zde spadaly naproti tomu kamsi 

doprostřed matice, což ilustruje jak jejich negativnější konstrukci, tak menší politickou moc. Ačkoli 

mentálně retardované děti zpravidla představují často objekt lítosti, na dospělé lidi s mentálním 

postižením je většinou stále pohlíženo se strachem a mít takového člena v rodině dosud představuje 

velké stigma (Schneider, Ingram 2005). Key Schriner (v Schneider, Ingram 2005) dokonce poukazovala 

na zřetelnou negativní sociální konstrukci takzvaných idiotů a bláznů v souvislosti s jejich dlouhodobým 

vyloučením z volebního práva. Patrně největší stigmatizace přetrvává u lidí s duševním postižením 

(Blažková 2011).  Podle Wolf (2007) stále ještě převládá názor, že by se společnost před jedinci s tímto 

druhem znevýhodnění – nebo alespoň před těmi, jejichž onemocnění má středně těžký či těžký průběh 

– měla chránit, protože na jejich chování bývá nahlíženo jako na chronické, deviantní a 

nevypočitatelné. Diskriminace a stigmatizace zde vede k sociální izolaci a invalidizaci, které ještě 

zhoršují jejich společenskou produktivitu. 

2.3.2.2 Design politiky 

Příslušnost k ideálnímu typu cílové skupiny ovlivňuje podobu veřejných politik, které na populaci 

směřují. Schneider a Ingram zde používají termín design veřejné politiky14 (policy design), který v jejich 

případě znamená obsah veřejné politiky (Schneider, Ingram 1997; Schneider, Sidney 2009; Schneider 

2013). Slouží jako analytická jednotka pro zkoumání výsledků veřejně politického procesu. Designy 

politiky obsahují (a) samotné cílové skupiny, jejichž chování politika mění, (b) jejich sociální 

konstrukce,15 (c) výhody či zátěže, neboli hodnoty, které jsou mezi skupiny distribuovány, (d) definici 

problému a cíle, které má politika, popřípadě program naplnit, (e) pravidla, kdo má dělat co, kdy a za 

jakých podmínek – včetně pravidel pro obdržení nároku na určitou dávku apod. – (f) nástroje motivující 

(či demotivující) cílové skupiny, aby jednaly (či nejednaly) určitým způsobem, (g) implementační 

strukturu, tedy celý plán toho, jak se politika uvede do praxe, (h) zdůvodnění, legitimizaci či 

ospravedlnění designu politiky, (i) skryté předpoklady, například o schopnostech cílové skupiny 

(tamtéž). 

Práce Schneider a Ingram je významná právě v tom smyslu, že přestala rozdělovat prvky designu 

na věcné a normativní. Hodnotami a emocemi jsou podle nich zatíženy všechny jeho složky, nejen ty, 

které bývají s normativitou tradičně spojovány, jako jsou cíle či zdůvodnění vybraného designu. Sociální 

                                                             
14 Pro jednoduchost bude v dalším textu používán kratší termín design politiky. 
15 Ale nejen jejich. Také cíle a další elementy designů politiky mají své sociální konstrukce (Schneider 2013) 
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konstrukce cílových skupin ovlivňují i výběr pravidel, nástrojů či implementační strukturu (Schneider, 

Sidney 2009). 

Designy politik se liší podle typů cílových populací i v konfiguraci dalších prvků než jen v distribuci 

výhod a zátěží, která již byla nastíněna výše. Například co se týče zdůvodnění designu, za udílením 

benefitů zvýhodněným skupinám bývá instrumentální logika – může se tak dít ve veřejném zájmu 

posilování konkurenceschopnosti státní ekonomiky. Jestliže však jsou výhody připisovány závislým, je 

většinou nastolena logika dosahování spravedlnosti. Zatímco výhody pro skupiny soutěžících mohou 

být legitimizovány jakožto nutné zlo z hlediska dosažení určitého veřejného zájmu, zátěže jsou 

zpravidla vykresleny jako korekce jejich příliš velké moci. Pokud mimořádně dojde k přiznání benefitů 

bezmocným, negativně konstruovaným skupinám, může se argumentace stočit kupříkladu k 

elementárnímu dodržování lidských práv a ústavního pořádku (Schneider, Ingram 1993). 

V souvislosti se závislými populacemi, na které se tato práce soustředí, neboť do této kategorie 

bývá zařazována předmětná skupina osob se zdravotním postižením, byly vysledovány i další 

charakteristiky. Podle Schneider a Ingram (tamtéž) je s nimi nezřídka zacházeno neslušně a při řešení 

svých problémů se nemají vždy kam obrátit. Primární forma jejich interakce s vládou, respektive 

s veřejnou správou probíhá skrze žádosti o dávky či příspěvky. Ty jsou jim poskytovány z titulu jejich 

potřebnosti, zvolená pravidla v rámci veřejně politického designu ovšem zpravidla vyžadují prokázání 

nároku na tyto benefity. Tímto způsobem designy přispívají k zaškatulkování a stigmatizaci jejich 

příjemců. Dalším postřehem je určitá pasivita pomoci poskytované těmto skupinám. Veřejné politiky 

cílící na jedince s handicapem či nezaměstnané, často samy nehledají ty, kteří jsou podle daných 

pravidel oprávnění benefit získat (jak se děje u zvýhodněných), ale spíše se spoléhají, že se oprávnění 

z těchto skupin sami dostaví na kontaktní pracoviště daného úřadu. 

2.3.2.3 Signály pro cílové skupiny a „dopředná“ vazba16 

Sociální konstrukce nemají vliv pouze na materiální situaci cílových skupin, ale také na jejich identitu, 

postoje a na způsoby jejich občanské participace. Skrze konstrukcemi prosycené veřejné politiky 

dostávají cílové skupiny signály, z nichž se učí, jací lidé do nich patří, nakolik jsou pro společnost 

důležité, co si od vlády zaslouží, respektive nezaslouží a co se od nich očekává. Jednotlivé populace tyto 

lekce internalizují – a to nejen sledováním politiky (politics) a médií, ale také přímou zkušeností 

s veřejnou politikou, tedy například setkáním s konkrétním zaměstnancem úřadu, který danou politiku 

implementuje. Každá skupina ovšem dostává trochu jinou lekci (Schneider, Ingram 1993; Schneider, 

Ingram 1997; Schneider, Ingram 2005; Schneider, Ingram, deLeon 2014).  

Odlišnost získaných lekcí lze chápat v souvislosti s příslušností cílové skupiny k výše 

představeným ideálním typům. Zvýhodnění dostávají skrze veřejné politiky signály, že jsou slušní lidé, 

kteří přispívají ke společenskému blahobytu a k plnění národních zájmů. Naopak deviantům je v rámci 

nich zdůrazňováno, že jsou špatní lidé a že jejich chování působí společnosti jen problémy. Soutěžící se 

                                                             
16 „Dopředná“ vazba je pokusem o překlad termínu Schneider a Ingram feed forward, který odkazuje na anglický pojem 
feedback – zpětná vazba. Autorky touto hrou se slovy zdůrazňují, že designy politik mají efekt do budoucna. 
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dozvídají, že jsou sice mocní, ale nedůvěryhodní a pokud chtějí prosadit své zájmy, musí být 

permanentně ve střehu a jednat tvrdě. Závislí se z veřejných politik učí, že jsou slabí, potřební a 

bezmocní. Nejsou pro společnost příliš důležití, neboť z hlediska úspěchu národa jako celku existují jiné, 

vyšší priority než naplňování jejich potřeb. Ty by měla saturovat spíše rodina, neziskové nebo 

náboženské organizace, případně samosprávy. Jelikož za ně často ostatní dovedou lépe rozhodnout, co 

je v jejich zájmu, měli by být spíše poslušní. Vhledem ke svému nízkému významu by měli být zbaveni 

možnosti rozhodovat o svém životě (Schneider, Ingram 1993; Ingram, Schneider 2005; Schneider, 

Ingram, deLeon 2014).  

Veřejné politiky, respektive jejich designy mají na cílové skupiny dlouhotrvající vliv, pro který 

autorky používají vlastní termín feed forward, jenž lze přeložit jako dopředná vazba. Označuje „efekty 

designů politiky na lidské postoje, přístup k vládě a způsoby participace“ (Schneider, Ingram, deLeon 

2014: 117). 

Dopředná vazba je nejčastěji studována v souvislosti s občanskou participací, a zejména 

participací politickou a politickými postoji. Nejvyšší míra politické participace existuje u zvýhodněných 

skupin. Naopak ti, které veřejné politiky znevýhodňují, participují výrazně méně (Ingram, Schneider 

2005; Schneider, Ingram, deLeon 2014). Nižší míra politické participace osob se zdravotním postižením 

ve srovnání s celkovou populací je doložitelná empiricky. Slabší volební účast lidí s handicapem 

v celostátních volbách prokázal v britském prostředí Clarke et al. (2006) a v americkém například Schur 

a Adya (2013).17 Jedinci s postižením se také méně účastní dalších druhů politických aktivit, v menší 

míře navštěvují politické meetingy, finančně přispívají politickým stranám či kontaktují zvolené 

zástupce. Ve shodě s teorií Schneider a Ingram mají negativnější postoje k vládě, co se týče její 

efektivity a schopnosti reagovat na potřeby a zájmy občanů. Častěji se u nich objevuje pocit, že politice 

nerozumí, respektive že nejsou kompetentní se v ní angažovat a že svými politickými aktivitami stejně 

nemohou nic změnit (Schur, Shields a Schriner 2003). Je zajímavé, že jak Schur, Shields a Schriner 

(2003), tak Schur a Adya (2013) zjistili, že zvláště v případě osob se zdravotním postižením má zásadní 

vliv na postoje, volební účast i na další politickou participaci jejich zaměstnanost. Pokud pracují, je 

pravděpodobnější, že přijdou k volbám i že budou mít snahu se politicky angažovat, jelikož méně často 

zastávají názor, že vláda na vyjádření jejich zájmů nebude nikdy reagovat. V této souvislosti došli autoři 

k závěru, že přítomnost zaměstnání obecně vede k většímu zapojení člověka s postižením do 

politického života a společnosti vůbec. 

Otázka vlivu designů politiky na participaci ovšem nebývá spojována pouze s participací 

politickou. Někteří dávají dopřednou vazbu do souvislosti s účelností samotného designu a s jeho 

schopností efektivně řešit veřejně politické problémy (Schneider, Ingram, deLeon 2014). Například 

Brucker (2007) ve své kvantitativní studii zjistila, že drogově závislí lidé s postižením, kteří jsou příjemci 

                                                             
17 Nižší volební účast lidí s handicapem nelze vnímat pouze v souvislosti s dopřednou vazbou. Hrají zde nepochybně roli 
charakteristiky jejich postižení, které ve střetu s okolním prostředím mohou znamenat obtíže při dopravě nebo při vstupu do 
hlasovacích místností. Voliči s handicapem mohou mít také problémy se čtením a porozuměním hlasovacím lístkům. Slabší 
volební účast je mimo to ovlivňována nižším průměrným dosaženým vzděláním populace osob se zdravotním postižením. Tím 
lze podle Schur a Adyay (2013) vysvětlit kolem 40 % nižší participace této skupiny v celostátních volbách v posledních letech. 
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dávek v invaliditě a kteří jsou tudíž konstruováni spíše jako potřební, se účastní léčby častěji než ti, kteří 

tyto dávky nepobírají a spadají tedy spíše do kategorie deviantů. Jako možné praktické vysvětlení 

tohoto rozdílu autorka diskutuje zvýšené povědomí o dostupných službách skrze kontakty se systémem 

pracovní rehabilitace či větší ochotu hledat pomoc při řešení zdravotních problémů u profesionálů. 

2.3.2.4 Změna konstrukcí a změna politik 

Teoretický rámec Schneider a Ingram vnímá sociální konstrukce jako velmi stabilní. Z části kvůli jejich 

neracionální povaze, která vzdoruje rozumové argumentaci, a z části v důsledku vlivu dopředné vazby 

na samotné cílové skupiny, jež formuje jejich definici sebe sama nebo schopnost a ochotu politické 

participovat či se mobilizovat. Dopředná vazba tedy ve svém důsledku z velké části tlumí vůli cílových 

skupin své konstrukce měnit. Přesto je však jejich změna možná. Příčinou změn mohou být předešlé 

designy politik, zejména jejich nezamýšlené nebo neočekávané důsledky, ale také nemusí. Změnu 

mohou vyprovokovat například externí události či advokační aktivity organizací, které se jednotlivým 

cílovým skupinám věnují (Schneider, Ingram, deLeon 2014). 

Co se týče změny veřejných politik, vycházejí autorky z konceptu path dependency (tamtéž). Ten 

označuje stav, kdy se minulá veřejně politická rozhodnutí chovají jako institucím podobné struktury, 

které omezují a tvarují výběr možností při tvorbě současných politik (Kay 2013: 462 – 463). Předchozí 

veřejné politiky jednoduše determinují proces tvorby těch nových. Schneider, Ingram a deLeon (2014) 

proto předpokládají, že distribuce benefitů zvýhodněným skupinám a trestů deviantům má 

dlouhotrvající charakter – jakkoli může samozřejmě jednou skončit. (Otázkou ovšem je, zda budou 

skupiny momentálně konstruované pozitivně takto vnímané i nadále a naopak.) 

Přestože je jádrem konceptu path dependency stabilita, teoretický rámec Schneider a Ingram 

změnu veřejných politik pochopitelně nevylučuje. K porušení rovnováhy (Baumgartner, Jones, 

Mortensen 2014), jejímž následkem je významná, neinkrementální změna politiky, může dojít 

samotným zacílením politiky na určitou populaci, dále pak externím šokem, zpozorováním změn v 

socioekonomických indikátorech, (re)formulací strategických cílů či proměnou mediálních obsahů 

(Boushey 2013).  
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3 Metody 

Jak zjistil Pierce et al. (2014), metodologie aplikací teoretického rámce sociálních konstrukcí cílových 

populací se velmi různí. U třetiny o výzkumném designu nelze hovořit, neboť se autoři těchto 

případových studií neopírají o žádné konkrétní metody a spoléhají na neempirické techniky. Čtvrtina 

aplikací spoléhala na kvantitativní (například logistická regrese) a další čtvrtina na kvalitativní designy 

(rozhovory, zúčastněné pozorování či kvalitativní obsahová analýza). Zbytek tvořily studie postavené na 

smíšených metodách. 

Je třeba otevřeně přiznat, že tato práce se řadí spíše k aplikacím zvoleného teoretického rámce, 

které specifický výzkumný design nemají – vyjma toho, že ji lze popsat jako případovou studii (Jelínková 

2011) v oblasti české politiky zaměstnanosti vůči osobám se zdravotním postižením, a to na národní 

úrovni. Nedá se však říci, že by byla zcela neempirická. Obecnou sociální konstrukci skupiny osob se 

zdravotním postižením a zejména pak prezentaci její situace na trhu práce opírá o sekundární 

statistickou analýzu dat (Veselý, Nekola 2007). Co se týče konstrukcí, čerpá v tomto ohledu především 

z reprezentativního výzkumu Legitimita českého sociálního zabezpečení realizovaného v roce 1998 

Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně (Rabušic, Sirovátka 1999). Šlo o celorepublikový 

kvótní výběr provedený na 1 351 respondentech starších 16 let. Dále vychází z dat longitudinálního 

výzkumu Naše společnost Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd 

(CVVM 2014). Opět se jedná o kvótní výběr tentokrát reprezentativní pro populaci České republiky 

starší 15 let. Výběr zpravidla čítal přes tisíc respondentů. 

Situace osob se zdravotním postižením je pak analyzována zejména pomocí neveřejných dat 

laskavě poskytnutých Českým statistickým úřadem pocházejících z Výběrového šetření pracovních sil 

(ČSÚ 2016a). Tento výzkum s propracovanou metodologií je prováděn kontinuálně od roku 1993 

náhodným stratifikovaným výběrem. Výběrový soubor zahrnoval v 1. čtvrtletí roku 2016 přes 24 tisíc 

bytů na území celé České republiky (jednotkou šetření je byt), v nichž bylo vyšetřeno více než 46 tisíc 

respondentů starších 15 let. Dalším cenným zdrojem dat bylo dotazníkové šetření osob se zdravotním 

postižením provedené v rámci analýzy „Postavení a strategie OZP na trhu práce“ Výzkumným ústavem 

práce a sociálních věcí v roce 2011. (VÚPSV 2011a). Šetření proběhlo formou kvótního výběru primárně 

odvozeného od výsledků Výběrového šetření pracovních sil za rok 2010. Celkově bylo dotázáno 2 084 

osob se zdravotním postižením ve věku od 18 do 65 let.  

V dalších ohledech je práce postavena na studiu veřejně politických dokumentů (Veselý, Nekola 

2007), a to dokumentů legislativních a strategických a zápisů schůzí Poslanecké sněmovny, popřípadě 

tiskových zpráv. Schneider a Ingram (1993: 335) totiž explicitně doporučují extrahovat sociální 

konstrukce ze zákonů a dalších norem či politických proslovů. Vzhledem k tomu, že se práce zabývá 

zejména tím, co hmatatelná podoba designu politiky zaměstnanosti předpokládá o osobách se 

zdravotním postižením, bylo upuštěno od jakýchkoli diskursivně laděných přístupů. Z hlediska cílů 

práce se totiž jevilo jako nejdůležitější popsat faktickou podobu designu a z ní pak dovozovat, co 

předpokládá o participaci osob se zdravotním postižením na trhu práce. 
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Studium strategických dokumentů, které poskytuje srovnání deklarovaných cílů s reálně 

implementovanou politikou, pak využívá prvky kvalitativní obsahové analýzy (Mayring 2000). Předem 

byly na základě kapitoly 2.1 a analýzy legislativních dokumentů definovány čtyři kategorie, které byly 

následně vyhledávány v sedmi dokumentech řešících problematiku osob se zdravotním postižením. 

Dokumenty byly následně popsány z hlediska vývoje těchto kategorií. 
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4 Osoby se zdravotním postižením jako cílová populace 

Tato kapitola se pokouší uchopit osoby se zdravotním postižením jakožto cílovou populaci, jak ji 

vymezují Schneider a Ingram. Nejdříve se pokouší vymezit obecnou sociální konstrukci této skupiny, 

která zřejmě panuje ve společnosti. Dále uvažuje o její moci. Je nutné upozornit, že v českém prostředí 

zatím neexistují data, která by tyto dimenze mapovala explicitně. Proto musí následující text používat 

spíše jakési nepřímé důkazy.   

4.1 Obecná sociální konstrukce osob se zdravotním postižením 

Co se týče sociálních konstrukcí panujících ve společnosti, jsou osoby se zdravotním postižením velmi 

pravděpodobně během posledních pětadvaceti let v České republice vnímány pozitivně jako zasloužená 

skupina, jejíž členové jsou oprávněnými příjemci podpory. Nutno podotknout, že souvislá data, která by 

tento vývoj zaslouženosti kontinuálně mapovala, bohužel chybí. Zcela jednoznačně lze toto tvrzení 

doložit pouze na výzkumu Legitimita českého sociálního zabezpečení z roku 1998, kdy lidé 

s handicapem umístili na škále oprávněnosti na finanční pomoc od státu mezi šestnácti skupinami 

úplně nejvýše (Rabušic, Sirovátka 1999). Podle tohoto výzkumu si osoby s handicapem zaslouží finanční 

podporu nejvíce ze všech sledovaných skupin (viz graf 1). Pro sledování vývoje obecné konstrukce před 

rokem 1998 data chybí. 

Graf 1 Oprávnění na finanční pomoc od státu podle názorů veřejnosti18 

 
Zdroj: (Rabušic, Sirovátka 1999) 

                                                             
18 1 znamenala vůbec žádné právo, 10 znamenala absolutně nejvyšší právo. 
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Dále lze vývoj konstrukce ve společnosti sledovat pouze nepřímo. Pro tyto účely je možné využít 

pravidelný výzkum Naše společnost Centra pro výzkum veřejného mínění, který v letech 2007 až 2014 

sledoval postoje společnosti k osobám s tělesným postižením (CVVM 2014). Podle něj lidé v těchto 

letech uváděli, že je společnost k jedincům s tímto postižením značně tolerantní (graf 2). Tolerantnější 

je už jen k mladým lidem a lidem jiného náboženského či politického přesvědčení. Nejméně tolerantní 

je k lidem s kriminální minulostí. Veřejnost se podle výsledků také nebrání mít osoby s postižením za 

sousedy, v roce 2014 vedle nich nechtělo žít pouze 7 % respondentů (graf 3). Méně byli coby sousedi 

odmítáni pouze mladí či staří lidé a lidé jiného politického přesvědčení; nejvíce pak lidé závislí na 

drogách, a to v 89 %. 

Ačkoli jde v druhém případě pouze o nepřímý důkaz, nejspíš lze na základě výše citovaných 

šetření považovat sociální konstrukci minimálně osob s tělesným postižením za stabilně pozitivní. 

Opačně na tom jsou však bezpochyby lidé s postižením duševním. Ti jsou v souladu se závěry dostupné 

literatury o stigmatizaci konstruováni negativně, za sousedy by je v roce 2014 nechtěly dvě třetiny 

veřejnosti. Tito lidé však pravděpodobně nebývají vnímáni jako postižení, jak dokládá i formulace 

otázky ve výzkumu. Podobné výsledky by na základě teorie bylo možné předpokládat také v případě lidí 

s mentálním postižením. Jelikož má tělesné postižení minimálně coby přidružený handicap okolo 

poloviny osob se zdravotním postižením (VÚPSV 2011a) a je tedy nejčastější, je důvodné se domnívat, 

že bude sociální konstrukce lidí s tímto druhem postižení z hlediska designu politiky zaměstnanosti 

nejdůležitější. 

Graf 2 Tolerance ke skupinám obyvatel [kladně 
vnímaná tolerance v %] 

 

Graf 3 „Koho byste nechtěl mít za sousedy?“ 
[odpovědi v %] 
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Z těchto výsledků ovšem ještě nevyplývá, že by se intaktní majorita chtěla s lidmi s handicapem 

pravidelně vídat. Tato data představují osoby se zdravotním postižením jako pozitivně konstruovanou, 

zaslouženou populaci pouze ve srovnání s dalšími skupinami. Jak bylo předestřeno výše, implicitní 

postoje vůči lidem s postižením nejsou zdaleka tak pozitivní jako ty deklarované. 

4.2 Moc osob se zdravotním postižením 

Vyčíslit, jak je velká populace se zdravotním postižením, není vůbec snadné. Česká správa sociálního 

zabezpečení sice každoročně eviduje počty invalidních důchodců, toto číslo však nezahrnuje osoby, 

které sice byly uznány invalidními, ale nesplnily podmínky nároku na invalidní důchod, a také osoby 

zdravotně znevýhodněné, jež uznané invalidními nejsou vůbec (viz dále kapitola 5.1). Kvůli 

nestandardní metodice19 nelze použít ani Výběrové šetření zdravotně postižených osob Českého 

statistického úřadu z roku 2013 (ČSÚ 2014). Při stanovení počtu osob se zdravotním postižením bude 

tato práce vycházet z dotazníkového šetření této skupiny, které provedl v roce 2011 Výzkumný ústav 

práce a sociálních věcí a které se opíralo o výsledky Výběrového šetření pracovních sil z předchozího 

roku (VÚPSV 2011a). V České republice je podle něj v produktivním věku asi půl milionu osob se 

zdravotním postižením.  

Muži a ženy jsou v této skupině zastoupeni zcela rovnoměrně. V čem se naopak charakteristiky 

osob se zdravotním postižením od většinové společnosti výrazně liší, je věková struktura. Osoby se 

zdravotním postižením jsou výrazně starší (VÚPSV 2011a, VÚPSV 2011b, ČSÚ 2014). Téměř polovina 

všech osob s postižením v produktivním věku je starší 55 let, zatímco v celkové populaci spadá do 

tohoto intervalu pouze pětina lidí (VÚPSV 2011a). 

Pokud by měla být cílová populace osob se zdravotním postižením hodnocena jenom na základě 

své velikosti, lze říci, že jde o početnou skupinu, jejíž zájmy by měly být slyšet. V dalších aspektech, 

které Schneider a Ingram spojují s mocí, však osoby se zdravotním postižením nevynikají. Předně tato 

skupina dosahuje výrazně nižšího dokončeného vzdělání, než jaký je průměr v České republice (VÚPSV 

2011a, VÚPSV 2011b, ČSÚ 2014). Zatímco v celkové populaci dosáhla minimálně maturity více než 

polovina lidí, mezi osobami se zdravotním postižením je to méně než čtvrtina. Dosažené vzdělání je 

navíc nepřímo úměrné stupňům invalidity. Průměrně nejméně vzdělané jsou osoby ve III. stupni 

invalidity, z nichž dokonce skoro 8 % nedokončilo ani základní školu, případně ji ani nenavštěvovalo, 

nejvíce pak osoby zdravotně znevýhodněné. Vzdělanostní struktura souvisí i s pracovními pozicemi, 

které osoby se zdravotním postižením zastávají – pracují spíše na méně kvalifikovaných pozicích 

(VÚPSV 2011a, VÚPSV 2011b). 

                                                             
19 Šetření zkoumalo především jakákoli zdravotní omezení, nikoli pouze ta, která jsou institucionálně potvrzena formou 
invalidity či institutem zdravotního znevýhodnění. 
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Graf 4 Vzdělanostní struktura osob se zdravotním postižením 

 
Zdroj: VÚPSV 2011a 

Osoby se zdravotním postižením taktéž rozhodně nejsou bohatou cílovou skupinou. Jejich průměrný 

čistý osobní měsíční příjem činil v roce 2011 pouze 10 900 Kč, medián činil 11 250 Kč (VÚPSV 2011a). 

Na výši příjmu neměla placená práce velký vliv – průměrný čistý měsíční příjem pracujících osob s 

handicapem byl 13 600 Kč včetně dávek. (Pro srovnání ve 4. čtvrtletí roku 2011 činila hrubá měsíční 

mzda v národním hospodářství 26 067 Kč, průměrná čistá mzda se tedy mohla pohybovat přibližně 

kolem 20 000 Kč) (ČSÚ 2012 s orientačním výpočtem podle iDNES 2011). I když osoby se zdravotním 

postižením pobírají testované dávky sociální pomoci spíše výjimečně (VÚPSV 2011a), neboť jsou 

zpravidla kryty invalidním důchodem, lze je bez pochyby řadit ke skupinám s nízkými příjmy. 

Další charakteristiky, které by mohly pomoci vytušit, kam přibližně umístit osoby se zdravotním 

postižením na škále politické moci, je už poměrně těžké popsat exaktně. O osobách se zdravotním 

postižením se v odborných kruzích zpravidla uvažuje jako o velmi heterogenní skupině (například 

Procházková 2014), proto lze předpokládat, že heterogenní budou do jisté míry i její zájmy. Otázka 

politické participace a aktivity nebyla v českém prostředí ve vztahu k lidem s postižením dosud 

zkoumána. V této souvislosti lze pouze odkázat složenou proměnnou „životní elán“ v dotazníkovém 

šetření Výzkumného ústavu, která obsahovala i hodnocení možnosti ovlivňovat dění kolem sebe.20 

Výsledky ukázaly, že mají dvě třetiny osob se zdravotním postižením slabý životní elán. Naopak silný 

mělo pouze 17 % z nich; zbytek tvořili respondenti s neutrálním životním elánem21 (VÚPSV 2011a). 

Z výše uvedeného – a vzhledem k charakteru samotného zdravotního postižení – vyplývá, že osoby se 

                                                             
20 Vedle subjektivního ohodnocení spokojenosti v životě a počtu sociálních kontaktů. 
21 Z hlediska vypovídající hodnoty zde chybí srovnání s většinovou populací. 
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zdravotním postižením ani v České republice nejspíš nejsou snadno mobilizovatelnou skupinou, která 

by se aktivně účastnila života společnosti a agilně hájila své zájmy. 

Přesto zájmy osob se zdravotním postižením minimálně formálně slyšet jsou. Usnesením vlády č. 

151 z 8. května 1991 byl zřízen Vládní výbor pro zdravotně postižené občany, který „je stálým 

koordinačním, iniciativním a poradním orgánem vlády České republiky pro problematiku podpory 

zdravotně postižených občanů“ (Vláda nedatováno: 1). Jednou z významných aktivit výboru je 

například tvorba strategických dokumentů v oblasti vytváření rovných příležitostí pro osoby se 

zdravotním postižením. 

Dále jsou zájmy této skupiny reprezentovány Národní radou osob se zdravotním postižením,22 

kterou lze považovat za typickou zájmovou skupinu, jejímž cílem je zprostředkovávat názory určité části 

společnosti tvůrcům politik (Dür, de Bièvre 2007). Národní rada vznikla v roce 2000 sloučením několika 

organizací lidí s handicapem, právně má v současnosti statut zapsaného spolku. Je hlavním poradním 

orgánem Vládního výboru. Vzhledem k tomu, že se podílí na přípravě relevantních právních norem, 

vyjadřuje se k nim a vystupuje při jednání s exekutivou a se státními úřady, je možné říci, že osoby se 

zdravotním postižením skrze ni disponují kontakty na volené zástupce. Je však otázkou, do jaké míry 

zájmy prezentované Národní radou odrážejí skutečné zájmy skupiny, která je zřejmě těžko formuluje a 

má příliš málo elánu na to, aby je aktivně vyjadřovala. 

Osoby se zdravotním postižením jsou tedy relativně velkou, málo vzdělanou a velmi pasivní 

skupinou s nízkými příjmy, která má své institucionální zastoupení na úrovni vlády a svou uznanou 

zájmovou skupinu. Jaká je síla těchto uskupení, ovšem není jasné. Zhodnocení jejich moci by 

vyžadovalo rozsáhlou analýzu, která by možná vystačila na samostatnou diplomovou práci. Jak je 

patrné z dalšího textu, jisté je jedině to, že se vláda se jejich stanovisky rozhodně řídit nemusí. I když lze 

tedy s největší pravděpodobností i v České republice považovat osoby se zdravotním postižením za 

závislou populaci, ve srovnání s jinými závislými skupinami jde vzhledem k jejímu institucionálnímu 

zakotvení a kontaktům na tvůrce politik nejspíše o populaci relativně mocnou. 

 

  

                                                             
22 Ačkoli se jedná o subjekty zastupující zaměstnavatele osob se zdravotním postižením, nikoli samotné osoby se zdravotním 
postižením, je v této souvislosti třeba zmínit Asociaci zaměstnavatelů zdravotně postižených a Komoru zaměstnavatelů 
zdravotně postižených. 
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5 Sociální konstrukce v designu politiky 

Účelem této kapitoly je extrahovat sociální konstrukce z veřejně politických dokumentů, konkrétně 

z právních předpisů vymezujících politiku zaměstnanosti vůči osobám se zdravotním postižením a ze 

strategických dokumentů, které by měly v této oblasti vytyčovat relevantní cíle. Strategické dokumenty 

jsou do analýzy zařazeny proto, že součástí designů politik nejsou jen hmatatelné prvky – tedy 

především pravidla a nástroje – ale i prvky explicitě normativní, jako jsou právě například cíle. Protože 

však v centru zájmu této práce stojí věcné, respektive takzvaně věcné hledisko politiky, je výrazně více 

prostoru věnováno analýze legislativy, která definuje jednotlivá opatření. Na strategické dokumenty je 

pak upřeno pozornosti méně, jelikož obsahují pouze deklarované cíle, které nemusí souviset s reálně 

implementovanou politikou (viz dále). Ovšem dříve než se do centra zájmu dostane oblast politiky 

zaměstnanosti, je nezbytné představit, kdo byl a je legislativou pojímán jako jedinec, který má pro svůj 

zdravotní handicap nárok na zvýšenou ochranu na pracovním trhu. Již tato pravidla nároku na ochranu 

totiž poskytují základ sociálních konstrukcí osob se zdravotním postižením na trhu práce. 

Sociální konstrukce jsou v dokumentech zkoumány v období od pádu totalitního režimu, kdy se 

veřejná politika začala utvářet v rámci demokratického procesu. Analýza pětadvacetiletého vývoje 

legislativy a strategických dokumentů je zásadní vzhledem výše popsanému předpokladu závislosti 

veřejných politik na politikách předešlých. Současný design politiky je pravděpodobně z velké části 

determinován dřívějšími rozhodnutími. 

5.1 Legislativní definice osob se zdravotním postižením a pojetí invalidity 

Při definici osob, které mají v oblasti zaměstnanosti nárok na speciální zacházení na základě 

zdravotního postižení, legislativa tradičně využívá institut invalidity. Zvýšená ochrana na trhu práce je 

tak zpravidla věnována lidem, kterým byla přiznána invalidita. Jak uváděla důvodová zpráva k návrhu 

zákona o zaměstnanosti z roku 2004: „Vazbou na […] invaliditu se respektuje společensky uznaná tíže 

zdravotního postižení a její nesporný dopad na výdělečnou schopnost a z toho vyplývající následné 

podpory na trhu práce“ (PSP 2004: 104). Český právní řád tedy definuje osoby se zdravotním 

postižením ve vztahu k práci podobně jako Mezinárodní organizace práce. Nicméně zatímco 

Mezinárodní organizace práce zdůrazňuje pokles šancí participovat na pracovním trhu, česká legislativa 

operuje s poklesem pracovních schopností (viz kapitola 2.1). 

Institut invalidity si nevypůjčoval až aktuálně platný zákon o zaměstnanosti, ale i ten předešlý, 

tedy zákon č. 1/1991 Sb., který nabyl účinnosti v únoru 1991. Tento zákon obsahoval termíny občan se 

změněnou pracovní schopností, respektive občan se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním 

postižením, přičemž však koncepci změněné pracovní schopnosti využíval český právní řád již od roku 

1957 (Komendová 2008), kdy nabyl účinnosti zákon č. 55/1956 Sb., o sociálním zabezpečení.23 

Občanem se změněnou pracovní schopností byl dle § 21 odst. 1 „občan, který má pro dlouhodobě 
                                                             

23 Je s podivem, že osoby se změněnou pracovní schopností do přijetí zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti vymezovaly 
předpisy sociálního zabezpečení, ačkoli se jednalo o institut sloužící pro pracovněprávní účely (Komendová 2008). 
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nepříznivý zdravotní stav podstatně omezenou možnost pracovního uplatnění“, případně přípravy 

k němu.24 Občanem se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením byl podle § 21 

odst. 3 „občan, který má pro dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav mimořádně omezenou možnost 

pracovního uplatnění včetně přípravy k němu a může se uplatnit jen ve zcela úzkém okruhu 

zaměstnání, popřípadě v zaměstnání za mimořádně upravených pracovních podmínek“25. Vzhledem 

k pozdějším dopadům předešlé legislativy na součastnou situaci v oblasti zaměstnanosti je též zajímavé 

zmínit, že § 22 odst. 1 zmíněného zákona explicitně uváděl, že se „občané se změněnou pracovní 

schopností s těžším se zdravotním postižením […] umisťují zejména do výrobních družstev invalidů, do 

hospodářských zařízení svazů zdravotně postižených a do chráněných dílen“.  

Občany se změněnou pracovní schopností (včetně těch s těžším zdravotním postižením) byly 

osoby invalidní. Zákon o zaměstnanosti si zde půjčoval ustanovení § 29 zákona č. 108/1988 Sb., o 

sociálním zabezpečení a jeho takzvanou všeobecnou koncepci invalidity26 (Komendová 2008). Tato 

podoba invalidity byla však obsažena v právním řádu téměř v nezměněné podobě – pouze s drobnými 

úpravami – taktéž od zmíněného roku 1957. Zákon č. 108/1988 Sb., o sociálním zabezpečení 

v souvislosti s invaliditou rozděloval invalidní důchody na invalidní a částečný invalidní, na které vznikal 

nárok buď splněním potřebné doby zaměstnání (vždy tedy šlo o pojistnou dávku) anebo při pracovním 

úrazu. Potřebná doba nebyla vyžadována, pokud se jedinec stal invalidním před dovršením 18 roku 

věku (takzvaná invalidita z mládí). 

Nový zákon o zaměstnanosti (č. 435/2004 Sb.), který nabyl účinnosti 1. října 2004 a který platí 

dodnes, přinesl do pracovně právní oblasti novou terminologii. Za důvod její změny byla uváděná 

především neslučitelnost stávajících pojmů s pojmy používanými Evropskou unií a dalšími 

mezinárodními organizacemi (PSP 2004). (Z terminologického hlediska tedy došlo ke zrušení 

předpokladu, že postižení a priori implikuje změnu – tj. snížení – pracovní schopnosti.) Od nabytí 

účinnosti této normy je „zvýšená ochrana na trhu práce“ (§ 67 odst. 1) poskytována osobám se 

zdravotním postižením, jimiž podle § 67 odst. 2 jsou: 

 

 

 

 

 

 

                                                             
24 Občanem se změněnou pracovní schopností byl podle tohoto ustanovení dále také poživatel invalidního důchodu, i pokud 
má přes dlouhodobě nepříznivý stav zachovanou určitou pracovní schopnost, která mu umožňuje pracovní uplatnění. Toto 
ustanovení odkazovalo na částečnou invaliditu. 
25 Mimořádné pracovní podmínky se v právním řádu vyskytují také dlouho – od poloviny 60. let 20. stol. 
26 Všeobecné pojetí invalidity kombinovalo pojetí invalidity coby ztrátu schopnosti pracovat (popřípadě riziko této ztráty) 
s profesním pojetím (neschopnost vykonávat stávající profesi). Člověk se stal invalidním, jestliže pro trvalé zhoršení 
zdravotního stavu a) je neschopen vykonávat jakékoli soustavné zaměstnání, nebo b) výkon takového zaměstnání by vážně 
zhoršil jeho zdravotní stav, nebo c) je sice schopen vykonávat soustavné zaměstnání, avšak zcela nepřiměřené jeho dřívějším 
schopnostem a společenskému významu dosavadního zaměstnání (zmiňovaná stavovská, respektive profesní invalidita), nebo 
d) je schopen vykonávat soustavné zaměstnání jen za zcela mimořádných podmínek. 
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 osoby s těžkým zdravotním postižením, 
 osoby se zdravotním postižením a 
 osoby zdravotně znevýhodněné.27 

Tento zákon navazoval pracovně právní pojmosloví už na vymezení invalidity, kterou přinesl zákon č. 

155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Tento zákon, jenž zrušil předchozí zákon č. 108/1988 Sb., je 

s úpravami platný do současnosti. Zákon č. 155/1995 Sb. podstatně zjednodušil definici invalidity, když 

jasněji definoval plnou a částečnou invaliditu. Plnou invaliditu vymezil coby pokles schopnosti 

soustavné výdělečné činnosti nejméně o 66 % z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu (§ 

39 odst. 1 písm. a) nebo jako schopnost soustavné výdělečné činnosti jen za zcela mimořádných 

podmínek (§ 39 odst. 1 písm. b). Částečnou invaliditu pak definoval jako pokles schopnosti soustavné 

výdělečné činnosti z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nejméně o 33 % (§ 44 odst. 1) 

nebo jako situaci, kdy dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu značně ztěžuje obecné životní 

podmínky (§ 44 odst. 2). Z hlediska posouzení invalidity byl podstatný fakt zjištěného dlouhodobě 

nepříznivého zdravotního stavu, nikoli jeho důsledky pro daného jedince28 (Komendová 2008). 

V definici invalidity tedy převládal – a jak bude objasněno v dalším textu, dosud převládá – medicínský 

pohled na postižení. 

U plné invalidity prvního typu se výkon soustavné výdělečné činnosti de facto nepředpokládal. 

Počítalo se výkonem výdělečné činnosti pouze v rozsahu zachovaného pracovního potenciálu, tedy 

maximálně třetinového. „Tato činnost by měla být menšího rozsahu nebo se vyznačovat svou 

nesoustavností“ (Komendová 2008: 118). U druhého typu se výdělečná činnost předpokládala, ale jen 

za zmíněných zcela mimořádných podmínek. Podkladem pro uznání plné invalidity druhého typu bylo 

trvalé a těžké zdravotní postižení klasického typu – patřila sem například nevidomost obou očí, 

amputace obou rukou v zápětí a výše, amputace obou nohou v bérci a výše či postižení, pro které se 

osoba trvale pohybuje na invalidním vozíku. 

Koncept částečné invalidity předpokládal, že má jedinec schopnost vykonávat soustavnou 

výdělečnou činnost zachovánu, nicméně že je tato schopnost do určité míry omezena. Podle důvodové 

zprávy k citovanému zákonu o důchodovém pojištění bylo smyslem částečného invalidního důchodu 

„zajistit pojištěnci částečnou náhradu příjmu, o který přichází v důsledku zhoršeného zdravotního 

stavu“ (PSP 1995: nečíslováno). I proto původně bylo vyplácení částečného invalidního důchodu 

podmíněno výší příjmu pobíratele. Pokud činil 66 až 79 % vyměřovacího základu, vyplácela se pojištěnci 

pouze polovina důchodu, a pokud byl příjem vyšší než 80 %, nevyplácel se vůbec. Toto ustanovení však 

bylo v roce 2006 zrušeno, dle důvodové zprávy k zrušujícímu předpisu v první řadě kvůli administrativní 

a finanční náročnosti procesu testování dávky a jeho nízké efektivitě29 (PSP 2006). 

                                                             
27 V roce 2011 došlo k pokusu odstranění tohoto institutu. Podle novely zákona o zaměstnanosti (zákon č. 367/2011 Sb.) měl 
do roku 2015 pojem osoby zdravotně znevýhodněné zcela zaniknout a jedinci s tímto statutem požívat stejné ochrany na trhu 
práce jako běžní občané. Ještě před zrušením byly v roce 2014 osoby zdravotně znevýhodněné do zákona o zaměstnanosti 
opět vráceny jako třetí kategorie osob se zdravotním postižením. 
28 O důsledcích lze uvažovat pouze v případě částečné invalidity podle § 44 odst. 2. Nicméně i u tohoto typu stanovovala 
prováděcí vyhláška přípustné diagnózy, u nichž k značnému ztížení obecných životních podmínek dochází (Komendová 2008). 
29 Podle důvodové zprávy docházelo ke snižování či nevyplácení důchodu asi jen ve 4 % případů (PSP 2006). 
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Stejně jako u předešlého zákona o sociálním zabezpečení nárok na invalidní důchod vznikal 

splněním potřebné doby pojištění30 – ta opět nebyla vyžadována, pokud se jedinec stal invalidním před 

dovršením 18 roku věku nebo pracovním úrazem. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že ne každá 

osoba, která je uznána za invalidní, je zároveň pobíratelem invalidního důchodu, protože nemusí splnit 

potřebnou dobu pojištění. Důchod se rovněž nevyplácí, jestliže invalidita vznikla následkem 

pojištěncova úmyslného poškození zdraví nebo v důsledku jeho úmyslného trestního činu.31 

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti v návaznosti na zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém 

pojištění považoval osoby se zdravotním postižením za osoby, které byly orgánem sociálního 

zabezpečení uznány částečně invalidními, a osoby s těžkým zdravotním postižením za osoby, které byly 

uznány plně invalidními. Jedině institut osoby zdravotně znevýhodněné na invaliditu napojen nebyl. 

Osobou zdravotně znevýhodněnou je taková osoba,32 která má takovou funkční poruchu zdravotního 

stavu, při které má zachovánu schopnost vykonávat soustavné zaměstnání, ale její možnosti být nebo 

zůstat pracovně začleněna jsou podstatně omezeny z důvodu jejího dlouhodobě nepříznivého 

zdravotního stavu (§ 67 odst. 3). 

Počátkem roku 2010 však došlo ke změně pojetí invalidity, když nabyla účinnosti novela zákona o 

důchodovém pojištění (zákon č. 306/2008 Sb.). Ta pojetí invalidity dále zjednodušila, když ho omezila 

jen na pokles pracovní schopnosti33 z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Bylo tedy 

upuštěno od invalidit na základě § 39 odst. 1 písm. b (zcela mimořádné podmínky) a § 44 odst. 2 

(značně ztížené obecné životní podmínky) původního znění. Tento model měl podle důvodové zprávy 

k novele vycházet z principu rovnosti pojištěnců s postižením v systému důchodového pojištění; 

rozhodující skutečností má proto být pouze „zákonem stanovený pokles pracovní schopnosti, ať je 

podmíněn jakýmkoliv zdravotním postižením/postiženími“ (PSP 2008b: 106). Novela proto přišla 

s třístupňovým systémem invalidity, včetně trojí výše invalidního důchodu – tak, aby docházelo „k 

cílenější dávkové kompenzaci podle míry poklesu pracovní schopnosti“ (PSP 2008b: 90). Stupně 

invalidity byly definovány následovně (podle novelizovaného § 39):  

 I. stupeň – pokles pracovních schopností nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, 
 II. stupeň – pokles pracovních schopností nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, 
 III. stupeň – pokles pracovních schopností nejméně o 70 %. 

Výše procentních výměr invalidního důchodu činila podle § 41 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o 

důchodovém pojištění ve znění zákona č. 306/2008 Sb. pro osoby v I. stupni invalidity 0,5 % 

výpočtového základu měsíčně, pro osoby v II. stupni invalidity 0,75 % výpočtového základu a pro osoby 

                                                             
30 Potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod činí u pojištěnce ve věku a) do 20 let méně než jeden rok, b) od 20 let 
do 22 let jeden rok, c) od 22 let do 24 let dva roky, d) od 24 let do 26 let tři roky, e) od 26 let do 28 let čtyři roky a f) nad 28 let 
pět roků (§ 40 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění). 
31 Osoby, které se staly invalidními v důsledku těchto okolností, jsou tedy konstruováni negativně jako nezasluhující si 
podporu, protože si za své postižení můžou samy. Důvodová zpráva k zákonu o důchodovém pojištění doslova uvádí, že není 
důvodné je odškodňovat (PSP 1995). 
32 Typicky se jedná o jedince s lehčím zdravotním omezením, kteří trpí například bolestmi zad či nedoslýchavostí. 
33 „Posudkově medicínská kategorie“ pokles pracovní schopnosti nahradil stávající termín pokles schopnosti soustavné 
výdělečné činnosti „z důvodu, že stávající pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti byl v právní úpravě spojován vždy s 
výdělky. Není žádoucí, aby posuzování zdravotního stavu a invalidity, jako odborná lékařská činnost, byla spojována jakoukoliv 
formou s otázkami finančními“ (PSP 2008b: 107). 
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ve III. stupni 1,5 % výpočtového základu. De facto tak reforma institutu invalidity znamenala snížení 

výše invalidního důchodu pro ty jedince, jimž se částečný invalidní důchod transformoval na invalidní 

důchod I. stupně. Původní znění zákona o důchodovém pojištění totiž počítalo pro všechny poživatele 

částečného invalidního důchodu s 0,75 % výpočtového základu.34 Novela tedy dala najevo, že osoby v 

I. stupni nepotřebují tak velkou dávkovou kompenzaci poklesu výše příjmu, protože mají zachovánu 

minimálně polovinu pracovních schopností a tudíž mají v rámci skupiny osob, jimž je přiznávána 

invalidita, nejlepší možnost pracovat. 

V  souvislosti s novelou zákona o důchodovém pojištění jsou rámci zákona 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti od ledna 2010 osoby v I. a II. stupni invalidity považovány za osoby se zdravotním 

postižením a osoby ve III. stupni invalidity jsou chápány jako osoby s těžkým zdravotním postižením 

(§ 67 odst. 2 ve znění zákona č. 306/2008 Sb.).35 Vymezení osob zdravotně znevýhodněných se logicky 

neměnilo, jelikož se nejedná o institut navázaný na invaliditu. Poněkud složitý vývoj vymezení  osob se 

změněnou pracovní schopností, respektive osob se zdravotním postižením a vymezení invalidity 

představuje následující tabulka 1.  

Co se dále tyče zmíněné novely zákona o důchodovém pojištění účinné od roku 2010, institut 

zcela mimořádných podmínek z koncepce invalidity úplně nevymizel. V rámci posuzování zdravotního 

stavu je totiž zjišťováno, zda má osoba ve III. stupni invalidity zachovánu schopnost výdělečné činnosti 

za těchto podmínek.  V legislativě tak zůstal institut, který byl mírně nekompatibilní (Komendová 2008) 

s pojetím invalidity coby přesně definovaného poklesu schopností. 

 

 

                                                             
34 Pro poživatele plného invalidního důchodu (tj. pozdější poživatele invalidního důchodu III. stupně) se i před reformou 
počítalo s 1,5 % výpočtového základu. 
35 Stejným způsobem se transformovaly i invalidní důchody. 
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Tabulka 1 Vývoj definice osob, které mají na základě zdravotního postižení nárok na speciální zacházení v oblasti zaměstnanosti  

Stav k 1. únoru 1991 Stav k 1. říjnu 2004 Součastný stav 
Definice pro oblast 

zaměstnanosti 
Vztah k institutu 

invalidity 
Definice pro oblast 

zaměstnanosti 
Vztah k institutu 

invalidity 
Definice pro oblast 

zaměstnanosti 
Vztah k institutu 

invalidity 

Podle zákona č. 1/1991 Sb., o 
zaměstnanosti 

Podle zákona č. 108/1988 Sb., o 
sociálním zabezpečení 

Podle zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti 

Podle zákona č. 155/1995 Sb., o 
důchodovém pojištění 

Podle zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti36 

Podle zákona č. 306/2008 Sb., 
kterým se mění zákon č. 

155/1995 Sb., o důchodovém 
pojištění, ve znění pozdějších 

předpisů … 

Občan se změněnou 
pracovní schopností 

s těžším se zdravotním 
postižením 

Občan invalidní Osoba s těžším zdravotním 
postižením 

Plná invalidita 
– pokles schopnosti 

nejméně o 66 % nebo 
zcela mimořádné pracovní 

podmínky 

Osoba s těžkým zdravotním 
postižením 

Invalidita III. stupně 
– pokles schopnosti o více 

než 70 % 

Občan  
se změněnou  

pracovní  
schopností 

Občan částečně invalidní Osoba se zdravotním 
postižením 

Částečná invalidita 
– pokles schopnosti 

nejméně o 33 % nebo 
pokud zdravotní stav 

značně ztěžuje obecné 
životní podmínky 

Osoba se zdravotním 
postižením 

Invalidita II. stupně 
– pokles schopnosti o 50 

až 69 % 
Invalidita I. stupně 

– pokles schopnosti o 35 
až 49 % 

 
Občan se změněnou 

pracovní schopností na 
základě rozhodnutí 
posudkových komisí 
okresních národních 

výborů37 
 

Osoba zdravotně 
znevýhodněná X 

Osoba zdravotně 
znevýhodněná X 

Zdroj: autorka na základě uvedených právních předpisů 

 

 

                                                             
36 Ve znění zákona č. 306/2008 Sb., kterým se měnil i zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. 
37 Později na základě rozhodnutí okresních správ sociálního zabezpečení. 
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Vzhledem k tomu, že se při určování procentní míry poklesu pracovní schopnosti „vychází ze 

zdravotního stavu pojištěnce doloženého výsledky funkčních vyšetření“ (§ 39 odst. 4 zákona č. 

155/1995 Sb., o důchodovém pojištění ve znění zákona č. 306/2008 Sb.), lze tuto proceduru nazvat 

„odbornou medicínskou záležitostí“ (Komendová 2008: 114). Původní znění zákona o důchodovém 

pojištění z roku 1995 zohledňovalo prvek kvalifikace, když uvádělo, že se vedle zdravotního stavu 

přihlíží k předchozím výdělečným činnostem pojištěnce a k jeho dosaženému vzdělání, zkušenostem a 

znalostem. Aktuálně platná právní úprava však od tohoto zohlednění do jisté míry upustila. V 

současnosti je při posuzování poklesu schopností bráno – vedle zdravotního stavu – dále v úvahu, 

zejména zda postižení ovlivňuje pracovní schopnost trvale, zda je zdravotní stav stabilizovaný, zda je 

pojištěnec na své postižení adaptován a jaké jsou možnosti jeho rekvalifikace. 

Určování procentní míry poklesu pracovní schopnosti se řídí zejména vyhláškou č. 359/2009 Sb., 

o posuzování invalidity, jež vstoupila v platnost v souvislosti s novelou zákona o důchodovém pojištění 

a nahradila tak velmi podobnou vyhlášku č. 284/1995 Sb., kterou se prováděl zákon o důchodovém 

pojištění. Oba tyto předpisy stanovily ve své rozsáhlé příloze přípustná rozpětí míry poklesu schopnosti 

soustavné výdělečné činnosti, respektive pracovní schopnosti u jednotlivých diagnóz. V novější 

vyhlášce o posuzování invalidity se například lze dočíst, že „anatomická ztráta části dolní končetiny ve 

stehně nebo ztráta horní končetiny v paži s ohledem na dominanci“ znamená pokles pracovní 

schopnosti o 50 až 60 % (vyhláška č. 359/2009 Sb., str. 5101), pojištěnci s tímto nálezem proto může 

být přiznán I. nebo II. stupeň invalidity. Vyhláška v určitých případech mírně zohledňuje i důsledky 

postižení: „Dna progredující formy s častou frekvencí záchvatů, se strukturálními změnami více kloubů, 

některé denní aktivity vykonávány s obtížemi“ znamená pokles pracovní schopnosti o 20 až 35 % (str. 

5082 – 5083). (Ukázka vyhlášky popisující přípustná rozpětí míry poklesu pracovní schopnosti u 

postižení oka je v příloze 2.) 

Pokud má postižení negativní vliv či naopak vliv zanedbatelný na pojištěncovu schopnost 

využívat dosažené vzdělání, na jeho znalosti a zkušenosti, na schopnost pokračovat v předchozí 

výdělečné činnosti nebo na schopnost rekvalifikace, dovoluje předpis zvýšit, respektive snížit rozpětí 

poklesu schopnosti o 10 % (§ 3 odst. 2 a § 4 odst. 1). 10% snížení je taktéž možné, pokud se jedná o 

stabilizovaný zdravotní stav nebo v případě adaptace na postižení (§ 4 odst. 2). Naopak k 10 % zvýšení 

může dojít také u pojištěnce, který má vícero druhů postižení (§ 3 odst. 1). 

Z nastíněného systému posuzování míry poklesu pracovní schopnosti je jasně patrné, že v české 

legislativě převládá medicínské chápání invalidity. Ve skutečnosti nedochází k reálnému měření poklesu 

pracovní schopnosti, tedy měření faktických důsledků zdravotního postižení na schopnost jedince být 

ekonomicky aktivní. Míra poklesu pracovní schopnosti je odvozena ze stanoveného seznamu diagnóz. 

Vlivy kvalifikace a vzdělání, popřípadě adaptace mohou být – jak je ukázáno výše – zohledněny jen 

málo. 

Jakkoli měla novelizace zákona o důchodovém pojištění přinést modernizaci definice invalidity 

(PSP 2008b), chápání pracovní aktivity osob v invaliditě se v postatě nezměnilo. Ekonomická aktivita je 
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stále předpokládána hlavně u osob v prvních dvou stupních invalidity, tj. ve zrušené invaliditě částečné. 

Vyhláška č. 359/2009 Sb., kterou se novelizovaný zákon o důchodovém pojištění provádí, zavedla coby 

jednu z náležitostí posudku o invaliditě stanovení podmínek využití zachované pracovní schopnosti a 

posouzení schopnosti rekvalifikace (§ 5).  Tuto náležitost musí posudek splňovat pouze tehdy, když se 

jedná o osobu, jíž je v řízení přiznán I. nebo II. stupeň invalidity. Pro osoby ve III. stupni ustanovení 

neplatí, přestože tito jedinci mohou mít z perspektivy zákona zachovánu až třetinu pracovní 

schopnosti. U těchto osob se posuzuje pouze to, zda jsou schopni práce za výše zmíněných zcela 

mimořádných podmínek, přičemž však tyto podmínky nebývají specifikovány.  

5.2 Sociální konstrukce v legislativě 

Následující text se snaží zachytit sociální konstrukce v designu politiky zaměstnanosti pomocí analýzy 

legislativních dokumentů. Konkrétně se věnuje vývoji čtyř nástrojů politiky zaměstnanosti vůči osobám 

se zdravotním postižením od roku pádu totalitního režimu. Jedná se o minimální mzdu, povinnost 

zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, dávky v nezaměstnanosti, potažmo nárok na 

zprostředkování zaměstnání a příspěvky na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 

Arbitrárně si vybírá exponované nástroje, kterým byla v důvodových zprávách k relevantní legislativně, 

během jejího projednávání či jinak věnována větší pozornost. Nezabývá se takovými nástroji, jako je 

pracovní rehabilitace, příprava k práci, rekvalifikace či daňové úlevy pro zaměstnance s postižením a 

pro jejich zaměstnavatele. 

Pro vývoj legislativy se snaží hledat komentáře v důvodových zprávách, projevech poslanců ve 

sněmovně či v tiskových zprávách. Tyto komentáře mají sloužit jako opora při výkladu sledovaných 

opatření. Aktuální dění je pak obohaceno o stanoviska Národní rady osob se zdravotním postižením, a 

v pár případech také Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených coby relevantních zájmových 

skupin. Protože však vyjádření těchto organizací lze vyhledat pouze k nedávnému dění (nejvíc 5 let 

zpátky), nebylo bohužel možné zmapovat vývoj jejich stanovisek v čase. 

5.2.1 Minimální mzda 

Minimální mzda, kterou v současnosti vymezuje § 111 zákona č. 262/2006 Sb. – zákoníku práce, je 

nejnižší přípustná výše odměny za práci v základním pracovněprávním vztahu. Bývá též označována 

jako minimální cena práce bez ohledu na její skutečnou hodnotu (Komendová 2008). Podle 

Ministerstva práce a sociálních věcí má jednak chránit zaměstnance před chudobou a umožnit jim žít 

na úrovni skromné hmotné spotřeby a sociálních kontaktů a jednak sloužit jako motivace občanů 

k aktivní participaci na trhu práce (MPSV 2007). Vyplácená mzda či plat proto nesmí být nižší než 

minimální mzda. Výší minimální mzdy stanovují nařízení vlády s přihlédnutím k vývoji mezd a 

spotřebitelských cen ve formě základní sazby za měsíc a základní hodinové sazby.  

Minimální mzda však neplatí univerzálně. Aktuální zákoník práce připouští i další sazby minimální 

mzdy, které nesmí být nižší než 50 % základní sazby minimální mzdy (§ 111, odst. 2). Tyto další sazby 

platí právě pro osoby, které jsou poživateli invalidního důchodu. Již od února 1991, kdy poprvé 
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v novodobé české historii minimální mzdu ustanovila novela zastaralého zákoníku práce platného 

od 60. let (zákon č. 3/1991 Sb.), existovala pro pobíratele invalidního důchodu nižší sazba než pro 

zaměstnance bez handicapu (nařízení vlády č. 99/1991 Sb.). Zatímco běžná měsíční sazba tehdy činila 

2 000 Kčs, pro poživatele částečného invalidního důchodu byla stanovena na 1 500 Kčs – tedy na 75 % 

základní výměry – a pro poživatele plného invalidního důchodu na 1 000 Kčs, tedy na 50 %. Hodinové 

sazby byly stanoveny proporcionálně. Je třeba zdůraznit, že nižší sazba minimální mzdy nikdy neplatila 

pro všechny osoby, které byly uznány invalidními, ale pouze pro ty, které splnily podmínky nároku na 

invalidní důchod (viz kapitola 5.1). Snížená sazba minimální mzdy se tedy nevztahovala – a nevztahuje – 

na osoby v invaliditě, které nesplnily potřebnou délku sociálního pojištění. 

Tabulka 2 Vývoj měsíčních sazeb minimální mzdy [v Kč]  

 

základní sazba 
sazba pro 
částečnou 
invaliditu 

sazba pro 
plnou 

invaliditu 

sazba pro 
I. a II. 

Invalidity 

sazba pro III. 
invalidity 

1991 únor38 2 000 1 500 1 000 
  

1992 leden38 2 200 1 650 1 100 
  

1996 leden 2 500 1 875 1 250 
  

1998 leden 2 650 1 988 1 325 
  

1999 leden 3 250 2 438 1 625 
  

1999 červenec 3 600 2 700 1 800 
  

2000 leden 4 000 3 000 2 000 
  

2000 červenec 4 500 3 375 2 250 
  

2002 leden 5 000 3 750 2 500 
  

2003 leden 6 200 4 650 3 100 
  

2004 leden 6 700 5 025 3 350 
  

2005 leden 7 185 5 389 3 593 
  

2006 leden 7 570 5 678 3 785 
  

2006 červenec 7 955 5 966 3 978 
  

2007 leden 8 000 6 000 4 000 
  

2010 leden 8 000 
  

6 000 4 000 

2013 leden 8 000 
  

8 000 

2013 srpen 8 500 
  

8 000 

2015 leden 9 200 
  

8 000 

2016 leden 9 900 
  

9 300 
Zdroj: autorka na základě MPSV 2015a a PSP 2016 

Popsaná diference minimální mzdy platila pro pobíratele invalidního důchodu dvacet dva let od svého 

ustanovení do ledna 2013 (viz tabulka 2). Odstupňování se nelišilo – osoby s částečným invalidním 

důchodem měly nárok na tři čtvrtiny základní sazby, osoby s plným na polovinu. Pozdější nařízení vlády 

č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, kterým se prováděl nový zákoník práce (zmiňovaný zákon 

č. 262/2006 Sb.), v § 4 ustavovalo, že se odstupňování liší „podle míry vlivů omezujících pracovní 

                                                             
38 Částky jsou v korunách československých. 
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uplatnění zaměstnance“. Tyto omezující vlivy odkazovaly na tehdy platný zákon č. 155/1995 Sb., o 

důchodovém pojištění, který definoval částečnou a plnou invaliditu jako pokles schopnosti soustavné 

výdělečné činnosti z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nejméně o 33, respektive 

66 %. Jak bylo ovšem už též řečeno výše, pokles schopnosti výdělečné činnosti nebyl nikdy reálně 

měřen a vždy docházelo k jeho určování především na základě medicínské diagnózy. I v této souvislosti 

lze vnímat nižší sazbu minimální mzdy pro zaměstnance se zdravotním postižením jako typický příklad 

„nerovného občanství“, o kterém píší Schnaider, Ingram a deLeon (2014: 105). Žádné dokumenty 

explicitně upozorňující na potenciálně diskriminační charakter tohoto opatření však přitom nalezeny 

nebyly. Pouze Národní rada osob se zdravotním postižením při projednávání sociální reformy v roce 

2011 uvedla, že na diskriminaci v souvislosti se mzdovým ohodnocením už několikrát upozorňovala 

(NRZP 2011b). 

S přechodem na trojstupňový systém invalidity, který přinesla novela zákona o sociálním 

zabezpečení (zákon č. 306/2008 Sb.), bylo nutné adaptovat institut minimální mzdy na nové 

uspořádání. Od ledna 2010 proto na 75 % základní sazby měli nárok zaměstnanci s invalidním 

důchodem I. a II. stupně invalidity a na 50 % zaměstnanci s invalidním důchodem III. stupně (nařízení 

vlády č. 459/2009 Sb.). Přestože měl tedy trojstupňový systém osoby v invalidním důchodu více 

diverzifikovat (Vrbková 2010), co se týče minimální mzdy, zachovával dosavadní představu o 

odstupňování na základě omezujících vlivů na pracovní uplatnění v téměř nezměněné podobě.39 

S platností od ledna 2013 zrušil tehdejší ministr práce a sociálních věcí Drábek, respektive 

nastoupivší ministryně Müllerová veškeré nižší sazby minimální mzdy40 nařízením vlády č. 246/2012 Sb. 

Byla ponechána pouze sazba základní a osm měsíců měli zaměstnanci pobírající invalidní důchod nárok 

na stejnou výši minimální mzdy jako zaměstnanci běžní. Podle dokumentu tiskového odboru 

ministerstva vycházelo nové nařízení z principu rovnosti v odměňování zaměstnanců. Dokument citoval 

ministryni Müllerovou, která v něm uvedla, že je záměrem ministerstva „aby všichni lidé bez ohledu na 

zdravotní postižení byli za svoji práci stejně odměňovaní“ (MPSV 2013a). Za touto změnou designu 

politiky zaměstnanosti byla tedy logika dosažení spravedlnosti, která bývá uplatňována právě 

v souvislosti s populacemi závislých. 

Ministr Koníček však diferenci znovu obnovil, když k srpnu 2013 zvedl úroveň měsíční sazby 

minimální mzdy o 500 Kč, nicméně pouze pro zaměstnance bez postižení. Do nového nařízení vlády 

č. 210/2013 Sb., o minimální mzdě byl znovu zařazen § 4, který ponechával sazbu pro všechny osoby 

s invalidním důchodem na stávajících 8 000 Kč. Odůvodnění tohoto rozhodnutí bylo tentokrát spíše 

technického rázu, odkazovalo se k vysokým mzdovým nákladům chráněného trhu práce. V příslušné 

tiskové zprávě byla navíc minimální mzda pro běžné zaměstnance a minimální mzda pro zaměstnance 

                                                             
39 Odstupňování se lišilo pouze minimálně. Zatímco před lednem 2010 měli na 75 % základní sazby nárok zaměstnanci, jimž 
poklesla schopnost soustavné výdělečné činnosti z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu o 33 až 65 % (tj. 
v částečné invaliditě), od ledna 2010 měli na téže nárok zaměstnanci s poklesem pracovní schopnosti o 35 až 69 % (tj. 
v invaliditě I. a II. stupně). Hranice pro nárok na polovinu základní sazby se tudíž zvedla z 66 na 70 % poklesu pracovní 
schopnosti. 
40 Nejen pro osoby pobírající invalidní důchod, ale také například pro mladistvé. 
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pobírající invalidní důchod do jisté míry prezentována jako dva nezávislé instituty. Tisková zpráva 

uváděla, že pobíratelům invalidního důchodu: 

„… se totiž minimální mzda zvýšila od roku 2013 […]. Nyní je třeba firmám, které zaměstnávají převážně lidi se 

zdravotním postižením, dát dostatek času vyrovnat se s dříve zvýšenými mzdovými náklady (o 2 000 resp. 4 000 Kč), 

nepropouštět a udržet zaměstnanost i pracovní místa pro zdravotně postižené“ (MPSV 2013b). 

Národní rada tento krok kritizovala coby diskriminační. Dostala od ministra Koníčka slib, že bude 

diference počínaje rokem 2015 zrušena, což obě strany považovaly za kompromisní řešení (MPSV 

2013c; NRZP 2013a). 

Od té doby byla minimální mzda zvýšena už jen dvakrát. Je třeba poznamenat, že už nedošlo 

k návratu k odstupňování minimální mzdy podle stupňů invalidity, které charakterizovalo léta 1991 až 

2012. Slib však dodržen nebyl. V lednu 2015 totiž došlo za ministryně Marksové k dalšímu prohloubení 

diference, když základní měsíční sazba vzrostla na 9 200 Kč, ale sazba pro osoby pobírající invalidní 

důchod dále zůstala na 8 000 Kč (nařízení vlády č. 204/2014 Sb.). Tisková zpráva k rozhodnutí se opět 

odkazovala na nutnost adaptace trhu práce na změnu mzdových nákladů na zaměstnance 

s handicapem (MPSV 2014b). Přestože ministerstvo v důvodové zprávě předpokládalo zrušení nižších 

sazeb minimální mzdy k lednu 2016, uvádělo, že nové nařízení neobsahuje „žádné ustanovení, které by 

bylo v rozporu se zákazem diskriminace“ (MPSV 2014a: 8). Naopak coby prvek přímé diskriminace 

opatření nadále označovala nejen Národní rada (NRZP 2014), ale podobné stanovisko vydala i Rada 

vlády ČR pro lidská práva, podle níž: 

„Lze jistě najít rozumně znějící důvody pro to, aby zdravotně postižené osoby, jimž je znevýhodnění na trhu práce 

kompenzováno invalidním důchodem, byly obecně jako skupina méně chráněny v oblasti mzdové.  Význam práva na 

rovné zacházení je ale tak vysoký, že […] zdravotně postižená osoba [nesmí být] dotčena nerovným odměňováním za 

stejnou práci“ (RVLP 2015b: 4).41 

Rada vlády pro lidská práva se stejně jako Národní rada odvolávala na Úmluvu Organizace spojených 

národů o právech osob se zdravotním postižením, která v České republice vstoupila v platnost 28. října 

2009. Ratifikující státy se v ní mj. zavázaly, že zakážou diskriminaci osob s postižením v oblasti 

zaměstnávání a budou chránit jejich právo na rovné odměňování za práci rovnocenné hodnoty (článek 

27 mezinárodní smlouvy č. 10/2010 Sb.). 

I když Rada vlády pro lidská práva uložila ministryni Marksové nejpozději do ledna 2016 sazby 

minimální mzdy sjednotit (RVLP 2015a),42 zatím poslední nařízení vlády č. 233/2015 Sb., o minimální 

mzdě, které nabylo účinnosti začátkem letošního roku, diferenci nezrušilo. Avšak došlo k jejímu snížení 

– základní sazba byla zvýšena na 9 900 a sazba pro pobíratele invalidního důchodu na 9 300 Kč. 

                                                             
41 Dokument formálně neobsahuje čísla stránek. 
42 Je zajímavé, že zasedání Rady vlády ČR pro lidská práva, na kterém se otázka minimální mzdy řešila, proběhlo 29. června 
2015, tedy měsíc po té, co vláda schválila Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na 
období 2015-2020 (Vládní výbor … 2015), ve kterém je již požadavek zrušení diference obsažen (viz dále). V zápisu ze zasedání 
ovšem není Národní plán vůbec zmiňován. Zástupkyně ministerstva práce pouze sděluje, že je ze zrušením diference počítáno 
od ledna 2017. 
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Nejnověji se mají sazby minimální mzdy sjednotit počínaje lednem 2017. Zrušení diference se 

jakožto cíl 13.3 dostalo do Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním 

postižením na období 2015-2020 (Vládní výbor … 2015), který byl schválen vládou 25. května 2015. Na 

konci srpna 2015 premiér Sobotka (2015) v oficiálním dopisu ujistil předsedu Národní rady o úmyslu 

dodržet tento závazek ve stanoveném termínu.  

Jak se bude situace vyvíjet dále, je otázkou. Veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová podala 

v únoru 2016 nehledě na záměr obsažený v Národním plánu návrh k Ústavnímu soudu na zrušení 

inkriminovaného § 4 nařízení vlády s tím, že se jedná o diskriminační opatření. Poukázala na to, že 

vzhledem k rozlišování výše minimální mzdy podle splnění nároku na invalidní důchod vládní nařízení 

využívá invalidní důchody k dorovnání nižší minimální mzdy, což je v rozporu s účelem této dávky 

(Veřejný ochránce … 2016). 

Organizace reprezentující zaměstnavatele osob se zdravotním postižením však pravděpodobně 

se sjednocením sazeb minimální mzdy zcela nesouhlasí. Například Asociace zaměstnavatelů zdravotně 

postižených označila podání návrhu Ústavnímu soudu za politováníhodný. Ve svém prohlášení (AZZP 

2016) připustila možnost diskriminace výší minimální mzdy pouze u zaměstnanců, kteří „podávají 

srovnatelný výkon s nepostiženými spolupracovníky“. Taktéž v něm vyjádřila obavu, že zaměstnavatelé 

při srovnání sazeb nebudou s to přijímat a udržet zaměstnance, kteří srovnatelný výkon nepodávají: 

„Trest za dobrý skutek dopadne především na ně, definitivně ztratí možnost ‚chodit do práce‘.“  

I pokud bude slib ukotvený v Národním plánu dodržen, není samozřejmě jisté, jestli tato změna 

politiky přetrvá. Za důvody rozdílných sazeb bývá uváděno, že poživatelé invalidního důchodu jsou v 

práci většinou méně výkonní než běžní zaměstnanci a pro svou obživu mohou využít i pobíraný 

invalidní důchod. Nižší mzda bývá také pojímána jako motivace pro zaměstnavatele zaměstnávat tuto 

část pracovní síly (RVLP 2015a). Jak je patrné z příkladu osmiměsíčního zrušení snížených sazeb 

minimální mzdy v roce 2011, závislost na předchozím designu politiky je v této oblasti pravděpodobně 

silná. Zaměstnavatelé osob se zdravotním postižením budou pravděpodobně dále těmito důvody 

argumentovat. Pohled na sníženou sazbu minimální mzdy jako na diskriminační však ve veřejně 

politické aréně zapustil kořeny už relativně zřetelně. Pro jeho konečné zakotvení by mohla být důležitá 

ochránkyně práv v roli jakési pozitivní morální promotérky43 (Schneder, Ingram, deLeon 2014: 124).  

5.2.2 Povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením 

Povinnost zaměstnávat určitý počet jedinců s handicapem ukládal zaměstnavatelům už zákon 

č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti. Podle důvodové zprávy k tomuto předpisu šlo o úmyslně ponechané 

reziduum řízeného umísťování pracovní síly, které se na trhu práce uplatňovalo v totalitním 

                                                             
43 Podle Schneder, Ingram a deLeon (2014) jsou morální promotéři (moral entrepreneurs) klíčovými spojnicemi mezi designem 
politiky a sociální konstrukcí deviantních skupin. Často využívají na strachu založené představy o těchto populacích a 
překládají je do legislativy se zdůvodněním morální povinnosti tyto osoby potrestat. Jsou klíčoví pro zaměření veřejné 
pozornosti. Většinou jde o příslušníky vlády či církví. Přestože jsou dle autorů spojeni s posilováním negativních konstrukcí, 
v tomto textu je označení použito pro ombusmanku Annu Šabatovou, která se taktéž velmi viditelně snaží prosadit svoji 
konstrukci a strhává na téma pozornost médií. Na rozdíl od původního významu Šabatová obecně přijímané stigmatizující 
představy nepoužívá, naopak lze snad říci, že vystupuje proti nim. 



46 
 

Československu. Řízené umísťování se navrhovalo zachovat právě pro osoby se zdravotním 

postižením,44 respektive tehdy ještě občany se změněnou pracovní schopností (PSP 1991). Zákon o 

zaměstnanosti v § 24 odst. 2 ukládal zaměstnavatelům povinnost „přijmout do zaměstnání občany se 

změněnou pracovní schopností, které mu doporučí k přijetí územní orgán práce na volná pracovní 

místa pro tyto občany vyhrazená až do výše povinného podílu na celkovém počtu svých zaměstnanců“. 

Tato povinnost se vztahovala na zaměstnavatele s více než 20 zaměstnanci. Ačkoli zákon stanovoval, že 

povinný podíl nesmí být vyšší než 8 %, konkrétní číslo ponechával na prováděcím předpisu. Tím bylo 

nařízení vlády č. 384/1991 Sb., podle něhož povinný podíl činil 4,5 % zaměstnanců, kteří byli občany se 

změněnou pracovní schopností, a 0,5 % zaměstnanců, kteří byli občany se změněnou pracovní 

schopností s těžším zdravotním postižením – tedy dohromady 5 % z celkového počtu zaměstnanců45 

(§ 1 odst. 1). Nařízení také dovolilo plnit povinný podíl alternativním způsobem, a to odebíráním 

výrobků nebo přijímáním jiných plnění od družstev invalidů, podniků a hospodářských zařízení sdružení 

občanů se změněnou pracovní schopností a jiných zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 60 % 

těchto zaměstnanců (§ 1 odst. 2, takzvané náhradní plnění). (Tím byl velmi pravděpodobně vůbec 

poprvé v novodobém českém právním řádu definován chráněný trh práce.) 

K současné podobě přiblížila povinný podíl novela zákona o zaměstnanosti (zákon č. 167/1999 

Sb.), jejíž ustanovení týkající se tohoto institutu nabyly účinnosti počátkem roku 2000 a která z právní 

úpravy odstranila princip řízeného umísťování na základě doporučení územního orgánu práce. Během 

projednávání tohoto předpisu přišel tehdejší poslanec Krása46 s pozměňovacím návrhem týkající se 

právě § 24. Ustanovení obsažená v nařízení vlády de facto převedl do zákona o zaměstnanosti a do 

povinného podílu začlenil prvek sankce, když přišel se třetí variantou, jak lze kvótu plnit – s odvodem 

do státního rozpočtu.47 Tento pozměňovací návrh odůvodnil neúčinností dosavadní pozitivní motivace 

zaměstnávat občany se změněnou pracovní schopností. Jak uvedl během druhého čtení, sankce podle 

něj byla nevyhnutelným nástrojem jak přimět zaměstnavatele k jejich zaměstnávání a zbavit je „obecné 

nedůvěry k těmto občanům“, protože „většina těchto lidí [s postižením] má zájem pracovat, chce 

pracovat, bohužel o ně nikdo nestojí“ (PSP 1999). 

Je třeba podotknout, že odvod do státního rozpočtu formálně nikdy jako sankce formulován 

nebyl. Od začátku byl koncipován coby třetí možnost plnění povinného podílu, nikoli jako pokuta při 

nesplnění prvních dvou možností. Věcně se však jednalo o sankční nástroj, který skrytě konstruoval 

zaměstnance s handicapem téměř jako jistou formu nutného zla, se kterým se mají zaměstnavatelé 

potýkat, aby se vyhnuli placení odvodu. Pokoušel se překonat neochotu zaměstnávat tento segment 

pracovní síly negativní cestou. 

Novela zákona o zaměstnanosti z roku 1999 též lehce změnila vymezení takzvaného náhradního 

plnění, když zjednodušila definici chráněného trhu práce a posunula jeho hranici o 5 % níže. Povinný 

                                                             
44 Jinak bylo řízené umísťování pracovní síly pochopitelně zrušeno. 
45 Rozhodující byl přepočtený průměrný počet zaměstnanců v kalendářním roce, tj. počet úvazků. 
46 Současný předseda Národní rady osob se zdravotním postižením. 
47 Roční výše odvodu byla nastavena jako 0,5násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za každého občana se 
změněnou pracovní schopností, o kterého zaměstnavatel nesplnil povinný podíl (§ 24 odst. 3 písm. c). 
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podíl bylo možné tedy vyjma samotného zaměstnávání „odebíráním výrobků od zaměstnavatelů 

zaměstnávajících více než 55 % zaměstnanců se změněnou pracovní schopností nebo zadáváním 

výrobních programů těmto zaměstnavatelům“ (§ 24 odst. 3 písm. 5). Samotné stanovení povinného 

podílu i okruhu zaměstnavatelů, na které se vztahoval, se dále ponechávalo na nařízení vlády č. 

384/1991 Sb.48 

Sílu zákona získala procentuální definice povinného podílu až další novelou zákona o 

zaměstnanosti (zákon č. 747/2001 Sb.). Ta povinný podíl snížila na 4 % a vztáhla ho na zaměstnavatele s 

více než 25 zaměstnanci.49  Za touto změnou byl opět pozměňovací návrh poslance Krásy, který snížení 

povinného procenta zdůvodňoval záměrem učinit číslo více reálné a odpovídající skutečným počtům 

lidí s handicapem na trhu práce. Poslankyně Páralová, zpravodajka Výboru pro sociální politiku a 

zdravotnictví, který návrh zákona projednával, v rozpravě uvedla, že ukotvení povinného podílu do 

zákonné normy bude účelné pro zlepšení jeho právní vynutitelnosti a závaznosti (PSP 2001b). 

Dále se pozměňovacím návrhem poslance Hoffmana (kromě zpřesnění výpočtu podílu), dostala 

do legislativy klauzule o tom, že se do povinného podílu započítávají zaměstnanci v plné invaliditě 

třikrát. Ve snaze motivovat zaměstnavatele k zaměstnávání jedinců s těžším postižením, zde právní 

úprava postuluje nejen to, že je jejich zaměstnávání ve srovnání se zaměstnáváním občanů v invaliditě 

částečné třikrát více žádoucí, ale možná také třikrát více obtížné. Novela mimo to zvedla výši odvodu50 

a opět snížila definici chráněného trhu práce o 5 % pro účely náhradního plnění, a to zejména z důvodu 

sjednocení tohoto procenta se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, který vymezoval slevy na 

dani pro zaměstnavatele občanů se změněnou pracovní schopností (PSP 2001a). 

Tuto podobu právní úpravy povinného podílu, která s drobnými změnami platí dodnes, později 

v podstatě převzal nový zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (PSP 2004). V současnosti lze povinný 

podíl, který činí 4 % a který platí pro zaměstnavatele s více než 25 zaměstnanci,51 podle jeho § 81 plnit 

následujícími způsoby:52  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

48 Které ale brzy na to vystřídalo nařízení vlády č. 228/2000 Sb., které ale povinný podíl opět stanovovalo na 5 % a vztahovalo 
ho taktéž na zaměstnavatele s více než 20 zaměstnanci. 
49 Co bylo důvodem zvýšení počtu zaměstnanců, není známo. 
50 Na 1,5násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za každého občana se změněnou pracovní schopností, o kterého 
zaměstnavatel nesplnil povinný podíl. 
51 Jedná se o přepočtené počty zaměstnanců. 
52 Za nesplnění povinného podílu lze zaměstnavateli uložit pokutu až 1 000 000 Kč (§ 140 zákona o zaměstnanosti). 
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 zaměstnáváním osob se zdravotním postižením v pracovním poměru, 
 odebíráním výrobků nebo služeb53 od zaměstnavatelů s více než 50 % zaměstnanci na 

zřízených nebo vymezených chráněných pracovních místech,54 kteří jsou osobami se 
zdravotním postižením, nebo odebíráním výrobků nebo služeb53 od osob se zdravotním 
postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými, 

 odvodem do státního rozpočtu,55 
 libovolnou kombinací těchto způsobů. 

Navázání institutu náhradního plnění na zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněných 

pracovních místech, které vešlo do právní úpravy až zákonem č. 136/2014 Sb., bylo vnímáno velmi 

pravděpodobně pouze jako zpřesnění definice.  Tatáž novela přinesla v této oblasti ještě další změnu – 

povinnost zaměstnavatelů hlásit Úřadu práce, od kterého dodavatele a za jakou cenu náhradní plnění 

nakoupili (§ 83). Cílem tohoto opatření bylo potírání nežádoucího jednání v oblasti náhradního plnění, 

které se snažila řešit už novela zákona o zaměstnanosti z roku 2011 (zákon č. 367/2011 Sb.). Nežádoucí 

jednání spočívalo zejména v takzvané předfakturaci, při níž byly přes některé poskytovatele náhradního 

plnění „přefakturovávány výrobky v neomezeném množství, aniž by se na nich podílely osoby se 

zdravotním postižením“ (PSP 2011: 58). Ve snaze této praxi zabránit, zavedla tato novela omezení, 

podle něhož mohou zaměstnavatelé s více než polovinou zaměstnanců s handicapem poskytovat 

výrobky a služby pouze do výše 36násobku průměrné mzdy v národním hospodářství každého svého 

zaměstnance56 se zdravotním postižením (§ 81 odst. 3). 

Stojí za zmínku, že se v roce 2011 uvažovalo o úplném zrušení institutu náhradního plnění právě 

kvůli jeho masivnímu zneužívání, přitom o deset let dříve poukazovala poslankyně Páralová při 

projednávání pozdějšího zákona č. 747/2001 Sb. na to, že je jakožto způsob plnění povinného podílu 

využíván velmi zřídka (PSP 2001b). Zvýšení výše odvodu do státního rozpočtu na 1,5násobek průměrné 

mzdy, které bylo tehdy během projednávání novely zákona o zaměstnanosti prosazeno, mělo tuto 

formu v porovnání s náhradním plněním znevýhodnit a posílit tak chráněný trh práce. K dalšímu zvýšení 

sankce došlo s novým zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, který výši odvodu nastavil na 

současný 2,5násobek (viz poznámka č. 55). Toto postupné zvyšování pravděpodobně pro 

zaměstnavatele zatraktivnilo náhradní plnění coby nejjednodušší a nejméně nákladnou cestu, jak kvótu 

splnit. Mezi zaměstnavateli dosud převažují spíše negativní postoje vůči zaměstnávání lidí s postižením 

(Procházková 2014), které pro firmy často představuje překážky navíc bránící dosahování jejich 

ekonomických cílů (NÚV 2011). Mnozí zaměstnavatelé se proto logicky snaží z povinnosti zaměstnávat 

jedince s handicapem vyvázat a náhradní plnění momentálně představuje nejsnazší způsob. Proto se z 

něho stal poměrně velký business, v němž ovšem původní účel vytvářet a zachovávat pracovní místa 

pro osoby se zdravotním postižením z velké části ustoupil do pozadí. 

                                                             
53 Popřípadě také zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům či osobám. 
54 Podle § 75 zákona o zaměstnanosti. 
55 Výše odvodu v současnosti činí za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by měl zaměstnavatel zaměstnat, ale 
nezaměstnává, 2,5násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství (§ 81 odst. 2 písm. c). Výše odvodu byla tedy 
s novým zákonem o zaměstnanosti opět zvednuta, a to o celou jednu průměrnou měsíční mzdu. Jelikož se tak stalo v rámci 
pozměňovacích návrhů Výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, nelze logiku zákonodárce stojící za tímto krokem dohledat.  
56 Jedná se o přepočtené počty zaměstnanců. 
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 Národní rada osob se zdravotním postižením institut náhradního plnění nicméně obhajovala, 

v roce 2011 jeho zrušení rezolutně odmítla (NRZP 2011a). V této souvislosti je zajímavé, že o dva roky 

později požadovala zvýšení výše odvodu do státního rozpočtu na 5tinásobek průměrné mzdy za 

každého chybějícího zaměstnance s tím, že stávající 2,5 násobek nepřestavuje dostatečně silnou 

motivaci zaměstnávat jedince s handicapem (NRZP 2013b). Návrh však neprošel. 

5.2.3 Dávky v nezaměstnanosti a nárok ne zprostředkování zaměstnání 

Dávky v nezaměstnanosti jsou způsobem kompenzace ztráty příjmu (Sirovátka 1995). Do zákona se 

v novodobé české historii tento institut dostal taktéž prvním porevolučním zákonem o zaměstnanosti z 

roku 1991 (zákon č. 1/1991 Sb.), který ho nazval hmotným zabezpečením uchazeče o zaměstnání. Tyto 

dávky primárně přiznával uchazečům o zaměstnání, kterým není do sedmi kalendářních dní od podání 

žádosti o zařazení do evidence zprostředkováno vhodné zaměstnání nebo zabezpečena možnost 

rekvalifikace (§ 12 odst. 1). Na hmotné zabezpečení měl uchazeč nárok, pokud byl v posledních třech 

letech zaměstnán alespoň 12 měsíců.  Dávka však nenáležela uchazeči, který splňoval nárok na invalidní 

důchod57 – vyjma toho, který byl schopen pracovat za zcela mimořádných podmínek (§ 14 odst. 1 písm. 

a). V souvislosti s přijetím zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění a transformací invalidity byli 

od ledna 1996 z nároku na hmotné zabezpečení vyjmuti poživatelé plného invalidního důchodu, opět 

kromě těch, kteří byli schopni pracovat za zcela mimořádných podmínek (novela zákon o 

zaměstnanosti, zákon č. 160/1995 Sb.). Poživatelé částečného invalidního důchodu nárok na dávku 

stejně jako před tím měli. Zákon č. 1/1991 Sb. o zaměstnanosti taktéž obecně určoval, že uchazečům o 

zaměstnání, kteří jsou osobami se změněnou pracovní schopností, se poskytuje zvýšena péče při 

zprostředkování zaměstnání (§ 9). 

Nový zákon 435/2004 Sb., o zaměstnanosti také přiznával dávku v nezaměstnanosti – nově 

nazvanou podporou v nezaměstnanosti – uchazeči o zaměstnání, tedy osobě, která osobně „požádá o 

zprostředkování vhodného zaměstnání úřad práce“ (§ 24 odst. 1). Podmínky nároku na podporu 

v nezaměstnanosti byly obdobné jako u předešlého předpisu. Jelikož se uchazečem o zaměstnání 

nemohla stát osoba plně invalidní v důsledku poklesu schopnosti výdělečné činnosti nejméně o 66 %, 

legislativa opět dávku v nezaměstnanosti těmto osobám nepřiznávala. Nepřiznání nároku na podporu 

v nezaměstnanosti se dále nevztahovalo na osoby schopné práce za zcela mimořádných podmínek a 

taktéž na osoby částečně invalidní.  

K nepřiznání nároku stát se uchazečem o zaměstnání osobám plně invalidním v důsledku poklesu 

schopnosti výdělečné činnosti důvodová zpráva k zákonu uváděla, že se tímto opatřením „zabezpečuje, 

aby výkon zaměstnání zprostředkovaného úřadem práce nezhoršoval zdravotní stav těchto osob“ (PSP 

2004: 91). Protože těmto osobám jejich zdravotní stav brání nástupu do zaměstnání, nelze je podle 

tohoto dokumentu zařadit do evidence uchazečů o zaměstnání. V tomto ustanovení byly z možnosti 

                                                             
57 Vedle důchodců starobních, pobíratelů nemocenských dávek, mužů v základní vojenské službě, lidí ve výkonu trestu, osob, 
které bez vážných důvodů odmítly do zaměstnání či na rekvalifikaci nastoupit, které v posledních 6 měsících bezdůvodně 
opustily zaměstnání nebo byly propuštěny pro neplnění pracovních povinností či které maří součinnost s orgánem práce. 
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stát se uchazeči o zaměstnání dále vyjmuty osoby ve vazbě nebo výkonu trestu, matky před porodem a 

během šestinedělí, osoby dočasně uznané neschopné práce nebo muži v základní vojenské službě. Plná 

invalidita daná poklesem schopnosti výdělečné činnosti nejméně o 66 % tedy byla konstruována nikoli 

coby pokles, ale jako ztráta schopnosti pracovat. Oproti předešlému zákonu o zaměstnanosti se 

dokonce na jedince s tímto druhem plné invalidity přestalo vztahovat právo na zvýšenou péči při 

zprostředkování zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením, protože bylo taktéž navázáno na 

statut uchazeče o zaměstnání (§ 33 odst. 1 písm. a). 

Je třeba uvést, že legislativa těmto osobám práci nezakazovala. Ačkoli se nemohly stát uchazeči o 

zaměstnání, měly stále možnost stát se zájemci o zaměstnání. Tím byla osoba, která „má zájem o 

zprostředkování zaměstnání“ a požádá úřad práce o zařazení do evidence (§ 22 odst. 1), který ji 

zprostředkovává vhodné zaměstnání a může ji zprostředkovat rekvalifikaci.58 V důsledku této možnosti 

měly osoby plně invalidní v důsledku poklesu schopnosti výdělečné činnosti nejméně o 66 % nárok 

například na pracovní rehabilitaci.59 

V souvislosti s novelou zákona o důchodovém pojištění účinnou od roku 2010 došlo k již 

mnohokrát popsanému překlopení částečné invalidity na invaliditu I. a II. stupně a plné invalidity na 

invaliditu III. stupně. Restrikce možnosti stát se uchazečem o zaměstnání a mj. pobírat tak příspěvek 

v nezaměstnanosti začala týkat lidí ve III. stupni invalidity, s výjimkou těch, kteří jsou schopni výdělečné 

činnosti za zcela mimořádných podmínek. Konstrukce absence schopnosti pracovat přešla tedy na ně. 

V rámci logiky zákona tito jedinci kompenzaci ztráty příjmu v důsledku nezaměstnanosti nepotřebují, 

protože pracovat nemohou (jejich pracovní činnost ani není žádoucí) a mimo to bývají povětšinou 

zajištěni invalidním důchodem III. stupně. Je přitom mírně zarážející, že se na rozdíl od ustanovení 

týkající se minimální mzdy restrikce nároku na statut uchazeče o zaměstnání vztahuje na všechny 

osoby, které jsou uznány invalidními ve III. stupni,60 a nikoli jen na pobíratele příslušného invalidního 

důchodu. Jedinci, kteří jsou sice ve III. stupni invalidity, ale nesplňují podmínky pro nárok na invalidní 

důchod, by totiž při zprostředkování zaměstnání nejspíš naopak potřebovali maximální možnou 

podporu, protože jsou pravděpodobně velmi ohroženi chudobou. Lze se domnívat, že v tomto ohledu 

v legislativě zvítězila konstrukce těchto lidí coby nemocných, které není žádoucí je vystavovat riziku 

zhoršení jejich zdravotního stavu, jakkoli by participace na trhu práce mohla prospět jejich ekonomické 

situaci. 

                                                             
58 Osobě plně invalidní v důsledku poklesu schopnosti výdělečné činnosti nejméně o 66 % může krajská pobočka Úřadu práce 
přiznat podporu při rekvalifikaci, ačkoli na ni mají primárně nárok pouze uchazeči o zaměstnání. 
59 Pracovní rehabilitace je souvislá činnost zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním 
postižením. Zahrnuje zejména poradenskou činnost zaměřenou na volbu povolání, volbu zaměstnání nebo jiné výdělečné 
činnosti, teoretickou a praktickou přípravu pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, zprostředkování, udržení a změnu 
zaměstnání, změnu povolání a vytváření vhodných podmínek pro výkon zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti (§ 69 odst. 2 
a 3). 
60 Kromě těch schopných výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek. 
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5.2.4 Příspěvky na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením  

Příslib finanční podpory na zřízení chráněného místa se v novodobé české legislativě objevil hned 

z kraje 90. let. Zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti odkazoval v § 22 odst. 2 na vyhlášku č. 149/1988 

Sb., podle níž mohly národní výbory chráněným dílnám poskytnout příspěvek zpravidla ve výši 50 % 

prokázaných nákladů na jedno místo pro osobu se změněnou pracovní schopností (§ 118).  

Právní předpisy týkající se podpory zaměstnavatelů lidí s handicapem však byly značně 

roztříštěné. Od roku 1993 až do roku 2000 byly tyto subjekty podporovány formou dotací ze státního 

rozpočtu prostřednictvím Ministerstva financí. Od roku 2001 byly finanční prostředky vyčleněné na tyto 

příspěvky převedeny do rozpočtové kapitoly Ministerstva práce a sociální věcí a tyto nenárokové 

dotace se poskytovali na základě příkazu ministra (PSP 2004).  

Do roku 2010 byly ovšem všechny příspěvky nenárokové. Až v roce 2002 byl nabytím účinnosti 

novely zákona o zaměstnanosti (zákon č. 474/2001 Sb.) zaveden nárokový příspěvek pro 

zaměstnavatele zaměstnávající více než 50 % zaměstnanců se změněnou pracovní schopností. 

Poskytoval se ve výši 0,35násobku průměrné mzdy v národním hospodářství zjištěné za každého 

zaměstnaného občana se změněnou pracovní schopností (§24a). Nároková forma dotace se do 

legislativy dostala opět během připomínkového řízení k novele zákona. Poslankyně Páralová v rozpravě 

odůvodnila zakotvení nároku do legislativy potřebou podporovat chráněný trh práce, který byl podle ní 

v tehdejší situaci oproti otevřenému trhu znevýhodněn (PSP 2001b). Podle novely zákona bylo účelem 

příspěvku: 

„částečně kompenzovat [zaměstnavatelům z chráněného trhu] zvýšené náklady související se zaměstnáváním občanů 

se změněnou pracovní schopností […], které spočívají zejména v nezbytných organizačních, technických a personálních 

opatřeních a v přizpůsobení pracoviště, organizace výroby a podnikatelské činnosti, jimiž jsou zmírňovány důsledky 

vyšší nemocnosti61 a nižšího zbytkového pracovního potenciálu těchto zaměstnanců“ (§ 24a odst. 2 zákona č. 

474/2001 Sb.). 

Ucelený systém podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením přinesl až nový zákon č. 

435/2004 Sb., o zaměstnanosti. (Celou soustavu příspěvků představuje tabulka 3.) Nově přijatá 

legislativa podporovala zejména zaměstnavatele zaměstnávající větší počet lidí s handicapem 

(Komendová 2008) – především zaměstnavatele zaměstnávající více než 50 % osob se zdravotním 

postižením. Ti měli ze zákona nárok na měsíční příspěvek na každého zaměstnance s handicapem (§ 78 

odst. 1). Pokud zaměstnavatel zaměstnával více než 60 % osob s postižením, mělo jeho pracoviště 

statut chráněné dílny a náleželo mu navíc právo na finanční podporu při vytváření pracovních míst (§ 

76 odst. 1). Zbylé příspěvky nárokové nebyly. 

Nejvíce podporované chráněné dílny, které tedy měly nárok jak na příspěvek na vytvoření, tak na 

měsíční příspěvek na podporu zaměstnávání, byly konstruovány jako zpravidla nekonkurenceschopné 

subjekty. Jak už předchozí zákon o zaměstnanosti, měly v nich pracovat hlavně osoby s těžším 
                                                             

61 Je velmi zajímavé, že například projekt Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením (FDV 2016) Fondu dalšího 
vzdělávání, příspěvkové organizace Ministerstva práce a sociálních věcí pojímal vyšší nemocnost lidí s handicapem coby jeden 
z mýtů o zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Pomocí školení pro personalisty a managery se snažil tento rozšířený 
mýtus vyvracet, přestože šlo o konstrukci, která byla v letech 2002 až 2004 zcela explicitně obsažena v legislativě. 
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postižením, u kterých legislativa nepředpokládala větší možnost uplatnění na otevřeném trhu práce. 

Alokace podpory těmto subjektům byla tudíž zdůvodňována jejich sociální potřebností: 

„Cílem chráněných pracovních dílen je zařazování do pracovního procesu zejména těch fyzických osob, které nelze 

umístit na trhu práce, tj. osob s těžším zdravotním postižením. […] Tyto dílny ve své většině nebývají ziskové a je 

společensky potřebné podporovat jejich činnost i tehdy, jestliže jsou ztrátové“ (PSP 2004: 106). 

Tabulka 3 Poskytování podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením – stav k 1. říjnu 2004 

Úřad práce  
poskytuje/může poskytnout: Příspěvek na vytvoření 

Příspěvek na částečnou 
úhradu provozních 

nákladů 

Příspěvek na podporu 
zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením 

Na chráněné  
pracovní místo, 

tj. pracovní místo vytvořené 
zaměstnavatelem pro osobu se 

zdravotním postižením na základě 
písemné dohody s úřadem práce 

Může poskytnout: 
výše příspěvku na jedno 

chráněné pracovní místo může 
činit maximálně osminásobek 
průměrné mzdy v národním 

hospodářství, jde-li o osobu se 
zdravotním postižením, a 

maximálně dvanáctinásobek, 
jde-li o osobu s těžším 

zdravotním postižením62 

Může poskytnout: 
roční výše příspěvku může činit 

maximálně trojnásobek 
průměrné mzdy v národním 

hospodářství 

 
Na chráněnou dílnu, 

tj. pracoviště zaměstnavatele, 
vymezené na základě dohody s 

úřadem práce a přizpůsobené pro 
zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením, ve kterém je 
zaměstnáno nejméně 60 % 
zaměstnanců se zdravotním 

postižením 

Poskytuje: 
výše příspěvku na jedno 

pracovní místo v chráněné dílně 
činí maximálně osminásobek 
průměrné mzdy v národním 

hospodářství, jde-li o osobu se 
zdravotním postižením, a 

maximálně dvanáctinásobek, 
jde-li o osobu s těžším 

zdravotním postižením62 

Může poskytnout: 
roční výše příspěvku může činit 

maximálně čtyřnásobek 
průměrné mzdy v národním 

hospodářství, jde-li o osobu se 
zdravotním postižením, a 

šestinásobku, jde-li o osobu s 
těžším zdravotním postižením 

Zaměstnavateli 
zaměstnávajícímu více než 

50% osob se zdravotním 
postižením 

  

Poskytuje: 
měsíční výše příspěvku činí 

0,33násobek průměrné mzdy v 
národním hospodářství, jde-li o 

osobu se zdravotním 
postižením, a 0,66násobek, jde-
li o osobu s těžším zdravotním 

postižením 
Zdroj: autorka na základě § 75 až 78 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 

Podoba jednotlivých příspěvků včetně jejich výše byla od nabytí účinnosti zákona o zaměstnanosti 

relativně často pozměňována. Největšími změnami prošel příspěvek na podporu zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením, který byl zákonem č. 261/2007 Sb. navázán na výši mzdových nákladů na 

daného zaměstnance. S maximální výší příspěvku bylo přitom několikrát pohybováno, právní úpravy se 

také lišily podle toho, zda určovaly jednotné maximum anebo rozdílné podle toho, šlo-li o zaměstnance 

se zdravotním postižením či o zaměstnance s těžším zdravotním postižením.63 Změny se obvykle 

                                                             
62 Pokud zaměstnavatel vytváří 10 a více chráněných pracovních míst nebo 10 a více pracovních míst v chráněné dílně může 
činit/činí výše příspěvku maximálně desetinásobek průměrné mzdy v národním hospodářství, jde-li o osobu se zdravotním 
postižením, a maximálně čtrnáctinásobek, jde-li o osobu s těžším zdravotním postižením. 
63 Podle zákona č. 261/2007 Sb. činila maximální měsíční výše příspěvku na podporu zaměstnávání 6 500 Kč za zaměstnanou 
osobu se zdravotním postižením a 9 000 Kč za zaměstnanou osobu s těžším zdravotním postižením. Zákon č. 382/2008 Sb. 
zaměřoval příspěvek jen na osoby s těžším zdravotním postižením. Podle něj činila maximální měsíční výše příspěvku 2 700 Kč 
za osobu s těžším zdravotním postižením s výjimkou té, která je schopna soustavné výdělečné činnosti jen za zcela 
mimořádných podmínek, a 8 000 Kč za osobu s těžším zdravotním postižením, která je schopna soustavné výdělečné činnosti 
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prováděly ve snaze omezit takzvané účelové zaměstnávání osob s těžším zdravotním postižením.64 

V souvislosti s výše uvedenou konstrukcí nekonkurenceschopnosti chráněných dílen lze zmínit, že 

poslanec Škromach během projednávání jedné z úprav příspěvku na zaměstnávání (v rámci pozdějšího 

zákona č. 382/2008 Sb.) podotkl, že 

„problém zaměstnávání lidí těžce zdravotně postižených by měl býti spíše otázkou rehabilitace než otázkou nějaké 

podnikatelské činnosti“ (PSP 2008a). 

Větší reformu systému příspěvků na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením přinesla až 

novela zákona o zaměstnanosti z roku 2011 (zákon č. 367/2011 Sb.). Ve snaze zjednodušit právní 

úpravu a snížit administrativní zátěž na straně zaměstnavatelů (PSP 2011b) byl úplně zrušen institut 

chráněné dílny a veškerá další podpora byla navázána výhradně na chráněná pracovní místa. Jakkoli 

bylo zrušení chráněných dílen zdůvodňované především zeštíhlením byrokracie, lze se na něj podívat i 

z pohledu sociálních konstrukcí. Slovo dílna totiž pravděpodobně neevokuje příliš kvalifikovanou práci, 

institut chráněných dílen tedy nejspíš neanticipoval subjekt s 60 % zaměstnanci s handicapem, který se 

zabývá například správou SQL databází. V právní úpravě byl ve smyslu chráněného trhu práce 

ponechán pojem zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 50% osob se zdravotním postižením, který 

o kvalifikaci jeho zaměstnanců nic neříká. 

Novela z roku 2011 také vzhledem k pravidlům poskytování veřejné podpory stanovila, že se 

příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením napříště už neposkytuje v plné výši 

skutečně vynaložených nákladů, ale maximálně do výše 75 % těchto nákladů, ne však více než 8 000 Kč 

(§ 78 odst. 1 a 2). Právní úprava zakládala nárok na příspěvek při zřízení chráněného pracovního místa65 

a na příspěvek na podporu zaměstnávání. Na příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů nárok 

dále nevznikal, jeho výše však byla nově stanovena jeho maximální výše (§ 76 odst. 2, dále viz tabulka 

4). Tato struktura příspěvků platí vyjma jedné změny až do současnosti. 

Vládní koalice, která sněmovně zákon č. 367/2011 Sb. předkládala, pojímala změnu systému 

příspěvků jako snahu o efektivnější a cílenější podporu zaměstnávání lidí s handicapem (PSP 2011b), 

která je podporována Národní radou osob se zdravotním postižením i Asociací zaměstnavatelů 

zdravotně postižených (PSP 2011a).66 Poslankyně Kohoutová67 dokonce během projednávání tohoto 

předpisu zmiňovala potřebu podpory vstupu lidí s postižením na běžný trh práce. Pracovní aktivitu – 

včetně pracovní aktivity jedinců s postižením – pojímala jako žádoucí atribut slušného občana: 

                                                                                                                                                                                                  
jen za zcela mimořádných podmínek. Toto ustanovení ovšem platilo jenom půl roku. Brzy ho nahradil zákon č. 479/2008 Sb., 
který maximální výši příspěvku stanovoval na 8 000 Kč za jakoukoli zaměstnanou osobu se zdravotním postižením. 
64 Zaměstnavatelé tyto osoby zaměstnávali, aniž by jim přidělovaly reálnou práci. Velkou část z finanční dotace si navíc 
zaměstnavatelé nezřídka nechávali pro sebe pomocí uzavírání dohod o srážkách ze mzdy apod.  
65 Co se týče tohoto typu příspěvku, právní nárok na něj jak při vytváření chráněného pracovního místa, tak při vytváření 
pracovního místa v chráněné dílně zakotvil už zákon č. 382/2008 Sb. Zákon č. 367/2011 Sb. obě dotace pouze sloučil do jedné 
tak, aby ji mohli využívat všichni zaměstnavatelé lidí s handicapem bez ohledu na to, kolik procent těchto zaměstnanců 
zaměstnávají. 
66 Skutečná vyjádření těchto organizací nelze dohledat. 
67 Zakladatelka Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Její názory byly ve sněmovně více 
méně ojedinělé. 



54 
 

„… potřebujeme více vzdělávat […] zaměstnance z řad osob se zdravotním postižením o tom, že mohou pracovat, 

dokonce mají pracovat. Máme všechny sociálně slabé skupiny učit, že pracovat a nebýt závislý na společnosti je 

vlastně slušností“ (tamtéž). 

I přes tuto novelu a občasné zmínky o nutnosti posilovat začleňování lidí s handicapem na otevřeném 

trhu práce systém příspěvků dále podporoval spíše subjekty zaměstnávající větší počet osob se 

zdravotním postižením. Maximální výše příspěvku na zřízení chráněného pracovního místa byla sice pro 

chráněný i otevřený trh68 stejná, chráněný trh však zpravidla obdržel větší objem finančních prostředků 

formou měsíčního příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Subjekty 

z otevřeného trhu mohly žádat pouze o příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů, jehož roční 

výše byla poloviční oproti součtu měsíčních příspěvků na podporu zaměstnávání za rok.69  

Ačkoli to metodologicky nezapadá do extrakce sociálních konstrukci z legislativních dokumentů, 

lze v této souvislosti odkázat na graf 5 popisující vývoj výdajů na tyto příspěvky. Zatímco se výdaje na 

příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením od roku 2001 do roku 2014 zvýšily 

11 krát, výdaje na zbylé dva příspěvky zůstávají přibližně stejné. Stát tedy zřetelně více finančně 

podporuje chráněný trh před otevřeným. 

Graf 5 Roční výdaje na příspěvky [v tis. Kč] 

 
Zdroj: MPSV 2016b 

K poslednímu vývoji v této oblasti je třeba ještě zmínit, že vyšla ve sbírce zákonů zatím poslední novela 

zákona o zaměstnanosti (zákon č. 88/2016 Sb.), která ještě zvýšila maximální výši příspěvku na podporu 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením na 8 800 Kč měsíčně. Jelikož výše příspěvku na úhradu 

provozních nákladů zůstala stejná, rozdíl částek, které mohou čerpat subjekty na chráněném a 

otevřeném trhu, se ještě zvýšil.70 Navýšení částky bylo výsledkem tlaku Národní rady (NRZP 2015a) a 

zaměstnavatelů osob se zdravotním postižením (AZZP 2015), kteří požadovali kompenzaci zvýšení 

minimální mzdy u příjemců invalidních důchodů (NRZP 2015b, viz kapitola 5.2.1). Legislativa zde 

                                                             
68 Hranicí chráněného a otevřeného trh práce je zde myšlen limit 50 % zaměstnaných osob se zdravotním postižením. 
69 Pokud uvažujeme maximální výše obou příspěvků. 
70 Roční součet maximální výše příspěvků na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením nyní dosahuje 2,2násobku 
maximální výše příspěvku na částečnou úhradu provozních nákladů. 
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s ohledem na svůj historický vývoj předpokládá, že chráněný trh práce zaměstnává jedince s větším 

poklesem pracovní schopnosti a tudíž potřebuje větší finanční náhrady než trh otevřený, na kterém se 

mají uplatňovat lidé s lehčími druhy postižení. Otevřený trh tedy nepotřebuje tak vysokou kompenzaci 

poklesu pracovních schopností toho segmentu své pracovní síly, která má určitý handicap. 

Tabulka 4 Poskytování podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením – současný stav 

Úřad práce  
poskytuje/může poskytnout: Příspěvek na zřízení 

Příspěvek na částečnou 
úhradu provozních 

nákladů 

Příspěvek na podporu 
zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením 

na chráněném 
pracovním místě 

Na chráněné  
pracovní místo, 

tj. pracovní místo zřízené 
zaměstnavatelem pro osobu se 

zdravotním postižením na základě 
písemné dohody s Úřadem práce 

Poskytuje: 
výše příspěvku na jedno 

chráněné pracovní místo činí 
maximálně osminásobek 

průměrné mzdy v národním 
hospodářství, jde-li o osobu se 

zdravotním postižením, a 
maximálně dvanáctinásobek, 

jde-li o osobu s těžším 
zdravotním postižením71 

Může poskytnout: 
roční výše příspěvku může činit 

maximálně 48 000 Kč 
 

Zaměstnavateli 
zaměstnávajícímu více než 

50% osob se zdravotním 
postižením na chráněných 

pracovních místech 

  

Poskytuje: 
měsíční výše příspěvku činí 75 % 

skutečně vynaložených 
mzdových nákladů na 

zaměstnance se zdravotním 
postižením, nejvýše však 

8 800 Kč72 
Zdroj: autorka na základě § 75 až 78 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění zákona č. 88/2016 Sb. 

 

5.2.4.1 Vývoj sociálních konstrukcí v legislativě  

Předně je třeba považovat sociální konstrukce obsažené ve výše popsané hmatatelné části designu 

politiky za spíše stabilní. Osoby se zdravotním postižením jsou stále konstruovány jako hodné velkého 

objemu podpory na trhu práce v důsledku svého nepříznivého zdravotního stavu, který omezuje jejich 

pracovní výkonnost. Pokud byla v nedávné minulosti zaváděna omezující opatření v zájmu odstranění 

negativních jevů a dosahování efektivity, zátěž směřovala primárně na stranu zaměstnavatelů. Všechny 

čtyři sledované nástroje byly v legislativě rámcově obsaženy už od 90. let, pouze se zpřesňovala či 

drobněji upravovala jejich podoba a nastavení. Nešlo ovšem o zásadní změny, které by nastavení 

politiky zaměstnanosti vůči osobám se zdravotním postižením výrazněji proměnily. Příslib signifikantní 

změny z hlediska sociálních konstrukcí lze spatřovat v proklamovaném sjednocení minimální mzdy 

v roce 2017. Pokud bude tento případ nerovného občanství odstraněn, bude to znamenat překonání 

konstrukce zaměstnanců s handicapem coby druhořadé pracovní síly, která má kvůli sníženým 

                                                             
71 Neposkytuje se na zaměstnance, který je osobou zdravotně znevýhodněnou. Pokud zaměstnavatel vytváří 10 a více 
chráněných pracovních míst činí výše příspěvku maximálně desetinásobek průměrné mzdy v národním hospodářství, jde-li o 
osobu se zdravotním postižením, a maximálně čtrnáctinásobek, jde-li o osobu s těžším zdravotním postižením. 
72 Pro zaměstnance, který je osobou zdravotně znevýhodněnou, činí maximální výše příspěvku 5 000 Kč. 
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pracovním schopnostem nárok pouze na sníženou mzdu. Vzhledem k nezdařeným pokusům nižší sazbu 

minimální mzdy zrušit, není vůbec jisté, zda se dodržení slibu podaří. 

Nedá se ale říci, že se konstrukce v designu politiky neměnily vůbec. Zajímavým momentem bylo 

zavedení sankčního prvku povinného podílu v roce 2000. Přestože se bezpochyby mělo jednat o 

opatření, jehož účelem je zvýšit zaměstnanost lidí s postižením, konstruuje zaměstnance s handicapem 

jako jistou zátěž pro zaměstnavatele, jejíž alternativou je vedle nákupu zboží a služeb pouze jakási 

pokuta do státního rozpočtu. Výše této pokuty se dokonce několikrát zvýšila. Ačkoli měl chráněný trh 

práce zřejmě vždy nárok na větší finanční podporu něž chráněný trh, výdaje na příspěvky pro tento 

segment pracovního trhu od roku 2001 razantně stoupají. Tímto design politiky zaměstnanosti výrazně 

podporuje růst chráněného trhu a tím zaměstnávání osob s postižením na něm. Design tedy skrytě 

předpokládá, že by lidé s handicapem měli pracovat na chráněném trhu práce. Je však nutné zdůraznit, 

že se nejedná o změnu v legislativě. Ekonomické subjekty si spíše začaly výhodnost statutu 

zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 50 % osob se zdravotním postižením více uvědomovat a těžit 

z něho. 

Bez ohledu na tyto změny jsou stále osoby v I. a II. stupni invalidity (respektive v předešlé 

částečné invaliditě) považovány za schopné práce – na rozdíl od osob ve III. stupni (předešlé plné 

invaliditě), u nichž se pracovní činnost většinou nepředpokládá. Naopak je u většiny z nich pokládána 

vzhledem k riziku zhoršení zdravotního stavu za nežádoucí. Systém posuzování invalidity tedy za 

jedince přebírá zodpovědnost ve smyslu rozhodnutí, zda má pracovat či nikoli. 

Předpokládá se, že ve III. stupni jsou schopny participace na trhu práce pouze osoby uznané 

schopnými práce za zcela mimořádných podmínek. Tyto zcela mimořádné podmínky v konstrukci 

patrně představuje speciálně upravené prostředí chráněného trhu práce, na jejž se mají soustřeďovat 

osoby v nejvyšším stupni invalidity. Práce těchto osob je ovšem pojímána jako málo 

konkurenceschopná, jelikož je chráněnému trhu přiznávána velká kompenzace výrazného poklesu 

pracovních schopností jeho zaměstnanců. Vzhledem k tomu, že jsou tyto osoby započítávány do 

povinného podílu třikrát, předpokládá se, že jejich zaměstnání představuje pro zaměstnavatele větší 

zátěž. 

Je mírně ironické, že na chráněný trh práce míří obrovský objem podpory, ačkoli se předpokládá, 

že na něm mají být zaměstnány především osoby, jejichž participace na trhu práce se kvůli riziku 

zhoršení jejich zdravotního stavu ve většině případů nepovažuje za žádoucí. Tím design politiky velmi 

pravděpodobně skrytě naznačuje, že na chráněném trhu práce mají pracovat i lidé v nižších stupních 

invalidity, popřípadě osoby zdravotně znevýhodněné. A tím je ve shodě s teorií stigmatizace odsouvá 

do speciálního, tedy segregovaného prostředí, dál od většinové populace. 

5.3 Sociální konstrukce ve strategických dokumentech 

Legislativní dokumenty nejsou jediným typem veřejně politických dokumentů, z nichž je možné 

extrahovat sociální konstrukce. Dalším zdrojem konstrukcí mohou být strategické dokumenty, které 
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specifikují cíle veřejné politiky vůči osobám se zdravotním postižením. Právě jejich analýze se věnuje 

tato kapitola. V prvé řadě v nich sleduje definici zdravotního postižení podle toho, zda vychází 

z medicínského či sociálního modelu handicapu. Dále zachycuje hlavní cíl v oblasti zaměstnávání, roli 

chráněného trhu práce a druh pracovního trhu, na němž je zaměstnávání upřednostňováno. Sledované 

aspekty pak srovnává s designem politiky obsaženým v legislativě. 

Během posledních dvaceti pěti let bylo schváleno vládou České republiky sedm strategických 

dokumentů, které se věnují problematice osob se zdravotním postižením. Jedná se o šest národních 

plánů a jednu střednědobou koncepci (viz tabulka 5). Většinou se vztahovaly na čtyři až pět let, přičemž 

dva z nich žádné přesné časové rozpětí nevymezovaly. Vzhledem k nízkému počtu dokumentů není 

možné považovat analýzu sledovaných prvků za detailní rozbor obsažených konstrukcí. Obsah i 

struktura dokumentů se měnily, pojetí dokumentů bylo někdy více technicistní, někdy více ideové. 

V některých nebylo možné sledované prvky zachytit. 

Tabulka 5 Přehled koncepčních dokumentů v oblasti politiky vůči osobám se zdravotním postižením 

dokument  na období schválen citace 
Národní plán pomoci zdravotně postiženým 
občanům 

1992 – 1994 
dne 29. 6. 1992 

usnesením vlády č. 466 
Vládní výbor 

… 1992 
Národní plán opatření pro snížení negativních 
důsledků zdravotního postižení 

 
dne 8. 9. 1993 

usnesením vlády č. 493 
Vládní výbor 

… 1993 
Národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany 
se zdravotním postižením 

 
dne 14. 4. 1998 

usnesením vlády č. 256 
Vládní výbor 

… 1998 
Střednědobá koncepce státní politiky vůči 
občanům se zdravotním postižením 

2004 – 2009 
dne 16. 6. 2004 

usnesením vlády č. 605 
Vládní výbor 

… 2004 
Národní plán podpory a integrace občanů 
se zdravotním postižením 

2006 – 2009 
dne 17. 8. 2005 

usnesením vlády č. 1004 
Vládní výbor 

… 2005 
Národní plán vytváření rovných příležitostí pro 
osoby se zdravotním postižením 

2010 – 2014 
dne 29. 3. 2010 

usnesením vlády č. 253 
Vládní výbor 

… 2010 
Národní plán podpory rovných příležitostí pro 
osoby se zdravotním postižením 

2015 – 2020 
dne 25. 5. 2015 

usnesením vlády č. 385 
Vládní výbor 

… 2015 
Zdroj: autorka 

Protože strategické dokumenty mají sice poskytovat orientaci a inspiraci při tvorbě a implementaci 

legislativy (Veselý, Nekola 2007), ale nemají žádnou závaznost, věnuje jim tato práce méně prostoru 

než dokumentům legislativním. Kapitola si spíše klade za cíl v hrubých rysech nastínit, jak je v těchto 

dokumentech vymezeno postižení, respektive jaké cíle jsou pro oblast zaměstnanosti deklarovány, a 

provést srovnání s praxí. Je třeba zdůraznit, že skutečná politika s těmito cíli nemusí mít nic 

společného. Deklarované cíle mohou být pouze formálně žádoucí, nikoli reálně prosazované. 

V souvislosti s potenciálně formální povahou cílů je dále nezbytné upozornit na vliv Organizace 

spojených národů coby globální instituce, která dlouhodobě monitoruje situaci osob s postižením 

v jednotlivých státech, přesněji dvou jejích dokumentů. Národní plány z roku 1998 a 2005 explicitně 

čerpaly ze Standardizovaných pravidel pro vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 

(OSN nedatováno). Šlo o mezinárodní koncepci v oblasti zajišťování rovných práv lidí s handicapem, jíž 

schválilo Valné shromáždění 28. října 1993. Druhým vlivným dokumentem se pak stala Úmluva 
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Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením (mezinárodní smlouva č. 

10/2010 Sb.), která byla přijata Valným shromážděním 13. prosince 2006 a která už velmi detailně 

upravuje občanská, politická, hospodářská, sociální a kulturní práva této skupiny. Na rozdíl od 

Standardizovaných pravidel se jedná o dokument mezinárodního práva s právní vynutitelností, jenž v 

České republice vstoupil v platnost 28. října 2009. Ze struktury Úmluvy vycházely Národní plány z roku 

2010 a 2015, přičemž specifikovaly plnění jejích jednotlivých článků. 

Vhledem k vlivu Organizace spojených národů na analyzované dokumenty lze tedy předpokládat, 

že částečně obsahují cíle – a v rámci nich i sociální konstrukce – přejaté z mezinárodního prostředí. 

Zjistit, zda jsou tyto cíle pouze formální nebo zda opravdu mají vliv na designy politik na národní úrovni, 

však není úkolem tohoto textu. Zanalyzovat, do jaké míry a jakými dalšími způsoby pronikají v cílech 

obsažené sociální konstrukce mezinárodních a nadnárodních organizací do národních designů, by bylo 

na samostatnou závěrečnou práci. 

5.3.1 Vymezení zdravotního postižení 

První Národní plán (Vládní výbor … 1992) byl zejména snahou nově vytyčit směr veřejné politiky vůči 

lidem s handicapem v transformačním období po pádu totalitního režimu. Zdravotní postižení sám 

přímo nevymezoval. Místo toho představoval škálu možných definic – od těch platných v tehdejší 

legislativě po definici Světové zdravotnické organizace či definici tehdy používanou v norském právním 

řádu. Nutno dodat, že se dokument vyjadřoval spíše ve prospěch těch definic, které zohledňovaly 

společenský aspekt postižení a jeho dopad na život jednotlivce (propagoval zavedení bodovacího 

systému posuzování invalidity, který by zohledňoval skutečné dopady postižení na život jednotlivce).  

Další dva koncepční dokumenty definovaly zdravotní postižení de facto jako nemoc, kterou nelze 

vyléčit. Spojovaly ho především s negativními důsledky na život handicapovaného jednotlivce, přičemž 

tuto souvislost explicitě obsahoval i název druhého Národního plánu (Vládní výbor … 1993). 

„Zdravotním postižením se rozumí, na rozdíl od nemoci, dlouhodobý nebo trvalý stav, který již nelze léčbou zcela 

odstranit. Jeho negativní důsledky však lze zmírnit soustavou promyšlených opatření, na nichž se musí podílet celá 

společnost“ (Vládní výbor … 1993: 3; Vládní výbor … 1998: 2). 

Střednědobá koncepce z roku 2004 žádnou definici zdravotního postižení neobsahovala. Je však 

zajímavé zmínit, že se lišila v obecných charakteristikách, které lidem s postižením připisovala. 

Občané73 se zdravotním postižením podle ní byli „především obyvateli a občany České republiky jako 

všichni ostatní“ (Vládní výbor … 2004: 5). Zdravotní postižení taktéž nutně neimplikovalo negativní 

důsledky, ale pouze mohlo za jistých okolností znamenat znevýhodnění. 

Národní plán schválený v roce 2005 definici explicitně také nezahrnoval. Zdravotní postižení 

pojímal coby velmi speciální sociální událost, která je nesouměřitelná s jinými životními situacemi. 

Nicméně v přístupu k samotnému fenoménu v něm bylo možné vysledovat směsici medicínského a 

sociálního modelu. Lidé s postižením musí podle něj překonávat 

                                                             
73 Odkazuje zřejmě na termín občan se změněnou pracovní schopností. 
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 „překážky a omezení, které částečně vyplývají z existence daného postižení, částečně jsou dány handicapy – 

omezeními, které jim v průběhu svého vývoje postavila do cesty organizace lidské společnosti“ (Vládní výbor … 

2005: 5). 

Národní plán z roku 2010 se vrátil k definici zdravotního postižení coby nemoci, kterou nelze vyléčit. 

Stejně jako plány z let 1993 a 1998 hovořil o roli veřejné politiky, která může „nepříznivé důsledky a 

dopady vyplývající z existence zdravotního postižení […] do určité míry eliminovat propracovaným 

systémem opatření“ (Vládní výbor … 2010: 3). Pokud tedy není možné nepříznivý zdravotní stav vyléčit 

medicínsky, má jeho negativní následky alespoň zmírňovat veřejná politika. 

Poslední Národní plán z roku 2015 se definici zdravotního postižení věnoval ze široka. V prvé 

řadě ho rámcově vymezoval jako jistý druh „omezení oproti ostatním členům společnosti vlivem 

zdravotního stavu a také vlivem nedostatků ve společenském prostředí“ (Vládní výbor … 2015: 6). 

Ačkoli zde zjevně šlo opět o kombinaci medicínského a sociálního pohledu, je třeba říci, že se vliv 

sociálního modelu v tomto dokumentu projevoval nejvíce (text dokonce obsahoval zmínku o handicapu 

coby společenském konstruktu). V plánu bylo nicméně zdůrazňováno, že existuje celá řada definic 

lišících se podle toho, za jakým účelem jsou konstruovány. Proto se otevřeně přihlásil k na sociálním 

modelu založeném vymezení zdravotního postižení podle článku 1 Úmluvy (viz kapitola 2.1). Podobně 

jako předchozí plán i tento postuloval, že negativní dopady postižení, lze částečně eliminovat veřejně 

politickými opatřeními.  

Tabulka 6 Definice zdravotního postižení ve strategických dokumentech 

definice zdravotního postižení 
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kombinace obou modelů   •   
sociálního modelu     • 

Zdroj: autorka 

Ačkoli právní předpisy vymezují zdravotní postižení jednoznačně medicínsky, ve sledovaných 

strategických dokumentech jsou jeho definice z hlediska upřednostňovaného modelu nejednotné (viz 

tabulka 6). Tři dokumenty (Vládní výbor … 1993, 1998 a 2010) pojímají postižení skrze optiku 

medicínského modelu jakožto (nepříznivý) zdravotní stav, který nelze vyléčit. Ve čtvrtém Národním 

plánu (Vládní výbor … 2005 lze vysledovat mix těchto přístupů a poslední dokument (Vládní výbor … 

2015) se pak přiklonil k mezinárodně prosazovanému sociálnímu modelu (který už ovšem zmiňoval 

dokument první). Dva dokumenty neobsahovaly ani implicitní definici. Z tohoto velmi úzkého pohledu 

není možné považovat vymezení zdravotního postižení za příliš ustálené. Jestli se v dalších letech 

potvrdí mezinárodně prosazovaný posun od medicínského modelu k tomu sociálnímu a jestli tento 

posun někdy ovlivní legislativu, pochopitelně nelze predikovat. 
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5.3.2 Cíle pro oblast zaměstnanosti 

Co se týče cílů, které strategie měly pro oblast zaměstnanosti, dokumenty zpravidla rámcově usilovaly 

o dosažení či zvýšení participace lidí s handicapem na trhu práce, což souhlasí s objemem podpory, 

která je jim poskytována. Jednotlivé formulace se však liší (viz tabulka 7 se zachycením klíčových frází 

v dokumentech). Hned první Národní plán a plán na léta 2006 – 2009 prosazovaly naplnění pracovního 

potenciálu osob s postižením (Vládní výbor … 1992, 2005). Předně tedy uznávaly, že tato skupina 

disponuje uplatnitelnými kompetencemi. Tři dokumenty (Vládní výbor … 1998, 2004 a 2015) uváděly 

jako hlavní cíl podporu zaměstnanosti osob se zdravotním postižením. Předposlední Národní plán 

v této souvislosti hovořil o začleňování na trh práce, jako by snad chtěl zdůraznit sociálně rehabilitační 

aspekt zaměstnávání této skupiny (Vládní výbor … 2010). Vzhledem k výše zmíněnému vývoji 

legislativních opatření je zajímavé vypíchnout, že se do cílů posledních dvou plánů (Vládní výbor … 

2010, 2015) dostalo téma efektivity,74 což odpovídá snahám zpřísnit pravidla pro poskytování dotací 

apod. Oblast zaměstnanosti osob se zdravotním postižením je zde skrytě představovaná jako 

neefektivní, tudíž neúčelně nákladná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
74 Přestože samu efektivitu lze za cíl považovat jen obtížně. 
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Tabulka 7 Cíle a priority ve strategických dokumentech 

dokument 
hlavní cíl pro oblast 

zaměstnanosti 

priority z hlediska 
otevřeného a chráněného 

trhu práce 

role chráněného trhu 
práce 

Vládní výbor … 
1992 

umožnit občanům se zdravotním 
postižením, aby prakticky 

přispívali společnosti v 
maximálním rozsahu, jaký jim 

umožňují jejich schopnosti 

uplatnění občanů se 
zdravotním postižením na 
otevřeném trhu práce v co 

nejvyšší míře 

chráněné dílny musí být 
zřizovány pro nejtížeji 
zdravotně postižené 

Vládní výbor … 
1993 

- 

uplatnění občanů se 
zdravotním postižením na 
otevřeném trhu práce v co 

nejvyšší míře 

chráněná práce je určena 
pro občany s nejtěžším 
zdravotním postižením 

Vládní výbor … 
1998 

zajistit zaměstnanost co 
největšího počtu občanů se 

zdravotním postižením 
- 

nejzávažněji zdravotně 
postižení jsou 

zaměstnáváni v 
chráněných dílnách 

Vládní výbor … 
2004 

podpora zaměstnanosti této 
skupiny 

prioritou je zaměstnávání 
občanů se zdravotním 

postižením na otevřeném 
trhu práce 

na chráněný trh práce 
budou zařazováni zejména 

uchazeči s těžším 
zdravotním postižením 

Vládní výbor … 
2005 

více než dosud naplnit pracovní 
potenciál osob se zdravotním 

postižením 
- - 

Vládní výbor … 
2010 

zlepšit situaci začleňování osob se 
zdravotním postižením na trh 

práce a zajistit co nejvyšší míru 
efektivní pomoci 

jednotlivých institucí 

- - 

Vládní výbor … 
2015 

efektivně podporovat 
zaměstnanost osob se zdravotním 

postižením na chráněném i na 
otevřeném trhu práce 

cílem politiky zaměstnanosti 
by mělo být primárně 
zaměstnat osoby se 

zdravotním postižením na 
otevřeném trhu práce mezi 

většinovou společností 

- 

Zdroj: autorka 

Ačkoli se k tomuto tématu nevyjadřovaly všechny strategie, je v nich patrné upřednostňování 

zaměstnávání lidí s postižením na otevřeném trhu práce před zaměstnáváním na tom chráněném. Ve 

strategických dokumentech tedy panuje názor, že by lidé s postižením neměli být segregováni ve 

specializovaných pracovištích, a že by jejich participace na trhu práce měla – pokud je to možné – 

probíhat u běžných zaměstnavatelů mezi většinovou společností. Toto je v přímém rozporu 

s legislativou, která minimálně co se týče finanční podpory upřednostňuje chráněný trh. Obzvláště 

v souvislosti s razantním zvyšováním výdajů na příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením lze tento cíl považovat za formální.75 Je však třeba dodat, že podporu chráněného trhu 

strategie nevylučují, naopak ji doporučují. 

                                                             
75 Z tohoto zjištění je patrné, že ačkoli je Vládní výbor pro zdravotně postižené občany pověřen tvorbou Národních plánů a 
koordinací jejich implementace, nemá zdaleka takovou moc, aby realizaci všech cílů skutečně prosadil. 
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 Podobně jako nastavení designu politiky i podle strategických dokumentů (Vládní výbor … 1992, 

1993, 1998 a 2004) je chráněný trh práce primárně určen pro jedince s těžším zdravotním postižením. 

Ti jsou pojímáni jako málo produktivní a neschopni se začlenit do běžného pracovního prostředí. Jak 

uvádí Střednědobá koncepce, „mohou podávat jen snížený pracovní výkon a jen obtížně je lze umístit 

na volných pracovních místech otevřeného trhu práce“ (Vládní výbor … 2004: 39). Nutno podotknout, 

že se v posledních třech Národních plánech tento předpoklad již neobjevuje. Možná jde o změnu 

konstrukce, která opouští koncept osob s těžším postižením coby neschopných práce na běžných 

místech a chráněného trhu coby specializovaných pracovišť vhodných pro tyto osoby. (Je však také 

možné, že jmenované Národní plány tento předpoklad pouze jen nezmínily.) 

Na základě této drobné analýzy strategických dokumentů je možné upozornit na fakt, že 

explicitně normativní složky designu politiky nemusí zcela odpovídat složkám, které se tradičně 

označují jako věcné. Deklarované cíle mohou vycházet z jiných sociálních konstrukcí než reálně 

implementovaná politika. Sociální konstrukce v rámci designu politiky nemusí být zcela monolitické. S 

aspektem vzájemně soutěžících sociálních konstrukcí však teoretický rámec příliš nepočítá (Nicholson-

Crotty, Nicholson-Crotty 2004).  
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6 Situace osob se zdravotním postižením na trhu práce 

Tato kapitola představuje situaci osob se zdravotním postižením na trhu práce. Zkoumá, jak výše 

popsané sociální konstrukce obsažené v designu politiky zaměstnanosti ovlivňují jejích pracovní 

uplatnění. Při této analýze používá makroskopické hledisko statistických dat z reprezentativních 

šetření.  

Osoby se zdravotním postižením bývají jednoznačně řazeny mezi rizikové skupiny (Kotíková 

2003), které jsou dlouhodobě ohroženy marginalizací na trhu práce (Mareš, Sirovátka 2003, Vrbková 

2010). Marginalizaci lze vnímat jako protiklad participace, tedy situaci, kdy se jedinci na trhu práce 

ocitají v pozicích, které jim neumožňují plnou integraci a podstatně redukují jejich šance při výběru 

zaměstnání ve smyslu stability, výše mzdy, osobního růstu a dalších výhod. Jejím výsledkem není pouze 

chudoba a materiální deprivace, ale také omezení příležitostí účastnit se života společnosti (Mareš, 

Sirovátka 2003). V souvislosti s výše nastíněnými úvahami Schneider a Ingram o dopředné vazbě 

designů politik směřujících na závislé či deviantní skupiny (viz kapitola 2.3.2.3) není překvapivé, že 

marginalizace obvykle vede ke ztrátě aktivního občanství (tamtéž).  

Skupina osob se zdravotním postižením dlouhodobě vykazuje ve srovnání s celkovou populací 

vyšší míru nezaměstnanosti, nižší míru zaměstnanosti a vysokou míru ekonomické neaktivity (Vrbková 

2010). Zatímco v populaci České republiky mělo v minulém roce placené zaměstnání 55 % lidí starších 

15 let, mezi osobami s postižením to bylo pouze 17 % (viz graf 6). Tato specifická míra zaměstnanosti 

však nebyla vždy stejná. V roce 1993, kdy poprvé začal Český statistický úřad tyto údaje v rámci 

Výběrové šetření pracovních sil sbírat, činila 34 %. Od té doby soustavně klesala a v roce 2006 spadla 

na historické minimum 15,5 % (ČSÚ 2016a).76  

Graf 6 Vývoj míry zaměstnanosti77 populace ČR a osob se zdravotním postižením [v %] 

 
Zdroj: ČSÚ 2016a, vlastní výpočty 

                                                             
76 V souvislosti s těmito daty Českého statistického úřadu, které čerpají z neveřejných časových řad z Výběrového šetření 
pracovních sil, je třeba poznamenat, že mohou být ovlivněny změnami institutu invalidity v průběhu posledních pětadvaceti 
let. Ale vzhledem k tomu, že nevykazují žádné zjevné skokové změny hodnot, nebude zřejmě tento vliv zásadní. 
77 Podíl počtu zaměstnaných k počtu všech osob starších 15 let. 
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Tento pokles pochopitelně pouze odráží vývoj počtu zaměstnaných osob se zdravotním postižením, 

který se během dvaadvaceti sledovaných let snížil z 205 tisíc na 94 tisíc (viz graf 7). O přesné příčině 

razantního snížení počtu zaměstnaných v letech 1993 až 2001 lze jen spekulovat. Velmi 

pravděpodobně se však jednalo o důsledek transformace české ekonomiky, v rámci níž se dostala do 

popředí taková témata jako produktivita práce či konkurenceschopnost. Zaměstnanci s postižením se 

patrně stali, respektive začali být vnímáni jako neproduktivní pracovní síla, která nemůže v tržní 

ekonomice obstát. Je nicméně velmi zajímavé, že se pokles počtu zaměstnaných se zdravotním 

postižením odrazil na počtu nezaměstnaných z této skupiny jen málo. Zatímco počet zaměstnaných 

mezi lety 1993 a 2001 klesl podle šetření ČSÚ (2016a) o 95 tisíc osob, počet nezaměstnaných se zvýšil 

pouze o 16 tisíc osob. Skoro 80 tisíc lidí se tak v těchto letech muselo přesunout do ekonomické 

neaktivity. Vzhledem k vysokému průměrnému věku této skupiny se lze domnívat, že mnoho z těchto 

zaměstnanců dosáhlo postupem času důchodového věku či odešlo do předčasného důchodu.  Jistá část 

těchto osob však na hledání dalšího zaměstnání velmi pravděpodobně rezignovala a co se týče příjmu 

spokojila se se zajištěním dávkami. 

Graf 7 Vývoj počtu zaměstnaných a nezaměstnaných se zdravotním postižením [v tis.] 

 
Zdroj: ČSÚ 2016a, vlastní výpočty 

Ve skutečnosti se vývoj specifické míry nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením podobá spíše 

vývoji obecné nezaměstnanosti, než že by zřetelně souvisel se snižujícími se počty zaměstnaných lidí 

s handicapem. Jak je patrné z grafu 8, specifická míra nezaměstnanosti do velké míry koresponduje 

s tou obecnou, pouze je několikanásobně zesílená. Vývoj podílu nezaměstnaných se zdravotním 

postižením na celkovém počtu lidí bez práce se tedy výrazně nemění. Od roku 1993 s určitými výkyvy 

klesla ze 13 % na 8 % (ČSÚ 2016a).  

Zdá se tedy, že na vývoj zaměstnanosti, respektive nezaměstnanosti lidí s handicapem zřejmě má 

– nepočítaje ekonomickou transformaci v 90. letech – výrazně vyšší vliv celkové situace na trhu práce 

než veřejně politická opatření.  O tom, jaký dopad měly jednotlivé změny designů politiky na výše 

uvedené trendy, lze jen vágně spekulovat. Je možné, že posílení vymahatelnosti povinného podílu a 

zavedení sankčního prvku na přelomu milénia (viz kapitola 5.2.2) alespoň zbrzdilo další pokles počtu 
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zaměstnaných s handicapem. Ale možná mohlo mít toto zbrzdění mnoho jiných – potenciálně 

významnějších – příčin.78 

Graf 8 Vývoj míry nezaměstnanosti79 populace ČR a osob se zdravotním postižením [v %] 

 
Zdroj: ČSÚ 2016a, vlastní výpočty 

Počty nezaměstnaných s handicapem podle Výběrového šetření pracovních sil (ČSÚ 2016a) se velmi 

výrazně liší od počtu uchazečů o zaměstnání, kteří jsou osobami se zdravotním postižením (viz graf 9). 

Například v minulém roce bylo na úřadech práce registrováno skoro 60 tisíc lidí se zdravotním 

postižením (MPSV 2016), což byl téměř dvojnásobek počtu nezaměstnaných uváděného Výběrovým 

šetřením (ČSÚ 2016a). V tomto ohledu je velmi důležité připomenout, že údaje o uchazečích mohou 

zahrnovat pouze osoby v I. a II. stupni invalidity, osoby zdravotně znevýhodněné a osoby ve III. stupni 

invalidity, které jsou uznány schopnými výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek. Pokud 

osoby ve III. stupni invalidity nejsou schopné výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek, 

nemohou se stát uchazeči o zaměstnání. (Kolik lidí ve III. stupni tento přídomek skutečně má, není 

zjistitelné, jelikož ho Česká správa sociálního zabezpečení neeviduje.80 Je však důvodné se domnívat, že 

tito jedinci zřejmě mezi těmi, kterým je přiznána invalidita III. stupně, nepředstavují významný.) 

Obrovský rozdíl mezi počtem registrovaných uchazečů o zaměstnání a počtem nezaměstnaných 

se zdravotním postižením dle Výběrového šetření je dán definicí nezaměstnanosti, kterou používá 

Český statistický úřad. Podle jeho metodiky jsou za nezaměstnané považováni lidé, kteří nejsou 

zaměstnáni, kteří jsou nejpozději do 14 dnů schopni nastoupit do zaměstnání a kteří aktivně hledají 

práci (ČSÚ 2016b). Z výše uvedeného je možné usuzovat, že ač bývají registrovány na úřadech práce, 

mnohé osoby s postižením práci reálně nehledají a nejsou k dispozici nastoupit do zaměstnání.81 Tato 

domněnka by se shodovala se závěry Vrbkové (2010), podle jejíž analýzy výsledků šetření Nejistoty na 

                                                             
78 Je třeba zdůraznit, že odhalování dopadů veřejně politických změn na zaměstnanost osob se zdravotním postižením není 
cílem této práce. 
79 Podíl počtu nezaměstnaných k celkovému počtu pracovních sil. 
80 Ověřeno na základě e-mailové komunikace s Českou správou sociálního zabezpečení. 
81 Na úřadech práce jsou osoby v I. a II. stupni invalidity a osoby zdravotně znevýhodněné pravděpodobně kvůli příspěvku 
v nezaměstnanosti a platbě sociálního pojištění. 
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trhu práce82 lze chování osob se zdravotním postižením na trhu práce charakterizovat jako velmi 

pasivní, přestože mnozí z nich deklarují velký zájem pracovat. Podle ní se při hledání zaměstnání často 

spoléhají na pomoc druhých, nevyvíjejí vlastní aktivitu a nevykazují téměř žádný zájem účastnit se 

nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. 

Graf 9 Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání a nezaměstnaných se zdravotním postižením [v tis.] 

 
Zdroj: ČSÚ 2016a, MPSV 2016, vlastní výpočty83 

Podíl počtu uchazečů o zaměstnání a nezaměstnaných se zdravotním postižením zůstává od roku 2005 

v podstatě stejný. Zdá se, že přibližně polovina uchazečů o zaměstnání, která má určitý zdravotní 

handicap, není ochotna si aktivně hledat o zaměstnání ani do něj není schopna v krátké době 

nastoupit. (Tato úvaha stojí pouze na dostupných statistických datech a jejich metodologických 

rozdílech. Jak je to s chováním nezaměstnaných se zdravotním postižením doopravdy, by mohlo být 

tématem dalších analýz.) 

Bezpochyby je však možné tvrdit, že osoby se zdravotním postižením rozhodně nejsou 

nejaktivnější skupinou na trhu práce. Jejich pasivitu je případné spojovat s dlouhodobou 

nezaměstnaností, které v této populaci lidí obzvláště vysoká (Mareš, Sirovátka 2003). V roce 2010 

úřady práce vedly v evidenci déle než jeden rok 28 % uchazečů o zaměstnání, kteří neměli zdravotní 

postižení, avšak o 27 p. b. více uchazečů, kteří ho měli (VÚPSV 2011b). 

V roce 2011 pracovala u zaměstnanců s více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením asi 

třetina pracujících lidí s handicapem (VÚPSV 2011a). K hlubší analýze vývoje poměru zaměstnanosti 

osob se zdravotním postižením na chráněném a otevřeném trhu práce se nepodařilo získat relevantní 

data. Z Národního plánu z roku 2015 lze pouze vyčíst, že zatímco v roce 2006 pracovalo na chráněném 

trhu asi 19 % pracujících s handicapem, v roce 2010 to bylo již 27 % (Vládní výbor … 2015). Vzhledem 

k objemu finanční podpory směřované tomuto typu zaměstnavatelů není trend přesouvání 

zaměstnanců se zdravotním postižením na chráněný trh příliš překvapující. 

                                                             
82 Výzkum realizoval v letech 2008 až 2009 Institut pro výzkum reprodukce a integrace společnosti Masarykovy univerzity 
v Brně. 
83 V případě počtu uchazečů o zaměstnání se zdravotním postižením jde o roční průměry vypočítané na základě dat z MPSV 
(2016). 
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Co se týče zaměstnanosti lidí s handicapem podle stupňů invalidity, nejčastěji pracují osoby v I. 

stupni. Z této skupiny v roce 2011 pracovalo téměř 55 % lidí. Byli následováni osobami se zdravotním 

znevýhodněním (z nichž mělo placenou práci 49 % lidí) a osobami ve II. stupni invalidity (36 %). Z lidí ve 

III. stupni invalidity mělo placené zaměstnání pouze něco přes 5 % osob. Práci si z této skupiny, která 

má představovat osoby s nejzávažnějšími druhy postižení, nehledala ani 2 % lidí. Naopak 93 % těchto 

osob bylo ekonomicky neaktivních, přičemž tři čtvrtiny z nich si vůbec nikdy ani nepokoušely práci 

hledat (VÚPSV 2011a). Obdobným závěrům došel Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, když 

analyzoval výsledky Výběrového šetření pracovních sil z roku 2010 (VÚPSV 2011b). Podle něj v tomto 

roce pracovaly jen 4 % lidí ve v III. stupni invalidity, přes 95 % z nich nebylo ekonomicky aktivních. 

  

Graf 10 Odhad ekonomické aktivity osob se 
zdravotním postižením – absolutní čísla [v tis.] 

 

Graf 11 Odhad ekonomické aktivity osob se 
zdravotním postižením – relativní čísla 

 
Zdroj (oba grafy): VÚPSV 2011, vlastní výpočty 

Jakkoli není záměrem této práce popírat vliv zdravotního postižení na schopnost pracovat, z výše 

uvedených grafů 10 a 11 vyplývá, že míra zaměstnanosti podle stupňů invalidity odpovídá sociálním 

konstrukcím obsaženým v legislativě. III. stupeň invalidity je – jak dokazuje výše provedená analýza 

právních předpisů – konstruován jako stav, kdy není možné (či možná vzhledem k zdravotnímu stavu 

vhodné) pracovat. Naprostá většina lidí v tomto nejvyšším stupni invalidity tedy jednoduše nepracuje, 

dokonce se ani pracovat nepokouší, a to pravděpodobně také v důsledku toho, že i z designu politiky 

obsaženého v legislativě dostávají signály, že na trhu práce participovat nemají. (Podobné signály 

dostávají osoby se zdravotním postižením zřejmě i z jiných oblastí, jako například z médií nebo od 

zaměstnavatelů, ale těmi se tato práce nezabývá.) Tento fakt lze posoudit jako příklad situace, kdy 

dopředná vazba designu politiky determinuje chování cílové skupiny, v tomto případě její chování na 
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trhu práce (viz kapitola 2.3.2.3). Aktuálně nastavená podoba politiky tedy podkopává vlastní účelnost 

tím, že části osob se zdravotním postižením radí, aby raději vůbec nepracovali. 

Každé postižení je svým způsobem unikátní a vyplývají z něho různě závažná omezení. Je 

nepopíratelné, že v rámci skupiny osob se zdravotním postižením existuje jistá část lidí, jejichž 

participace na trhu práce by byla přinejmenším velmi obtížná. Navíc – jak je popsáno výše – zdravotní 

handicap je často spojen s dalšími druhy znevýhodnění v podobě vyššího věku nebo nižšího 

dosaženého vzdělání. Tato znevýhodnění jen posilují vliv postižení na horší uplatnitelnost na trhu 

práce. 

 Práce si netroufá tvrdit, že by součastný způsob posuzování invalidity vůbec nebyl schopen 

odstupňovat závažnost omezení vyplývajících z konkrétního postižení (a z jeho střetu s prostředím). 

Nicméně jak vyplývá z analýzy provedené v rámci dotazníkového šetření Výzkumného ústavu práce a 

sociálních věcí (VÚPSV 2011a), rozdělení osob se zdravotním postižením do stupňů invalidity ne vždy 

přesně odráží míru komplikací plynoucích z handicapu. Vzhledem k tomu, že je systém postaven 

především na posouzení zdravotního stavu a faktické důsledky se do něj promítají pouze málo, funguje 

trojstupňová invalidita do jisté míry jako institucionalizovaná stigmatizace na trhu práce. Medicínský 

pohled na postižení, který v zásadě neuvažuje o vlivu vzdělání, kvalifikace či pravděpodobného 

pracovní prostředí, jakoby určoval, se kterými kategoriemi diagnóz je vhodné pracovat, se kterými už 

méně a se kterými není radno pracovat vůbec. Nejvíce ekonomicky aktivní mají být podle legislativy 

lidé v I. stupni invalidity, následováni osobami v II. stupni a osoby ve III. stupni invalidity ekonomicky 

aktivní být nemají (snad vyjma těch, kteří jsou schopni výdělečné činnosti za zcela mimořádných 

podmínek).84 Z pohledu sociálních konstrukci si lidé ve III. stupni invalidity v důsledku svého těžkého 

zdravotního postižení patrně zaslouží nepracovat a místo příjmu z výdělečné činnosti si zaslouží být 

zajištěni invalidním důchodem. 

V této souvislosti může být zajímavé odkázat na výzkumy stigmatizace lidí s postižením, podle 

nichž jsou osoby bez postižení více ochotny, respektive méně neochotny stýkat se s lidmi s určitými 

druhy handicapu a hlavně s handicapy lehčími (viz kapitola 2.2). Je možné vyslovit hypotézu, že se tato 

preference skrytě odráží i v designu politiky, který omezuje participaci lidí s těžším postižením na 

pracovním trhu, tedy snižuje šance potkávat tyto jedince v zaměstnání. Nemělo by proto být 

překvapivé, že III. stupeň invalidity bývá nejčastěji přiznáván lidem s mentálním a duševním 

handicapem (VÚPSV 2011a), tedy lidem s nejvíce stigmatizovanými druhy postižení. 

Podle této úvahy by měly být nejčastěji zaměstnané osoby zdravotně znevýhodněné, což ovšem 

z grafu 11 nevyplývá. Příčinu nižší zaměstnanosti této skupiny lze hledat – kromě pravděpodobně nízké 

známosti tohoto institutu – zejména v nižší podpoře, která je jim v rámci politiky zaměstnanosti 

směřována (není na ně možné čerpat příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů a příspěvek 

na podporu zaměstnání osob se zdravotním postižením je v jejich případě nižší). Pro zaměstnavatele je 

                                                             
84 Nicméně vzhledem k malé pozornosti, která je tomuto institutu dávána (neeviduje se a je ve vyhlášce o posuzování 
invalidity vymezen relativné vágně), není zcela zřejmé, jestli má jeho získání skutečně nějaký dopad. Je pravděpodobné, že 
jsou jeho nositelé na pracovním trhu vnímáni stejně jako ostatní osoby ve III. stupni invalidity. 



69 
 

tedy výhodnější zaměstnat osobu v I. stupni invalidity. Z hlediska konstrukcí se dá říct, že osoby 

zdravotně znevýhodněné si podle zákona v důsledku svého malého postižení nezaslouží takový objem 

podpory jako osoby invalidní. 
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Závěr 

Cílem této práce bylo vysvětlit českou politiku zaměstnanosti vůči osobám se zdravotním postižením.  

Neboť předložený text pohlížel na jednotlivá opatření skrze optiku teoretického rámce sociálních 

konstrukcí cílových populací, bylo jeho primární otázkou, co existující design politiky přepokládá o 

pracovním uplatnění osob s postižením a jak mohou tyto předpoklady ovlivňovat jejich situaci na trhu 

práce. 

Je nezbytné upozornit, že má táto práce celou řadu omezení. Prvním z nich je bezpochyby 

charakter samotného zvoleného teoretického rámce. Sociální konstrukce cílových populací spíše 

nabízejí podnětný úhel pohledu na určité aspekty veřejné politiky, než že by poskytovaly jasně 

operacionalizovatelné prvky, pomocí nich by bylo možné exaktně zkoumat veřejně politický proces. 

Rámec je hodnotný zejména proto, že poskytuje unikátní poznatky o příčinách selhání veřejných politik. 

Hlavním omezením této diplomové práce je však absence propracovanějšího výzkumného 

designu. Text extrahuje sociální konstrukce z designu politiky zaměstnanosti hlavně pomocí studia 

veřejně politických dokumentů, které je spíše jakousi heuristickou metodou. Tento způsob byl však 

zvolen záměrně – a to proto, že se práce primárně zabývá tím, co hmatatelná podoba designu politiky 

zaměstnanosti předpokládá o osobách se zdravotním postižením. Bylo by nicméně žádoucí podrobit 

výsledky tohoto zkoumání nějaké empiričtější analýze.  

Práce se také soustřeďuje hlavně na konstrukce obsažené v designu politiky a obecné názory 

veřejnosti na zvolenou cílovou populaci. Systematicky se už nezabývá názory elit. Právě tudy by 

pravděpodobně měla vést další analýza, která by pomohla odhalit, jak o postavení osob se zdravotním 

postižením na trhu práce uvažují tvůrci politik a další lidé, kteří mají přístup do procesu tvorby politik, 

popřípadě do procesu jejich implementace. V posledku je ještě potřeba zmínit, že práce nezahrnuje 

oblast médií, která je podle vybraného teoretického rámce významným zdrojem sociálních konstrukcí 

cílových skupin ve společnosti. Prezentace osob se zdravotním postižením v celostátních médiích by 

byla nepochybně zajímavým střípkem do mozaiky.  

Co se týče sociálních konstrukcí panujících ve společnosti, jsou osoby se zdravotním postižením 

velmi pravděpodobně během posledních pětadvaceti let v České republice vnímány kontinuálně 

pozitivně jako zasloužená skupina, jejíž členové jsou oprávněnými příjemci podpory. Osoby se 

zdravotním postižením jsou poměrně velkou, málo vzdělanou a velmi pasivní skupinou s nízkými 

příjmy, která disponuje vlastními institucionalizovanými způsoby, jak prosazovat své zájmy. Ačkoli 

zřejmě lze i v České republice považovat osoby se zdravotním postižením za závislou populaci, ve 

srovnání s jinými závislými skupinami jde vzhledem k jejímu institucionálnímu zakotvení a kontaktům 

na tvůrce politik nejspíše o populaci relativně mocnou. 

Vyjma mírné proměnlivosti v deklarovaných cílech jsou sociální konstrukce této cílové populace 

obsažené v designu politiky také spíše stabilní. Osoby se zdravotním postižením jsou stále 

konstruovány jako hodné velkého objemu podpory na trhu práce v důsledku svého nepříznivého 

zdravotního stavu, který omezuje jejich pracovní výkonnost. Zaměstnanci s postižením jsou více méně a 
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priory považováni za druhořadou, málo konkurenceschopnou pracovní sílu. Jejich stále platná nižší 

minimální mzda je typickým případem nerovného občanství. 

Z pohledu současného veřejně politického designu mají být nejvíce ekonomicky aktivní osoby v I. 

stupni invalidity, následovány osobami v II. stupni. Většina osob ve III. stupni být ekonomicky aktivní de 

facto nemá. Lidé v nejvyšším stupni invalidity si v důsledku svého těžkého zdravotního postižení patrně 

zaslouží nepracovat a místo příjmu z výdělečné činnosti si zaslouží být zajištěni invalidním důchodem. 

Předpoklady o pracovním uplatnění osob se zdravotním postižením dle stupňů invalidity se zcela 

přesně odrážejí v jejich skutečné míře participace na pracovním trhu. Tento fakt lze interpretovat jako 

efekt dopředné vazby signálů z nastavení designu politiky zaměstnanosti. Vzhledem k tomu, že je 

trojstupňový systém invalidity postaven především na posuzování zdravotního stavu a faktické 

důsledky se do něj promítají pouze málo, funguje tedy do jisté míry jako institucionalizovaná 

stigmatizace na trhu práce. V této souvislosti lze vyslovit domněnku, že skryté předpoklady designu 

politiky pravděpodobně brzdí míru participace osob se zdravotním postižením na trhu práce. 

Cíle deklarované ve strategických dokumentech považují za prioritu zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením na otevřeném trhu práce. Je nicméně ironií designu politiky zaměstnanosti, že 

reálně podporuje hlavně chráněný trh práce – a to dokonce přestože se předpokládá, že na něm mají 

být zaměstnány především osoby s těžšími druhy postižení, jejichž participace na trhu práce se ve 

většině případů nepovažuje za žádoucí. Tím design politiky vysílá skrytý signál, že na chráněném trhu 

práce mají pracovat i lidé s lehčími handicapy. A tím je ve shodě s teorií stigmatizace odsouvá do 

speciálního prostředí, z dohledu většinové společnosti. 

 

Tvorba diplomové práce pro mě byla z osobního hlediska velice inspirativní. Ostře jsem si díky ní začala 

uvědomovat, že by sami lidé s postižením měli pracovat na změně své vlastní konstrukce. Není možné 

být vnímán jako závislý objekt, který si zaslouží pomoc a péči státu na základě svého takzvaně 

nepříznivého zdravotního stavu, jenž neodpovídá standardům nastaveným ve společnosti. Je nutné zříci 

se postoje, že se má stát starat o své potřebné, aniž by tito potřební sami definovali, jakou pomoc 

skutečně potřebují.  

Včera dne 11. května 2016 jsem společně s dalšími pěti lidmi s handicapem založila aktivistickou 

skupinu, která hodlá prosazovat práva osob se zdravotním postižením. Věřím, že se nám někdy 

v budoucnu podaří pozměnit i sociální konstrukci týkající se pracovního uplatnění lidí s postižením. 
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Summary 

This paper analysed social constructions of people with disabilities in Czech employment policy with a 

help of Anne Schneider’s and Helen Ingram’s theoretical framework Social constructions of target 

populations. Methodologically this paper is a case study based on a secondary analysis of statistical 

data and a study of public policy documents, primarily analysis of legislation development and relevant 

strategic documents. In the alignment with the framework the study discovered, that people with 

disabilities are in the Czech enviroment constructed as a dependant group. Its construction is most 

likely stably positive. People with disabilities are percepted as a part of population which deserves 

government subventions. Capturing a power of this group was a bit harder. Although people with 

disabilities are a relatively large group with an institutional representation in government structure and 

with a significant interest organisation, they are also low-educated, poor and very passive. Its members 

are most likely not used to verbalise their interests openly. Nevertheless, the legislation analysis shows, 

that people with disabilities are constructed as a second-grade labour force most easily employable at 

protected labour market. From this perspective the group rather matches character of dependant 

group. Moreover legislation does not anticipates labour activity from people with severe disabilities, 

therefore it is possible to say this group of people with disabilities is percived as one that deservedly 

does not work. 
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Kapitola VII – POSTIŽENÍ OKA, OČNÍCH ADNEX, ZRAKU  

Obecné posudkové zásady: 
Při hodnocení míry poklesu pracovní schopnosti je rozhodující zhodnocení kvality vidění podle výsledků 

řady funkčních zkoušek: zrakové ostrosti do dálky i do blízka, zorného pole, citlivosti na kontrast, adaptace na 
tmu, barvocitu, oční motility. Pro stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je rozhodující stupeň poškození 
zrakových funkcí a jeho dopad na kvalitu vidění, schopnost čtení, schopnost práce do blízka, orientaci v prostoru, 
přizpůsobivost měnícím se světelným podmínkám. Pro posouzení míry poklesu pracovní schopnosti platí, že 
poruchy vidění se vždy hodnotí s optimální korekcí. 

 
 

Položka  Druh zdravotního postižení  
 

Míra 
poklesu 
pracovní 

schopnosti v 
% 

1 Slabozrakost obou očí 
Posudkové hledisko: 
Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je rozhodující postižení vizu. 
Přitom je nutno přihlédnout i k případné poruše barvocitu nebo poruše adaptace 
na tmu. 

 

1a lehká slabozrakost obou očí  5-15 
1b střední slabozrakost obou očí, 

zraková ostrost s optimální korekcí v intervalu 6/36 (0,16) - lepší než  6/60 (0,10) 
25-30 

1c silná slabozrakost obou očí, 
zraková ostrost s optimální korekcí v intervalu 6/60 (0,10) - lepší než 3/60 (0,05) 

     35-40 

1d těžká slabozrakost obou očí, 
zraková ostrost s optimální korekcí v intervalu 3/60 (0,05) - lepší než 1/60 (0,02) 

 45-60 

1e těžká slabozrakost obou očí, 
se závažným postižením intelektu nebo sluchu na úrovni hluchoty   

70-80 

2 Nevidomost  
2a praktická nevidomost obou očí,  

zraková ostrost s optimální korekcí v intervalu 1/60 (0,02) - světlocit s jistou 
projekcí nebo 
omezení zorného pole do 5 stupňů od bodu fixace, bez omezení zrakové ostrosti 

70-80 

2b úplná nevidomost obou očí, 
ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu až po zachování 
světlocitu s chybnou světelnou projekcí 

80 

3 Poruchy zorného pole  
3a oboustranné defekty zorného pole sektorové a menší 5-10 
3b oboustranné absolutní defekty čtvrtiny nebo poloviny zorného pole, podle rozsahu 20-35 
3c oboustranné koncentrické zúžení zorného pole do 20 stupňů od bodu fixace, bez 

omezení zrakové ostrosti 
25-35 

3d oboustranné koncentrické zúžení zorného pole v rozsahu od 5 do 10 stupňů od 
bodu fixace, bez omezení zrakové ostrosti, s přihlédnutím k případné poruše 
barvocitu nebo poruše adaptace na tmu 

50-60 

3e 
 

oboustranné centrální skotomy, 
snižující zrakovou ostrost hlavně do blízka s nemožností čtení textu Jaeger < č.5 

30-35 

3f difuzní pokles citlivosti v obou zorných polích snižující zrakovou ostrost na úroveň 
lehké až střední slabozrakosti, podle stupně omezení vidění 

15-35 
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3g koncentrické zúžení zorného pole jediného oka se zrakovou ostrostí 6/10-6/6 
(0,66-1,0) do 45 stupňů od bodu fixace 

25-35 

3h koncentrické zúžení zorného pole jediného oka se zrakovou ostrostí 6/10-6/6 
(0,66-1,0) do 20 stupňů od bodu fixace 

55-60 

3i koncentrické zúžení zorného pole jediného oka se zrakovou ostrostí 6/10-6/6 
(0,66-1,0) do 5-10 stupňů od bodu fixace  

70 

4 Ztráta oka nebo vizu oka  
4a ztráta jednoho oka nebo ztráta vizu jednoho oka při normálních zrakových 

funkcích na druhém oku 
20 

4b ztráta jednoho oka nebo ztráta vizu jednoho oka se závažnější poruchou zrakových 
funkcí na druhém oku (vizus roven nebo horší než 6/60,  0,10) nebo 
koncentrické zúžení zorného pole do 45 stupňů od bodu fixace nebo zraková 
ostrost s optimální korekcí snížena nejméně na 6/36 (0,16)  

40-50 

5 Obrny okohybných svalů a víček    
5a obrna horního víčka s úplným uzávěrem oční stěrbiny, případně blefarospazmus, 

paraspazmus facialis, lagoftalmus  
10 

5b obrny očních svalů na jednom oku, jestliže oko musí být vyloučeno z vidění  10-15 
5c trvalá diplopie při pohledu přímo a dolů 20-25 
5d ztráta binokulárního vidění 10 
6 Jiné poruchy a postižení oka, očí   

6a lehké, stabilizované formy bez omezení funkce oka/očí 5 
6b lehké, vleklé formy částečně poškozující funkci oka/očí 10-15 
6c těžké, vleklé formy, léčení vzdorující, trvale poškozující funkci oka (jednostranné) 15-20 
6d těžké, vleklé formy, léčení vzdorující, trvale poškozující funkci obou očí, podle 

rozsahu omezení zrakových funkcí  
35-50 

7 Funkční poruchy po nitroočních operacích 
Posudkové hledisko: 
Zdravotní postižení a míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví srovnatelně 
podle rozsahu postižení zrakových funkcí srovnatelně se stavy uvedenými 
v položkách 1- 6, oddíl A, kapitola VII. 

 

8 Nádory oka 
Posudkové hledisko: 
Zdravotní postižení a míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle kapitoly II 
nebo po stabilizaci stavu podle rozsahu postižení zrakových funkcí srovnatelně se 
stavy uvedenými v položkách 1- 6 oddíl  A, kapitola VII. 

 

 


