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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Cílem mé práce je představit čtenářům program podporovaného 

zaměstnávání. Tato služba má za úkol pomoci lidem s postižením uplatnit se 

na otevřeném trhu práce. 

Text je rozdělen do několika částí, z nichž především první dvě jsou 

více teoreticky zaměřené, zbývající se už úžeji vztahují k praxi 

podporovaného zaměstnávání. 

V první kapitole vymezuji pojem mentální retardace a uvádím způsoby 

její klasifikace. Tato část by měla odpovědět na otázku, který ze způsobů 

klasifikace je vhodný pro aplikaci v oblasti zaměstnávání osob s mentální 

retardací. Další část je věnována postavení člověka s postižením ve 

společnosti a myšlence jeho zapojení do společnosti na pracovním poli. 

Ve třetí kapitole jsem zaměřil pozornost na problematiku zaměstnanosti 

lidí s postižením. V ní jsou uvedené i významné změny v legislativě, která má 

podpořit jednice znevýhodněné na trhu práce. Následuje popis programu 

podporovaného zaměstnávání s jeho cíli a principy, doplněný případovými 

studiemi. 
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DISSERTATION ANNOTATION 

The aim of my work is to introduce to the readers the programme of 

employment support. This service is helping handicapped people to find their 

own place in the open employment market. 

The text is divided into several parts. The first two are theoretical and 

the remaining ones are more focused on the practise of employment support. 

In the first chapter I define the term of mental retardation and I list the 

methods of its classification. This part should answer the question of what 

method is suitable to be applied in the area on employment of people with 

metal retardation. 

The next part is devoted to a handicapped person's position in a society 

and his integration into the society in the field of employment. 

In the third chapter I focused on the issue of employment of the 

handicapped people. Here I list the important changes in the legislature 

designed to support those who are disadvantaged on the employment market. 

I also enclose the employment support programme with its aims and 

principles and case studies supplement. 

Jakub Klingohr 
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ÚVOD 

Není tomu tak dávno, kdy byli lidé s mentálním postižením bez rozdílů 

a možná i bezmyšlenkovitě zbavováni nejen možnosti vzdělávání, ale také 

možnosti realizovat se v práci. 

Přitom už Všeobecná deklarace lidských práv a svobod, přijatá na 

Valném shromáždění Organizace spojených národů v roce 1948, v článku 23 

uvádí, že „každý má právo na práci, na svobodnou volbu zaměstnání, na 

spravedlivé a uspokojivé pracovní podmínky a na ochranu proti 

nezaměstnanosti. Každý, bez jakéhokoliv rozlišování, má nárok na stejný plat 

za stejnou práci." 

V dnešní době se nahlížení na problematiku zaměstnávání lidí 

s mentálním postižením sice změnilo. Zkušenosti ukazují, že při vhodné volbě 

pracovních činností a vytvoření podmínek, odpovídajících specifickým 

potřebám lidí s mentálním postižením, je možné mnohé z nich úspěšně zapojit 

do produktivní pracovní činnosti (Švarcové, 1996). Současná společnost ale 

klade velký důraz na nezávislost, samostatnost a prosperitu. Lidé s mentálním 

postižením mohou, ne vlastním zapříčiněním, tyto vlastnosti postrádat. 

V důsledku toho jsou také často na trhu práce znevýhodňováni. Lidé 

s mentálním postižením patří mezi skupiny nejvíce ohrožené sociálním 

vyloučením. 

Jak se uvádí v Národním plánu vyrovnání příležitostí pro osoby se 

zdravotním postižením, i přes nejrůznější motivační systémy zůstává 

dlouhodobá nezaměstnanost osob s postižením velkým problémem jak 

v České republice, tak i v celé Evropské unii. Podporované zaměstnávání je 

jedním z účinných nástrojů v hledání smysluplného uplatnění a při 

seberealizaci lidí s postižením na trhu práce. 
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Lidé s mentálním postižením představují skupinu lidí, kteří se učí, 

orientují, rozumějí a komunikují v okolním světě obtížněji než ostatní lidé, a 

proto v těchto oblastech zpravidla potřebují podporu. To však neznamená, že 

každému člověku s mentálním postižením je třeba pomáhat ve všech těchto 

okruzích a v maximálním rozsahu. Míra podpory je odvislá od individuální 

úrovně dovedností. Právě na tomto principu funguje i program 

podporovaného zaměstnávání. 

S občanským sdružením Rytmus, které zajišťuje služby podporovaného 

zaměstnávání, spolupracuji už 6 let. Zvláštní zkušenosti proto mohu říci, že 

podporované zaměstnávání může být účinným nástrojem boje proti 

sociálnímu vyloučení. Byl bych rád, kdyby moje diplomová práce přispěla 

k pochopení metody podporovaného zaměstnávání. 
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1. Mentální postižení 

1.1 Vymezení pojmu mentální postižení / mentální retardace 

Pojem mentální retardace zavedla Americká psychiatrická asociace a 

poté i Světová zdravotnická organizace (WHO). 

„Retardace mentální - termín charakterizuje skupinu jedinců 

s nerovnoměrným (zpomaleným) duševním vývojem. Je používán především 

v americké odborné literatuře. U nás bývá ztotožňován s termíny oligofrenie, 

mentální postižení, mentální deficience, subnorma. To však není ve všech 

případech přesné." (Defektologický slovník, 2000, s.302) 

Existuje velké množství definic mentální retardace. Starší definice 

můžeme rozdělit dle zdůrazněného faktoru, který byl autorem definice 

považován za základní: 

1. Definice zdůrazňující inteligenční kvocient (viz. níže) 

2. Definice zdůrazňující biologické faktory (autoři např. Rubinštejnová, 

Sovák, Mysliveček) 

3. Definice se zdůrazněním sociálních faktorů (autoři např. Trengold, 

Mercerová, Kanner) 

4. Definice zdůrazňující více hledisek (autoři např. Blehová, Grossman, 

Walthall a Love, Kidd) 

Černá, Novotný, Stejskal, Zemková (1995, s. 12 - 13) uvádějí definici 

uvedenou v Terminologickém speciálně pedagogickém slovníku, vydaném 

UNESCO z roku 1977: „Pod heslem mentální retardace se rozumí celkové 

snížení intelektuálních schopností osobnosti postiženého, které vzniká 
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v průběhu vývoje a je obvykle provázeno nižší schopností orientovat se 

v životě. Nedostatek adaptivního chování se projevuje: 

- ve zpomaleném, zaostávajícím vývoji, 

- v ohraničených možnostech vzdělávání, 

- v nedostatečné sociální přizpůsobivosti, 

přičemž se uvedené příznaky mohou projevovat samostatně nebo v různých 

kombinacích." 

A definici ze stejného slovníku z roku 1983: „Pojem mentální retardace 

se vztahuje k podprůměrnému obecně intelektuálnímu fungování osoby, které 

se stává zřejmým v průběhu vývoje a je spojeno s poruchami adaptačního 

chování. Poruchy adaptace jsou zřejmé: 

- z pomalého tempa dospívání, 

- ze snížené schopnosti učit se, 

- z nedostatečné sociální přizpůsobivosti." 

„Mentální retardací rozumíme vývojovou poruchu integrace psychických 

funkcí, která postihuje jedince ve všech složkách jeho osobnosti - duševní, 

tělesné a sociální. Nejvýraznějším rysem je trvale porušená poznávací 

schopnost - různá míra snížení rozumových schopností, která se projevuje 

nejnápadněji v procesu učení. Možnosti výchovy a vzdělávání jsou omezeny 

v závislosti na stupni postižení." (Pipeková, 1998, s. 171) 

„Mentální retardaci lze definovat jako vývojovou duševní poruchu se 

sníženou inteligencí demonstrující se především snížením kognitivních, 

řečových, pohybových a sociálních schopností s prenatální, perinatální a 

postnatální etiologií." (Valenta, Muller, 2003, s. 14) 

„Širší pojem než mentální retardace je mentální postižení, které 

vymezuje terminologický a výkladový slovník Špeciálna pedagogika (Vašek a 

kol., 1994) jako střešní pojem používaný v pedagogické dokumentaci a který 

orientačně označuje všechny jedince s IQ pod 85 (tj. jedince v pásmu 
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současně chápané mentální retardace s pásmem dříve používaného pojmu 

s l a b o d u c h o s t ) . " ( V a l e n t a , M ü l l e r , 2 0 0 3 , s. 15) 

Mentální retardace je souhrnné označení a je charakterizované celkovým 

snížením intelektových schopností. Postižení je definováno jako neschopnost 

dosáhnout odpovídajícího stupně intelektového vývoje (méně než 70 % 

normy), přestože byl takový jedinec přijatelným způsobem výchovně 

stimulován. 

U lidí s mentální retardací dochází k zaostávání rozumových schopností, 

to se projevuje nedostatečným rozvojem myšlení, omezenou schopností učení 

a následkem i poruchou v adaptačním chování - nižší schopností orientovat se 

v životním prostředí a přizpůsobovat se svému okolí. Tito lidé mají omezenou 

možnost vzdělávání v závislosti na stupni postižení a jsou nedostatečně 

sociálně přizpůsobiví. Mentální retardace vzniká následkem orgánového 

poškození mozku prenatálně, perinatálně nebo postnatálně - nejpozději do 

dvou let věku dítěte. Jedná se o trvalý stav způsobený neodstranitelnou 

nedostatečností nebo poškozením mozku. To však neznamená, že úroveň 

rozumových schopností člověka s mentální retardací je neměnná. Horní 

hranice dosažitelného rozvoje je dána závažností a příčinou defektu i 

výchovnými a terapeutickými vlivy. 

V populaci jsou takto postižena 3 - 4 % lidí. Mentální retardace se 

vyskytuje 1,5 - 2 x častěji u mužů než u žen. V populaci žije asi 0,1 % osob 

s těžkou mentální retardací. 

1.2 Příčiny 

Mentální retardace může být způsobena jakoukoliv okolností, která 

narušuje vývoj mozku před narozením, během porodu nebo v raném d ě t s t v í 

d í t ě t e - ve věku do dvou let. 
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Při postižení mozku po druhém roce života mluvíme o získané mentální 

retardaci - demenci. Demence je defekt intelektu po rozvinutí rozumových 

schopností, tzn. mentální vývoj je zastaven. U osob s demenci mohou být v 

jejich jednání patrné ostrůvkovité zbytky jejich dřívějšího vyššího stupně 

intelektu, to je samozřejmě závislé na tom, v kolika letech došlo u jedince 

k poškození mozku. Příčinami demence bývají nejčastěji nemoci nebo úrazy 

mozku, dále poruchy metabolismu, intoxikace, duševní poruchy. 

Mentální retardace je jedním z projevů poruchy centrální nervové 

soustavy, může to být určité poškození, změna struktury nebo porušená 

íunkce, centrální nervová soustava se vyvíjí odchylně. Je známo několik 

stovek příčin mentální retardace, ve třetině případů, tzn. ve 30ti až 40ti %, se 

příčinu nedaří zjistit. 

Příčiny lze rozdělit do několika základních skupin: 

1. Dědičně podmíněné postižení - vzniká na základě poruchy ve 

struktuře nebo funkci genetického aparátu: 

Poruchy počtu a struktury chromozómů, jejich následkem 

vznikají závažnější poruchy nejen mentálního, ale celkového 

vývoje dítěte. Na druhé straně do této kategorie patří např. 

Downův syndrom, představitel méně závažné odchylky, který je 

důsledkem změny počtu chromozómů. 

Monogenní poruchy, jejich základ spočívá v odchylné funkci 

jednoho genového páru. Těchto poruch je značné množství, 

mnohé z nich jsou primárně metabolické a k poškození mozku 

dochází sekundárně, působením produktů vlastní látkové 

výměny. Jedná se např. o fenylketonurii, pokud by nebyla včas 

diagnostikována a dítě by nemělo nezbytnou dietu, došlo by 

k poškození mozku. Značná část bývá dědičná autosomálně 

recesi vně, oba rodiče jsou zdraví přenašeči, kteří o své změně 
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d i s p o z i c n e m u s e j í v ě d ě t a p ř i t o m m a j í 2 5 % r i z i k o , ž e se j i m 

n a r o d í p o s t i ž e n é d í t ě . 

Polygenně dědičné snížení dispozic pro rozvoj rozumových 

schopností. Takto postižení jedinci mají malý počet funkčních 

genů potřebných pro rozvoj inteligence. Tato varianta je 

specifická lehčím poškozením mentálních schopností. Genetické 

předpoklady jsou přenášeny z rodičů na potomky. V tomto 

případě bývají podobně postiženi rodiče i sourozenci. 

2. Postižení podmíněné působením teratogenních vlivů v prenatálním 

věku. Prostřednictvím organismu matky mohou v období těhotenství 

působit i faktory poškozující normální vývoj dítěte. 

Míra negativních účinků na plod závisí na: 

vývojovém období plodu a délkou trvání negativního působení. 

Účinek teratogenu je největší v období organogeneze, tj. zhruba 

v prvním trimestru. Později se míra rizika značně snižuje, 

dávkách teratogenního činidla, ty souvisí také s délkou jeho 

působení. 

organismu matky, ten ovlivňuje svou individuální citlivostí 

(např. k infekcím) a vlastnostmi svého metabolismu (např. 

schopnost detoxikovat určitý lék či jinou chemickou látku) i 

reakci na mnohé teratogenní faktory, které mohou či nemusí jako 

škodlivé působit. 

genotypu embrya, ten určuje citlivost k různým potencionálně 

škodlivým vlivům a ovlivňuje i schopnost reparability poškození. 

Teratogenní vlivy lze rozdělit do tří skupin na vlivy: 

fyzikální - např. ionizující záření nebo následky úrazů matky 

chemické - např. některé látky - léky, konzervační látky, 

pesticidy, rozpouštědla, alkohol, jiné drogy 
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biologické - např. virové a mikrobiální teratogeny: např. 

poškození virem zarděnek, které se nazývá rubeolový, neboli 

Greggův syndrom; nemocemi - např. toxoplazmóza, syfilis a 

mnohá jiná; dále negativní vlivy odchylek funkcí mateřského 

organismu nebo jeho inkompatibilita s vlastnostmi plodu, např. 

imunologická nesnášenlivost, tj. tvorba protilátek Rh negativní 

matky k plodu, který získal od otce Rh pozitivní faktory; dále 

jsou to poruchy výživy plodu a nedostatek zásobení kyslíkem -

hypoxie, anoxie. 

K poškození může dojít i při porodu, např. vlivem nedostatku 

kyslíku, které se projeví asfyxií, tj. poklesem obsahu kyslíku v 

krvi a tkáních. Asfýxie může poškodit mozek, protože je 

k nedostatku kyslíku citlivý a má omezenou regenerační 

schopnost (asfyktický syndrom) nebo mechanickým stlačením 

hlavičky, které má za následek krvácení do mozku. Příčinami 

jsou abnormity plodu, porodních cest nebo porodu. Takto 

postižené děti bývají neklidné a podrážděné nebo naopak 

apatické. Porodní trauma a asfyxie mohou být příčinou 

závažnějších postižení - dětská mozková obrna, mentální 

retardace,... 

Mentální retardace se může objevit také u nedonošených dětí, tj. 

dětí narozených dříve než ve 34. týdnu. Výrazně nedonošené děti 

mají nevyzrálý centrální nervový systém, což může vést 

k trvalému postižení. 

Postižení může být diagnostikováno i u donošených dětí, které se 

narodí s mnohem nižší porodní hmotností než by měly mít (nižší 

než 2500 g). Porucha výživy plodu může způsobit postižení 

vývoje mozku a tím negativně ovlivnit i další duševní vývoj 
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dítěte. V těchto případech se objevuje většinou lehká mentální 

retardace. 

3. Postižení způsobené postnatálními vlivy, bývají to např. infekce -

např. neštovice, spalničky...; záněty mozku - např. meningitida, 

encefalitida; úrazy. Dohodou bylo stanoveno, že do diagnostické 

skupiny mentálních retardací budou zahrnována pouze taková 

postižení, která vznikla v průběhu prvních dvou let věku života. 

Mezi negativní vlivy působící na dítě patří samozřejmě také 

nedostatečné a nepřiměřené výchovné působení. Vágnerová (Vágnerová, 

1993) tuto specifickou kategorii definuje jako sociální poškození vývoje 

rozumových schopností. Toto postižení nepatří mezi mentální retardace, jedná 

se o tzv. pseudooligofrenii. Ta není způsobena poškozením centrální nervové 

soustavy, ale nedostatkem přiměřených podnětů. Vzniká výchovnou 

zanedbaností, sociokulturním znevýhodněním jedince, psychickou deprivací. 

Jedná se o stav získaný a je možné ho zlepšit při změně nepodnětného 

prostředí a vlivem vhodného výchovného působení. 

Vznik postižení není závislý na národnosti, etniku, rase, na vzdělání, na 

ekonomickém zázemí apod. 

1.3 Klasifikace mentální retardace 

1.3.1 Klasifikace podle hloubky postižení 

V odborné literatuře bývá uváděno mnoho klasifikačních systémů, 

nejčastěji užívaná je klasifikace mentální retardace podle hloubky postižení, 

tzv. kvantitativní hodnocení. 

Kvantitativní hodnocení se zaměřuje na kvantitu úbytku rozumových 

schopností. Srovnává úroveň postiženého jedince s normou, tj. pomocí 
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psychologické diagnostiky inteligence. Poskytuje globální odhad schopností, 

určující pozici člověka s mentálním postižením ve vztahu k populační normě. 

Modální průměrný výkon má hodnotu IQ (inteligenční kvocient) 100. Hranicí 

mentální defektivity je IQ 70. Tato klasifikace tedy zařazuje osoby do 

jednotlivých kategorií na základě výsledků dosažených v IQ testu. 

Obecné definice chápou inteligenci jako schopnost učit se z minulé 

zkušenosti a přizpůsobovat se novým životním podmínkám a situacím, 

schopnost spjatou s řešením problémů. Je to vlastně dispozice k myšlení. 

V konkrétnějším vymezení chápou inteligenci např. jako "relativně konstantní 

strukturu ontogeneticky podmíněných schopností individua postihovat a 

vytvářet smysluplné, resp. funkční vztahy, od jednoduchých asociací na 

nejnižším stupni až po složité myšlenkové operace na nejvyšším stupni." 

(Švancara, 1974, s. 222). 

Psychologové se neshodují, zda inteligence je jednotná vlastnost, kterou 

už nelze dále analyzovat, či zda se jedná o komplex jednodušších schopností. 

Nejznámějším a nejpoužívanějším vyjádřením úrovně inteligence je IQ, 

zavedený W. Sternem. Vyjadřuje vztah mezi dosaženým výkonem v úlohách 

odpovídajících určitému vývojovému stupni (mentální věk) a mezi 

chronologickým věkem. 

IQ = mentální věk x 100 / chronologický věk 

Pojem mentální věk se používá při testování inteligence. Znamená, že 

jedinec získal ve standardním IQ testu stejný počet správných odpovědí jako 

průměrný člověk tohoto věku ze vzorku populace. Tzn. pojem mentální věk 

by se měl používat pouze ve vztahu k výsledkům inteligenčního testu. 

Celkové hodnocení rozumových schopností dítěte má vždy vývojový 

charakter. Typické znaky dosažené vývojové úrovně se projevují postupně, 

avšak jednotlivé dílčí vlastnosti inteligence se nemusejí rozvíjet vždy ve 

stejné míře. Význam stanovení inteligenčního kvocientu spočívá v tom, že 

informuje o celkové úrovni jedince. Neříká nic o kvalitativních zvláštnostech 
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inteligence konkrétní osoby. Navíc může být negativně ovlivněn pozorností, 

motivací, aktuálním zdravotním stavem posuzované osoby. 

Vývoj inteligence u lidí s mentálním postižením je závislý na interakci 

vrozených dispozic a podnětů prostředí. Vývoj u dětí s mentálním postižením 

je kolísavý, zrání probíhá odlišně než u zdravých dětí, také podněty prostředí 

mohou působit odlišným způsobem. „Intelektový vývoj může stagnovat, tj. 

dosáhnout poměrně brzy své maximální možné úrovně (už před 15. rokem 

života). Na druhé straně lze dosáhnout sice pomalého, ale stabilního rozvoje, 

zejména v těch složkách, které jsou závislé na stimulaci i v adolescenci a rané 

dospělosti (např. různé dovednosti a sociální návyky)." (Vágnerová 1999, 

s.149) 

„Mezi stanovenými stupni jsou plynulé přechody, hranice bývají málo 

vyznačené především proto, že postižení není rovnoměrné a stejně intenzivní 

v jednotlivých oblastech a posouzení intelektu nemůže vystihnout celou 

variabilitu osobnosti." (Černá, Novotný, Stejskal, Zemková, 1995, s. 14) 

Při hodnocení individuální křivky vývoje je třeba přihlížet k etiologii 

postižení i k vlivům prostředí. Pro vývoj intelektu i osobnosti člověka je třeba 

přiměřené individuální výchovné působení. Člověk s mentálním postižením 

potřebuje celoživotní podporu, vedení i pomoc, musí se trpělivě vzdělávat po 

celý svůj život. 

Dle Světové zdravotnické organizace se 10. revizí Mezinárodní 

klasifikace nemocí (ICD - 10) z roku 1992 mentální retardace dělí do šesti 

základních kategorií: 

1. Lehká mentální retardace (F 70) 

2. Středně těžká mentální retardace (F 71) 

3. Těžká mentální retardace (F 72) 

4. Hluboká mentální retardace (F 73) 

5. Jiná mentální retardace (F 78) 

6. Nespecifikovaná mentální retardace (F 79) 
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Tab. č. 1.: Hodnoty IQ jednotlivých kategorií mentální retardace + 

výskyt v populaci (udávaná procenta výskytu se v odborné literatuře liší, 

uvádím nejnižší a nejvyšší číslo, které bylo uvedeno v odborné literatuře -

viz. seznam použité literatury) 

PODSKUPINY 

MENTÁLNÍ 

RETARDACE 

HODNOTY IQ VÝSKYT 

Lehká mentální retardace 5 0 - 6 9 80 % - 85 % 

Středně těžká mentální 

retardace 
3 5 - 4 9 1 0 % - 12% 

Těžká mentální retardace 2 0 - 3 4 3 % - 7 % 

Hluboká mentální 

retardace 
nižší než 20 1% - 2% 

1.3.1.1 Lehká mentální retardace 

Lidé s lehkou mentální retardací se vyvíjejí pomaleji, běžně komunikují 

a udržují konverzaci, při sebeobsluze jsou samostatní, zvládají hygienické 

návyky i praktické dovednosti. 

U dětí do tří let lze pozorovat jen lehké opoždění nebo zpomalení 

Psychomotorického vývoje, nápadnější rozdíly v porovnání se zdravými 

dětmi se objevují mezi třetím až šestým rokem. Typický bývá opožděný vývoj 

řeči a komunikativních dovedností, malá slovní zásoba, obsahová chudost. 
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Problémy s řečí mohou přetrvávat do dospělosti. Děti jsou nedostatečně 

zvídavé a vynalézavé, preferují stereotyp ve hře. Hlavní obtíže nastávají 

zejména v období školní docházky. Děti mívají konkrétní mechanické 

myšlení, omezenou schopnost logického myšlení, slabší paměť, mohou mít 

lehce opožděnou jemnou a hrubou motoriku, poruchy s koordinací. Sociální 

dovednosti jsou závislé na náročnosti prostředí, v sociálně nenáročném 

prostředí mohou být zcela bez problémů, potíže mají tam, kde je kladen důraz 

na vysoký stupeň sociokulturních vztahů. V emocionální a volní oblasti se u 

dětí s lehkou mentální retardací objevují afektivní labilita, impulsivnost, 

úzkostnost a zvýšená sugestibilita. 

Děti s lehkou mentální retardací se vzdělávají ve speciálních školách, 

potíže mívají při teoretické práci ve škole. Jsou schopné se vyučit 

v jednoduchých učebních oborech a vykonávat jednoduché manuální činnosti. 

Organický původ lze určit jen u menšiny jedinců s tímto postižením. 

1.3.1.2 Středně těžká mentální retardace 

Toto postižení je často provázeno epilepsií, neurologickými a tělesnými 

obtížemi. Často se vyskytuje i dětský autismus. Někdy je možno objevit i 

psychiatrická omezení (Švarcová, 2001).Vtéto skupině jsou obvykle 

podstatné rozdíly v povaze schopností. Schopnosti sebeobsluhy a zručnosti 

jsou omezeny. Samostatnost v sebeobsluze je mnohdy pouze částečná. Jedinci 

se středně těžkou mentální retardací se většinou o sebe dokáží postarat 
s pomocí nebo s dohledem. Nejsou schopni zcela samostatného života. 

V této kategorii bývá rozvoj myšlení a řeči výrazně opožděn. Řeč je 

jednoduchá, slovník obsahově chudý, objevují se časté agramatismy, 

jednoduché věty nebo jednoduchá slovní spojení. Někteří jsou schopni 

jednoduché komunikace, jiní komunikují pouze nonverbálně, i když většinou 

rozumí jednoduchým verbálním instrukcím. Je typická slabá schopnost 
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kombinace u usuzování a minimální schopnost abstrakce. (Švarcová, 2001) 

Vývoj jemné a hrubé motoriky je zpomalen, trvale zůstává celková 

neobratnost, nekoordinovanost pohybů a neschopnost jemných úkonů. 

V emocionální a volní oblasti převládá emocionální labilita, nevyrovnanost, 

jsou časté afektivní nepřiměřené reakce. Tito lidé nejsou sami schopni 

úspěšně řešit náročnější situace. 

I když ve starší psychologické literatuře nebo v novější psychiatrické 

literatuře (Psychiatrie, 2002, s. 309) se uvádí, že tyto děti jsou 

nevzdělavatelné, tak dnes již víme, že při kvalifikovaném pedagogickém 

vedení si některé mohou osvojit základy čtení, psaní, počítání. Speciální 

vzdělávací programy jim poskytují možnost získání základních vědomostí a 

dovedností. Děti jsou vzdělávány ve speciálních školách. Nejschopnější z 

nich mají možnost jednoduchého pracovního zařazení. Práce však musí být 

pečlivě strukturovaná. 

1.3.1.3 Těžká mentální retardace 

Většina lidí s těžkou mentální retardací trpí často také poruchou 

motoriky nebo jinými přidruženými vadami, které prokazují přítomnost 

organického poškození nebo chybný vývoj centrálního nervového systému. 

Schopnost učení u těchto lidí je malá, možnosti vzdělávání jsou značně 

omezené. Přesto již víme, že názory zveřejněné ve starších odborných 

Publikacích, které tvrdily, že děti s těžkým mentálním postižením jsou 

nevzdělavatelné ani nevychovatelné, jsou dnes již překonány. Zkušenosti 

ukazují, že včasná systematická a dostatečně kvalifikovaná rehabilitační, 

výchovná a vzdělávací péče může významně přispět k rozvoji jejich 

motoriky, rozumových schopností, komunikačních dovedností, jejich 

soběstačnosti a celkovému zlepšení kvality jejich života." (Švarcová, 2001, s. 
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29) Mohou se naučit komunikovat se svým okolím. Někteří dokáží plnit 

pracovní úkony pod stálým dohledem. 

Psychomotorický vývoj bývá výrazně opožděn již v předškolním věku. 

Děti jsou neobratné, mívají obtíže s koordinací pohybů. Tito lidé mají velké 

problémy se zvládáním sebeobsluhy a se zručností. Dlouhodobým nácvikem 

si mohou osvojit základní hygienické návyky a částečně i jiné činnosti 

týkající se sebeobsluhy, někteří však nejsou schopni udržet tělesnou čistotu 

ani v dospělosti. Psychické procesy mají tito lidé značně omezené, potíže 

s koncentrací pozornosti jsou pro ně typické. Těžká mentální retardace je 

charakteristická výrazným opožděním rozvoje chápání a užívání řeči. Reč 

bývá primitivní, omezená na jednoduchá slova. V mnohých případech se řeč 

nevyvine a komunikace probíhá nonverbálně. Afektivní sféra je značně 

porušena, někteří jsou náladově labilní, impulzivní. 

Možnosti výchovy a vzdělávání těchto osob jsou značně omezené. 

Přesto potřebují celoživotní péči, tzn. i výchovu i vzdělávání. 

1.3.1.4 Hluboká mentální retardace 

Téměř všichni takto postižení jedinci nejsou schopni sebeobsluhy, 

vyžadují péči ve všech základních životních úkonech. Vzdělávání je velmi 

omezené. „Lze dosáhnout nejzákladnějších jednoduchých zrakově 

prostorových orientačních dovedností a postižený jedinec se může při 

vhodném dohledu a vedení podílet malým dílem na domácích a praktických 

úkonech a sebeobsluze." (Švarcová, 2001, s. 30) 

Tito lidé mají značné problémy s jemnou i hrubou motorikou, většina 

z nich je imobilní nebo výrazně omezena v pohybu. Mají nápadné stereotypní 

Pohyby. Reč není rozvinuta, komunikace je nonverbální, většinou bez smyslu, 
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lze ale dosáhnout porozumění jednoduchým požadavkům. Většina z nich je 

však těžce omezena ve schopnosti porozumět požadavkům či instrukcím nebo 

jim vyhovět. Afektivní sféra je totálně porušena, často se objevuje 

sebepoškozování. 

Ve většině případů lze určit organickou etiologii. Toto postižení se často 

vyskytuje v kombinaci s postižením sluchu, zraku, těžkými neurologickými 

poruchami, epilepsií, poruchami pohybového aparátu. 

1-3.1.5 Jiná mentální retardace 

Tato kategorie zahrnuje osoby, u kterých je zvláště nesnadné a nemožné 

stanovení stupně intelektové retardace pomocí obvyklých metod pro 

přidružené senzorické nebo somatické poškození, např. u nevidomých, 

neslyšících, nemluvících, u jedinců s těžkými poruchami chování, osob 

s autismem nebo u osob s těžkým tělesným postižením. 

1-3.1.6 Nespecifikovaná mentální retardace 

Tato kategorie je používána pro osoby s prokázanou mentální retardací, 

kdy i přes to není možné klienta zařadit do jedné z výše uvedených kategorií. 

1-3.2 Kvalitativní hodnocení 

Vyšetření rozumových schopností by mělo zahrnovat i kvalitativní 

hodnocení individuálních zvláštností lidí s mentálním postižením, jejich 

Přednosti a nedostatky. K v a l i t a t i v n í rozdíly se vyskytují ve všech pásmech. 
v ý v o j inteligence bývá většinou nerovnoměrný, výkony ve verbální a 

neverbální složce mohou být rozdílné. D ě j e se tak v závislosti na e t i o l o g i i 

Postižení. Rozdíl mezi verbální a neverbální úrovní určuje i pravděpodobné 
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rezervy dítěte, tzn. pokud jsou nedostatky především ve verbálních 

dovednostech, více závislých na prostředí, jsou pedagogicky ovlivnitelnější. 

Kvalitativní hodnocení zahrnuje posouzení míry využitelnosti zachované 

inteligence. Hodnota naměřeného stupně inteligence je dána dalšími znaky -

pozorností, pamětí, emoční stabilitou apod. Znalost struktury schopností 

dítěte má význam pro současnou práci s dítětem i pro budoucí prognózu. 

Úspěšnost práce s dětmi s mentálním postižením je zčásti závislá na 

pochopení příčin jejich neúspěšnosti. 

Kvalitativní hodnocení zkoumá: 

1. převažující přístup k problémům a preferovaný způsob jejich 

řešení (např. míru ulpívání na určitém stylu, sklon 

k impulzivnímu řešení,...); 

2. úroveň aktivace, tj.osobní tempo, úroveň pozornosti a paměti, 

unavitelnost, úroveň tolerance k jakékoliv zátěži. V případě 

organického poškození mozku (vzniklého např. v důsledku 

porodního traumatu) mohou být změněny natolik, že na nich bude 

záviset i využitelnost inteligence. 

Při hodnocení rozumových schopností dítěte s mentálním postižením je 

nutné se také zaměřit na stimulační hodnotu jeho výchovného prostředí. Tyto 

děti jsou mnohem více závislé na svém prostředí, neboť mnohé psychické 

vlastnosti se nemohou rozvíjet spontánně v rámci běžné stimulace. Lidé 

s mentálním postižením mají tendence ke stereotypu a k pasivnímu přístupu. 

Proto praktický úsudek bývá ovlivněn způsobem života a charakterem jejich 

zkušeností. 

Pro pochopení charakteru poznávacích procesů bychom měli znát 

aktuální stav dítěte. Vyšetření mohou ovlivnit výkyvy pozornosti, větší 

unavitelnost, nevhodná motivace, kolísavý výkon apod. 

Při kvalitativním hodnocení zjišťujeme i etiologii postižení, neboť vývoj 

inteligence je závislý na příčině mentálního deficitu. 
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Např.: „Pokud mentální defekt vznikl následkem organického poškození 

CNS (např. krvácením do mozku a asfyxií), trpí tito lidé i dětskou mozkovou 

obrnou nebo drobnějšími poruchami hybnosti. Změna jejich aktivační úrovně 

se obvykle projevuje hyperaktivitou, zvýšenou dráždivostí, poruchami 

pozornosti a s tím související rychlejší unavitelností. Mají sklon reagovat 

impulzivně a zbrkle, výkyvy jsou zřejmé i v oblasti emocionality. Bývají 

častěji motoricky postižení, nebo alespoň manuálně nezruční. Mívají i 

poruchy řeči různého typu (které mnohdy souvisejí s poruchou motoriky 

mluvidel)." (Vágnerová, 1999, s. 150) 

Vzhledem ke snížené toleranci k zátěži by přehnaná stimulace byla pro 

tyto děti značně stresující. Mívají adaptační potíže způsobené hyperaktivitou a 

zvýšenou dráždivostí. „Bývá pro ně typické, že nedovedou využívat svoje 

schopnosti a pracují na nižší úrovni, než by bylo možné očekávat. Jejich 

problémy v adolescenci spíše narůstají a později se projeví obtížemi 

v zaměstnání (neochota přijmout určitá omezení, nižší úroveň sebeovládání, 

výbušnost, impulzivita). Menší manuální zručnost rovněž omezuje výběr 

možného pracovního zařazení." (Vágnerová, 1999, s.l 50) 

Autoři Černá, Novotný, Stejskal, Zemková (1995) uvádějí ve své knize 

další klasifikační systémy, vedle klasifikace podle hloubky postižení ještě: 

- Klasifikaci podle etiologie 

- Klasifikaci podle klinických symptomů 

„Tyto klasifikační systémy se vyznačují oddělením symptomů od jejich 

příčin, což je považováno za nezbytné, neboť jen zřídkakdy lze 

identifikovat obojí." (s. 19) 

- Klasifikaci podle vývojových období 

Při této klasifikaci se vychází z vývojových stupňů lidského vývoje. 
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1.4 Typy mentální retardace 

U mentální retardace lze rozlišovat dva typy: 

1. typ eretický (verzatilní, neklidný) 

- dítě je dráždivé a neklidné, velmi často se u něho střídá vzruch a útlum. 

Tyto děti se neustále pohybují, často rytmicky, jsou prchlivé, někdy 

zlostné, na všechno sahají, předměty často zničí. V citové oblasti jsou 

velice nestálé, jejich emoce se rychle proměňují, mají slabou vůli, a tak 

vydrží jen velmi krátce u jakékoliv činnosti, pozornost udrží jen velmi 

krátkou dobu. 

2. typ apatický (torpidní, netečný) 

- u dětí probíhá vzruch a útlum chorobně zpomaleně. Všechny duševní 

procesy jsou pomalé. Děti se vyznačují nepohyblivostí a nečinností. 

Mají zpomalené pohyby. Nic je neupoutá a nezajímá. Chovají se tiše a 

klidně. Mají problémy se soustředěním. 

Mezi oběma typy se vyskytují typy přechodné, které mají většinou trvalý 

charakter. Nejsou ale neměnné, lze je mírně pozitivně ovlivňovat, i když 

v některých případech převážně medikamentózní léčbou. 

1 -5 Diagnostika mentální retardace 

Diagnostika dítěte s postižením vyžaduje komplexní týmovou práci. 

Podílí se na ní především speciální pedagog a psycholog, dále např. lékař, 

logoped a sociální pracovník. 

„Obecně lze konstatovat, že se speciálně pedagogická (psychopedická) 

diagnostika zabývá rozpoznáváním podmínek, prostředků i efektivity edukace 
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a siřeji i sociální terapie a enkulturace klientů (s mentálním či jiným duševním 

postižením)." (Valenta, Müller, 2003, s. 55) 

Diagnóza by měla být založena na globálním zjištění rozumových 

schopností a nikoliv pouze na jedné oblasti specifického postižení či 

dovednosti. IQ by měl být stanoven standardizovanými inteligenčními testy, 

determinovanými místními normami. Přesné stanovení IQ je velmi obtížné, 

hodnoty IQ jsou kolísavé, je možné získat jiné výsledky při opakovaných 

testech. Záleží na časovém odstupu testování, momentálním psychickém i 

fyzickém stavu testované osoby, na formě kladení otázek a na testu 

samotném... 

„Hodnota některých zkoušek v diagnostice se oceňuje ne měrou 

rozptylu, ale podle obsahu symptomů. Zdar nebo nezdar výkonu sám o sobě 

není tak významný jako druh vznikající chyby. Jedním ze symptomů 

mentálního postižení je snížená inteligence. Nelze však zjednodušit 

diagnostický postup na zkoušku inteligence, je nutné vysvětlit celkový obraz 

osobnosti, a to v nejrůznějších směrech a z různých hledisek." (Černá, 

Novotný, Stejskal, Zemková, 1995, s. 28) 

Cílem diagnostiky je poznání jedince. Abychom při diagnostice mohli 

Postihnout a analyzovat individuální zvláštnosti jedince a odchylky a poruchy 

v jednotlivých složkách jeho vývoje, M. Dolejší doporučuje 

multidimenzionální přístup. Psychologická kritéria pro určování mentální 

retardace spatřuje v: 

- celkových výsledcích inteligenčních zkoušek vyjádřených 

IQ nebo mentálním věkem 

- profilu výsledků v jednotlivých subtestech inteligenčních 

zkoušek 

- zhodnocení výsledků specifických zkoušek zaměřených na 

některé psychické funkce a osobní vlastnosti 

- výsledcích výukových zkoušek 
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- charakteristikách vývoje řeči 

- charakteristikách citového vývoje a vývoje regulace chování 

- výsledcích somatického, psychologického a neurologického 

vyšetření 

Děti s těžkou a hlubokou mentální retardací jsou diagnostikovány 

časněji, již v předškolním věku, než děti s lehkou mentální retardací, u 

kterých bývá diagnóza stanovena až v prvních letech školní docházky. 

„Donedávna se soudilo, že mentální postižení je poruchou trvalou a 

nezměnitelnou. Úroveň inteligence byla považována za konstantní a 

naměřený inteligenční kvocient za prakticky neměnný po celý život. 

Z výsledků novějších výzkumů však vyplývá, že v řadě případů duševního 

opoždění lze vhodným pedagogickým a psychologickým působením 

dosáhnout výrazného zlepšení. Navíc se ukazuje, že vzhledem ke specifickým 

zvláštnostem mentálně retardovaných dětí nelze často běžnými vyšetřovacími 

metodami, užívanými v poradenské praxi, dosáhnout spolehlivých výsledků, 

takže představy o úrovni jejich rozumových schopností mohou být i značně 

zkreslené." (Švarcová, 1994, s. 11) 

Speciálně pedagogická diagnostika využívá těchto diagnostických 
metod: 

1) Klinické diagnostické prostředky 

• Anamnéza 

• Pozorování 

• Dotazník (nelze použít u osob s těžkou mentální retardací) 

• Rozhovor (nelze použít u osob s těžkou mentální retardací) 

• Analýza produktů činnosti - např. analýza hry 

• Kazuistika - diagnostika na základě studia všech dostupných 

materiálů o žákovi 

2) Testové metody 

• Didaktické testy 
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. Sociometrické testy (U osob s těžkou mentální retardací se 

nepoužívají.) 

. Psychodiagnostické metody - škály a vývojové testy, testy 

inteligence, testy specifických schopností, dovedností a funkcí, 

projektivní testy, standardizované dotazníky. 

Na základě rozhovoru (popř. dotazníku) s rodiči a odborníky (lékař, 

učitel apod.) získáváme informace o žákovi, jeho rodině a prostředí, ve 

kterém žije. Rozlišujeme anamnézu rodovou, perinatální, zdravotní, 

výchovnou a vývojovou, rodinnou. 

Pozorování patří mezi nejdůležitější diagnostické metody, je to základní 

metoda, která pokud není hlavní metodou, doprovází většinu dalších metod. 

Pozorování lze dělit na krátkodobé x dlouhodobé; introspektivní (nelze použít 

u osob s těžkou mentální retardací) x extrospektivní; terénní x laboratorní; 

PHmé x nepřímé; standardizované x volné; participované x nezaujaté; 

molekulární x molární. U této metody existují nevýhody, např. pozorovatel 

nemusí postřehnout důležité okamžiky - např. příčinu určitého projevu, má 

subjektivně ovlivněný pohled na žáka, ten může ovlivnit i úsudek, který tak 

nebude objektivní apod. Přesto je pozorování, zejména to dlouhodobé a to 

v přirozeném prostředí dítěte, jedinečnou diagnostickou metodou, která se 

Právě u dětí s těžkým postižením používá nejčastěji a která je v oblasti 

diagnostiky osob s mentálním postižením nenahraditelná. 

Pozorování při hře patří mezi charakteristické diagnostické metody. „Hra 

je považována za velice vhodnou pro mnohostranné poznání osobnosti dítěte. 

Pro diagnostikování je považována za důležitou z těchto aspektů: 

a) Hra jako okruh zájmů a projev nadání. 

b) Hra jako příležitost k odhalení osobních problémů. 

c) Hra jako nástroj diagnostiky psychického vývoje. 

d) Hra jako možnost poznání struktury dětské osobnosti a jejího 

vnějšího světa. 
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Hra odráží skutečně obraz světa a u těch, kteří trpí duševní poruchou, 

odráží i jejich zvláštní duševní konstituci." (Černá, Novotný, Stejskal, 

Zemková, 1995, s. 49) 

Didaktické testy jsou zaměřeny na výsledky školního učení. U osob 

s těžkým mentálním postižením se nepoužívají. 
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2. Č L O V Ě K S M E N T Á L N Í M P O S T I Ž E N Í M A S P O L E Č N O S T 

2.1 Postoje veřejnosti k mentálně postiženým jedincům 

Z v l a s t n í z k u š e n o s t i v í m , že p o s t o j e v e ř e j n o s t i se o d v í j í o d m n o h a m ý t ů 

o p o s t i ž e n ý c h . P o k u d se t y t o m ý t y n e v y v r á t í , j e j e n m a l á n a d ě j e , ž e 

s p o l e č n o s t b u d e p ř i j í m a t p o s t i ž e n é j a k o p l n o h o d n o t n é o b č a n y , j a k o 

i n d i v i d u a l i t y , k t e ř í j s o u s i ce n ě č í m s p e c i f i č t í , a l e p o t ř e b y m a j í s t e j n é j a k o 

všichni. 

Uvádím zde 10 nejčastějších mýtů o postižených lidech, které uvádí o.s. 

Rytmus (agentura pro podporované zaměstnávání) ve svých vzdělávacích 

materiálech, které dává k dispozici svým nově příchozím zaměstnancům či 

dobrovolníkům. Některé z těchto mýtů se nevztahují pouze na lidi s 

mentálním postižením, ale na všechny postižené obecně: 

O Lidé, kteří jsou stále odkázáni na pomoc, nechtějí tento stav změnit. 

2) Někteří mentálně postižení nejsou schopni se nic naučit. 

Postižení lidé jsou rádi spolu. 
4 ) Každá změna u mentálně postižených vede k horšímu. 
5 ) Postižení lidé mohou žít v určité společnosti jen tehdy, jestliže dosáhnou 

Jisté úrovně schopností. 

6 ) Mentálně postižení lidé jsou zkrátka " jiní". 

7 ) Postižení lidé tvoří skupinu, se kterou je potřeba jednak jinak. 
8 ) Společnost není připravená akceptovat lidi, kteří nedosahují stejné úrovně 

Schopností jako ostatní společnost. 

9 ) Postižení lidé neumějí, a ani by neměli podstupovat v životě rizika. 

Postižení lidé si musí své místo ve společnosti " vybojovat'1. 
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Podotýkám, že ne všechny z těchto mýtů jsou výmyslem společnosti, 

která o postižených mnoho neví. Naopak, mýty tvoří i lidé, kteří s 

postiženými přichází do každodenního kontaktu. Lidé je jistě nevymýšlí 

úmyslně, příčina je nejspíše v neznalosti problému a v nemoderních 

přístupech, které ještě mnohde přetrvávají z dob minulých. V dobách 

minulých se opravdu postiženým, hlavně mentálně postiženým, moc 

nerozumělo. Dnes se sice mnohé zlepšilo, ale přesto mentálně postižení 

jedinci dostávají jen málo příležitostí k samostatnému životu. Ať už tím 

myslíme vzdělání, osobní život, bydlení, nebo zaměstnání. 

Na kvalitu života má veliký vliv to, jak se k nim chovají ostatní 

spoluobčané. Je až zarážející, že i dnes, kdy je společnost o postižených 

relativně informovaná, se najde mnoho takových, kteří se domnívají, že lidé s 

mentálním postižením jsou pro společnost přítěž, jsou nebezpeční a neměli se 

vůbec narodit. Takovéto nehumánní názory mnohdy zastávají i lidé pracující 
v pomáhajících profesích, jako jsou učitelé, lékaři atd. Záleží na celé 

společnosti, aby umožnila postiženým lidem být užiteční a potřební. Jednou z 

možností je umožnit jim pracovat mezi námi - nepostiženými. 

2-2 Výchova veřejnosti 

Chování veřejnosti lze do jisté míry ovlivnit systematickou osvětou. K 

tomu, aby byli lidé s mentálním postižením lépe přijímáni, by měla svým 

výchovným působením na děti a mládež přispět i škola. Proto byly na základě 

Národního plánu pro snížení negativních důsledků zdravotního postižení 

(1993) informace o realizaci lidských práv občanů se zdravotním postižením a 

témata osvěty zaměřené na prevenci a léčebnou péči zařazeny do výuky na 

Skladních školách. Na všech fakultách připravujících budoucí učitele na své 

Povolání byl zaveden kvalifikovaný předmět o základech speciální 

Pedagogiky. 
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Na osvětovou činnost se zaměřují i mnohé instituce, organizace a 

společnosti. Na mezinárodní úrovni je to především organizace lnclusion 

International, do roku 1995 známá jako International League of Societies for 

Mentally Handicapped (ILSMH) - Mezinárodní liga společnosti pro mentálně 

postižené - založená v roce 1962. Liga má v současnosti zhruba 200 

členských organizací ze 115 zemí. Vznikla na podporu zájmů lidí s mentálním 

postižením, jejich práv a postavení ve společnosti. Také se zaměřuje na 

intenzivní osvětové působení - šíří informace o problematice života osob s 

mentálním postižením, a to všemi dostupnými prostředky. Podporuje 

zakládání organizací rodičů v jednotlivých zemích, poskytuje jim metodickou 

Pomoc a zajišťuje jejich vzájemné kontakty (Kvapilík,Černá, 1990). 

Další organizací z těch, které se významně podílí na výchově 

veřejnosti, je People First International (PFI). Jedná se o celosvětově působící 

organizaci zajišťující jednotlivé skupiny sebeobhájců s mentálním postižením. 

Cílem PFI je vyjadřovat jednotně názory lidí s mentálním postižením a 

Prosazovat určité změny ve společnosti, např. označení lidí s mentálním 

Postižením. V anglosaských zemích se v současnosti používá termín " people 
with learning difficulties" (lidé s obtížemi v učení). 

2-3 Integrace jako prostředek k výchově veřejnosti 

V České republice se o výchovu veřejnosti k toleranci k postiženým 

také některé organizace snaží. O osvětu se české organizace snaží především 

Přirozenou integrací, či lépe řečeno inkluzí. Dnes už začíná být v České 

republice běžnou věcí, že si člověk zajde na kávu do kavárny a tam ho 

obslouží barman s Downovým syndromem (tréninková kavárna Vesmírná v 
ul- Ve Smečkách, kterou zřídilo občanské sdružení Máme otevřeno?), nebo 

j ^ o dítě sedí ve škole vedle žáka s mentálním postižením (osobní asistenty 

Ujišťuje o.s Rytmus), či mu tác s prázdným talířem v závodní kantýně odnese 
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člověk s mentálním postižením (pracovní místa zajišťuje opět o.s. Rytmus). 

Nejvýznamnější roli v bourání mýtů a předsudků zkrátka tvoří úspěšná 

integrace lidí s postižením. Neboť když mají lidé bez postižení šanci setkávat 

se běžně s lidmi s postižením v přirozeném prostředí (v jednom domě, na 

pracovišti, ve škole, v obchodě apod.), je pravděpodobné, že k odstraněni 

těchto "komunikačních brzd" ve společném životě postižených a 

nepostižených dříve či později dojde. 

Integrace lidí s mentálním postižením má své principy, které jsou 

definovány podle americké profesorky Syracuské Univerzity Arlene Kanter, 

která je členkou organizace MDRI (Mental Disability Rights International) 

zaměřenou na hájení práv mentálně postižených osob (tyto principy uvádí 

opět o.s. Rytmus ve svých materiálech pro nové zaměstnance a 

dobrovolníky): 

1. Všichni lidé, včetně lidí s postižením, potřebují domov - ne domovu 

podobné prostředí nebo hromadné zařízení. Pro děti to znamená bydlet 

v domě nebo v bytě se svojí rodinou, pro dospělé to znamená žít 

samostatně nebo s někým, koho si sami zvolí. Základní myšlenkou této 

zásady je: "Nikdo nezůstává v instituci pouze skrze postižení'1. Instituce 

nejsou domovy. 

2. Lidé s postižením by měli být začleněni do typického sousedství -

okolí, pracovního prostředí, školy, společenského prostředí. Integrace 

do komunity neznamená pouhé fyzické umístění v komunitě. Znamená 

to žít a účastnit se života společnosti. Být v komunitě není stejné jako 

být součástí komunity. Být součástí komunity je pocitem setrvání mezi 

lidskými bytostmi. Znamená to být rozeznáván jako individum, 

jedinečná osoba a ne jednoduše jako příjemce služeb. Lidé, kteří žijí 

umístěni v komunitě stejně postižených, jsou často odříznuti od zbytku 

komunity (jdou do chráněné dílny - společně, vrací se na jídlo -

společně, jdou na výlet - opět společně). Místo toho by měli být lidé s 
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postižením integrováni do komunity v níž žijí. Měli by se účastnit 

života v komunitě, využívat stejných práv a příležitostí jako jiní lidé -

chodit do práce, hrát si, nakupovat a žít své vlastní životy. Lidé s 

postižením by měli být také ponecháni sami svému soukromí a potřebě 

svého osobního prostoru (samozřejmě, kde to lze). 

3. Lidé s postižením se potřebují a chtějí přátelit jeden s druhým a s 

lidmi s odlišnými schopnostmi. Být součástí komunity znamená mít 

příležitost k setkávání a k utváření přátelství s jinými členy komunity. 

To znamená víc, než být jen uživatelem profesionálních služeb. Lidé s 

postižením často ztrácí základní příležitosti k blízkému, trvalému, 

oboustrannému vztahu s ostatními lidmi, zejména s lidmi s jinými 

schopnostmi. Profesionální služby nemohou splnit osobní potřebu 

přátelství. 

4. Lidé s postižením potřebují příležitost učit se dovednostem, které jim 

umožní žít úspěšně v komunitě. Lidé s postižením jsou často posíláni 

do chráněných dílen, aby se tam učili dovednostem ne podstatným pro 

jejich život ve společnosti. Lidé s postižením se potřebují učit takovým 

dovednostem jako je cestování, objednávání si jídla restauraci, 

nakupování, vaření, uklízení a jiné domácí práce a sociální dovednosti. 

Měli by se také naučit mít své placené zaměstnání, je-li to možné. 

5. Pomoc by měla být lidem s postižením poskytována v jejich 

domovech a měla by být šita na míru jejich vlastním potřebám, 

schopnostem, zájmům a přáním. Chceme-li lidi s postižením podpořit, 

nemůžeme po nich chtít, aby opouštěli domovy a nutit je, aby se 

přestěhovali podle toho, kde se poskytují služby. Nemůžeme se po nich 

chtít, aby si vybírali mezi existujícími službami a doufali, že naleznou 

jednu, která bude nejlepší pro jejich individuální potřeby a zájmy. 

Služby by měly být poskytovány člověku s postižením tam, kde si on 

přeje žít. 
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6. Lidem s postižením by mělo být umožněno vyjádřit své zájmy, to, 

čemu dávají přednost, ohledně bydlení a služeb a jejich preference 

(zájmy) by měly být uskutečněny. Lidé s postižením jsou často vybráni 

a posléze zařazeni do programů bydlení s malou nebo žádnou možností 

vyjádřit souhlas nebo nesouhlas. Mělo by jim být umožněno a měli by 

být povzbuzováni v tom, vyjádřit svůj názor na bydlení a služby. Měli 

by mít možnost vyjádřit se k tomu, jaký typ podpůrných služeb by 

přijali - jestli vůbec. Pak, jestliže dají najevo svůj názor a zájem, měl by 

být vyslyšen a mělo by se podle něj jednat. 

7. Lidé s postižením by měli být začleněni do vytváření, zajišťování a 

sledování služeb. Lidé s postižením by neměli být vnímáni pouze jako 

pasivní příjemci služeb. Měli by být rovnoprávnými partnery se 

stejnými právy k rozhodování jako kdokoliv jiný. Lidé s postižením by 

měli být, jak nejvíc to jen jde, žádáni, aby vyjádřili své vlastní cíle a 

priority. Měli by být přiměřeně spolu se svými rodinami a přáteli, měli 

by být aktivními účastníky v plánování, zajišťování a sledování služeb. 

8. Integrace do komunity je prostředek - ne konečný cíl. Až dosáhneme 

stadia pravého přijetí a inkluze lidí s postižením, nebudeme už dále 

potřebovat myšlenky, jako jsou integrace, normalizace a 

"mainstreaming" (uvádění do hlavního proudu). Toto se bude dít 

spontánně a nebude to plánováno jako součást podpůrného systému. 

Lidé s postižením, kteří se stanou součástí své komunity, budou žít 

méně závisle a produktivnějším a plnějším životem. 
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3. Problematika zaměstnanosti lidí s postižením 

3-1 Význam práce pro člověka a obecné projevy nezaměstnanosti 

Práce zaujímá v životě člověka nezastupitelné postavení. Je 

důležitou podmínkou jeho důstojné existence, přináší mu nejen 

materiální prospěch, ale současně mu dává pocit seberealizace a 

společenské užitečnosti. Vřazuje člověka do řádu sociálních vztahů, 

uspokojuje jeho potřeby ctižádosti, sebeuplatnění a sebeúcty (Hornby, 

Malcolm, 1997). 

Práce tedy neslouží pouze k výrobě statků nebo k vykonávání 

služeb, ale vytváří sociální pole strukturovaných kontaktů s možností 

vést rozhovory, potkávat jiné lidi a uzavírat přátelství. Při zvládání 

svých pracovních úkolů může jednotlivec objektivizovat své schopnosti 

a získat pocit odborné kompetence. Skupinová práce nabízí sociální 

prostředí, ve kterém se člověk hodnotí a srovnává s ostatními lidmi. V 

konkrétní práci, k níž jsou nezbytné znalosti, schopnosti a dovednosti, 

se rozvíjí lidská osobní identita. Z mentálně hygienického hlediska 

umožňuje pracovní úsilí odvod přebytečné duševní a tělesné energie. 

Skutečnou hodnotu práce člověk obvykle poznává, až když ji 

ztratí. Nezaměstnanost má podle našich i zahraničních poznatků 

Průkazné negativní sociální, psychologické, ale i zdravotní důsledky 

(Hornby, Malcolm, 1997). Mizí odměna jako zdroj uspokojování 

životních potřeb, ničí se obvyklé časové rozvržení dne, ztrácí se 

možnost získávání a udržování pracovních návyků a dovedností. 

Dlouhodobou nezaměstnaností se vytrácí smysl života, dochází k 
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omezení sociálních kontaktů s přáteli, nastává postupný rozklad 

integrity osobnosti. Vytrácejí se aktivity, které byly pravidelnou 

součástí denního rytmu člověka. 

v 

J. Šiška dále konkretizuje význam práce pro člověka s postižením: 

o poskytuje ekonomickou nezávislost a vyšší životní standard 

o pozitivně ovlivňuje sebeurčení člověka (je-li zaměstnán, není 

nucen žít podle diktátu někoho jiného) 

o status "být zaměstnán" u člověka s postižením pozitivně 

ovlivňuje postoje společnosti k lidem s postižením obecně. 

Prostřednictvím zaměstnávání lidí s mentálním postižením v 

integrovaném prostředí zvyšují vyhlídky na jejich přijetí ve 

společnosti 

o pracovní místo v integrovaném prostředí je prostředkem pro 

vytváření a rozvíjení sociálních interakcí 

o je jedním ze způsobů, kterým většina lidí pokračuje v učení a 

rozvíjení kompetencí 

o zaměstnání je jedním z klíčových aspektů dosažení statusu 

dospělosti (viz.definice zralosti S.Freuda: zralý člověk má umět 

"milovat a pracovat) 

Co to je nezaměstnanost? Encyklopedie Britannica (Britannica.com) 
J1 ^ e f i n uje jako stav, ve kterém jedinec schopný práce práci aktivně hledá, ale 
n e n i Schopen ji najít. Současně dodává, že aby byl člověk považován za 

Zaměstnaného, musí být aktivní pracovní silou a odměňovanou práci hledat. 
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3.2 Člověk s postižením- riziková skupina nezaměstnaných 

Uplatnění člověka na trhu práce je podmíněné řadou 

charakteristik (věk, zdravotní stav, vzdělání, pohlaví, příslušnost k etnické 

skupině), které vyčleňují skupiny lidí s větším rizikem ztráty práce a 

Předurčují je pro dlouhodobou nezaměstnanost (Hornby, Malcolm, 1997). 

Tyto skupiny jsou také vystaveny riziku opakované nezaměstnanosti. Jejich 

Příslušníci nacházejí uplatnění spíše na sekundárním trhu práce a na méně 

Placených pracích s nejistou budoucností. 

Nezaměstnanost tak více ohrožuje určité skupiny populace, což 

Potvrzuje zkušenost téměř ze všech průmyslově vyspělých zemí . Je zřejmé, 

že právě na tyto skupiny musí být zaměřena politika zaměstnanosti. U nás k 

nim patří mladí lidé, ženy s malými dětmi, starší lidé, lidé s nízkým 

vzděláním, romské etnikum , přicházející emigranti a lidé s postižením. 

U posledně jmenované skupiny lidí vystupují do popředí nejen 

ekonomické, sociální a psychické problémy, ale zejména problém 

Přiměřeného smyslu života, problém pocitu lidské důstojnosti. Vzhledem ke 

stále většímu důrazu na produktivitu práce a výkon mají tito lidé v současné 

společnosti čím dále menší šanci se uplatnit na trhu práce. Dostávají se často 

do bezvýchodné životní situace a pro jejich rodiny to znamená starost o 

nezaměstnaného postiženého rodinného příslušníka. 

Podle údajů MPSV ČR je nezaměstnanost osob s postižením 

stále větším problémem. Nezaměstnanost u této skupiny osob vzrostla z 
2 0 016 lidí bez práce na konci roku 1993 na 59 025 ke konci prosince 2000. 
K e konci roku 2001 vzrostl počet nezaměstnaných na 61 518 osob, o rok 

Později jich bylo už 66 907, což je o 5 389 více než ve stejném období 

Minulého roku. Ani nejnovější roční data k 31.12. 2005 nehlásí žádné 
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zlepšení, naopak. Míra nezaměstnanosti lidí s postižením opět stoupla a činila 

75 313 osob. 

3.3 Legislativa 

Základním dokumentem hovořícím o ochraně práv lidí s mentálním 

postižením je Deklarace o právech mentálně postižených osob, vyhlášená na 

Valném shromáždění organizace spojených národů dne 20. prosince 1971, 

kde se v §3 píše: "Mentálně postižený má právo na ekonomické zabezpečení a 

slušnou životní úroveň. Má plné právo podle svých možností produktivně 

Pracovat nebo se zabývat jinou užitečnou činností." (Švarcová, 2003) 

V ČR byl ustanoven Vládní výbor pro zdravotně postižené občany 

usnesením vlády ČR č. 151 už v roce 1991. Jeho předsedou je premiér vlády 

ČR, prvním místopředsedou ministr práce a sociálních věcí, druhým 

místopředsedou ministr zdravotnictví a třetím místopředsedou předseda Sboru 

zástupců organizací zdravotně postižených. Vládní výbor vypracoval nejdříve 

Národní plán pomoci zdravotně postiženým občanům, který vláda schválila v 

1992. V něm se v kapitole 10.1 pojednává o tom, že: "Jedním ze 

Skladních cílů Národního plánu pomoci zdravotně postiženým občanům je 

Umožnit jim, aby prakticky přispívali společnosti v maximálním rozsahu, jaký 

Jim jejich schopnosti umožňují." 
V kapitole 10.5 Národní plán hovoří o tom, že: "Uplatnění zdravotně 

Postižených na otevřeném trhu práce je nejžádoucnějším cílem a pro mnohé 

zdravotně postižené je cílem dosažitelným." Dále se zde hovoří o povinném 

Podílu občanů se ZPS na celkovém počtu zaměstnanců a daňových úlevách 

zaměstnavatele. Národní plán se již stará o otázku chráněných dílen, ale 

Programy podporovaného zaměstnávání ještě do plánu nezahrnuje. 
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Další dokument týkající se osob se zdravotním postižením schválila 

vláda rok poté, v srpnu 1993. Usnesením vlády ČR č. 4903 byl přijat Národní 

plán opatření pro snížení negativních důsledků zdravotního postižení, jež si v 

kapitole č. 7 za cíle klade: "Zajistit zaměstnanost co nejvyššího počtu občanů 

se zdravotním postižením. Kdekoliv je to možné, uplatnit občana se 

zdravotním postižením na volném trhu práce." 

Další aktualizace byla provedena v dubnu 1998, kdy vznikl Národní 

plán vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, schválený 

usnesením vlády ČR č. 256 a s termíny a zněním některých opatření 

upravenými usnesením vlády ČR č. 667 ze dne 3.července 2000. Zde se již 

Národní plán zabývá otázkou podporovaného zaměstnávání, konkrétně v 

kapitole č. 7: "Jako mezistupeň mezi zaměstnáváním osob se zdravotním 

Postižením na volném trhu práce a v chráněných dílnách je třeba i u nás 

Ov inou t tzv. podporované zaměstnávání, ve kterém speciálně školený 

osobní asistent (pracovní asistent) pomůže postiženému pochopit a zvládnout 

Požadované pracovní postupy a dosáhnout potřebné výkonnosti." Cílem 

Národního plánu je zajistit zaměstnanost co nejvyššího počtu občanů se 

zdravotním postižením. 

V roce 2002 Evropská komise ve spolupráci s členskými zeměmi EU 

hodnotila zkušenosti z realizace Evropské strategie zaměstnanost, 
v Posledních pěti letech a připravila návrh inovované strategie. Např. 

^ r o p s k á komise navrhuje, aby členské země předkládaly Národní akční 

P^ny zaměstnanosti. Tento národní plán má vláda za úkol každoročně 
aktualizovat. Národní akční plány zaměstnanosti jsou nástrojem aktivní 

P°Htiky zaměstnanosti, neboť předkládají různá opatření na zlepšení situace 
2arněstnanosti. V Usnesení vlády České republiky ze dne 9. února 2005 č. 174 
0 Národním akčním plánu zaměstnanosti na roky 2005- 2006 se objevuje 
k r 0 1 ^ jiných (jako jsou např. potlačování všech forem diskriminace 
V Postupu na trh práce, nebo že se budou vyvíjet účinná preventivní opatření 
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aktivního přístupu k podpoře rizikových nebo jinak znevýhodněných skupin i 

jednotlivců při integraci na otevřený trh práce) i opatření pro potřeby 

zdravotně postižených osob, etnických menšin a imigrantů z pohledu jejich 

zapojení do trhu práce. 

16.června 2004 schválila vláda koncepci státní politiky vůči občanům 

se zdravotním postižením, 17.srpna 2005 potom schválila Národní plán 

Podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006 - 2009. 

V něm se uvádí, že i přes „ značný pokrok v minulosti, stále ještě nebylo 

v České republice dosaženo takového stupně vyrovnání příležitostí, včetně 

odstranění diskriminačních překážek, které by odpovídaly historickým, 

kulturním a společenským tradicím České republiky, a které by zaručovaly 

míru podpory občanů se zdravotním postižením, na úrovni odpovídající 

hospodářské výkonnosti České republiky". V národním plánu se proto dále 

definují opatření, která by měla diskriminační překážky odstranit. 

3-4 Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti 

Aktivní politika zaměstnanosti je souhrnné označení činností státních 
0rgánů, které směřují k maximálně možné úrovni zaměstnanosti. Aktivní 

Politika zaměstnanosti je zaměřena jak k uchazečům o zaměstnání, tak i k 

omanům, kteří jsou v pracovním procesu, ale jejichž pozice je ohrožena. Je 

Ubezpečována ministerstvem práce a sociálních věcí a úřady práce, 

Popřípadě dalšími spolupracujícími subjekty. K závazkům, které si klade 

státní politika zaměstnanosti vzhledem k problematice zaměstnávání jedinců 

znevýhodněných na trhu práce patří přijímaní těchto opatření 

• na podporu a dosažení rovného zacházení s muži a ženami, 

s osobami bez ohledu na jejich rasový a etnický původ, s občany 
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s postižením, pokud o přístup k zaměstnání, rekvalifikaci, 

přípravě k práci 

• pro zaměstnávání občanů s postižením a dalších občanů, kteří 

mají ztížené postavení na trhu práce 

V zákonu o zaměstnanosti (č. 435/2004 Sb) jsou definovány tyto 

nástroje aktivní politiky zaměstnanosti: 

• rekvalifikace, jejímž prostřednictvím může uchazeč či zájemce o 

zaměstnání získat novou kvalifikaci či rozšířit rekvalifikaci 

stávající 

• investiční pobídky, kdy se u zaměstnavatele, jemuž bylo vydáno 

rozhodnutí o příslibu investiční pobídky, hmotně podporuje 

vytváření nových pracovních míst či rekvalifikace nebo školení 

nových zaměstnanců 

• veřejně prospěšné práce, jimiž se rozumí časově omezené 

pracovní příležitosti spočívající zejména při údržbě veřejných 

prostranství, úklidu a údržbě veřejných budov a komunikací nebo 

jiných obdobných činnostech, které vytváří zaměstnavatel 

nejdéle na dvanáct po sobě jdoucích měsíců, a to i opakovaně, 

k pracovnímu umístění uchazečů o zaměstnání 

• společensky účelná pracovní místa, která zaměstnavatel zřizuje 

na základě dohody s úřadem práce a obsazuje je uchazeči o 

zaměstnání, kterým nelze zajistit pracovní uplatnění jiným 

způsobem, příspěvek na jeho zřízení může získat i uchazeč o 

zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti -

společensky účelná pracovní místa má zaměstnavatel možnost 

zřídit a žádat od úřadu práce finanční příspěvek na úhradu 

nákladů vynaložených v souvislosti se zřizováním těchto 

pracovních míst. Finanční výpomoc má několik forem, může se 

jednat o návratnou finanční výpomoc, dotace na úhradu mezd a 

J a k l l b Klingohr 4 3 



Univerzi ta Karlova Pedagogická fakuli«»- speciální pedagogika 

jejich náhrad (včetně pojistného na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na 

všeobecné zdravotní pojištění), dále se jedná o dotaci na úhradu 

úroků z úvěru a jiné účelově určené dotace. Cílem při 

poskytování finančního příspěvku zaměstnavatelům, je 

motivovat je ke zřizování nových pracovních míst, zejména pro 

uchazeče znevýhodněné na trhu práce. 

• překlenovací příspěvek- může úřad poskytnout osobě samostatně 

výdělečně činné, která obdržela příspěvek na společensky účelné 

pracovní místo- poskytuje se nejdéle tři měsíce v měsíční výši 

rovnající se polovině částky životního minima platného pro 

občana staršího 26 let 

• příspěvek na dopravu zaměstnanců- poskytuje se zaměstnavateli, 

který zabezpečuje každodenní dopravu svých zaměstnanců do a 

ze zaměstnání, může být udělen i zaměstnavateli, který zajišťuje 

dopravu svých zaměstnanců s těžším zdravotním postižením 

• příspěvek na zapracování, který může úřad práce poskytnout 

zaměstnavateli přijímajícímu do pracovního poměru uchazeče o 

zaměstnání, jenž patří mezi osoby znevýhodněné na trhu práce 

Mezi opatření aktivní politiky zaměstnanosti se řadí: 

• poradenství, které provádějí úřady práce za účelem zjišťování 

osobnostních a kvalifikačních předpokladů fyzických osob pro 

volbu povolání, pro zprostředkování vhodného zaměstnání, pro 

volbu přípravy k práci osob s postižením a při výběru vhodných 

nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti 

• podpora zaměstnávání osob s postižením prostřednictvím pracovní 

rehabilitace a podpory zřizování chráněných pracovních míst a 

chráněných pracovních dílen 

• cílené programy k řešení zaměstnanosti 
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3.5 Podmínky pro zaměstnávání lidí znevýhodněných na trhu práce 

Zákon o zaměstnanosti (zákon č. 435/2004Sb.) specifikuje práva a 

povinnosti zaměstnavatelů vztahující se k zaměstnávání lidí s postižením. 

Zaměstnavatel je oprávněn požadovat od úřadu práce: 

• informace o poradenství v otázkách spojených se zaměstnáváním 

osob s postižením 

• součinnost při vyhrazování pracovních míst zvláště vhodných 

pro osoby s postižením 

• spolupráci při vytváření vhodných pracovních míst pro osoby 

s postižením 

• spolupráci při řešení individuálního přizpůsobování pracovních 

míst a pracovních podmínek pro osoby s postižením 

Zaměstnavatel má povinnost: 

• hlásit úřadu práce a vést evidenci pracovních míst zvláště 

vhodných či přímo vyhrazených pro osoby s postižením 

• rozšiřovat podle svých podmínek možnost zaměstnávání osob 

s postižením individuálním přizpůsobováním pracovních míst 

• spolupracovat s úřadem práce při zajišťování pracovní rehabilitace 

Zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají více než 25 zaměstnanců 

v pracovním poměru, je ustanovením § 81 až 83 zákona č. 435/2004 Sb., 

upravena povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši 

povinného podílu. Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením činí 4 %. Pokud tento podíl neplní, pak by měl tuto povinnost 

nahradit odebíráním výrobků od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 

% zaměstnanců s postižením nebo odebíráním výrobků z chráněných dílen. V 

rámci aktivní politiky zaměstnanosti jsou zaměstnavatelům poskytovány 
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hmotné pobídky při zaměstnávání zdravotně postižených osob. 

Zaměstnavateli, který zaměstnává přes 50 procent zaměstnanců s postižením, 

poskytuje stát příspěvek ve výši 0,66 násobku průměrné měsíční mzdy za 

každou zaměstnanou osobu s těžším zdravotním postižením a 0,33 násobku za 

každou osobu se zdravotním postižením. Účelem příspěvku je částečně 

kompenzovat zaměstnavatelům zvýšené náklady související se 

zaměstnáváním občanů s postižením. Vedle uvedeného příspěvku na podporu 

zaměstnávání osob s postižením poskytují úřady práce také příspěvek patřící 

k pobídkám na vytvoření chráněného pracovního místa nebo chráněné dílny. 

Zákon vytyčuje i sankce. Pokud zaměstnavatel neplní žádnou 

z podmínek pro zaměstnávání lidí s postižením, pak musí za každou takovou 

osobu odvádět do státního rozpočtu 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy. 
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4 PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ 

Práce hraje v životě člověka významnou roli. Je důležitou součástí jeho 

sebeurčení, umožňuje mu zapojit se do života ve společnosti, získat finanční 

zdroje pro seberealizaci. Ačkoli je práce základním lidským právem pro 

všechny lidi, šanci nalézt vhodné pracovní uplatnění nemají všichni lidé 

rovnocennou. 

Ve společnosti tradičně dochází k oddělování lidí "práce schopných" od lidí, 

kteří jsou "práce neschopní". Každý člověk pracující či žijící mezi lidmi s 

mentálním postižením asi tuší, do které skupiny jsou mentálně postižení 

občané nejčastěji zařazování. Lidem s mentálním postižením (ale nezřídka i 

lidem se smyslovým či fyzickým postižením) je nabízena práce v 

rehabilitačních zařízeních a jsou-li posouzeni jako práce neschopni, je jim 

přiznán důchod. Pokud je prvořadá pozornost věnována možnostem člověka, 

nikoli jeho omezením, je evidentní, že se lidé s postižením mohou podílet na 

řadě prací. Někteří z lidí s postižením však k tomu, aby mohli získat a 

udržet si pracovní místo na otevřeném trhu práce, nezbytně potřebují určitou 

míru a formu podpory. Právě těm je k dispozici program " podporované 

zaměstnávání". 

4.1 Rozpoznávací znaky podporovaného zaměstnávání 

Podporované zaměstnávání je komplex služeb, jejichž cílem je 

podporovat zájemce o práci v tom, aby si našel a udržel místo na otevřeném 

trhu práce za rovných platových podmínek. Je určeno pro zájemce 
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znevýhodněné na trhu práce tak, že pro získání a udržení pracovního místa 

potřebují dlouhodobou podporu. Podpora je poskytována podle individuálních 

schopností a potřeb konkrétního člověka. 

Podporované zaměstnávání je specifický pracovní program, který se od 

jiných programů (chráněné dílny, rekvalifikační kurzy) výrazně odlišuje. Zda 

se jedná o skutečně podporované zaměstnávání, je možné určit za pomoci 

následujících rozpoznávacích znaků (Rytmus, 2005): 

- Okamžité umístění na pracovní místo. Od tradičních služeb v oblasti 

zaměstnanosti se podporované zaměstnání liší změnou v pořadí trénink -

umístění na pracoviště. Zatímco u většiny tradičních metod proběhne nejprve 

vzdělání (rekvalifikace) a teprve po něm následuje nástup na pracoviště, u 

podporovaného zaměstnávání se vychází ze stávajících možností zájemce o 

práci, na základě kterých se hledá pracovní místo. K tréninku dovedností 

dochází až po nástupu do práce. 

- Trénink pracovníka přímo na pracovišti. Dovednosti, které jsou pro dané 

pracovní místo požadovány, se člověk využívající služby podporovaného 

zaměstnávání učí přímo na pracovišti, kde jsou optimální podmínky. Tím 

odpadají potíže spojené s přenosem dovedností z jednoho místa na druhé. 

Nadto trénink přímo na pracovišti podporuje sociální integraci a usnadňuje 

ostatním zvyknout si pracovat po boku spolupracovníků s postižením. 

- Konkurenceschopná práce. Neoddělitelnou součástí podporovaného 

zaměstnávání je skutečnost, že pracovník s postižením dostává za stejnou 

práci obdobnou odměnu jako člověk bez postižení. Navíc pracovní doba 

odpovídá běžnému rozsahu úvazku, včetně možnosti pracovat na zkrácenou 

pracovní dobu. Přitom pracovní doba odpovídá možnostem konkrétního 

člověka. 

- Zaměstnávání v běžném pracovním prostředí. Tím, že v programu 

podporovaného zaměstnávání jde o pracovní místa, kde lidé s postižením 

pracují mezi lidmi bez postižení, sdílí s ostatními nejen pracovní prostor, ale 
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spolupracují a komunikují při společně vykonávané práci, umožňuje takové 

prostředí rozvoj smysluplné sociální integrace. 

- Průběžná podpora. Aby bylo pracovní umístění úspěšné, je podpora 

zajištěna na tak dlouho, jak je potřeba, nejdéle však po dobu 2 let. 

(Nejobvyklejší doba trvání poskytované podpory je 9 -18 měsíců, přičemž 

finanční náklady na poskytovanou podporu za 1 rok se mohou pohybovat 

zhruba mezi 20 - 35 tisíci Kč (Rytmus, 2005). Tuto částku je třeba brát pouze 

orientačně, protože podpora poskytovaná v rámci programu podporovaného 

zaměstnávání je vždy výrazně individuální.) Doba trvání podpory je určována 

potřebami daného člověka. V případě, že pracovník potřebuje podporu déle 

než dva roky, musí být zajištěna jinou formou. Je povinností pracovního 

konzultanta daného uživatele zajistit, aby za zajišťování podpory převzal 

zodpovědnost jiný subjekt (například organizace zajišťující osobní asistenci). 

- "Na míru šitá" podpora. Pro podstatu a míru poskytované podpory jsou 

určující specifické potřeby člověka. Cílem podpory a tréninku není změnit 

člověka, ale v zájmu zajištění úspěšného pracovního uplatnění upravit 

pracovní náplň a pracovní prostředí. Při zajišťování podpory se vychází z 

možnosti člověka, ne z jeho omezení. Člověk dostane právě tolik podpory, 

kolik potřebuje, ne víc ani míň. 

- Aktivní přístup uživatele služeb podporovaného zaměstnávání. Uživatel 

podporovaného zaměstnávání není pasivním příjemcem služeb. Ve výběru 

práce, v procesu plánování i při formulování životních cílů je jeho hlas 

určující. 

Pouze v případě, že se program vyznačuje těmito charakteristikami, lze 

jej označovat termínem podporované zaměstnávání. 
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4.2 Základní principy podporovaného zaměstnávání 

Program podporovaného zaměstnávání se nesnaží oddělovat lidi, kteří 

mohou pracovat, od těch, kteří pracovat nemohou. Hodnotí individuální 

potřeby nutné pro uplatnění na otevřeném trhu práce. Člověk s postižením 

nemůže dělat každý typ práce, ale to nemůže ani člověk bez postižení. Lidé s 

postižením se mohou podílet na řadě prací, ale bohužel Častým 

protiargumentem je tvrzení, že pomoc lidem s postižením bude znamenat 

méně pracovních příležitostí pro ty, kteří nejsou na trhu práce tolik 

znevýhodněni. 

Uživatelé podporovaného zaměstnávání nesmí dostávat víc možností 

než ostatní, aby nedocházelo k pozitivní diskriminaci, která vede ve svém 

důsledku ke stigmatizaci ("zlaté klece"). Nelze připustit, aby se od pracovníka 

s postižením očekávalo méně z důvodu "nálepky postižení" místo na základě 

objektivního hodnocení jeho schopností. V programu podporovaného 

zaměstnávání nejde o charitu. Zaměstnavatele člověka s postižením nemá 

dojímat osud pracovníka s postižením a na základě toho mu poskytovat práci. 

Podporované zaměstnávání je skutečná, hodnotná práce, za kterou 

zaměstnavatel zaplatí, je-li udělána. Součástí programu podporovaného 

zaměstnávání je přetvořit označkovaného klienta sociálních služeb na občana 

- zaměstnance. 

4.3 Cílová skupina podporovaného zaměstnávání 

Pomoc s nalezením pracovního uplatnění a udržením pracovního místa 

potřebuje mnoho lidí, ale zdaleka ne všichni mohou efektivně využít 

intenzivní program, jakým je podporované zaměstnávání. 
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Tento program je vhodný pouze pro ty zájemce o zaměstnání, kteří jsou 

na trhu práce znevýhodněni tak, že pro nalezení a udržení si pracovního místa 

potřebují dlouhodobou podporu přímo na pracovišti. Přitom je zhodnoceno, 

že tento program je jedinou cestou, jak dosáhnout začlenění člověka 

(přijatého do programu podporovaného zaměstnávání) do běžného pracovního 

života. O ostatních formách služeb se soudí, že těmto lidem s velkou 

pravděpodobností nemohou pomoci. 

Současně musí být reálné, že tito lidé budou schopni po uplynutí doby 

určené pro podporované zaměstnávání pracovat samostatně nebo s pomocí 

jiných typů služeb (osobní asistence, doprovody). Nutnou podmínkou je 

zájem o práci na otevřeném trhu práce. 

Pro zařazení do programu není rozhodující diagnóza, ale individuální 

posouzení schopností a rozsahu potíží, které Člověk má. Zejména jde o osoby 

s mentálním, fyzickým, smyslovým a kombinovaným postižením, s 

kognitivními problémy, psychickým onemocněním a osoby se sociálním 

znevýhodněním. Diagnózou uživatele je potřeba se zabývat pouze tehdy, je-li 

s ní spojeno nějaké nebezpečí pro uživatele, nebo zaměstnavatele, a to z 

důvodu, aby se právě těmto problémům předešlo (například epilepsie, 

cukrovka atd.) 

Při rozhodování o tom, jsou-li služby podporovaného zaměstnávání 

vhodné pro konkrétního uchazeče, je potřeba zvážit, zda neexistují méně 

intenzivní formy podpory, které by mohl uchazeč s úspěchem využít. 

4.4 Cíl podporovaného zaměstnávání 

Cílem programu je, aby zájemce o práci, který má minimální šanci 

zapojit se do běžného pracovního života, získal a byl schopen udržet si 

skutečnou práci, která odpovídá jeho požadavkům a možnostem. 
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K dosažení tohoto cíle směřuje účastník programu ve spolupráci s 

personálním konzultantem a pracovním asistentem za použití metodiky 

podporovaného zaměstnávání, která se opírá zejména o možnost využití 

r ů z n ý c h k o m b i n a c í j e d n o t l i v ý c h f o r e m p o d p o r y . 

Je záměrem pracovníků podporovaného zaměstnávání, aby míra i délka 

podpory vedoucí k cíli byla minimální, tedy aby se účastník ve svém 

z a m ě s t n á n í c o n e j d ř í v e o s a m o s t a t n i l . T o h o t o c í l e b y m ě l o b ý t d o s a ž e n o d ř í v e 

než za dva roky od zahájení účasti v programu. 

4 .5 P o d p o r o v a n é z a m ě s t n á v á n í v e v r o p s k ý c h z e m í c h 

Podporované zaměstnávání vzniklo v USA v sedmdesátých letech jako 

alternativa k tradičním službám pro lidi s mentálním postižením v oblasti 

zaměstnanosti, které se ukázaly jako neúčinné. První pokusy se 

zaměstnáváním lidí s mentálním postižením ale probíhaly již za druhé světové 

války, kdy se v USA zbrojní průmysl potýkal se nedostatkem pracovních sil, 

a tak do výroby byli zapojeni i klienti z ústavů pro mentálně postižené. Tato 

zkušenost a rostoucí vliv hnutí za lidská práva byly prvními impulsy pro 

model podporovaného zaměstnávání. K tomu přispěla i teorie normalizace v 

sedmdesátých letech, neboť deklaruje zajistit lidem s mentálním postižením 

maximální příležitost pracovat v integrovaném prostředí. V roce 1984 bylo v 

USA podporované zaměstnávání legislativně upraveno zákonem 

Developmental Disability Act. Z USA se podporované zaměstnávání dostalo 

do Kanady a Austrálie, zemí, kde dnes tato metoda patří k zaběhlým 

způsobům pomoci lidem s postižením, a v devadesátých letech konečně také 

do Evropy. 

V Evropě patří k nejúspěšnějším průkopníkům skandinávské státy. 

Nejdále je Norsko, které se rozhodlo testovat v praxi podporované 

zaměstnávání (norsky "arbeit med bistand") ve snaze zvrátit nežádoucí trend 
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zvyšování výdajů na sociální dávky. Státní politika v oblasti zaměstnanosti je 

postavena na principech, které se shodují s principy podporovaného 

zaměstnávání: 

- Každý má právo na pracovní uplatnění. 

- Více příležitostí pro lidi znevýhodněné na trhu práce. 

- Otevřený trh práce je preferován před chráněným. 

- Práce musí být posilována před pobíráním dávek. 

V letech 1993-1995 norská vláda financovala realizaci národního pilotního 

projektu. Jeho výsledky vedly v Norsku k legislativnímu zakotvení 

podporovaného zaměstnávání vyhláškou. V Norsku byly souvislosti mimo 

jiné posuzovány také jako ekonomické aspekty podporovaného zaměstnávání. 

Například podle údajů z roku 2000 byly náklady na osobu v chráněných 

dílnách o 30% vyšší než u poskytovatelů služeb formou podporovaného 

zaměstnávání. Přitom podporované zaměstnávání je navíc časově omezená 

služba (v Norsku maximálně 3 roky), zatímco v chráněné dílně se s časovým 

limitem nepočítá. Ekonomická výhodnost této služby byla jedním z 

argumentů pro to, aby se podporované zaměstnávání od roku 1996 v Norsku 

zařadilo mezi standardní služby zaměstnanosti. 

Ve Finsku se už v osmdesátých letech rozvíjela tzv. "integrovaná 

chráněná práce". V pozdějších letech proběhla řada pilotních projektů, které 

se už zaměřovaly přímo na podporované zaměstnávání. Podporované 

zaměstnávání není ve Finsku upraveno zákonnou normou. Stávající 

legislativa ale umožňuje agenturám "prodávat" své služby úřadům práce ve 

formě pracovní rehabilitace. I přes tento posun (od začátku letošního roku) 

přetrvává ve Finsku financování podporovaného zaměstnávání 

prostřednictvím grantů. Význam, jaký podporovanému zaměstnávání přikládá 

finská veřejná správa, lze vyvodit z toho, že finské ministerstvo práce zadalo 

vypracování standardů kvality podporovaného zaměstnávání. Na legislativní 

zakotvení podporovaného zaměstnávání se v současné době pracuje. 
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Z c e l a j i n ý s y s t é m z a j i š t ě n í p o d p o r o v a n é h o z a m ě s t n á v á n í j e v e Š v é d s k u . 
v v 

Ve Švédsku existuje Švédská asociace podporovaného zaměstnávání (SUIS). 

S U I S , k t e r á j e o d r o k u 1 9 9 3 č l e n e m Š v é d s k é h o n á r o d n í h o v ý b o r u p r o trh 

práce, se v roce 2002 podařilo převést všechny job coache (v české 

terminologii pracovní konzultanty) na úřady práce. Job coachové poskytují 

potřebnou podporu uchazečům o práci i zaměstnavatelům přímo na úřadech, 

kde mají zázemí. Jejich mzdy jsou hrazeny úřadem práce na základě pověření 

poskytovat služby konkrétním uchazečům o práci. Celkem je v dnešní době 
v v 

ve Švédsku asi 200 job coachů. Podporované zaměstnávání je ale ve Švédsku 

omezeno na 12 měsíců. 

Z ostatních evropských zemí najdeme fungující národní systém 

podporovaného zaměstnávání v Německu. Služba se nazývá "služby expertů 

pro integraci" a je zajišťována privátními organizacemi. Podle zákona o 

rehabilitaci z roku 2000 musí být v každém regionu jedna organizace 

poskytující tento druh služeb na základě výběrového řízení a smlouvy 

uzavřené s místním úřadem práce. Podporované zaměstnávání je financováno 

přes registrované a úřadem práce doporučené uchazeče o práci. Trvání služby 

je omezeno 9 měsíci. Celkem je v Německu 180 poskytovatelů služeb, kteří 

pracují víceméně na principech podporovaného zaměstnávání. Němečtí 

kolegové přesto nejsou s tímto způsobem zajišťování služeb spokojeni, neboť 

krátký časový limit nedovoluje účinně poskytovat službu lidem s mentálním 

postižením, pro které byla primárně vyvinuta. 

V o s t a t n í c h e v r o p s k ý c h s t á t e c h p a t ř í p o d p o r o v a n é z a m ě s t n á v á n í 

většinou ke službám, které jsou rozvinuty jen v určitých regionech, nikoli na 

celonárodní úrovni. Například na Slovensku se podporované zaměstnávání 

řadí k tzv. "jiným alternativním formám pomoci". V souladu s tím jsou služby 

agentur podporovaného zaměstnávání hrazeny na základě uzavřené smlouvy z 

prostředků úřadů práce. V souladu se zákonem o sociální pomoci je navíc 

slovenským agenturám hrazeno odborné poradenství, které je součástí 
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podporovaného zaměstnávání. Na Slovensku se setkáváme se dvěma typy 

poskytovatelů podporovaného zaměstnávání. Nezávislé agentury poskytují 

služby širokému spektru lidí bez omezení na jednu cílovou skupinu. Druhým 

typem poskytovatele jsou organizace, které poskytují širší spektrum služeb 

jedné cílové skupině uživatelů (například lidem s mentálním postižením). V 

jejich nabídce je také podporované zaměstnávání pro tuto skupinu lidí.( Autor 

článku na serveru: Milena Johnová, Česká unie pro podporované zaměstnání). 

4.6 Podporované zaměstnávání v České republice 

4.6.1 Organizace poskytující programy podporovaného zaměstnávání. 

V současné době existují v České republice organizace nebo občanská 

sdružení, která mají ve své pracovní náplni mimo jiné i programy 

podporovaného zaměstnávání. 

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ RYTMUS - programem podporovaného 

zaměstnávání se začalo zabývat již v roce 1994, kdy bylo založeno. Činnost 

o.s. RYTMUS se zaměřuje na vyrovnání příležitostí lidí s postižením 

(především s mentálním postižením) prostřednictvím individuální podpory, 

která jim umožní využívat všech možností naší společnosti. Tím napomáhá 

jejich začlenění mezi vrstevníky a do běžného života. Ve své činnosti Rytmus 

spolupracuje s úřady práce, základními školami, zaměstnavateli apod. 

Financování činnosti o.s. Rytmus je vícezdrojové - státní a obecní rozpočty 

včetně prostředků z programů Evropské unie, granty, nadací, firemní a 

soukromé dary. Dnes má Rytmus asi 40 zaměstnanců a 15 dobrovolníků. 

Služby jsou poskytovány v rámci mnoha programů: Škola pro všechny 

(integrace dětí s mentálním postižením do běžných základních škol), 

Podporované zaměstnávání ( do kterého je zahrnuto i poskytování 
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Tranzitních programů), Sami za sebe ( rozvoj samostatnosti, trénink běžných 

dovedností, skupina sebeobhájců), Stejná šance. O.s. Rytmus má hlavní sídlo 

v Praze (v Bruselské ul., Praha 2), jeho pobočky jsou ale rozšířeny i do jiných 

krajů ČR. 

Společnost DUHA - zabývá se péčí o dospívající a dospělé lidi s 

mentálním postižením, jako je chráněné bydlení, záuční středisko, praktická 

škola, sportovní a kulturní akce. Program podporovaného zaměstnávání 

zahájil činnost v říjnu 2001. 

Občanské sdružení ASISTENCE - které vzniklo v roce 1995 z 

iniciativy rodičů a přátel mladých lidí z Jedličkova ústavu v Praze. Cílem 

občanského sdružení Asistence je praktická pomoc a podpora studentům a 

absolventům Jedličkova ústavu a škol v Praze v přechodu ze školy do dalšího 

života. Hlavní činností Asistence jsou tzv. Tranzitní programy. 

Tranzitní program je jakýsi předstupeň podporovaného zaměstnávání. 

Jde o komplex aktivit usnadňující mladým lidem s postižením přechod ze 

školy do pracovního prostředí. Studenti s postižením, u kterých je předpoklad, 

že budou při pracovním uplatnění potřebovat dlouhodobou podporu, jsou v 

předposledním či posledním ročníku speciální střední školy (nejčastěji to jsou 

studenti praktických škol, pomocných škol, speciálních učilišť) zařazováni do 

tranzitních programů. Cílem tranzitních programů je umožnit studentům s 

postižením vyzkoušet si práci v běžném prostředí, získat pracovní dovednosti 

a v ideálním případě zajistit pracovní místo, kam student nastoupí po 

skončení školní docházky. Praxe probíhají jednou až třikrát týdně dopoledne. 

Student dochází na "individuálním plánem praxe" vybrané pracoviště na 

praxi. Na tvorbě individuálního plánu praxe se podílí kontaktní osoba ze 

školy, která studenta dobře zná - nejčastěji třídní učitel, pracovní konzultant z 

agentury zajišťující tranzitní program, student a rodiče. Metoda umožňuje 

Jak l lb Klingohr 5 6 



Univerzi ta Karlova Pedagogická fakuli«»- speciální pedagogika 

přistupovat ke každému praktikantovi zcela individuálně a je postavena na 

jeho schopnostech - praxe se hledá podle toho, k čemu má zájemce 

předpoklady. Během roku mohou praktikanti vystřídat více pracovišť, 

přičemž místo poslední je předpokládaným budoucím pracovištěm, kam již 

zaučený student po prázdninách nastoupí. Tím absolventi po prázdninách 

nastoupí na pracoviště, kde jsou již zaučeni, znají prostředí, spolupracovníky 

apod. Potřebují také méně podpory - hlavně pracovní asistence - a odchod ze 

školy je pro ně mnohem jednodušší. Zaměstnavatel má možnost rozhodnout 

se v průběhu praxe, zda s absolventem uzavře pracovní smlouvu, navíc 

ochotněji přijímá již zaučeného pracovníka. Díky tranzitnímu programu se 

zvýší očekávání studenta i jeho rodičů. Rodiče a někdy i odborníci mívají 

velmi nízké očekávání od lidí s mentálním a kombinovaným postižením. 

Individuální praxe v rámci školy pomůže často rodičům a jejich dětem uvěřit 

ve schopnost těchto lidí uplatnit se na otevřeném trhu práce. 

Další významnou činností občanského sdružení Asistence je mimo 

poskytování tranzitních programů studentům středních škol Jedličkova ústavu 

(jedná se o praktickou školu, rodinnou školu, speciální učiliště, obchodní 

školu a sociálně-správní školu) také poskytování osobní asistence studentům 

Jedličkova ústavu integrovaným na běžné střední školy. 

Sdružení pro péči o duševně nemocné FOKUS Praha - mimo denního 

sanatoria, socioterapeutického centra, chráněného bydlení a volnočasových 

aktivit nabízí Fokus i pracovní rehabilitaci duševně nemocných - psychotiků. 

Centrum podpory zaměstnávání Fokus nabízí chráněná místa, podporované 

zaměstnávání, pracovní poradenství. Připravuje klienty pomocí programů na 

vstup na otevřený trh práce. Programy podporovaného zaměstnávání jsou ve 

sdružení Fokus Praha poskytovány prostřednictvím pracovního asistenta a 

jsou součástí komplexních pracovně rehabilitačních programů. Jsou jakýmsi 
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dalším krokem po rehabilitaci v chráněných dílnách, které slouží k osvojení 

základních pracovních návyků. 

Občanské sdružení ESET - HELP vzniklo v roce 1995 na podporu 

rozvoje péče o duševní zdraví. Jednotlivé programy navazují na existující 

zdravotnickou péči a rozšiřují ji o nabídku dalších služeb z oblasti 

rehabilitace, resocializace, psychosociální a právní poradenství, psychoterapie 

všeho druhu a edukativních seminářů. Lidem, kteří se na Eset-Help obrátí, 

pomáhá toto sdružení nalézt znovu psychickou a sociální stabilitu. K tomu 

napomáhá i program podporovaného zaměstnávání pro lidi s duševním 

onemocněním. 

Občanské sdružení MÁME OTEVŘENO? - podporuje děti a dospělé 

se speciálními potřebami (převážně s mentálním postižením) dostat se do 

procesu resocializace a integrace do společnosti. Široké veřejnosti je nejspíše 

známý jejich projekt Pracovně tréninkových programů v kavárně Vesmírná. 

Kavárna s pracovně tréninkovým programem ( ulice Ve Smečkách,Praha 1) 

má za cíl zprostředkovat klientům pracujícím v kavárně pracovní a sociální 

zkušenosti a vytvořit prostor pro setkávání lidí s postižením a lidí bez 

postižení. Dále občanské sdružení Máme otevřeno? poskytuje tranzitní 

program. Tento program navazuje na terapeutický program v kavárně 

Vesmírná. Cílem programuje zajistit přechod z chráněného prostředí kavárny 

na běžné pracoviště. V současnosti jsou do tranzitního programu zapojeni 3 

klienti. 

Občanské sdružení FORMIKA pomáhá všem lidem, kteří potřebují 

pomoc při rozhodování o práci, v hledání práce i po vyhledání práce -

rozhovory, asistenci v práci, získání zkušeností s prací, trénink dovedností. 
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4.6.2 Mezinárodní projekty 

Na podporu rozšíření činnosti programu podporovaného zaměstnávání 

vznikla řada mezinárodních projektů, kterých se zúčastnila i Česká republika. 

Ke dni 30.6.2002 byl ukončen pilotní projekt "Ověření komplexu služeb 

podporovaného zaměstnávání v ČR", zahájený v prosinci 2000, který byl 

financován z dotace PALMIF v rámci programu Evropské Unie PHARE. 

Jeho realizátorem bylo občanské sdružení Rytmus ve spolupráci s dalšími 

organizacemi. Projekt měl v podmínkách České republiky ověřit norskou 

metodiku podporovaného zaměstnávání a dát základ vzniku metodiky 
v 

upravené pro podmínky České republiky. Projekt byl realizován celkem v 

sedmi regionech. V rámci projektu vznikly čtyři nové agentury pro 

podporované zaměstnávání. Jedná se o agenturu Pondělí ve Šluknově, 

Rytmus Litvínov, Rytmus Chrudim a Rytmus Písek, které se připojily ke 

stávajícím agenturám v Praze - Rytmus Praha, Koník v Českých Budějovicích 

a Spolu v Olomouci. Pro tyto agentury byly vyškoleni odborní pracovníci, z 

jejichž zkušeností bude možno vycházet při vzniku dalších organizací, které 
by měli poskytovat pomoc lidem s postižením při jejich uplatnění na 

o t e v ř e n é m t r h u p r á c e p o s t u p n ě v c e l é Č e s k é r e p u b l i c e . P r o j e k t ově ř i l 

možnosti úspěšné spolupráce především s úřady práce a měl napomoci k 

prosazení podporovaného zaměstnávání jako nástroje aktivní politiky 

zaměstnanosti. Jedním z hlavních cílů bylo zvýšit z a m ě s t n a n o s t o s o b s 

postižením. V průběhu projektu se podařilo zaměstnat u různých 

zaměstnavatelů celkem 127 lidí s postižením. Zkušenosti získané v rámci 

tohoto projektu realizátor - občanské sdružení Rytmus - využívá při realizaci 

projektu Evropské Unie EQUAL (iniciativa Evropské Unie zaměřená na 

předcházení diskriminaci a nerovnostem v zaměstnání), ve kterém Rytmus 
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získal finanční prostředky na projekt: "Podporované zaměstnávání - rozšíření 

metodiky, národní a evropská spolupráce" se třiceti partnery v ČR (státní i 

nestátní neziskové subjekty různého zaměření, jiná občanská sdružení, úřady 

práce, univerzity a odborné školy, městské úřady a další) a třemi partnery 

zahraničními. Hlavní aktivity projektu EQUAL zahrnují: posílení stávajících 

agentur, které povede ke zvýšení počtu uchazečů o práci úspěšně 

integrovaných na otevřený trh práce, zavedení programu podporovaného 

zaměstnávání ve vybraných partnerských organizacích, rozšíření cílových 

skupin podporovaného zaměstnávání, vytvoření nových agentur pro 

podporované zaměstnávání. Tento projekt má řadu výstupů např: souhrnná 

metodika podporovaného zaměstnávání včetně manuálů pro práci s 

uvedenými cílovými skupinami, výuka předmětu podporované zaměstnávání 

na vyšších odborným a vysokých školách a v rámci toho vydávání skript o 

podporovaném zaměstnávání. Dalším výstupem jsou i internetové stránky 

věnované problematice podporovaného zaměstnávání a souhrnný CD-ROM z 

této oblasti. 

Další projekt se jmenuje KVALITA V PRAXI - Podporované 

zaměstnávání z pohledu jednotlivých zájmových skupin. Tento hodnotící 

projekt Evropské komise vznikl za podpory Evropské Unie. Projekt probíhal 

od ledna 2001 do srpna 2002, účastnily se organizace ze zemí: Česká 

republika, Maďarsko, Norsko, Rakousko, Španělsko, Velká Británie. Cílem 

projektu bylo: zlepšit metody podporovaného zaměstnávání v různých 

evropských zemích, určit odpovídající kritéria kvality v podporovaném 

zaměstnávání z pohledu zájmových skupin (lidé s postižením, pracovní 

konzultanti a asistenti, zaměstnavatelé, státní správa aj.), definovat kritéria 

úspěšnosti podporovaného zaměstnávání jinak než pouhé kvantitativní 

vyjádření (kolik lidí se podařilo zaměstnat apod.), vytvořit nástroje na 

průběžné hodnocení podporovaného zaměstnávání, pomoci pracovníkům 

podporovaného zaměstnávání prezentovat a potvrdit jejich práci. 
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V říjnu 2003 skončil projekt s názvem S T E P P I N G S T O N E S - k rok za 

krokem, probíhající od listopadu 2001. Účastníci projektu byly: Rytmus 

( Č e s k á r e p u b l i k a ) , A j u n t a m e n t d e G r a n o l l e r s ( Š p a n ě l s k o ) , F A M R , S T A K É S 

(Finsko), Medibit Foundation (Maďarsko), EISS, Univerzity of Kent, 

Spectrum Day Services, Pavillon Publishing (Velká Británie). Cílem projektu 

b y l o v y t v o ř i t s o f t w a r o v ý p r o g r a m s m i n i m á l n í m m n o ž s t v í m t e x t u , s p o u ž i t í m 

s y m b o l ů a a n i m o v a n ý c h o b r á z k ů f o r m o u i n t e r a k t i v n í n á z o r n é h ry v h o d n é p ro 

lidi s mentálním postižením. S o f t w a r o v ý p r o g r a m by m ě l z v ý š i t p o m o c í 

t o h o t o n á s t r o j e d o v e d n o s t i a k o m p e t e n c e l idí s m e n t á l n í m p o s t i ž e n í m , kteř í 

j s o u z p r á c e a p r a c o v n í h o t r é n i n k u v y l u č o v á n i . 

V České republice byla 31.7.2000 založena Česká unie pro 

podporované zaměstnávání - Czech Union of Supported Employment. 

Z á r o v e ň b y l a p o d á n a ž á d o s t o j e j í č l e n s t v í v E v r o p s k é un i i p o d p o r o v a n é h o 

zaměstnávání (European Union Supported Employment). 

V květnu 2000 (s aktualizací v březnu 2002) Ministerstvo práce a 

sociálních věcí podalo návrh akreditačních standardů podporovaného 

zaměstnávání. V těchto standardech jsou zahrnuty personální standardy, 

procedurální standardy a provozní standardy podporovaného zaměstnávání. 
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5. POPIS ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ RYTMUS 

Protože jsem měl možnost pracovat v agentuře Rytmus, předkládám 

zde princip práce s klienty, jak ho uvádí agentura ve svých manuálech a jak 

jsem ho měl možnost poznat sám v praxi. Zkrácený popis činnosti agentury je 

důležité zmínit, aby si čtenář udělal detailnější představu, jak agentura 

funguje. 

5.1 Zahájení (kontraktování) a ukončení účasti v programu 

5.1.1 Kontraktování 

Kontraktování je proces, jehož výsledkem je dohoda (kontrakt) o 

spolupráci a o cíli, k němuž chtějí obě strany (uživatel a pracovníci 

podporovaného zaměstnávání) na základě této spolupráce směřovat. 

Uzavření kontraktu předchází cesta, jejímž smyslem je hledání styčných 

ploch mezi tím, co uživatel očekává a co mu poskytovatel může nabídnout. 

Ke kontraktování zpravidla dochází mezi pracovníkem podporovaného 

zaměstnávání (dále jen PZ) a zájemcem o účast v programu PZ, může dojít i k 

situaci, že zájemcem je jiný subjekt, např. rodiče uživatele či jiná formální 

nebo neformální instituce. 

5.1.2 Ukončení 

Ukončení účasti v programu PZ představuje akt rozhodnutí, že uživateli 

nadále nebudou poskytovány příslušné služby ve formě různých druhů 

Jak l lb Klingohr 6 2 



Univerzi ta Karlova Pedagogická fakuli«»- speciální pedagogika 

podpory v jednotlivých fázích procesu, a jeho realizace. Podporu v rámci 

programu PZ je třeba odlišit od osobní asistence, která v případě potřeby 

může přetrvávat i po ukončení programu. Z cílů a principů programu PZ, na 

kterých je založen, vyplívá, že ukončení účasti je legitimním a žádoucím 

završením celého procesu. Účast v programu PZ je ukončena v případě, že 

dojde k některé z těchto situací: 

- cílů kontraktu bylo dosaženo a ze strany uživatele neexistuje další potřeba 

vztahující se k programu PZ 

- cílů kontraktu nebylo dosaženo,ale potřeby uživatele se změnili tak, že 

nemohou být uspokojeny účastí v programu PZ (jiná priorita, řešení 

zdravotních problémů apod.) 

- uživatel programu není nadále schopen dodržovat podmínky kontraktu 

Formální ukončení programu má podobu závěrečné konzultace. 

5.2 Plánování pracovní kariéry a vytváření osobního profilu 

5.2.1 Plánování pracovní kariéry 

Plánování pracovní kariéry je proces, směřující k vytvoření vize toho, co 

by člověk rád viděl dělat sebe sama. Lidé s postižením potřebují v tomto 

plánování větší podporu, protože jejich životní možnosti jsou omezené a také 

jejich očekávání životních cílů mají tendenci být nízká. Výsledkem procesu 

plánování jsou: cíl, k němuž bude uživatel s podporou pracovníků PZ 

směřovat, zdroje, kterých je třeba využívat (konzultace s ergoterapeutem 

apod.), a konkrétní prostředky, úkoly a termíny a hodnocení jejich plnění. 
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5.2.2 Vytváření osobního profilu 

Osobní profil je soubor informací o uživateli, důležitých pro dosahování 

stanoveného cíle (vyhledání a udržení vhodného pracovního 

uplatnění).Přehled zjišťovaných informací je: 

- identifikační a kontaktní údaje 

- procedurální údaje (způsobilost k právním úkonům, status osoby se 

změněnou pracovní schopností, pobírání invalidního důchodu, registrace na 

úřadu práce) 

- kvalifikace pro práci (dosavadní zkušenosti, vzdělání, zájmy, fyzické a 

psychické předpoklady, zdravotní omezení) 

- vlastní představy o pracovním uplatnění (preference v oblastech: druh práce, 

typ činností, časové aspekty práce, mzda, lokalita, sociální podmínky: menší 

či větší pracovní kolektiv) 

5.3 Popis vhodného pracovního místa 

Popis vhodného pracovního místa obsahuje tyto aspekty: 

- druh práce a typ činnosti 

- časové aspekty (počet dní v týdnu, hodin denně, začátek a konec pracovní 

doby, přestávky) 

- fyzikální podmínky ( ne práce ve výškách a u strojů v případě epileptika 

apod.) 

- sociální podmínky ( jaký je pracovní kolektiv apod.) 

- mzda 

- lokalita 

- typ pracovněprávního vztahu 
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Při vytváření popisu vhodného pracovního místa se využívá zejména 

těchto zdrojů: osobní profil uživatele, výsledky spolupráce s Informačním a 

poradenským střediskem úřadu práce, výsledky návštěv různých pracovišť, 

zkušenosti z různých praxí a brigád uživatele. 

5.4 Nácvik dovedností potřebných k vyhledání vhodného pracovního místa 

Efektivní proces vyhledávání a udržení pracovního místa vyžaduje od 

zájemce řadu dovedností, kterými uživatelé programu PZ při zahájení účasti 

zpravidla nedisponují. Těmto dovednostem jsou proto učeni na setkáních 

zvaných Job Klub. Tato setkání jsou pravidelná (jednou měsíčně) a povinná 

pro uživatele, kterým se teprve práce hledá. Trénink nácviku těchto 

dovedností probíhá ve skupině, a proto se v Job klubu uplatňuje velice účinná 

metoda "hraní rolí", což je vlastně hraní si jednotlivých situací ve "scénkách". 

Trénink probíhá také individuálně na domluvených konzultacích jednou 

týdně s pracovníkem PZ (pracovním konzultantem). Mezi dovednosti nutné k 

nalezení a udržení si pracovního místa patří: 

- znalost zdrojů volných pracovních míst (inzeráty apod.) 

-jednání s referenty úřadu práce 

-řešení konkrétních situací v zaměstnání (dovolená, nemoc apod.) 

- rozvázání pracovního vztahu 

5.5 Vyhledávání nebo vytváření pracovního místa a posuzování kvality 

pracovního místa 

Program PZ je koncipován právě tak, aby se konkrétnímu uživateli dostalo 

právě takové minimální podpory, která by byla efektivní a zároveň 

nenahrazovala jeho přirozené zdroje. Filozofie vyhledávání pracovního místa 

vychází z představy pracovníka PZ jako specialisty, který propojuje potřebu 
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zaměstnavatele na jedné straně a vhodného zaměstnance schopného tuto 

potřebu uspokojit na straně druhé. Cílem podporovaného zaměstnávání není 

pouhé fyzické umístění uchazeče do nějakého zaměstnání. Jde o to, aby 

vybrané pracovní místo splňovalo většinu nároků na kvalitu a navíc 

odpovídalo individuálním možnostem a potřebám uchazeče. 

5.6 Dojednávání pracovních podmínek a strategie jednání se 

zaměstnavatelem 

5.6.1 Dojednávání pracovních podmínek 

Před nástupem do zaměstnání je třeba, aby se uchazeč (s podporou 

pracovního konzultanta) a zaměstnavatel domluvili na podmínkách 

zaměstnání, tento proces je završen uzavřením pracovní smlouvy. Jedná se 

zpravidla o následující témata: 

- pracovní náplň (ta může být předem určená, nebo nově vytvořená na základě 

informací o uživateli) 

- pracovní a sociální prostředí výkonu práce (někteří uchazeči potřebují pro 

svou práci specifické podmínky např. nehlučné prostředí, úpravu místa pro 

pohyb na invalidním vozíku atd.) 

- pracovní doba (je třeba zohlednit možnosti a schopnosti uživatele př. práce 

přesčas, v noci, o víkendech apod.) 

- mzda 

- forma pracovního poměru (pracovní poměr na dobu určitou, neurčitou, na 

zkušební dobu apod.) 
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5.6.2 Strategie při jednání se zaměstnavatelem 

Cílem pracovníka PZ v této fázi je jednak zjistit, zda by pro 

zaměstnavatele mohlo být užitečné využít nabídky konkrétního člověka, 

jednak ho o tom přesvědčit. Pravidla efektivního jednání se zaměstnavatelem 

jsou: 

1. Vyslechněte potřeby zaměstnavatele, uznejte je a reagujte na ně. 

2. Snažte se o osobní setkání se zaměstnavatelem, nevysvětlujte celou 

problematiku telefonicky. 

3. Hovořte s člověkem strategickým pro rozhodování o přijetí uchazeče. 

Je důležité umět také konstruktivně odpovědět na námitky 

zaměstnavatele. 

5.7 Personální zajištění 

Služby podporovaného zaměstnávání musí být postaveny na práci 

týmu. Do pracovního týmu je podle potřeby zapojit i externí pracovníky. 

Interní pracovníci agentury pro podporované zaměstnávání jsou: 

1. Vedoucí agentury. Jeho pracovní náplň je technické zajišťování provozu 

organizace, hospodaření organizace, zastupování a vedení agentury, účast na 

monitorování a hodnocení projektů, kterých je agentura členem, práce s 

uživateli, sebevzdělávání. 

2. Pracovní konzultant. Jeho pracovní náplní je poskytování pracovní 

asistence lidem s postižením, příprava realizace poradenských a vzdělávacích 

aktivit pro uživatele služeb, zajišťování a metodické vedení pracovních 

asistentů, jednání a spolupráce s rodinami uživatelů, aktivní vyhledávání 

vhodného pracovního uplatnění pro uživatele a jednání se zaměstnavateli, 
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v y t v á ř e n í s t r a t e g i í p r á c e s u ž i v a t e l i s l u ž e b , e v i d o v á n í č i n n o s t í a da t , 

sebevzdělávání. 

3. Pracovní asistent. Náplní práce je pomoc uživateli s osvojením 

pracovních a sociálních dovedností přímo souvisejících s prací, doprovázení 

uživatele do zaměstnání a zpět, evidování činností a dat, konzultování 

strategií a postupů s pracovním konzultantem, sebevzdělávání. 
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Případová studie č. 1 

V evidenci agentury je mladá žena s mentálním postižením ve věku 24 

let. V minulosti tato slečna docházela v rámci tranzitního programu na praxi 

do hotelu. Poté nastoupila do speciálního učiliště a kontakt s ní byl na delší 

dobu přerušen. Při vyhledávání práce se znovu na agenturu obrátila. Jediná 

její pracovní zkušenost po škole byla krátkodobější výpomoc v kuchyni, kde 

dělala pomocné kuchyňské práce (např. čištění a krájení zeleniny). Vzhledem 

ke svému postižení má tato slečna problémy s psaním a čtením a rovněž 

s vyjadřováním. V programu je v současné době 16 měsíců. 

Pracovní uplatnění se podařilo pro klientku nalézt v poměrně krátké 

době. Nastoupila do hotelu jako pokojská. Samostatně nepracovala. 

pomáhala ostatním pokojským s úklidem pokojit a chodeb a s převlékáním 

lůžkovin. Asistent pomáhal klientce zpočátku při cestě do práce a při 

orientaci na pracovišti. Důležitý byl asistent i jako člověk, který práci 

kontroloval a upozorňoval na nedostatky ve vykonané práci. Klientka měla 

tendence práci odvádět příliš rychle , a to se projevovalo na kvalitě výsledné 

práce. Problémem, který musel řešit asistent i spolupracovníci, byly občasné 

klientčiny vzteklé a plačtivé nálady. V tomto případě bylo nutné přerušit 

práci, s klientkou si v klidu popovídat a nechat ji chvilku odpočinout. 

Pracovní smlouva byla pouze na dobu určitou, zaměstnavatel ji již po 

prázdninách nechtěl prodloužit. 

Ani vyhledávání druhého pracoviště netrvalo příliš dlouho. Klientka 

začala pracovat v restauraci rychlého občerstvení, kde pracuje doposud. 

Vykonává zde pomocné úklidové práce (např. vytírání, zametání, třídění 

odpadků apod.). asistence na tomto místě byla usnadněná tím, že ostatní 
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zaměstnanci se podíleli na zapracování klientky a v mnohém jí ochotně 

pomáhali. Přesto i tam asistent některé věci řešit musel. Klientka například 

neznala ručičkové hodinky, proto jí asistent musel naučit postavení ručiček 

v době, kdy má práci pomalu ukončovat a v době, kdy už její pracovní doba 

končí. Klientka se také za pomoci asistenta učila alespoň částečně řešit 

některé situace, které nastaly zejména při styku se zákazníky. Po dvou 

měsících intenzivní i snížené asistence začala klientka pracovat bez podpory. 

V současné době podpora probíhá pouze formou občasných návštěv na 

pracovišti. Agentura Rytmus uvažuje o tom, že do tří měsíců službu ukončí. 

Celková podpora na obou pracovištích se dá vyčíslit na 180 hodin. 

Vzhledem k tomu, že klientka žije s rodiči a ti většinu věcí vyřizují za ni, 

přínosný byl pro ni program vtom, že se po všech stránkách více 

osamostatnila a začala si více uvědomovat pocit zodpovědnosti za vlastní 

práci. V zaměstnání také získala nové sociální kontakty. Klientka je poměrně 

komunikativní a přátelská, a proto je v pracovním kolektivu většinou kolegů 

přijímána dobře. 

Případová studie č. 2 

Klientkou agentury je žena ve věku 34 let s těžším fyzickým postižením. 

Její handicap ovlivňuje její život velmi výrazně. Vzhledem ke svému těžkému 

fyzickému postižení je odkázána na neustálou pomoc druhé osobv. 

Komunikuje pomocí tabulky, na které ukazuje písmena jednotlivých slov. 

V programu je 13 měsíců. 

Pro tuto klientku bylo poměrně obtížné najít dlouhodobější práci. 

Agentura jí několikrát zajistila krátkodobější praxe, které ale nebyly placené. 

Tímto způsobem vyzkoušela práce v knihovně, kde řadila kartotéční lístky, 

v bance a jedné obchodní firmy, kde kompletovala propagační materiály, 

v potravinách, kde sáčkovala brambory. Na ministerstvu pracovala 
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v podatelně, kde razítkovala obálky. Tyto práce však byly pouze nárazové 

nebo nebylo možné z různých technicko-provozních důvodů možné tuto slečnu 

dlouhodoběji zaměstnat. 

Po těchto pokusech se podařilo sehnat práci v jedné nadaci věn ující se 

současnému umění. Klientka zde pomocí speciální klávesnice zapisuje data do 

počítače. Zpočátku si práci pouze zkoušela, na rozdíl od předchozích 

zaměstnavatelů byl ale tento od počátku ochotný klientku zaměstnat. Poměrně 

dlouho ale trvalo než se vyřídily všechny formality týkající se pracovní 

smlouvy. Jednalo se totiž o společensky účelné pracovní místo s dotací od 

úřadu práce. Asistent pomáhal této klientce s přepravou do práce a z práce. 

Důležitá byla také jeho pomoc například při svačině a na toaletě. Asistence 

byla rovněž nutná při instalaci speciálních pomůcek u počítače, občas i při 

poruše programu a při komunikaci s ostatními zaměstnanci. Po několika 

měsících se objevil problém ve vztahu této klientky se dvěma zaměstnanci. 

Tito lidé nebyli příliš naklonění tomu, že by zde měla klientka pracovat bez 

asistence. Po několika měsících jednání situaci pochopili a sami se zapojili do 

jejího částečného řešení. 

Klientce organizace pomáhala při zajištění speciálních pracovních 

pomůcek. Na její přání jí také agentura zprostředkovala odbornou 

psychologickou pomoc. Vzhledem k tomu, že klientka bydlí se svou matkou, 

chtěla se osamostatnit začít bydlet ve vlastním bytě. Tuto věc s ní pracovníci 

řešili a snažili se jí v této věci pomoci. Kvůli obtížím při shánění bytu, navíc 

s asistentem na 24 hodin denně, nebyla tato záležitost dotažena do úspěšného 

konce. 

Klientka bude předána do programu sami za sebe, který jí poskytne 

osobní asistenci. V současné době dochází do zaměstnání 3x týdně na 3 

hodiny denně. 

Klientka je velmi spokojená s tím, že se jí po poměrně dlouhé době 

podařilo najít dlouhodobější vyhovující zaměstnání. Přispělo to k její větší 
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psychické pohodě a k dobrému pocitu, že se o ni nemusí každodenně a 

celodenně starat matka. V zaměstnání se zdokonalila v práci na počítači, 

čehož využívá i při jiných než pracovních aktivitách. Během setrvávání 

v programu začala být klientka více aktivní a nenechávala řešení vlastních 

záležitostí na druhých. 

Případová studie č. 3 

Klientem je muž ve věku 22 let. tento klient má psychické potíže, které 

projevují občasnými depresemi. Má problémy s tím, aby se v klidu s lidmi 

domluvil a vyřídil si své záležitosti. Jeho život byl poměrně chaotický, 

dodržovat určitý režim bylo pro něho obtížné. Do agentury Rytmus byl poslán 

z občanského sdružení Eset- help. V programu je 16 měsíců, ale na 2 měsíce 

ho během této doby přerušil. 

Tento mladý muž se vyučil jako zahradník, ale tuto činnost nikdy 

nevykonával. Jediná jeho pracovní zkušenost bylo dvoutýdenní práce 

v kuchyni, odkud odešel kvůli neshodám s kolegy a kvůli velkému množství 

práce. Spolupráce s tímto klientem byla při vyhledávání práce poměrně 

složitá. Často na domluvené schůzky přišel pozdě nebo nepřišel vůbec. 

Domluvené úkoly též neplnil stoprocentně. Někdy také nechtěl být spojován 

s agenturou kvůli reakci svého okolí.po přerušení programu se pokoušel 

hledat práci samostatně. Bez úspěchu. Agentury mu zajistila praxi v bazénu, 

kde pomáhal s úklidem a s přenášením vozíčkářů z vozíku do bazénu. Tato 

praxe trvala měsíc. Poté nastoupil jako doplňovač zboží v samoobsluze. 

Krátce před uzavřením smlouvy si ale majitel její podepsání rozmyslel. 

Nakonec začal klient pracovat jako strážný v bezpečnostní agentuře. Asistent 

pomáhal zpočátku klientovi s výkonem dané práce. Delší dobu ovšem 

asistence spočívala zejména v pomoci při jednání se zaměstnavatelem a 

kolegy. Pomoc asistenta byla potřeba i při komunikaci s lidmi ve vrátnici. 
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Klientův psychický stav se začal zhoršovat, pracovníci agentury mu 

proto pomohli znovu se zkontaktovat s psychiatrickou, ke které dříve 

docházel. Pomoc potřeboval také při řešení problémů spojených 

s nakládáním s financemi na chod domácnosti. V zaměstnání si klient zřídil 

nevýhodné pojištění, které nebyl schopen platit. Agentura mu pomohla s jeho 

zrušením. 

V současné době pracuje klient bez asistence. Uvažuje o brzkém 

ukončení programu. Podpora klienta na pracovišti a při předchozím 

vyhledávání práce se dá vypočítat na 160 hodin. 

Klient se naučil- zejména po nástupu do zaměstnání- chodit včas, což 

mu v minulosti činilo velké potíže. Do svého života vnesl alespoň částečný 

řád, v zaměstnání získal nové kontakty a nabyl většího sebevědomí. 

Případová studie č. 4 

Klientem byl muž ve věku 26 let. Jedná se o neslyšícího muže, který má 

problémy s klouby. V minulosti mu agentura našla zaměstnání- pracoval jako 

kurýr. Kvůli svým potížím ale vrzy začal mít problémy s dlouhodobější chůzí a 

musel toto zaměstnání opustit. Na agenturu se proto obrátil znovu s prosbou 

o pomoc při hledání zaměstnání. 

Po 4 měsících začal pracovat v balírnách , kde podle zakázky balí 

různé druhy zboží. Asistence na pracovišti trvala měsíc a půl. Klient je 

s místem spokojený, protože je po delší době opět mezi lidmi a navíc už není 

tolik finančně závislý na rodičích. 

S klientem bylo zpočátku těžké komunikovat. Pracovníci agentury to 

zkoušeli různými způsoby (psaní, pomoc kolegyně ovládající znakovou řeč..), 

klient ale reagoval jen velmi zřídka. Situace se velmi změnila při asistenci na 

pracovišti. Zde už měl klient sám snahu komunikovat. Muž potřeboval 

asistenci především při vysvětlování změn v pracovním postupu. 
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Program byl ukončen po vzájemné domluvě s klientem, jeho rodiči i 

zaměstnavatelem ve fázi, kdy už na pracovišti samostatně a bez problémů 

fungoval. Práce mu dodala větší sebevědomí a uspokojení z práce mezi lidmi. 

Případová studie č. 5 

Filipovi je 26 let. Vychodil praktickou školu. Bydlel sám s matkou v 

Liberci, kde chodil do pomocné školy. Filip je dobrosrdečný mladík, v 

podstatě samostatný a podnikavý. Má epilepsii. Jeho epileptické záchvaty se 

neprojevují tradičními záchvaty, ale dezorientací, zmateností a rozrušením. 

Cizí lidé, kteří Filipa neznají, nepoznají, že jde o epileptický záchvat, protože 

Filip při záchvatu neztrácí vědomí, ale mluví z cesty, je zmatený a rozrušený, 

nikoho nepoznává. Nepoučení svědci Filipových záchvatů často nabývají 

dojmu, že je Filip nebezpečný. Dokonce jeden pán na ulici, když se ho Filip 

při záchvatu ptal, kde se nalézá, myslel, že je Filip opilý, a sprostě mu 

nadával. Filipovým snem je mít svůj vlastní obchod s elektronikou. 

Po vychození pomocné školy, šel Filip do práce. Pracoval v Liberci v 

obchodním domě, v potravinách, v oddělení zeleniny. Zde vážil zeleninu a 

ovoce a doplňoval zboží. Velice ho to bavilo a šlo mu to dobře. Matka šla 

pracovat do toho samého obchodního domu kvůli Filipovi, aby předešla již 

zmíněným konfliktům s jeho epileptickými záchvaty. Nakonec dal 

zaměstnavatel stejně Filipovi výpověď, obsluha u vah již nebyla potřeba, 

zakoupily se samoobslužné váhy a pro Filipa se již nenašla (?) v obchodním 

domě jiná práce. Filip si pak sehnal sám zaměstnání - práci pouličního 

metaře. To ho nebavilo, navíc se ostatní metaři k němu nechovali nejlépe a 

zneužívali jeho dobrosrdečnosti. Nakonec dostal výpověď za podivnvch 

podmínek, prý za porušení pracovní kázně. Filip také myl v hotelu nádobí, ale 

to byla pouze dočasná brigáda. 
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Filip měl neshody s matčiným novým přítelem a díky těmto konfliktům 

skončil v Liberci na psychiatrickém oddělení. Tam se o něj začalo zajímat 

liberecké občanské sdružení Fokus. Docházel do Job Klubu, jezdil s Fokusem 

na výletní akce. Fokus ho přijal jako čekatele na chráněné bydlení, které se 

má dostavit během roku 2004 (toto chráněné bydlení je pouze na 2 roky). 

Pak nastal další zlom ve Filipově životě, přestěhoval se s matkou do 

Prahy. Matka si ho ale nevzala s sebou do nového pražského podnájmu, 

zařídila mu pobyt v ústavu sociální péče, necelou hodinu od Prahy. Filip je 

zde nešťastný, nemá to v ústavu rád. Je vděčný za každý důvod, jak ústav 

alespoň na pár hodin opustit. Matka si ho bere k sobě zřídkakdy, zařídila mu 

alespoň studium na praktické škole v Praze. 

Filip se dostal do sdružení Rytmus přes jeho program Sami za sebe, kde 

se učí lidé s postižením různým dovednostem. Matka sehnala kontakt na 

Rytmus - Sami za sebe, aby Filipovi poskytl asistenci při dojíždění z ústavu 

sociální péče do školy a zpět. Filip by to zvládl sám, ale matka se obávala 

jeho záchvatů. Náplní práce programu Sami za sebe je ale učit lidi s 

postižením samostatnosti, takže zpočátku Rytmus s Filipem cestu nacvičil, ale 

pak začal na matku "tlačit", aby mohl jezdit sám. Nyní dojíždí z ústavu do 

Prahy sám bez problémů. V případě záchvatu má naučený postup, co dělat. 

Program Sami za sebe předal Filipa do tranzitního programu a Filip v 

posledním roce dvouleté praktické školy nastoupil v rámci školy na praxi. 

Rytmus našel Filipovi práci v Delvitě, protože Filip měl již pozitivní 

zkušenosti z Liberce z práce v potravinách. Na praxi do Delvity chodil jednou 

týdně na 4 hodiny. S Filipem chodil pracovní asistent. Zpočátku to trvalo, než 

se zorientoval, ale pak vykonával svou práci dobře - sbíral košíky u pokladen 

a dával je na místo, dělal pomocné úklidové práce (utírání rozlitých věcí na 

pultech apod.), doplňoval zboží atd. Filipa práce bavila a ředitel Delvity byl s 

Filipem spokojen. Bohužel ale pouze do té doby, než se Rytmus začal u 

ředitele zajímat, zda by tam Filip po prázdninách nemohl nastoupit jako 
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zaměstnanec. Ředitel odmítl, s odůvodněním, že tam Filipa nemůže mít jednou 

bez asistenta, když má epilepsii. Ředitel ještě Filipovi o prázdninách umožnil 

brigádu v Delvitě, ale pracovní smlouvu do budoucna s ním neuzavřel. Od té 

doby je Filip bez zaměstnání. Navštěvuje Job klub a se svým pracovním 

konzultantem z Rytmusu hledá práci 
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6. RESUMÉ 

Práce umožňuje člověku využít vlastních dovedností, dává mu pocit 

seberealizace a společenské užitečnosti. Práce vřazuje člověka do řádu 

sociálních vztahů a v neposlední řadě je nástrojem, který umožňuje získání 
v 

finančních prostředků. Rada lidí o tyto možnosti přichází z důvodu nějakého 

svého handicapu, znevýhodnění. 

Z vlastní zkušenosti vím, že program podporovaného zaměstnávání je 

šancí pro lidi s postižením překonat rozličné nepřízně osudu a zapojit se do 

společnosti jako rovnocenní partneři lidem, pro které je mít práci 

samozřejmostí. 

Problematika podporovaného zaměstnávání lidí s postižením je 

v literatuře zpracována zatím jen částečně. Proto doufám, že moje diplomová 

práce seznámí čtenáře dostatečně nejen s cíly a principy podporovaného 

zaměstnávání, ale že umožní také vhled do problematiky zaměstnávání lidí 

s postižením v kontextu vývoje historického, stejně jako vývoje 

legislativního. 

Byl bych rád, kdyby moje diplomová práce byla přínosem pro všechny, 

kteří o programu podporovaného zaměstnávání mnoho neví nebo pro ty, kteří 

se chtějí v této otázce lépe orientovat. 

Pokud by se program podporovaného zaměstnávání jednou stal takovou 

samozřejmou součástí podpory lidí s mentálním postižením, jako je například 

systém s p e c i á l n í h o vzdělávání či ústavní péče, mělo by to jednoznačně 

pozitivní vliv jak na smysl života lidí s postižením, tak lidí v jejich okolí. 
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Individuální plán- revize 

Uživatel: Petr Novák 
Pracovní konzultant: Matylda Plachá 
Datum: 9.6. 2005 
Plán budeme hodnotit: v září 
Plán psali: Petr Novák, Matylda Plachá 

Současná situace /co se právě děje/: 

V současné době chodí Petr pořád na brigádu rozdávat deník Metro. Od dubna už 
nezajišťuje brigádu firma All, ale personální agentura, kde Petr v dubnu podepsal dohodu o 
provedení práce. Petr rozdává noviny 2 hodiny denně a lx v týdnu chodí na setkání 
pracovníků. Petr se učí vyzvedávat šek a peníze v bance. Petr chtěl změnit pracovní 
konzultantku, od června se schází s Matyldou Plachou. Petr chodí pravidelně na Job club a 
na úřad práce. 

Cíle a úkoly /termín splnění, kdo bude úkol plnit/: 

1. Práce 

Cíl: najít práci v administrativě na 4-6 hodin, 5 dní v týdnu 
• Petr se bude učit hledat práci v novinách a na počítači a poznat, který 

inzerát je správný- /Petr, pracovní konzultantka/ 
• Petr si bude trénovat telefonování se zaměstnavateli- /Petr, pracovní 

konzultantka/ 
• Petr si bude zkoušet rozhovor a jednání se zaměstnavateli- /Petr, 

pracovní konzultantka/ 
• Petr si bude zkoušet domluvit pohovor u zaměstnavatele- /Petr, pracovní 

konzultantka/ 
• Petr bude chodit pravidelně na Job club / lx za měsíc 
• Petr bude plnit zadané úkoly 

Cíl: udržet si brigádu rozdávání deníku Metro 
• až odpracuje Petr 100 hodin, zkusíme v personální agentuře domluvit 

změnu pracovní smlouvy na dohodu o pracovní činnosti- /Petr, pracovní 
konzultantka/ 

• Petr se bude učit vyzvednout v personální agentuře šek a potom peníze 
v bance- /vždy 10.den v měsíci/- /Petr, pracovní konzultantka/ 

Cíl: Petr bude chodit na ÚP 
• když dostane Petr doporučenku, může jít k zaměstnavateli na pohovor 

s pracovní konzultantkou- /Petr, pracovní konzultantka/ 

2. Spolupráce s rodinou 

• Pokud bude potřeba, může pracovní konzultantka zavolat mamince 
Petra a informovat ji o spolupráci s Petrem /pracovní konzultantka/ 

Podpisy: 
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Individuální plán- revize 

Uživatel: Petr Řehoř 
Pracovní konzultant: Matylda Plachá 
Datum: 11.1.2006 
Plán budeme hodnotit: 11.4. 2006 
Plán psali: Petr Řehoř, Matylda Plachá 

Současná situace /co se právě děje/: 

Petr chodí do zaměstnání od 20.9. 2005. Pracuje na Dopravní fakultě, práce se mu 
líbí. Petr se naučil chodit sám s poštou, cestovat mezi fakultami a vyřizovat vzkazy na 
vrátnicích. Petr se také naučil některé kancelářské práce, umí třídit a razítkovat poštu, 
razítkovat obálky. Petr si umí připravit tašku s poštou na druhý den. Petr se naučil 
vyzvedávat výplatu. 

Petr má od ledna sníženou asistenci na 1 hodinu denně. Od 16.1. 2006 bude mít 
Petr novou kolegyni, která se už teď na pracovišti zaučuje. 

Cíle a úkoly /termín splnění, kdo bude úkol plnit/: 

1. Práce 

Cíl: osamostatnit se v práci 
• Petr se bude učit dělat nové administrativní práce/Petr. asistenti/ 
• Petr si potřebuje ujasnit, kdy má konec pracovní doby a kdy může 

odcházet z práce, když je s prací dřív hotový /Pe t r , pracovní 
konzultantka, zaměstnavatel/ 

• Petr si bude dávat pozor na přestávku na svačinu/Petr/ 
• Petr by o přestávce neměl dlouho mluvit s vrátnými, Petr si může 

s vrátnými povídat po pracovní době/ Petr/ 
• V lednu domluvíme schůzku s paní tajemnicí a novou kolegyní Petra a 

domluvíme se, jak budou dál vypadat asistence a na konec pracovní 
doby /Petr, pracovní konzultantka/ 

Cíl: zjistit, jestli je práce pro Petra vhodná 
• Petr se bude scházet s pracovní konzultantkou, budou mluvit o tom, jak 

mu to v práci jde, v čem potřebuje ještě pomoc, jak se mu líbí v práci a 
jak vychází s novou kolegyní / l x za čtrnáct dní- Petr, pracovní 
konzultantka/ 

• Když bude mít Petr nějaký problém s novou kolegyní, může to říct 
pracovní konzultantce, ta mu pomůže problém vyřešit 

2. Spolupráce s rodinou 
• Pokud bude potřeba, může pracovní konzultantka mluvit s maminkou 

Petra a informovat ji o spolupráci /pracovní konzultantka, pokud bude 
potřeba/ 

Podpisy: 
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Individuální plán- revize 

Uživatel: Filip 
Pracovní konzultant: Hana Simandová 
Datum: 14.4. 2005 
Plán budeme hodnotit: červen 2005 
Plán psali: Filip, maminka, třídní učitelka. Hana Simandová 

Současná situace /co se právě děje/: 

Filip nastoupil na praxi do supermarketu Delvita na Petřinách. Chodí sem vždy ve 
čtvrtek na 4 hodiny. Většinou pracuje v úseku trvanlivých potravin, kde doplňuje zboží/ 
čaje, kávy, cukrovinky, mouky../. Filip se už docela dobře orientuje v tomto úseku. 
Problém občas nastává, když má doplnit zboží v jiném úseku. Občas se také Filipovi stane, 
že v uličce strčí do zákazníka. Filip se ale vždy omluví. Nikdy zatím neměl s nikým ze 
zákazníků konflikt. Pokud se Filipa zákazník zeptá, kde najde určité zboží, ne vždy mu 
Filip odpoví. Zejména pokud sám neví, kde zboží je, na zákazníka nijak nereaguje. Filip se 
o své práci vyjadřuje tak, že se mu líbí a že pokud by to bylo možné, chtěl by zde být po 
skončení školy zaměstnán. 

Cíle a úkoly /termín splnění, kdo bude úkol plnit/: 

1. Práce 

Cíl: ověřit, z d a j e pro uživatele pracovní uplatnění vhodné 
• Zlepšovat orientaci po celé supermarketu, po každé praxi si zopakovat, 

co a kam Filip doplňoval- /Filip, pracovní konzultant/ 
• Pokud se Filip při doplňování zvedá, musí se vždy rozhlédnout, zda za 

ním někdo nestojí- /Filip/ 
• Reagovat na dotazy zákazníků, zavést je ke zboží a ukázat j im ho nebo 

je poslat za někým z kolegů- /Filip/ 
• Všímat si sám „nevysunutého" zboží a posouvat ho dopředu- /Filip/ 
• Hledat člověka, který by mohl pracovat poblíž Filipa nebo na něho 

alespoň občas dohlédnout- /pracovní konzultant/ 
• Pokud by Filip i pan ředitel chtěl, domluvit o prázdninách neplacenou 

praxi nebo placenou brigádu na 3x v týdnu- /pracovní konzultant. Filip/ 

2. Spolupráce s rodinou 

Cíl: Zajistit funkční spolupráci s rodinou a jinými organizacemi 
• Informovat paní učitelku a maminku o dalším vývoji a domluvit na 

červen společnou schůzku- /pracovní konzultant/ 

3. Další 
• Zjistit od pana ředitele, zda a za jakých podmínek by mohl být Filip 

v Delvitě zaměstnán- (pracovní konzultant) 

Podpisy: 
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Individuální plán- revize 

Uživatel: Filip 
Pracovní konzultant: Hana Simandová 
Datum: 9.6. 2005 
Plán budeme hodnotit: září 2005 
Plán psali: Filip, maminka, třídní učitelka, Hana Simandová 

Současná situace /co se právě děje/: 

Filip tento měsíc chodí naposledy na praxi do Delvity v rámci školy. Filip se už 
v supermarketu docela dobře orientuje. Občas má ještě problémy některé zboží najít, ale 
nestává se to už tak často. Podle maminky to může být spojené s výpadky paměti, které 
Filip mívá. S lidmi, se kterými pracuje nebo které v obchodě potkává, žádné výrazné 
problémy neměl. 

Pan ředitel také hodnotí Filipovu práci kladně. Pokud jde ale o Filipovo zaměstnání, 
má strach nechat Filipa bez dozoru a podle jeho slov nikdo ze zaměstnanců nemůže Filipa 
stále sledovat. Z tohoto důvodu chce pan ředitel také vyjádření od lékaře, aby se mohl 
definitivně rozhodnout, zda by Filipa přijal nebo ne. Na brigádu v červenci by ale Filip 
s největší pravděpodobností nastoupit mohl. 

Cíle a úkoly /termín splnění, kdo bude úkol plnit/: 

1. Práce 

Cíl: vyhledat pracovní uplatnění 

• Pokud by Filip nemohl po prázdninách nastoupit do Delvity, hledat 
nějakého jiného zaměstnavatele- pracovní konzultant, Filip 

Cíl: uzavřít pracovně-právní vztah 
• Pokud bude pan ředitel souhlasit se zaměstnáním Filipa, uzavřít 

pracovní smlouvu- září- pracovní konzultant 

Cíl: osamostatnění uživatele v práci 
• Stále ještě pracovat na zlepšení orientace v supermarketu /využívat 

k tomu i plánek vytvořený pracovním konzultantem/- Filip, pracovní 
konzultant, asistent/ 

• Pokud by Filip do Delvity nastoupil, informovat ostatní zaměstnance o 
Filipově nemoci a popsat j im, jak záchvaty vypadají a jaké můžou mít 
důsledky- výpadky, dezorientace- pracovní konzultant 

2. Spolupráce s rodinou 

Cíl: zajistit funkční spolupráci s rodinou a jinými organizacemi 
• Pravidelně se domlouvat s maminkou na další spolupráci- pracovní 

konzultant, maminka 
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3. Další 

• Červen- proběhla schůzka pana ředitele a pracovního konzultanta. Pan 
ředitel mí strach Filipa zaměstnat. Zalekl se vyjádření lékaře, který jako 
vhodné doporučil individuální chránění. Nepomohlo ani vysvětlení, že 
to neznamená, že by musel u Filipa pořád někdo stát, ale spíše to, aby 
ostatní zaměstnanci věděli o Filipově epilepsii a o problémech s tím 
spojených. Filipa od září zaměstnat nechce. Bylo ale předběžně 
dohodnuto, že by Filip mohl chodit v červenci 3x v týdnu na praxi, 
pokud bude mít asistenci. Je ale ještě zapotřebí během června dojít 
s Filipem do agentury, která Delvitě zprostředkovává brigádníky, a 
podepsat s ní smlouvu. 

Podpisy zúčastněných: 
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