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Úvod 

Téma jsem si zvolila proto, že již dvacet let pracuji ve veřejné správě, z toho 

sedmnáct let na odboru sociálních věcí. Do kontaktu se zdravotně znevýhodněnými 

osobami přicházím jako zaměstnanec veřejné správy, ale i v soukromém životě.   

V teoretické části se budu zabývat obecnými pojmy komunikace, veřejná správa 

a zdravotní znevýhodnění, resp. specifickými požadavky na komunikaci z něj 

plynoucími.  

Lidé se zdravotním postižením tvoří přirozenou součást občanů České republiky 

a jsou jednou z významných minorit obyvatelstva. Jak uvádí Lenka Krhutová v publikaci 

Občané se zdravotním postižením a veřejná správa, jedná se podle kvalifikovaných 

odhadů přibližně o 10 % občanů ČR. [KRHUTOVÁ, 2005] 

Díky vznikajícím novým typům sociálních služeb zůstávají lidé se zdravotním 

postižením ve svém přirozeném prostředí a nejsou již automaticky umísťováni 

do velkých ústavních zařízení, kde jejich záležitosti byly vyřizovány hromadně. Změna 

společenského klimatu sebou přinesla i větší odpovědnost člověka sama za sebe. 

Postupná emancipace zdravotně postižených vede k tomu, že se zvýšil i počet těchto 

osob, které si na úřadech vyřizují své záležitosti sami.  

Komunikace je přirozenou potřebou člověka, učí se jí od nejútlejšího dětství 

a postupně si osvojuje komunikační dovednosti. Některé typy postižení však výrazně 

omezují potřebné předpoklady a jejich nositelé mají možnost komunikace výrazně 

ztíženu či omezenu.  

Výkon veřejné správy je profesionální záležitostí, založené na stále výraznějším 

klientském přístupu. Úřad si s vámi nechce popovídat, chce od vás například vybrat 

daně nebo zjistit informace pro poskytnutí sociální dávky. Úřad disponuje svým 

vlastním jazykem, tzv. jazykem byrokratických organizací. Pokud člověk používá 

administrativní řeč pouze občas a účelově, vnímá ji spíše jako nepřirozenou. Jedná-li  

se navíc o osobu se specifickým komunikačním handicapem, může vlivem těchto 

faktorů docházet k nedorozuměním, často mylně interpretovaným jako neochota, 

nezájem, či odmítnutí pomoci. V konečném důsledku je tato situace nepříznivá pro obě 

strany. Občané nejsou spokojeni a úřad musí vynakládat více času a prostředků 
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k dosažení primárního cíle – jako je například výběr daně nebo zjištění informací 

pro poskytnutí sociální dávky. Je tedy v zájmu obou stran zvýšit efektivitu vzájemné 

komunikace.  

V praktické části se zaměřím na zmapování připravenosti zaměstnanců veřejné 

správy pro komunikaci s osobami se zdravotním znevýhodněním.  
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1 Cíle práce 

1.1 Hlavní cíl  

 Popsat komunikaci ve veřejné správě a komunikaci se zdravotně 

znevýhodněnými. 

 Zmapovat hlavní rozdíly v nárocích na efektivní komunikaci osob 

zdravých a osob zdravotně znevýhodněných. 

1.2 Dílčí cíl 

 Identifikovat případná slabá místa, případně navrhnout možnosti jejich 

odstranění či omezení.  
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2 Teoretická část 

2.1 Komunikace 

Termín komunikace obecně vyjadřuje sdělování informací mezi lidmi, zvířaty, 

ale i mezi systémy jiného druhu. Pokud jde o sdělování informací mezi lidmi, zahrnuje 

termín komunikace všechny dostupné slovní i mimoslovní prostředky, součástí je také 

stránka obsahová a stránka vztahová. [MATOUŠEK, 2008] 

Komunikace je základem sociální interakce a náš každodenní život zahrnuje 

různé druhy komunikace. S druhými komunikujeme nebo od nich přijímáme zprávy 

řečí, písmem a také pomocí celé řady neverbálních komunikačních signálů. 

[HAYESOVÁ, 2007] 

2.1.1 Komunikace verbální, neverbální 

Součástí kulturní identity každého člověka a základem komunikace je mateřský 

jazyk, od něhož se odvíjejí další formy komunikace. [HEGER, 2012, s. 31]  

Neverbální komunikace je sice historicky starší než verbální, neboli slovní, 

komunikace, ale jazyk dokáže vytvářet mnohem složitější a trvalejší kódy než řeč těla. 

Verbální komunikace není závislá na situaci a umožňuje širokou srozumitelnost. 

Díky možnosti převodu řeči do grafických znaků mohly být předány informace přes 

hranice generací. I když vývoj nových technologií přispěl k tomu, že nyní lze přenášet 

a uchovávat slovní i neverbální projevy. [HEGER, 2012] 

Člověk při verbální komunikaci používá různé styly jazyka v závislosti na situaci. 

Některé jsou pro určitou situaci vhodnější, jiné méně. Psycholožka N. Hayesová 

vymezila pět řečových registrů. Každému odpovídá jiná gramatika, jiný slovník.  

Pět běžných řečových registrů: 

Deklamační: Používá se při formálních projevech, také pro některé druhy 

věcných písemných sdělení. 

Formální: Vyžaduje pečlivé použití gramatiky a slovní zásoby. Často 

se užívá, když je projev adresován autoritám. 

Informativní: Obvykle se používá při rozhovoru s cizími lidmi, který má však 

neformální charakter, např. při dotazu na odjezd dalšího vlaku. 
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Familiární: Často se užívá v konverzaci mezi přáteli nebo lidmi, kteří se dost 

dobře znají. Může obsahovat slangové výrazy a často používá 

gramatické formy, které by v psaném projevu působily 

nedokončeně a odporovaly by pravidlům.  

Intimní: Určený pro intimní přátele a pro blízkou rodinu. Často vede 

k používání zkratkovité řeči a zvláštních odkazů (in-references). 

Počítá s velkým množstvím společných zážitků zúčastněných 

osob. 

        [HAYESOVÁ, 2007, s. 30] 

Vedle verbální složky komunikace v komunikačním procesu stojí složka 

neverbální. V podstatě se jedná o rozdělení schematické, neboť jsou neoddělitelné 

a obě složky fungují paralelně nebo se vzájemně doplňují. [HEGER, 2012] 

Neverbální komunikace, též označovaná jako řeč těla, zahrnuje mimiku (jak 

se tváříme), gestiku (co děláme s rukama), proxemiku, pantomimiku, posturologii (jak 

sedíme, stojíme, pohybujeme se v prostoru, jak se k sobě nakláníme či odkláníme), 

haptiku (jak si podáváme ruce, jak se dotýkáme), viziku (jak se na sebe díváme, oční 

kontakt), patří sem i vzhled, oblečení, šperky. Neverbální komunikace slouží: 

 k podpoře řečových promluv (např. bušení do stolu) 

 k náhradě slovního vyjádření (dlouhý významný pohled, kroucení hlavou) 

 k vyjádření emocí (radost – smutek; klid - rozčílení; zájem – nezájem) 

 k vyjádření interpersonálního postoje (objetí kolem ramen, ponížená úklona) 

 k vyjádření příslušnosti ke skupině či generaci (gesta a oblečení, udivený pohled 

vzhůru v pubertálním období, pokrčení nosu stydících se dětí, pozdravy rybářů) 

 k potvrzení ceremoniálů a rituálů (úsměv při pozdravení, zdvižený palec jako 

signál uznání, žehnání při náboženské mši) 

 k zesílení vlivu (v propagandě, na masových shromážděních, délka potlesku) 

 k uměleckému vyjádření (pantomima, balet) 

Správně porozumět neverbálnímu projevu člověka lze pouze v situačním kontextu. 

Neverbální složky sdělení mohou být významnější, než vyjadřuje slovní obsah sdělení 

a mohlo by dojít k interpretačním chybám. [PLAŇAVA, 2005] 



 9 

2.1.2 Poruchy komunikace 

Lidé se mezi sebou liší v rozdílných předpokladech ke kvalitnímu komunikování 

a  též v aktuálních komunikačních schopnostech i dovednostech.    

        [PLAŇAVA, 2005, s. 73] 

Druhá světová válka poskytla množství dramatických podnětů ke zkoumání 

komunikace, a v roce 1948 se objevil dnes už klasický pohled na mezilidské 

komunikování vyjádřený větou H. D. Lasswella s pěti dominujícími zájmeny: kdo vysílá 

co, kudy (jakým kanálem), komu a s jakým efektem. Časem se přiřadilo zájmeno 

„proč“, ale neméně důležité je i s jakými potížemi se sdělování setkává. Cesta 

od sdělovatele neboli komunikátora k adresátovi neboli komunikantovi může být plná 

překážek, komunikačních bariér, či kyberneticky řečeno šumů. Pokud nejsou překážky 

velké, popřípadě jsou-li ty větší zdolány, může komunikování zdárně pokračovat. 

[PLAŇAVA, 2005] 

Komunikátor, který chce sdělit nějakou informaci, ji musí zakódovat 

a komunikačním kanálem ji pošle komunikantovi, který ji musí dekódovat. V takovémto 

případě se jedná o jednostrannou komunikaci. Komunikátor jako nositel informace 

je v podstatě v převaze, v dominantním postavení. Pokud se však pozice komunikátora 

a adresáta střídají, základní vlastností komunikace se stává dialog a zpětná vazba. 

Změny pozic v komunikačním kanálu mohou probíhat v různých časových intervalech, 

opakovaně s použitím různých médií (na písemný dotaz lze odpovědět ústně, 

na telefonát lze reagovat sms zprávou).  

Toto vše probíhá v komunikačním prostředí, v němž se projevují bariéry 

komunikace, které jsou dvojí: vnitřní (interní) a vnější (externí). Vnitřní – vychází z nás 

(tréma, smutek,…), vnější – komunikační šum, co komunikaci ruší zvenku (ruch z ulice, 

vzhled komunikanta, silný parfém,…). [HEGER, 2012] 

Teorie informace zavedla pojem informační šumy a J. DeVito je rozděluje 

na fyzické (zvuky z ulice, špatný stav reproduktorů, nedokonalá akustika místnosti, 

hudební doprovod verbální komunikace, signály mobilního telefonu, nečitelný 

rukopis), fyziologické (řečové, sluchové a zrakové vady účastníků komunikace), 

psychologické (předjímání myšlenek druhého, předpojatost, předsudky, negativní 

emotivní naladění, extravertnost a introvertnost posluchačů) a sématické (špatná 

interpretace sdělení, profesionální slang, rozdílné kódy mluvčího a adresáta). Šum 
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je obsažen ve veškeré komunikaci. Úplně odstranit ho nelze, ale jeho vliv lze 

zredukovat, a to preciznějším vyjadřováním, zdokonalováním schopností vysílat 

a přijímat neverbální signály a hlavně využívat zpětnou vazbu. [DEVITO, 2008] 

2.1.3 Komunikace zprostředkovaná 

Zprostředkovanou komunikací ve vztahu k osobám zdravotně znevýhodněným 

je myšlen přenos informací mezi vysílajícím a přijímajícím pomocí prostředníka. 

Prostředníkem může být buď osoba, nebo technický prostředek. Takovýto způsob 

komunikace sebou přináší rizika. Zvláště pokud jde o osobu prostředníka, je zde 

nebezpečí, že bude osobně zainteresována a pak může docházet k interpretačním 

chybám. Pokud se však jedná o osobu blízkou člověku s postižením, může být výhoda 

v tom, že dokáže navodit vhodné komunikační prostředí. U technických prostředků 

je důležitý zdroj informace a aktuálnost. Hrozí zde také riziko odosobnění, chybí 

možnost zpětné vazby. Má však i své výhody v tom, že může oslovit více lidí, být 

předávána dál a  vytvářet komunikační řetězce a lze se k ní kdykoliv vrátit.  

Na problémy osob se zdravotním postižením v oblasti komunikace pamatuje 

zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Díl třetí 

v § 42 upravuje průvodcovské a předčitatelské služby. Tyto služby jsou za úplatu, jejíž 

maximální výši stanovuje prováděcí právní předpis. [SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, 2012] 

Průvodcovské a předčitatelské služby jsou určeny lidem, jejichž schopnosti 

v oblasti komunikace a orientace snížilo zdravotní postižení. [MATOUŠEK, 2007, s. 98]  

Ve čtvrtém díle zákona o sociálních službách, kde jsou vymezeny služby sociální 

prevence, jsou v § 56 charakterizovány tlumočnické služby. Jde o služby terénní, 

případně ambulantní, poskytované osobám s poruchami komunikace způsobenými 

především smyslovým postižením, které zamezuje běžné komunikaci s okolím. Služba 

zahrnuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc 

při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí. Tyto 

služby jsou poskytovány bezúplatně. [SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, 2012] 

Zákon č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých 

osob, ve znění pozdějších předpisů, upravuje používání komunikačních systémů 

neslyšících a hluchoslepých osob jako jejich dorozumívacích prostředků. Mají právo 

si zvolit z uvedených kanálů takový, který jim nejvíce vyhovuje a umožní jim zapojení 
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se do všech oblastí života společnosti. Komunikačními systémy se rozumí český 

znakový jazyk a komunikační systémy vycházející z českého jazyka. Jedná 

se o znakovou češtinu, prstovou abecedu, vizualizaci mluvené češtiny, písemný záznam 

mluvené řeči, Lormova abeceda, daktylografika, Braillovo písmo s využitím taktilní 

formy, taktilní odezírání a vibrační metoda Tadoma. [http://zakony.alfa9.cz/, 4]  

2.2 Druhy zdravotních postižení  

Chceme-li popsat druhy zdravotních postižení, je nutné nejprve vysvětlit 

některé pojmy. Lidé velmi často nerozeznávají rozdíly mezi pojmy vada, porucha, 

postižení či handicap a představují si pod nimi v podstatě totéž. Jde při tom o odborné 

termíny, které jsou jednoznačně vymezeny v Mezinárodní klasifikaci vad, postižení 

a handicapů: 

 Vada, porucha (angl. impairment) – narušení psychické, anatomické či fyzické 

struktury nebo funkce (chybějící končetina, nefungující sluchový nerv, …) 

 Postižení (angl. disability) – omezení nebo ztráta schopností vykonávat určité 

činnosti způsobem nebo v rozsahu, který je pro člověka považován za normální 

(člověk, kterému nefunguje sluchový nerv, nemůže normálně slyšet, a proto 

je v této oblasti postižen) 

 Znevýhodnění (angl. handicap) – omezení pro jedince, vyplývající z jeho vady 

nebo postižení, které mu ztěžuje nebo znemožňuje naplnit roli, jež je pro něj 

normální (neslyšící člověk se například setkává s handicapem ve veřejném 

dopravním prostředku, kde se mu nedostává aktuálních informací o náhlé 

změně).  

Tato klasifikace hodnotí, co je takový člověk navzdory dané vadě či postižení 

schopen zvládat, jak je schopen se účastnit života ve společnosti a jak se na něm může 

podílet. V úvahu se berou kromě zdravotních hledisek i vlivy prostředí a osobnostní 

charakteristiky daného člověka. Handicap se úzce týká sociální existence člověka 

a komunikace v ní hraje velmi významnou roli. [SLOWÍK, 2010] 

2.2.1 Sluchové postižení  

Na začátku této kapitoly je třeba vysvětlit pojem sluchová vada a sluchové 

postižení. Sluchová vada je poškození orgánu nebo jeho funkce tak, že je určitou 
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měrou snížena kvalita či kvantita slyšení.  Sluchové postižení je širší termín zahrnující 

i sociální důsledky vady sluchu včetně řečového defektu.  

V životě lidí se sluchovým postižením je největší handicap v oblasti komunikace. 

Sluch je již od raného věku dítěte nositelem informací. Pokud je sluchové vnímání 

nedokonalé nebo chybí úplně, nedochází k některým procesům učení nebo probíhají 

odlišně. Je třeba si také uvědomit, že sluchové ústrojí je zároveň ústrojím rovnováhy, 

má vliv na tělesnou polohu a stabilitu těla. Osoby se sluchovým postižením mají 

pohybové projevy, které by mohl neinformovaný pozorovatel zaměňovat za projevy 

opilosti či zneužití chemických látek. [KRHUTOVÁ, 2005] 

Sluchové postižení může způsobovat vada v kterékoliv části sluchového ústrojí. 

V oblasti vnějšího ucha to může být boltec a zvukovod, středního ucha bubínek 

a středoušní kůstky a u vnitřního ucha pak kochlea nebo Cortiho orgán. Poškozený 

může být ale i sluchový nerv nebo příslušná centra v mozku. Některé vady mohou 

způsobovat závažnější postižení. Například chybějící ušní boltec bude mít vliv 

na rozpoznávání směru přicházejícího zvuku. Ovšem nefungující sluchový nerv 

znamená zpravidla trvalou hluchotu. [SLOWÍK, 2010] 

Vady sluchu se zpravidla hodnotí z hlediska velikosti ztráty sluchu. Nejčastěji 

se používají tato označení: 

1) Ohluchlost – ztráta sluchu, která vznikla v době dokončování vývoje 

mluvené řeči nebo vývoj mluvené řeči jako komunikační nástroj byl již 

ukončen. Při tomto postižení se řeč nevytrácí, jen se postupně ztrácí 

formální úroveň a chybí běžné rozšiřování slovní a pojmové zásoby. Pomocí 

logopedie lze udržovat formální stránku mluveného projevu, rozšiřovat 

slovní zásobu, podporovat rozvoj odezírání a cvičit mluvní pohotovost.  

2) Hluchota – je charakterizována jako vrozená nebo v časném věku získaná 

ztráta sluchu. Uváděna je hranice tří let věku. Nerozvíjí-li se dítě v tomto 

věku z hlediska jazyka, nelze očekávat ani osvojení mluvené řeči. Pomocí 

specifické logopedické aktivity, kterou je výchova k mluvené řeči, je možné 

přispět k výstavbě komunikačního kanálu. Velký vliv na pojetí hluchoty mělo 

zavedení kochleárního implantátu jako technicky velmi dokonalé 

neuroprotézy. 
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3) Zbytky sluchu – označení používané pro jedince postiženého neúplnou 

ztrátou sluchu ať vrozenou, či získanou, zpravidla však spojenou s absencí 

mluvené řeči nebo retardací ve vývoji mluvené řeči. Takovýto jedinec 

je odkázán spíše na odezírání mluvené řeči, využití technických pomůcek 

(individuálního sluchadla a ohleduplnost ze strany slyšících). 

4) Nedoslýchavost – výraz označující stav, kdy vrozená nebo získaná částečná 

ztráta sluchu bývá příčinou opožděného nebo omezeného vývoje řeči. 

Jako nedoslýchavost je označováno poměrně široké spektrum sluchových 

vad: 

 Velmi těžká nedoslýchavost (postižený vnímá mluvenou řeč v těsné 

blízkosti u ucha a ve značně deformované podobě) 

 Těžká nedoslýchavost (porucha umožňuje slyšení mluvené řeči pouze 

do jednoho metru od ucha) 

 Střední nedoslýchavost (umožňuje poslech a rozumění mluvené řeči 

ve vzdálenostech jeden až tři metry od úst mluvícího) 

 Lehká nedoslýchavost (porucha nepřináší nápadnější potíže, pouze jistá 

omezení v hlučnějším prostředí či při použití tiché – šeptavé mluvené 

řeči)      [KRHUTOVÁ, 2005] 

Podle místa, kde k vadě došlo, se dělí sluchové vady na převodní, percepční 

a centrální. Převodní poruchy sluchu vznikají poškozením zevního nebo středního ucha 

a lze je dobře ovlivnit naslouchadly. Kdežto percepční sluchové vady vznikají 

postižením vnitřního ucha nebo sluchového nervu a naslouchadla zpravidla problém 

neodstraní. O to důsledněji je zde nutné dodržovat pravidla komunikace.  

Komunikační bariéry osob se sluchovým postižením závisí nejen na typu vady, 

ale i na jejich osobnosti a ochotě dorozumět se s okolím. Nedoslýchaví lidé obvykle 

komunikují, i když s obtížemi, běžnou řečí. Těžce nedoslýchaví a neslyšící lidé to mají 

komplikovanější. Sami se mohou rozhodnout, zda budou vnímáni jako běžní, 

ač znevýhodnění členové většinové společnosti anebo jako členové specifické sociální 

skupiny, která se odlišuje používáním vlastního komunikačního systému a tím 

je znakový jazyk neslyšících. Stále platí, že neslyšící, resp. lidé s těžkým sluchovým 

postižením nejsou hloupí, třebaže někdy jejich handicap může vlivem vzájemného 

nedorozumění či nepochopení navenek vyvolávat dojem snížených rozumových 
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schopností. U osob vrozeně neslyšících se rozvíjí spíše konkrétní myšlení. K rozvoji 

abstraktního myšlení je zapotřebí vnitřní řeč, která se však v důsledku vrozeného 

sluchového postižení vyvíjí značně komplikovaně. U všech jedinců se sluchovým 

postižením je třeba tolerovat nesprávnou výslovnost hlásek, neboť jim chybí zpětná 

vazba (dotyčný se neslyší a nemůže tedy svoji výslovnost korigovat). Vzhledem k jejich 

menší slovní zásobě a obtížnému porozumění abstraktním sdělením je vhodné 

s takovými osobami hovořit jednodušší formou, stručně a výstižně. Vyhýbat se ironii 

a dvojsmyslům. Mimořádný význam je třeba věnovat neverbálním projevům. 

Ty mohou při komunikaci s neslyšícími hodně pomoci. Je třeba si však průběžně 

ověřovat, zda nám dotyčný rozumí. Neslyšící lidé občas při znakové řeči vydávají 

neartikulované zvuky, kterým není nutné přikládat komunikační význam. 

Jde o nekontrolovatelné spontánní hlasové projevy, které se projevují při rozčílení 

či jiném citovém pohnutí. [SLOWÍK, 2010] 

Rady a doporučení při komunikaci s lidmi se sluchovým postižením uváděné 

v odborné literatuře: 

 Chceme-li začít s člověkem se sluchovým postižením komunikovat, zřetelně 

ho upozorníme – třeba i lehkým dotykem.  

 Komunikace by měla probíhat v klidném a dobře osvětleném prostoru (světlo 

by mělo při odezírání přiměřeně osvětlovat tvář mluvčího, nikoliv oslňovat 

odezírajícího). 

 Při zahájení rozhovoru je vhodné sdělit téma konverzace, a pokud v průběhu 

hovoru téma změníme či od něj odbočíme, musíme o tom člověka se sluchovým 

postižením srozumitelně informovat.  

 Při rozhovoru s neslyšícím nebo nedoslýchavým jedincem zůstáváme v jeho 

blízkosti, nevzdalujeme se, ani se k němu neobracíme zády, pozorně udržujeme 

oční kontakt. Probíhá-li komunikace ve skupině, měl by člověk se sluchovým 

postižením dobře vidět na všechny ostatní.  

 Je vhodné odstranit vše, co překáží nebo ztěžuje odezírání a porozumění. 

Jde o nešvary typu žvýkačka, cigareta, ruka před ústy, rouška apod. 

 Křičet na neslyšícího je zbytečné. Vhodnější je mluvit pomalu a zřetelně 

vyslovovat. 
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 Při komunikaci používáme srozumitelné výrazy obličeje a gestikulace, a pokud 

známe daktylní abecedu nebo základy znakového jazyka, nerozpakujeme 

se je použít.   

 Neustále si ověřujeme, zda nám sluchově postižený člověk rozumí. Pokud ne, 

sdělení zopakujeme, případně zkusíme zvolit jiná slova. 

 O složitých tématech nehovoříme příliš dlouho. Odezírání běžné řeči i tlumočení 

znakového jazyka jsou náročné aktivity. Se vzrůstající únavou klesá pozornost 

a tím i efektivita dorozumívání. 

 Pravidlo jednoduchosti, stručnosti a výstižnosti platí i u písemné komunikace 

s člověkem se sluchovým handicapem. Psaný projev neslyšících lidí se většinou 

od běžného odlišuje – používají pouze základní tvary slov, vynechávají 

předložky apod. Našemu obvyklému způsobu písemného vyjadřování mají 

problém porozumět. [SLOWÍK, 2010] 

2.2.2 Zrakové postižení  

 … nevidomost odděluje od věcí, hluchota od lidí … 

Zrak patří mezi nejdůležitější smysly a jeho funkce při zprostředkování informací 

je neodmyslitelná. Je značné množství lidí, kteří potřebují k ostrému vidění brýle nebo 

čočky. Nezařazujeme je však mezi zrakově postižené. Takto jsou označováni pouze lidé, 

kteří i po optimální korekci (medikamentózní, chirurgické, brýlové apod.) mají 

v běžném životě problémy se získáváním a zpracováním informací zrakovou cestou. 

Zrakové postižení bývá většinou zapříčiněno vrozenými vadami, které mohou být 

podmíněny geneticky, případně zapříčiněny infekčním onemocněním matky v době 

těhotenství. Později bývají příčinou zákaly, nádory, následky úrazů a intoxikací, jakož 

i patologické změny sítnice způsobené cukrovkou nebo cévním onemocněním. Některé 

progresivní vady mohou vést nejen k postupnému zhoršování zraku, ale i k úplnému 

oslepnutí.  

V komunikaci hraje roli doba, kdy ke vzniku vady došlo. Při ztrátě zraku 

v průběhu života hraje významnou roli předchozí zraková zkušenost, a to nejen pro 

utváření představ, orientačních schopností, ale rovněž pro utváření komunikačních 

dovedností. Zrakové vnímání podmiňuje schopnosti sociálního učení. Proto je velmi 
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důležitá včasná odborná péče a podpora při počátečním rozvoji komunikace u dětí 

s vrozenou těžkou zrakovou vadou.  

Zrakové postižení je obvykle klasifikováno podle mezinárodní stupnice, kterou 

zavedla organizace WHO. Zásadním údajem je vizus1. Klasifikace zrakových postižení: 

1. Střední slabozrakost 

2. Silná slabozrakost 

3. Těžce slabý zrak 

4. Praktická nevidomost 

5. Úplná nevidomost 

  Zrakové vady zasahují i funkce jako je rozlišování barev, prostorové vidění, 

adaptace na intenzitu světla či ovládání očních pohybů. I při relativně dobré ostrosti 

mohou tyto specifické zrakové projevy narušovat interpersonální komunikaci 

a způsobovat nedorozumění.  

Příklad z praxe: Nevidomá přítelkyně si všimne (vidí), že jsem byla u kadeřníka 

a pochválí mi změnu. Ale bezprostředně potom „projde“ na zahradě dětským 

bazénkem, protože ho jednoduše nevidí. Jedná se o tzv. trubkovité vidění, kdy jakoby 

uzounkou trubičkou byla při přesném zaměření schopna zaregistrovat změnu na mé 

hlavě, ale již nepostřehne, že na trávě leží překážka. Jde o typický příklad toho, 

že existují různé druhy zrakových vad, což často může být pro neznalé okolí matoucí. 

Ve srovnání s většinovou populací se u lidí se zrakovým postižením častěji 

vyskytují řečové vady, které jsou zapříčiněny chybějící zpětnou kontrolou artikulace 

z důvodu nemožnosti zrakového odezírání. Běžně se však lidé se zrakovým postižením 

dorozumívají s druhými mluvenou řečí. Takto komunikují nejen s lidmi, ale i se stále 

sofistikovanějšími přístroji, které jim usnadňují život. Jde například o mobily, kalkulačky 

či počítače ovládané hlasem. Tyto jim dokážou vizuální vjemy zprostředkovat zvukovou 

nebo hmatovou formou. [SLOWÍK, 2010] 

 

 

                                                      

1
 Vizus - hodnota zrakové ostrosti udávající poměr mezi největší vzdáleností (v metrech), na 

kterou je schopen takto postižený člověk ještě zřetelně vidět, a vzdáleností, na kterou totéž vidí zdravé 

oko (například 6/60) [SLOWÍK, 2010, s. 64] 
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Rady a doporučení při komunikaci s lidmi se zrakovým postižením uváděné 

v odborné literatuře: 

 Při setkání s nevidomým nebo těžce zrakově postiženým člověkem musíme 

většinou první komunikační iniciativu převzít sami. Pozdravíme a představíme 

se, a to tak, aby dotyčný poznal, že hovoříme s ním. Vždy upozorníme na svůj 

příchod a odchod.  

 Při komunikaci s člověkem s tímto handicapem nepoužíváme verbální 

prostředky vnímané vizuálně. Více se zaměřujeme na hlas (jeho zabarvení, 

modulace apod.) a další komunikační prvky přijímané sluchem nebo hmatem. 

 Osloví-li nevidomý člověk někoho v prostředí, kde je více lidí, měli bychom 

zareagovat, i když nestojí přímo proti nám. Je možné, že hledá pomoc a neví, 

kam se obrátit. 

 V průběhu rozhovoru člověka se zrakovým postižením informujeme o všem 

podstatném, co se odehrává v jeho okolí. Detailně a co nejpřesněji popisujeme 

vše, co nemůže sám dobře vidět. Nepoužíváme slova typu „toto", „támhleto“ 

apod. – lépe je popisovat, co je „nalevo“, „před námi“ apod. Nemusíme 

se vyhýbat popisu barev a dalších konkrétních vizuálních vjemů. Mluvené slovo 

v tomto případě plní důležitou kompenzační funkci. 

 S člověkem se zrakovým postižením v žádném případě svévolně fyzicky 

nemanipulujeme. Takovouto pomoc poskytneme až po slovním upozornění 

a vzájemné domluvě. 

 Ke komunikaci volíme přijatelné akustické prostředí bez nadměrného hluku 

a šumu, který vždy omezuje možnost nevidomého jedince orientovat 

se v prostoru a přiměřeně komunikovat s okolím. 

 Samozřejmostí by mělo být odstranění nebezpečných překážek a bariér, 

které mohou být pro nevidomého nebo slabozrakého jedince velmi ohrožující 

(například vytažený šuplík, pootevřená dvířka zvláště prosklených skříněk, 

vyčnívající předměty), případně na ně včas a důrazně upozorníme.  

        [SLOWÍK, 2010] 
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2.2.3 Tělesné postižení 

„Vadou těla se duše nezohaví, krásou duše se zdobí i tělo“.  

Seneca 

V návaznosti na definici zdravotního postižení se do skupiny občanů s tělesným 

postižením zařazují lidé s chronickým, obvykle nikdy zcela vyléčitelným onemocněním 

a lidé s tělesným postižením.  

Chronické onemocnění nebo také dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav sebou 

přináší poškození nebo oslabení fyziologických funkcí organizmu, které vyžaduje 

dodržování stanovené životosprávy, životního stylu a určitých léčebných opatření. 

Tento stav snižuje kvalitu života nemocného i jeho blízkých, snižuje výkonnost 

i odolnost člověka vůči zátěži a následně může vést k degenerativním změnám 

na nosném a motorickém aparátu.  [KRHUTOVÁ, 2005] 

Tělesné postižení nebo také lokomoční, pohybové postižení se vyskytuje 

v široké škále různých podob vrozeného nebo získaného narušení tělesné konstituce 

a integrity. Jedná se o chybějící končetiny či jejich části (vrozené vývojové vady, 

amputace v důsledku úrazu nebo závažných onemocnění atd.), rozštěpové vady (rtu, 

čelisti a patra), deformity páteře nebo jiných částí těla. Nejčastější jsou však pohybová 

omezení zapříčiněná centrálními nebo periferními obrnami.  

Jednou z nejčastějších vrozených tělesných oslabení je dětská mozková obrna 

(DMO). Příčina vzniku může být jak v období prenatálním (např. zarděnky), 

perinatálním (přidušení, klíšťový porod), tak i v období postnatálním (následek 

onemocnění, něco získaného). Projevuje se například částečným ochrnutím, 

tzv. parézou. V případě spastických forem se potíže projevují křečovitým stažením 

svalstva, což vede až ke zkroucení končetin nebo jejich částí a tím k omezení jemné 

nebo hrubé motoriky. U hypotonických forem DMO bývá naopak svalstvo ochablé, 

pro dyskinetické formy jsou typické mimovolní, nepotlačitelné pohyby. Spastické 

i nespastické formy DMO se mohou kombinovat. U nejtěžších forem se přidružuje 

mentální postižení i další zdravotní problémy jako epilepsie nebo smyslové vady.  

Narušení pohybových schopností a mobility lze kompenzovat různými 

pomůckami. Při chůzi poslouží jako opora hole, berle nebo chodítka. V případě 

paraplegie či kvadruplegie pak využití ortopedického vozíku. Chybějící části těla 

se nahrazují protézami (funkční náhrady chybějících orgánů) nebo epitézami 
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(kosmetické náhrady). Vrozené vady či později vzniklá postižení se mohou zřetelně 

fyzicky projevit jako deformace narušující vzhled člověka, zvláště pokud jde o oblast 

hlavy, obličeje. A přestože je dnes plastická chirurgie na vysoké úrovni, není všemocná. 

Tento stav osoby s tělesným postižením značně handicapuje a způsobuje potíže 

v interpersonální komunikaci, přestože jejich intelekt nemusí být v žádném případě 

zasažen. [SLOWÍK, 2010] 

Velký vliv na komunikaci s osobami s tělesným postižením má jejich psychický 

stav. Člověk s tělesným poúrazovým postižením nemusí být se svým stavem vyrovnaný. 

Často svou situaci vnímá jako nespravedlivou a pomoc společnosti někdy mylně vnímá 

jako „odškodnění“. 

V situacích kdy je zřejmé, že člověk, ať již z jakéhokoliv důvodu, vnímá svou 

situaci za nespravedlivě špatnou, nevýhodnou či slabou, není vhodné se usmívat. 

Takový člověk to pokládá za výsměch, nikoliv za přátelské gesto.  

Pokud komunikujeme s osobami s tělesným postižením, které je důsledkem 

progrese nemoci je třeba počítat s jejich rychlou unavitelností a je vhodné, 

aby si z jednání odnášeli písemný postup dalších kroků.  

Rady a doporučení při komunikaci s lidmi s tělesným postižením uváděné 

v odborné literatuře: 

 Chceme-li komunikovat s člověkem na vozíku, je vhodné se fyzicky snížit na jeho 

úroveň. Zásadně se neopíráme o vozík. 

 Je-li člověk s tělesným (nebo i jiným) postižením doprovázen další osobou, 

např. asistentem, není jeho úkolem hovořit za handicapovaného jedince nebo 

o něm. V rozhovoru se vždy obracíme na toho, s kým a o kom mluvíme.  

 Pohybové postižení nemusí automaticky doprovázet postižení intelektu 

či smyslů. Proto k člověku s tělesným postižením nepřistupujeme tak, 

jako by jeho postižení bylo závažnější, než skutečně je.  

 Vyjadřuje-li se dotyčný obtížně, necháme mu dostatek času k formulaci sdělení. 

Pozorně nasloucháme a ověřujeme si, zda rozumíme správně.  

 Pokud to situace vyžaduje, neváháme využít doplňujících nebo náhradních 

způsobů komunikace. Nezáleží na formě, důležité je se dorozumět. 

 Člověku s postižením můžeme vždy nabídnout pomoc, ale nikdy 

ji nevnucujeme. Doprovází-li člověka s tělesným postižením asistenční pes, 
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nerušíme ho při práci (nevoláme na něj, nehladíme bez dovolení apod.). 

[SLOWÍK, 2010] 

2.2.4 Mentální postižení a jiné duševní poruchy 

Mentální postižení lze charakterizovat velmi obtížně. Jeho projevy jsou 

individuální, těžce zobecnitelné a různorodá je i škála jeho příčin. Většinou se základní 

klasifikační kategorie vymezují intenzitou postižení nebo obdobím, kdy vzniklo. 

Z hlediska času je to mentální retardace a demence.  

Při mentální retardaci se jedná o poškození mozku dítěte před narozením nebo 

během porodu, případně do konce druhého roku od narození. Asi v jedné třetině 

případů jsou příčiny známé. Jedná se o biologické (např. chromozomální abnormality, 

genetické faktory, metabolické poruchy, infekční nemoci apod.) a psychosociální (jako 

např. stimulačně chudé, deprivující prostředí apod.) příčiny. Ve dvou třetinách případů 

je příčina neznámá.  

Přehled charakteristik jednotlivých stupňů mentální retardace vzhledem 

k možnostem komunikace takto postižených osob: 

 Lehká mentální retardace (IQ 50 – 69) – tito jedinci většinou dokážou užívat řeč 

účelně v každodenním životě, udržovat konverzaci i když si mluvu osvojují 

opožděně. Mnozí mají specifické problémy se čtením a psaním.  

 Středně těžká mentální retardace (IQ 35 – 49) – jedinci zařazení v této kategorii 

mají opožděn rozvoj chápání a užívání řeči. Pokroky ve škole jsou limitované, 

ale někteří jsou schopni pod kvalifikovaným pedagogickým vedením osvojit 

si základy trivia. Úroveň řeči je rozdílná. Někteří jedinci s tímto postižením jsou 

schopni vést jednoduchou konverzaci, zatímco druzí téměř nedokážou hovořit 

o svých základních potřebách. Někteří se nenaučí mluvit nikdy, mohou však 

porozumět jednoduchým verbálním instrukcím. K dorozumění se naučí používat 

gestikulaci a další formy nonverbální komunikace. 

 Těžká mentální retardace (IQ 20-34) – tato kategorie se v mnohém podobá 

středně těžké mentální retardaci. Snížená úroveň schopností je u této skupiny 

lidí ale výraznější. Domluvit se s nimi běžnou řečí je téměř nemožné. Spíše 

než slova užívají neartikulované zvuky, dotyky, gestikulaci, ukazování 

na předměty apod.  
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 Hluboká mentální retardace (IQ je nižší než 20) – takto postižení jedinci jsou 

těžce omezeni ve své schopnosti porozumět instrukcím. Většinou je přidruženo 

těžké postižení pohybového ústrojí. Vhodným vedením, silnou emoční 

podporou a trpělivostí lze zachytit základní sdělení postiženého jedince, 

které je nutné správně dekódovat (jedná se totiž o nonverbální projevy – 

rytmus a intenzita dýchání, napětí svalstva, pohyby očí, končetin apod.). 

 Jiná mentální retardace – jde o kategorii lidí, u kterých je určení stupně 

intelektové retardace obvyklými metodami zvlášť nesnadné či zcela nemožné 

(pro přidružené senzorické nebo somatické postižení). [SLOWÍK, 2010] 

U demence na rozdíl od mentální retardace dochází ke snižování již rozvinutých 

mentálních schopností člověka. Nejedná se jen o kognitivní funkce (intelekt, paměť, 

motivace, výkonné funkce), ale druhotně i nekognitivní funkce (emoce, chování 

spánek) a omezení soběstačnosti. K poškození mozku a jeho funkcí dochází následkem 

úrazu či závažného onemocnění, případně jako následek intoxikace. Nejčastěji trpí 

demencí starší osoby, jako důsledek cévních příhod nebo degenerativního onemocnění 

mozku typu Alzheimerovy choroby. 

Do kapitoly mentálních postižení patří také lidé s psychickou poruchou nebo 

onemocněním. Na rozdíl od mentální retardace není u psychických poruch 

a onemocnění zpravidla narušena inteligence. Nápadné jsou zejména projevy 

v chování, komunikaci a sociálních vztazích. Existují různé druhy kategorizací 

a rozlišení, například: poruchy osobnosti, poruchy nálad (afektivní poruchy), 

schizofrenní poruchy, neurotické poruchy apod. Je nutné počítat s poruchami myšlení, 

jako jsou bludy (nesprávný úsudek, mylné přesvědčení), paranoidní myšlení, 

megalomanické, depresivní, autoakusační (přičítání si viny), zpomalené (při depresi), 

překotné (při manických stavech, intoxikacích), ulpívavé („vede si svou“), nevýpravné 

(jednoduché myšlení při poruchách intelektu), zabíhavé (odbočování od tématu), 

nesouvislé (při horečnatém blouznění, schizofrenii), autistické myšlení (obsahově 

odkloněno od reality, „život ve svém světě“). Při komunikaci a interpersonálním 

kontaktu s těmito osobami zaujmou zvláštnosti v emocionálním projevu (afektované 

nebo teatrální jednání), v neobvyklém chování (nutkavé jednání, nápadné stereotypy) 

a v obsahu sdělení (nápadná podezíravost a vztahovačnost, neobvykle egoistické 

zaměření).  [SLOWÍK, 2010] 
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Rady a doporučení při komunikaci s lidmi s mentálním postižením uváděné 

v odborné literatuře: 

 Při komunikaci s osobami s mentálním postižením vždy počítáme s menší slovní 

zásobou, artikulačními vadami a gramatickými vadami ve vyjadřování.  

 Lidem trpícím progresivní demencí nejvíce znesnadňuje komunikaci zhoršující 

se paměť, celková dezorientace v místním i sociálním prostředí a další psychické 

zvláštnosti. Je velmi vhodné udržovat aktivní komunikaci těchto osob s okolím 

a okolí s nimi. Obvykle to vede k udržení lepší úrovně jejich sociálních 

a osobnostních projevů a tím také kvality jejich života. 

 Navazujeme častější, ale kratší rozhovory, ve kterých se objevují aktuální 

události (napomáhají k udržení orientace). Vedeme takovéhoto člověka 

k vyslovení svých potřeb a přání. 

 Lidé s psychickými poruchami a onemocněním se při komunikaci projevují 

neobvykle emocionálně (silně afektovaná řeč), zvláštním obsahem sdělení 

(přehánění, nelogická argumentace) a nezvyklými komunikačními stereotypy 

(ulpívání na tématu, nestandardní řečová frekvence). Některé projevy mohou 

být následek medikamentózní léčby a nejsou přímo projevem nemoci. 

Při komunikaci je důležitá ochota naslouchat i rozporuplným sdělením 

a reagovat více na emocionální stránku komunikace než na obsah. Snažit 

se rozpoznat i nevyslovené citové projevy a nabídnout adekvátní odezvu. 

 Zvláště u člověka s mentálním postižením se přizpůsobíme nejen jeho 

individuálním komunikačním možnostem (pomalejší tempo řeči, jednodušší 

obsah sdělení a trpělivá tolerance odchylek v jeho chování), ale vždy důsledně 

respektujeme jeho základní lidská práva a důstojnost (i když jeho rozumové 

a sociální dovednosti nekorespondují s biologickým věkem). 

 Při komunikaci s těmito lidmi nezapomínáme, že jsou obvykle velmi snadno 

ovlivnitelní. Neměli bychom se nechat strhnout k manipulaci, na kterou 

oni přistoupí. [SLOWÍK, 2010] 
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2.3 Veřejná správa 

Pojem veřejná správa lze charakterizovat jako souhrn veřejně prospěšných 

činností, které sledují veřejný (nebo také státní či obecní) zájem. Dále také soubor osob 

a institucí (neboli orgánů a subjektů veřejné správy), které vykonávají veřejně 

prospěšnou činnost. Je to systém, který zahrnuje dva subsystémy – státní správu 

a samosprávu. Jinak řečeno jde o správu veřejných záležitostí, jejímž úkolem 

je naplnění veřejných cílů a je vykonávána ve veřejném zájmu. Organizuje chod 

veřejných záležitostí a veřejných služeb ve státě a chrání veřejné zájmy. Jde o službu 

veřejnosti. [www.institutpraha.cz, 1] 

Úkolem veřejné správy je ochrana veřejného pořádku, bezpečnost a obrana 

státu, zahraniční politika, hospodářská politika, ale i politika sociální, zdravotní 

a vzdělávací. [TOMEŠ, 2009] 

Základním kamenem správy je stát, který se vyznačuje přesně vymezeným 

a ohraničeným územím, počtem obyvatel se státní příslušností a centrálními 

organizacemi, které spravují toto území a obyvatelstvo. Stát je tedy ten, kdo určuje 

a vymezuje způsoby komunikace, kdo stanovuje státní jazyk, v němž jsou vedena 

úřední jednání a formulovány zákony. Z pohledu komunikace je však podstatné, 

že demokratický stát umožňuje dialog občanů a zájmových uskupení se státními 

organizacemi a institucemi státem zřízenými.  

Správu lze také chápat jako prosazování autority státu a zákona vůči občanům. 

Podmínkou je ovšem osvojení si různých technik vedení lidí a komunikace. Z hlediska 

procesního a instrumentálního, správa znamená postup, souhrn metod a dovedností, 

pomocí nichž je možné zajistit pokud možno bezkonfliktní fungování institucí, předpisů 

a sociálních vztahů na určitém území. [HEGER, 2012] 

2.3.1 Orgány veřejné správy 

Veřejná správa jako projev státní moci je uskutečňována na základě zákona 

a v mezích, které zákon stanovil. Dělí se na dvě podskupiny: státní správu, 

která je vykonávána na celém území státu a prostřednictvím norem, jež jsou platné 

pro všechny občany a územní samosprávu, která zastupuje občany určité části území 

státu. [HEGER, 2012]  
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Schéma veřejné správy 

 

Zdroj: [www.institutpraha.cz, 1] 

Orgány vykonávající státní správu mají své kompetence – své působnosti 

a pravomoci. Kompetence vymezují svěřenou oblast působnosti, pravomoc 

a odpovědnost prostřednictvím zákona, tzv. kompetenční zákon, upravující věcně 

danou oblast. Působnost určuje věcný okruh činnosti orgánu veřejné správy (školství, 

zdravotnictví, sociální oblast), a někdy také časový a místní výkon správy. Pravomoc 

umožňuje orgánům státní správy rozhodovat a svým rozhodnutím zavazovat fyzické 

a právnické osoby. Ne všechny orgány mají stejnou pravomoc. Ta je dána zákonem.  

Orgány státní správy fungují na principu nadřízenosti a podřízenosti. Vrcholným 

orgánem státní správy je vláda, která je zároveň podle ústavy také vrcholným orgánem 

moci výkonné. Vládu tvoří předseda, místopředsedové a ministři. Dalšími vykonavateli 

státní správy jsou ústřední orgány státní správy. Jde o ministerstva a ostatní ústřední 

správní úřady. Z hlediska řízení a rozhodování se dělí na monokratické (ministerstvo 

v čele s ministrem) a kolegiální (ústřední orgán pro průřezovou problematiku), 

nazývány také komise nebo rada. Svoji působnost a pravomoc vykonávají na celém 

území státu a mohou v rámci zákona vydávat nařízení jako obecně závazné právní akty. 

Výkon státní správy může být také přenesen na orgány územně samosprávných celků 

(obce, kraje). [TOMEŠ, 2009] 

Státní správa má charakter výkonný (provádí, vykonává zákony), podzákonný 

(je vázána zákony) a nařizovací (uplatňuje mocenské nástroje).  

[www.institutpraha.cz, 1] 

Veřejná správa 

Státní správa Samospráva 

Ústřední  Územní Zájmová + profesní  Územní 
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Veřejná samospráva je uskutečňována jinými veřejnoprávními subjekty 

než je stát. Samosprávu vykonávají volení zástupci občanů a jim se také ze své činnosti 

zodpovídají. Z politického hlediska je cílem samosprávy zapojení občanů do řízení věcí 

veřejných, přičemž se klade důraz na bezúplatné a čestné vykonávání funkcí 

v samosprávě. [TOMEŠ, 2009] 

Územní samosprávu vykonávají obce, kraje a hlavní město Praha. V rámci 

své samostatné působnosti se snaží ekonomicky a kulturně rozvíjet své správní území 

na základě rozhodování zvolených místních politiků. Tato moc nevznikla sama od sebe, 

ale je odvozena od státní moci. Ta ji právně garantuje a kontroluje. V rámci samostatné 

působnosti se územní samospráva zaměřuje na vlastní záležitosti, má lepší 

předpoklady a větší zájem řešit lokální záležitosti než stát. Většinou používá 

prostředky, které nemají povahu státní moci. Základní principy územní samosprávy 

stanovuje Ústava ČR. 

Součástí samosprávy jsou i zájmové samosprávy, které sdružují různě 

orientované fyzické i právnické osoby. Jsou to odbory, svazy podnikatelů, sportovní, 

kulturní, ekologické a jiné organizace. Profesní nebo stavovské komory, které posuzují 

odbornou úroveň, dozorují dodržování etických principů a provádějí disciplinární řízení. 

Tyto samosprávy také mají vliv na chod veřejné správy a bývají důležitými aktéry 

veřejného života.  

Veřejná správa je pro občana trvalou zátěží a nutným zlem. Zároveň mu však 

garantuje právní jistoty a nepsaná místní pravidla, bez nichž by nebyla možná 

každodenní komunikace. [HEGER, 2012] 

2.3.2 Komunikace ve veřejné správě 

Komunikace je prostředkem demokracie, ale také ovládání lidí. Způsob 

komunikace je úzce spojen s formou vládnutí a způsobem správy každého 

organizačního celku, který uplatňuje komunikační kanály uvnitř svého teritoria 

i směrem k jiným celkům. [HEGER, 2012, s. 51] 

Každá organizace jako typická instituce představuje různorodý, mnohotvárný, 

i když uzavřený systém sociálních vztahů. Působí v určitých politických, ekonomických 

a sociálních souvislostech. Je ovlivňována jinými organizacemi, kterým může být 

nadřízena či podřízena. Moderní člověk je organizacemi stále více ovlivňován, vstupuje 
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s nimi do častějšího styku, dochází k stále většímu vzájemnému působení. Z uvedeného 

je patrné, že na komunikaci veřejné správy s občanem má vliv i komunikace uvnitř 

organizace.  

Důležité pro fungování organizace a vzájemnou komunikaci jejich členů, 

je stanovení cílů organizace a ztotožnění se s nimi. Soudržnost a flexibilita je pak 

posilována uplatněním profesionality a komunikačních kompetencí jednotlivců.  

Úkolem zaměstnanců organizací je veřejná služba. Zaměstnanec administrativy 

má objektivně vymezený rámec činnosti. Tato činnost má však také svoji subjektivní 

stránku, která je daná onou užitečností a vztahem ke klientům. Zde je podstatné, 

do jaké míry se identifikuje se svou rolí v rámci úřadu, zda odpovídá jeho role typu 

osobnosti, jak zvládá stres a požadavky na široký rozsah kompetencí a pravidel, 

které musí ovládat. S tím souvisí neustálá komunikace s osobami uvnitř úřadu i mimo 

něj, a to jak formou ústní, tak písemnou. Komunikace uvnitř organizace 

je hierarchizovaná, odvíjí se od pravomocí a kompetencí.  

V současné době v úředním styku stále více převažuje elektronická komunikace. 

Klasická písemná forma sdělení má však stále své pevné místo, neboť umožňuje větší 

kontrolu informace. Vytištěné elektronické dokumenty jsou předávány ke kontrole 

a podpisu nadřízeným. Správní rozhodnutí a smlouvy mají stále písemnou formu. 

Klasický podpis a razítko jsou zatím nenahraditelné. Existuje sice zaručený elektronický 

podpis, ten však spíše využívají úřady ve styku mezi sebou nebo v komunikaci 

s právnickými osobami než ve styku s občanem. [HEGER, 2012] 

Klasickou strategií veřejné správy je shromažďování informací 

pro zpětnovazební kontrolu. K rozvoji této strategie napomáhají nové technologie. 

Hrozí zde však nebezpeční informačního přetížení, které může vést k dezorientaci, 

ke komplikovanému přijímání rozhodnutí a informačním šumům. Součástí 

informačních technologií jsou registry, které shromažďují informace o občanech. 

Jde o citlivou záležitost a vztahují se na ně přísné předpisy o ochraně osobních údajů. 

Přístup do nich je povolen pouze vyškoleným a pověřeným úředníkům. Názory 

na vytváření registrů jsou ambivalentní. Na jednu stranu poskytují servis občanům, 

kteří nemusí obíhat mezi úřady, ale na druhou stranu takto shromážděná data mohou 

být vystavena riziku zneužití.  
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2.3.3 Komunikace orgánů veřejné správy s občanem 

„Při každém vysvětlování naší činnosti dříve nebo později nastane okamžik, 

kdy prostě nebudeme umět odpovědět.“ 

(Jan Keller, Nedomyšlená společnost) 

Zástupci veřejné správy používají specifické komunikační prostředky a specifický 

jazyk, který může být pro občany nesrozumitelný a může způsobovat nedorozumění. 

Úřední komunikace je dána striktními pravidly a běžné typy sdělení zde nefungují. 

Je to dáno tématy, problémy a informacemi, o nichž chce klient jednat, a ty jsou 

převáděny do administrativního jazyka. Administrativní jazyk a styl komunikace ovládá 

úřad a klient se musí přizpůsobit. Proto je nezbytné v rámci komunikačních dovedností 

rozvíjet i administrativní gramotnost.  

Občan v pozici klienta úřadu si je vědom složitosti a zprostředkovanosti svého 

komunikačního postavení. Je však závislý na průběhu komunikace uvnitř úřadu 

a nemůže ji zcela ovlivnit. Z hlediska objektivnosti správního řízení je to věc pozitivní, 

ale z pohledu hierarchizované komunikace však ne.  

Důležitou roli při komunikaci úřadu s klientem hraje skutečnost, jakou funkci 

úřady vykonávají. Zda jde o orgán všeobecné správy nebo specializovaný úřad, 

vyřizující pouze určité agendy (např. finanční úřad, katastrální úřad). Na konkrétní 

komunikační situaci má vliv i to, zda úřad po občanovi něco požaduje nebo se občan 

sám obrací na úřad se žádostí či stížností. Nemalý vliv na způsob komunikace mezi 

úřadem a občanem má i velikost spravované oblasti. Na menších obecních úřadech 

probíhá komunikace mezi občanem a představiteli obce ve zcela jiném kontextu, běžně 

je využíván užší fyzický kontakt.  

Organizace se zaměřuje na proces, kdežto klient usiluje především o výsledek. 

Občana zajímá hlavně věcná stránka sdělení, zatímco úředníka stránka vztahová, 

související s organizací, v níž pracuje. Úředník totiž musí dodržovat daná pravidla, 

formu, algoritmy, časový průběh či hierarchické instance. Výsledek správního procesu 

tedy může být hodnocen jinak úředníkem, který zodpovídá za procesní správnost 

a jinak klientem, který posuzuje výsledný efekt správního rozhodnutí. Organizace musí 

také počítat s individuálními případy klientů, kteří chápou komunikaci v prostředí 

organizace jako prostředek sebevyjádření či psychoterapie a přijdou se vypovídat.  
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Veřejná správa při komunikaci s občanem z hlediska verbální komunikace 

upřednostňuje psanou formu. Ta umožňuje držet formalizované sdělení pod kontrolou, 

určovat jeho obsah a podíl správních instancí na jeho tvorbě a výkladu, plánovat lhůty 

pro rozhodování, čas a podobu konečného rozhodnutí. I výsledky ústního jednání 

bývají dávány do písemné podoby, aby mohly být ukládány a archivovány. Stále více 

se ve veřejném styku při komunikaci užívají nové technologie, jako například 

elektronická komunikace.   

Každý úřad má pro styk s veřejností nějakou strategii. Bývá zformována 

záměrně jako součást strategického plánu obce, případně vznikla samovolně. 

Pokud je strategie kvalitní, přispívá k rozvoji organizační a správní kultury a může 

ovlivnit chování zájmových skupin a podnikatelů v obci. Neodmyslitelnou součástí 

je i zapojení občanů. Každá organizace by si měla ujasnit svoji identitu a image 

a je jedno, zda jde o obchod či orgán veřejné moci. Komunikační strategie nespočívá 

jen v tom, že úřad zřídí funkci tiskového mluvčího. Součástí je i servis pro klienty, 

jako je informační centrum, podatelna či místnost pro přijímání návštěv, otevřené 

informační zdroje formou internetových stránek úřadu, místní tisk, úřední deska, 

místní rozhlas či kabelová televize. [HEGER, 2012] 

Souhrnně řečeno úřad s přesně stanovenou územní a věcnou působností může 

komunikovat s různými subjekty a musí rozlišovat, plní-li úkoly dané zákonem nebo 

politickým programem. Komunikačním partnerem může být občan daného správního 

obvodu, ale i jiného správního obvodu, politik, zaměstnanec jiné organizace, fyzická 

nebo právnická osoba. Komunikace může probíhat s jednotlivci nebo různými 

sociálními skupinami, dlouhodobě nebo jednorázově, přímo či nepřímo, ústně 

a v rámci správního řízení klasickými prostředky či elektronicky. Už toto je velmi 

náročné na výběr adekvátních prostředků komunikace. V době rozmachu informačních 

technologií a větší informovanosti občanů je od veřejné správy žádána větší kreativita 

a iniciativa. Občané pak očekávají od úředníků informace i nad rámec jejich 

působnosti. Filtry vrátnic a sekretariátu by měly sloužit k tomu, aby nedocházelo 

k situacím, kdy úředník netuší, jaký typ klienta ho navštíví a jakou zvolí komunikační 

taktiku a zároveň, aby klient, který nezná vztahy mezi úředníky, neběhal z místa 

na místo a nebyl zmaten z množství dokumentů. K prolomení komunikačních bariér 
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napomáhají také viditelné identifikace úředníků a přehledné grafické informační 

systémy uvnitř budovy. [HEGER, 2012] 

Komunikace orgánů veřejné správy s občanem by měla vycházet z Kodexu etiky 

zaměstnanců ve veřejné správě. Kodex, který v roce 2001 doporučila vláda, obsahuje 

sedm ustanovení. Účelem je podporovat žádoucí standardy chování a jednání 

zaměstnanců veřejné správy a zároveň informovat veřejnost, jaké chování mohou 

od zaměstnanců veřejné správy vyžadovat. Kodex etiky zaměstnanců ve veřejné správě 

v České republice nemá povahu závazné právní normy, jeho dodržování však přispívá 

k vyšší kulturní úrovni vzájemných vztahů mezi občany a zaměstnanci veřejné správy. 

[www.mvcr.cz, 2] 
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3 Praktická část 

V praktické části se zaměřím na městskou část Praha 3. Městská část Praha 3 

je správní obvod hlavního města Prahy, jejíž kompetence jsou stanoveny Statutem 

hl. m. Prahy. Praha 3 patří mezi jednu z klasických částí metropole, leží východně 

od centra města a její území tvoří téměř celý Žižkov a část Vinohrad. Městská část 

se rozkládá na 649 ha a k 31. 12. 2010 evidovala 73 587 obyvatel.  

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Městské části Praha 3 uvádí jako jednu 

z priorit rozvoje sociálních služeb zkvalitnění systému péče o seniory a zdravotně 

handicapované. Problematika seniorů a zdravotně handicapovaných občanů je řešena 

společně, neboť mají podobné potřeby a zájmy. Z podkladových materiálů pro tvorbu 

strategie rozvoje vyplývá, že k 30. 6. 2008 žilo na městské části 15 698 starobních 

důchodců, což činí 22 % populace městské části. Přesný počet osob se zdravotním 

znevýhodněním nelze určit, ale lze si udělat představu o počtu, podle údaje 

o přiznaných mimořádných výhodách I - III stupně. K 30. 10. 2008 bylo Úřadem 

městské části vystaveno 5 314 průkazů  TP, ZTP a ZTP/P. Vzhledem k demografickému 

vývoji lze předpokládat, že v současnosti jsou tyto čísla již mnohem vyšší. Jedná se tedy 

o nezanedbatelný podíl obyvatel městské části. [www.praha3.cz, 3] 

3.1 Popis souboru 

Významné instituce veřejné správy na Praze 3 jsou Úřad městské části Praha 3 

a Úřad práce ČR – krajská pobočka pro hlavní město Prahu, Kontaktní pracoviště 

Praha 3.  

Úřad městské části Praha 3 zajišťuje pro své občany nejen výkon samosprávy, 

ale v přenesené působnosti i výkon státní správy. Úřad městské části Prahy 3 má 269 

zaměstnanců. Z toho přibližně 137 úředníků poskytuje službu občanům městské části. 

Jedná se o odbory bytů a nebytových prostor, dopravy, kultury, majetku, matriční, 

občansko správní, sociálních věcí, výstavby, životního prostředí, živnostenský, 

ale i oddělení poplatků či podatelny.  

Úřad práce ČR je vykonavatel státní správy. Kontaktní pracoviště pro Prahu 3 

má 33 zaměstnanců. Do přímého kontaktu s občany Prahy 3 přicházejí pracovníci tří 
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referátů. Jedná se o referát hmotné nouze a dávek pro osoby se zdravotním 

postižením, referát státní sociální podpory a referát zaměstnanosti.  

Distribuce dotazníků se žádostí o spolupráci zaměstnanců obou institucí byla 

provedena prostřednictvím e-mailových kontaktů, ale i osobně. Na průzkumu 

se podílelo 82 respondentů.  

Graf č. 1 - Rozdělení respondentů dle zaměstnavatele

15

67

ÚP ČR

MČ Praha 3

 

         [zdroj: vlastní] 

 

3.2 Metody průzkumu 

Jako průzkumnou metodu jsem zvolila dotazník, který obsahuje 15 otázek. 

Z toho 13 uzavřených a dvě polootevřené. Dotazník je umístěn v příloze absolventské 

práce. Nejprve byly pokládány otázky identifikující respondenta (pohlaví, věk), 

jeho zaměstnavatele a délku působení ve veřejné správě. Další otázky 

jsou již zaměřeny na problematiku školení, uzpůsobení pracoviště a na problematiku 

komunikace ve vztahu k osobám se zdravotním znevýhodněním.  

Pro lepší názornost jsou při vyhodnocování dotazníku používány tabulky a grafy. 

Tabulky jsou ve třech různých barevných provedeních. První skupinu tvoří tabulky 

u zjišťovacích otázek, jejichž parametry jsou nastaveny na zjištění počtu respondentů 

a procentuální vyjádření počtu respondentů. Další typ tabulek je tvořen z daných 

otázek a odpovědí dotazníku, zde jsou parametry nastaveny na absolutní četnost 

(počet respondentů) a relativní četnost v procentech. Třetí typ tabulek je použit 

v případě podotázek a parametr je nastaven pouze na počet respondentů.  
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3.3 Vyhodnocení a interpretace získaných dat 

Po shromáždění 82 vyplněných dotazníků jsem provedla jejich zpracování 

a vyhodnocení. Tato část absolventské práce obsahuje výsledky z průzkumu. 

Následující otázky jsou identifikační, měly za úkol zjistit věk a pohlaví 

respondentů, zaměstnavatele a délku praxe ve veřejné správě. 

 

Tabulka č. 1: Rozdělení respondentů dle pohlaví 

 POČET RESPONDENTŮ  
PROCENTUÁLNÍ 

VYJÁDŘENÍ 

Muži 10 12 

Ženy 72 88 

Celkem  82 100 

          [zdroj: vlastní] 

Z celkového počtu 82 respondentů bylo 72 žen a pouze 10 mužů.  

 

Tabulka č. 2: Rozdělení respondentů dle věku 

 POČET RESPONDENTŮ  
PROCENTUÁLNÍ 

VYJÁDŘENÍ 

Méně než 20 let 0 0 

20 – 29 let 17 21 

30 – 39 let 12 15 

40 – 49 let 14 17 

50 – 59 let 25 30 

60 a více 14 17 

Celkem  82 100 

          [zdroj: vlastní] 

 

Věková kategorie do 20 let není zastoupena. Nejvíce je zastoupena věková 

kategorie 50 – 59 let. Ostatní věkové kategorie jsou zastoupeny poměrně vyváženě.  
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Tabulka č. 3: Rozdělení respondentů dle zaměstnavatele 

 POČET RESPONDENTŮ  
PROCENTUÁLNÍ 

VYJÁDŘENÍ 

ÚP ČR 15 18 

MČ Praha 3 67 82 

Celkem 82 100 

          [zdroj: vlastní] 

 

Jak již bylo uvedeno výše, z celkového počtu respondentů bylo 15 úředníků 

Úřadu práce a 67 zaměstnanců Městské části Praha 3. 

 

 

Tabulka č. 4: Rozdělení respondentů dle délky působení ve veřejné správě 

 POČET RESPONDENTŮ 
PROCENTUÁLNÍ 

VYJÁDŘENÍ 

méně než 2 roky 10 12 

2 – 5 let 20 24 

6 – 10 let 16 20 

11 – 15 let 9 11 

více než 15 let 27 33 

Celkem 82 100 

          [zdroj: vlastní] 

 

Vzorek respondentů ve vztahu k délce praxe ve veřejné správě v jednotlivých 

intervalech je celkem vyvážený. Nejsilnější skupinou respondentů, kteří se zapojili 

do průzkumu, jsou osoby působící ve veřejné správě déle než 15 let. 
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Další část dotazníku byla věnována otázkám zaměřeným na školení a semináře 

z oblasti komunikace. 

 

Cílem otázky č. 5 – „Máte přehled o nabídce školení – seminářů týkající 

se oblasti komunikace?“ bylo zjistit, jaká je nabídka školení v oblasti komunikace 

obecně.  

 

TABULKA Č. 5 – OTÁZKA Č. 5 

MÁTE PŘEHLED O NABÍDCE ŠKOLENÍ - SEMINÁŘÁ TÝKAJÍCÍ SE OBLASTI 

KOMUNIKACE? 

 
Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost v % 

Nabídka v podstatě neexistuje 5 6 

Nabídka je velice úzká, stále se opakují stejná témata 20 24 

Nabídka je dostatečná, ale z důvodu pracovního 

vytížení se nemohu zúčastnit všech potřebných akcí 
17 21 

Nabídka je dostatečná, ale z důvodu nedostatku 

peněžních prostředků v organizaci se nemohu 

zúčastnit všech potřebných akcí 

3 4 

Nabídka mi vyhovuje 18 22 

Nemám přehled o nabídce 19 23 

Celkem 82 100 

          [zdroj: vlastní] 

 

Téměř čtvrtina respondentů (24 %) uvedla, že nabídka je velice úzká a témata 

se stále opakují. Celkem 29 % respondentů nemá o nabídce školení přehled, popřípadě 

je přesvědčeno, že nabídka vůbec neexistuje. Celkem 25 % respondentů považuje 

nabídku za dostatečnou, avšak z různých důvodů se nemůže školení zúčastnit. 

Pouze 22 % respondentů je zcela spokojeno s nabídkou. 
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Otázka č. 6 – „Zúčastnil (a) jste se školení zaměřeného a komunikaci s osobami 

se zdravotním znevýhodněním? Pokud ano, uveďte jakého.“ je polootevřená a cílem 

bylo zjistit, zda a jakého se respondenti zúčastnili školení zaměřeného na komunikaci 

s osobami se zdravotním znevýhodněním. 

 

TABULKA Č. 6 – OTÁZKA Č. 6 

ZÚČASTNIL (A) JSTE SE ŠKOLENÍ ZAMĚŘENÉHO NA KOMUNIKACI S OSOBAMI SE 

ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM? 

 Absolutní četnost Relativní četnost v % 

Ano 12 15 

Ne 70 85 

Celkem 82 100 

          [zdroj: vlastní] 

 

Z celkového počtu 82 dotázaných se zúčastnilo školení zaměřeného přímo 

na komunikaci s osobami se zdravotním znevýhodněním 12 respondentů. Pouze čtyři 

z těchto respondentů však uvedli, o jaké konkrétní školení se jednalo. Ve všech čtyřech 

případech se jednalo o komunikaci se sluchově postiženými osobami. 

Většina respondentů je tedy ve zkoumané oblasti zcela neproškolena. 

 

 

Tabulka č. 7 – doplňující odpovědi k otázce č. 6 

 POČET RESPONDENTŮ 

Komunikace se sluchově postiženými 4 

Respondent neuvedl jakého školení se zúčastnil 8 

          [zdroj: vlastní] 
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Cílem otázky č. 7 – „Domníváte se, že jste dostatečně proškolen (a) v oblasti 

komunikace s osobami se zdravotním znevýhodněním?“ bylo zjistit, jak respondenti 

sami vnímají svou proškolenost v této oblasti komunikace. 

 

TABULKA Č. 8 – OTÁZKA Č. 7 

DOMNÍVÁTE SE, ŽE JSTE DOSATEČNĚ PROŠKOLEN (A) V OBLASTI KOMUNIKACE 

S OSOBAMI SE ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM? 

 Absolutní četnost Relativní četnost v % 

Ano 19 23 

Ne 34 42 

Nevím 29 35 

Celkem  82 100 

          [zdroj: vlastní] 

 

Přestože pouze 12 respondentů uvedlo, že absolvovalo nějaké školení, 

dostatečně proškoleno se cítí celých 23 % respondentů. 35 % respondentů nedokáže 

tuto otázku posoudit. Nedostatečně proškoleno se cítí být 42 % respondentů. 

Z uvedeného je zřejmé, že objektivní data nekorelují se subjektivním posouzením.  

 

Graf č. 2 - Proškolenost v oblasti komunikace s osobami se zdravotním 

znevýhodněním.

19

34

29

Ano

Ne

Nevím

 

          [zdroj: vlastní] 
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Otázka č. 8 – „Dostáváte se v souvislosti se svou prací do osobního kontaktu 

s osobami se zdravotním znevýhodněním?“ měla zjistit, jak velké množství 

respondentů přichází při své práci do přímého kontaktu s osobami se zdravotním 

znevýhodněním.  

TABULKA Č. 9 – OTÁZKA Č. 8 

DOSTÁVÁTE SE V SOUVISLOSTI SE SVOU PRACÍ DO OSOBNÍHO KONTAKTU 

S OSOBAMI SE ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM? 

 Absolutní četnost Relativní četnost v % 

Ano 56 68 

Ne 26 32 

Celkem 82 100 

          [zdroj: vlastní] 

Z celkového počtu přichází při své práci do přímého styku s osobami 

se zdravotním znevýhodněním 68 % respondentů.  

 

Otázka č. 9 – „Jednání s osobami se zdravotním znevýhodněním považuji:…“ 

měla za pomoci nabízených odpovědí zjistit, zda se vyskytují problémy při komunikaci 

úředníka s osobou se zdravotním znevýhodněním. 

TABULKA Č. 10 – OTÁZKA Č. 9 

JEDNÁNÍ S OSOBAMI SE ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM POVAŽUJI: 

 
Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost v % 

Za bezproblémová  19 23 

Vyskytují se menší problémy 31 38 

Vyskytují se závažné problémy 1 1 

Jednání je takřka nemožné  1 1 

Někdy problémy jsou, jindy ne, záleží na druhu 

zdravotního postižení  
13 16 

Nejednám s klienty se zdravotním 

znevýhodněním 
17 21 

Celkem  82 100 
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Za bezproblémové jednání s osobami se zdravotním znevýhodněním považuje 

19 respondentů, kteří jednají s těmito klienty. Větší část respondentů připouští menší 

problémy. Třináct respondentů vybralo odpověď – „někdy problémy jsou, jindy ne, 

záleží na druhu zdravotního postižení“ a k této odpovědi měli ještě vyplnit podotázku, 

jaké konkrétní zdravotní postižení podle jejich mínění způsobuje obtíže v komunikaci. 

Devět respondentů tak učinilo a odpovědi jsou uvedeny v tabulce č. 11. Čtyři 

respondenti podotázku nezodpověděli. Dva z respondentů zřejmě neporozuměli 

odkazu pod čarou, a přestože zaškrtli odpověď „vyskytují se menší problémy“ napsali 

na linku poznámky pod čarou, že problémy v komunikaci podle jejich mínění způsobuje 

hluchota. Pouze podle dvou respondentů se vyskytují závažné problémy v komunikaci 

s osobami se zdravotním znevýhodněním, či komunikace je takřka nemožná.  

Následující tabulka uvádí druhy zdravotních postižení, která dle mínění 

respondentů způsobují obtíže v komunikaci. 

 

Tabulka č. 11 – doplnění otázky č. 9 

 POČET RESPONDENTŮ 

Sluchově postižení  3 

Hluchoněmí 4 

Nevidomí  1 

Autismus 1 

Alzheimerova choroba 1 

Těžší psychická onemocnění  1 

Těžší mentální postižení 2 

Respondent nevyplnil druh zdravotního znevýhodnění 4 

          [zdroj: vlastní] 
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Další otázky dotazníku jsou zaměřeny na podmínky pro jednání s osobami 

se zdravotním znevýhodněním. 

 

TABULKA Č. 12 – OTÁZKA Č. 10 

JE PŘÍSTUP K VAŠEMU PRACOVIŠTI BEZBARIÉROVÝ?  

 Absolutní četnost Relativní četnost v % 

Ano 70 85 

Ne 12 15 

Celkem 82 100 

          [zdroj: vlastní] 

 

 

 

TABULKA Č. 13 – OTÁZKA Č. 11 

JE NA VAŠE PRACOVIŠTĚ POVOLEN PŘÍSTUP ASISTENČNÍHO PSA? 

 Absolutní četnost Relativní četnost v % 

Ano 56 69 

Ne 1 1 

Nevím 25 30 

Celkem  82 100 

          [zdroj: vlastní] 

 

Z odpovědí na otázky č. 10 a č. 11 vyplývá, že 85 % respondentů 

má své  pracoviště bezbariérové. 69 % respondentů uvedlo, že vstup asistenčního psa 

na pracoviště je povolen. Oproti tomu 30 % respondentů o tom přesvědčeno není 

a jeden respondent dokonce uvedl, že přístup povolen není. Důvod tohoto omezení 

není bohužel znám.  
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Pomocí otázky č. 12 – „Máte pro jednání s osobami se zdravotním 

znevýhodněním vhodný prostor, který je dobře osvětlený a je zde přijatelné akustické 

prostředí bez nadměrného hluku?“ byla snaha zjistit, zda mají úředníci vhodné 

podmínky pro jednání s osobami se zdravotním znevýhodněním.  

TABULKA Č. 14 – OTÁZKA Č. 12 

MÁTE PRO JEDNÁNÍ S OSOBAMI SE ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM VHODNÝ 

POSTOR, KTERÝ JE DOBŘE OSVĚTLENÝ A JE ZDE PŘIJATELNÉ AKUSTICKÉ PROSTŘEDÍ 

BEZ NADMĚRNÉHO HLUKU? 

 Absolutní četnost Relativní četnost v % 

Ano 37 46 

Ne 31 38 

Nevím 13 16 

Celkem  81 100 

          [zdroj: vlastní] 

Jak je patrné z tabulky, vhodný prostor pro jednání s osobami se zdravotním 

znevýhodněním má 46 % respondentů. 38 % respondentů naopak vhodný prosto 

nemá. A 16 % dotázaných nedokáže posoudit, zda jednací prostory jsou pro jednání 

s osobami se zdravotním znevýhodněním vhodné.  

 

 

Otázka č. 13 – „Máte pro jednání s osobami se zdravotním znevýhodněním 

dostatek času?“ měla za úkol zjistit, zda respondenti disponují dostatkem času 

pro komunikaci s osobami se zdravotním znevýhodněním. 

TABULKA Č. 15 – OTÁZKA Č. 13 

MÁTE PRO JEDNÁNÍ S OSOBAMI SE ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM DOSTATEK 

ČASU?  

 Absolutní četnost Relativní četnost v % 

Ano 61 75 

Ne 20 25 

Celkem 81 100 

          [zdroj: vlastní] 
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Z hodnot uvedených v tabulce vyplývá, že tři čtvrtiny respondentů nepociťuje 

časový tlak a je přesvědčeno, že na jednání s osobami se zdravotním znevýhodněním 

má dostatek času. Jeden z respondentů otázku nevyplnil, pouze slovně uvedl, 

že nejedná s klienty se zdravotním postižením. 

 

 

Otázka č. 14 – „Jaké pocity máte před nebo při jednání s osobami se zdravotním 

znevýhodněním?“ byla zaměřena na pocity úředníků jednajících s osobami 

se zdravotním znevýhodněním.  

 

TABULKA Č. 16 – OTÁZKA Č. 14 

JAKÉ POCITY MÁTE PŘED NEBO PŘI JEDNÁNÍ S OSOBAMI SE ZDRAVOTNÍM 

ZNEVÝHODNĚNÍM? 

 
Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost v % 

Bez problému – nevadí mi to  67 82 

Cítím se nepříjemně 3 4 

Mám obavu ze svého profesního selhání  11 14 

Celkem  81 100 

          [zdroj: vlastní] 

 

Ze získaných dat je patrné, že 14 % respondentů (což autorka nepovažuje 

za zanedbatelné číslo) má obavu ze svého profesního selhání při komunikaci s osobami 

se zdravotním znevýhodněním. Pouze 3 respondenti se cítí před nebo při jednání 

s osobami se zdravotním znevýhodněním nepříjemně, což lze zřejmě přičíst osobnostní 

charakteristice těchto respondentů. Jeden z respondentů nevybral žádnou odpověď, 

uvedl slovní odpověď, že nejedná s klienty se zdravotním postižením.  
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Poslední otázka č. 15 – „Uvítal (a) byste stručný manuál shrnující zásady 

komunikace s osobami se zdravotním znevýhodněním?“ byla zaměřena na zjištění, 

zda by byl mezi úředníky zájem o jakýsi manuál, který by shrnoval zásady efektivní 

komunikace s osobami se zdravotním znevýhodněním.  

 

TABULKA Č. 17 – OTÁZKA Č. 15 

UVÍTAL (A) BY JSTE STRUČNÝ MANUÁL SHRNUJÍCÍ ZÁSADY KOMUNIKACE S OSOBAMI 

SE ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM? 

 Absolutní četnost Relativní četnost v % 

Ano 52 64 

Ne 5 6 

Nevím 25 30 

Celkem  82 100 

          [zdroj: vlastní] 

O manuál, který by shrnul zásady komunikace s osobami se zdravotním 

znevýhodněním, by mělo zájem 64 % respondentů. 30 % respondentů uvedlo odpověď 

„nevím“. Lze dovozovat, že tato odpověď vyjadřuje pochybnost nad užitečností 

takového manuálu. Pět respondentů (6 %) jednoznačně uvedlo, že zájem nemají. 

 

Graf č. 3 - Zájem o stručný manuál
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          [zdroj: vlastní] 
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4 Diskuse 

Absolventskou práci jsem zaměřila na komunikaci s osobami zdravotně 

znevýhodněnými, a to ve vztahu k veřejné správě. V první řadě bylo mým cílem popsat 

jak komunikaci se zdravotně znevýhodněnými, tak i komunikaci ve veřejné správě.  

Teoretická část je rozdělena do tří oddílů. První popisuje druhy komunikace 

obecně, poruchy komunikace a komunikaci zprostředkovanou. Druhý popisuje 

jednotlivé druhy postižení a u každého typu postižení jsou uvedeny rady a doporučení 

pro efektivní komunikaci s takto znevýhodněnými lidmi. Poslední oddíl teoretické části 

je zaměřený na veřejnou správu, její orgány a na komunikaci uvnitř veřejné správy, 

a její komunikaci s občany. Při vyhledávání vhodné literatury jsem byla překvapena 

existencí široké nabídky knih a materiálů k tématu komunikace, ale spíše se zaměřením 

na oblasti sebeprezentace, rétoriky, asertivity, na vztah k médiím či managementu. 

Výběr literatury, věnující se komunikaci s osobami se zdravotním znevýhodněním, 

již tak uspokojivý nebyl. S literaturou zaměřenou na druhy postižení problémy 

nevznikaly. Podobné to bylo i s podklady pro oddíl věnující se veřejné správě.  

Dílčím cílem bylo pokusit se identifikovat případná slabá místa v komunikaci 

s osobami se zdravotním znevýhodněním. Již při zpracovávání teoretické části jsem 

byla vedena úvahou, že jedním ze slabých míst efektivní komunikace by mohla být 

nedostatečná proškolenost úředníků veřejné správy při komunikaci s osobami 

se zdravotním znevýhodněním. Proto jsem se zaměřila na tuto problematiku 

v praktické části.  

Pomocí dotazníkové metody jsem se pokusila zmapovat situaci ve dvou 

institucích veřejné správy poskytujících své služby občanům městské části Praha 3. 

Kontaktní pracoviště Úřadu práce pro Prahu 3 zaměstnává 33 pracovníků, a z nich 

odevzdalo dotazník 15 respondentů. Ze zaměstnanců Městské části Praha 3 jich 137 

pracuje na odborech, které poskytují své služby občanům svého správního obvodu. 

Z tohoto počtu pracovníků vrátilo vyplněný dotazník 67 respondentů. Návratnosti 

dotazníků byla z obou pracovišť obdobná. Větší podíl respondentů tvoří ženy (88 %). 

To je dáno nejen poměrem žen mezi zaměstnanci oslovených úřadů, ale i nižší ochotou 

mužů zúčastnit se dotazníkového šetření. Zhruba třetina respondentů pracuje 

ve veřejné správě více než 15 let.  
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Až při zpracování získaných dat bylo zjištěno, že otázka zabývající 

se problematikou školení nebyla ideálně formulována a data je obtížné jednoznačně 

interpretovat. Z části dotazníku, který se zabývá problematikou školení, bylo zjištěno, 

že 25 % respondentů pokládá nabídku školení za vyhovující či dostatečnou, přesto jim 

zcela nevyhovuje, neboť se nemohou školení zúčastnit. Nabídka zcela vyhovuje pouze 

22 % respondentů. Z tohoto výsledku můžeme s jistou opatrností dovozovat, 

že nabídku pokládají za dostatečnou a potřebných školení se případně mohou 

i zúčastnit. Úzkou, stále se opakující nabídku uvádí 24 % respondentů. Podle 6 % 

respondentů nabídka vůbec neexistuje. Školení přímo zaměřeného na komunikaci 

s osobami se zdravotním znevýhodněním se zúčastnilo jen 15 % respondentů, přičemž 

23 % respondentů se domnívá, že je v této oblasti dostatečně proškolena. 

Jak je uvedeno výše, tato data nekorelují a jsou ovlivněna subjektivním vnímáním 

respondentů. Při bližším posouzení dotazníků respondentů, kteří se domnívají, že jsou 

proškoleni dostatečně, bylo zjištěno, že patří převážně do věkové skupiny nad 50 let 

a mají praxi ve veřejné správě déle než patnáct let. V souvislosti se svou prací 

se do osobního kontaktu s osobami se zdravotním znevýhodněním dostává 68 % 

respondentů. Jednání s těmito klienty pokládá 23 % respondentů za bezproblémové, 

54 % respondentů udává výskyt menších problémů a jen zanedbatelná část 

respondentů považuje jednání takřka za nemožné.  

Poslední část dotazníku byla zaměřena na vhodné podmínky pro jednání 

s osobami se zdravotním znevýhodněním. Z celkového počtu 82 respondentů dvanáct 

respondentů (15 %) uvedlo, že k jejich pracovišti chybí bezbariérový přístup. 

Bezbariérový přístup by dnes měla mít každá veřejná instituce. Domnívám se tedy, 

že údaj, vzešlý z odpovědi na otázku, je alarmující. Zajímavý je rovněž údaj vyplývající 

z odpovědi na otázku, zda mají vhodný prostor pro jednání s osobami se zdravotním 

znevýhodněním, který je dobře osvětlený s přijatelným akustickým prostředím 

bez nadměrného hluku. Kladně odpovědělo jen 46 % respondentů. Velmi důležité 

pro efektivní komunikaci s osobami se zdravotním znevýhodněním je i dostatek času 

na jednání. Je potěšující, že na tento dotaz odpovědělo 75 % respondentů kladně. 

Předposlední otázka byla zaměřena na pocity respondentů před a při jednání 

s osobami se zdravotním znevýhodněním. Převážná část respondentů (82 %) nemá 

pocitové problémy při jednání s těmito klienty. Avšak 14 % respondentů obávajících 
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se svého profesního selhání je stále vysoké číslo. Nepříjemné pocity 4 % respondentů 

lze přičíst jejich individuálním osobnostním charakteristikám.   

Poslední otázka směřovala k zjištění, zda by úředníci uvítali stručný manuál, 

který by shrnoval zásady komunikace s osobami se zdravotním znevýhodněním. 

Více jak dvě třetiny respondentů by o materiál zájem měla. Další necelá třetina si jeho 

užitečností není jista. Lze se domnívat, že při poskytnutí skutečně dobrého 

a užitečného manuálu by se počet zájemců zvýšil.  Pouze 5 respondentů manuál 

kategoricky odmítlo.  

Domnívám se, že slabá místa lze vidět především v nedostatečném náhledu 

na celou problematiku ze strany zaměstnanců veřejné správy. V celé řadě případů 

odpovídali „nevím“. Je tedy zřejmé, že neměli vůbec dostatek informací, 

aby dotazovanou oblast dokázali posoudit. Můžeme se pouze domnívat, že tato situace 

je důsledkem nedostatečné pozornosti věnované přístupu k osobám se zdravotním 

znevýhodněním a formalistického přístupu k celé problematice. Postup pracovníků 

je tak často spíše intuitivní než důsledkem přiměřené přípravy. 
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Závěr 

Cílem absolventské práce bylo popsat komunikaci ve veřejné správě 

a komunikaci se zdravotně znevýhodněnými. Zmapovat hlavní rozdíly v nárocích 

na efektivní komunikaci osob zdravých a osob zdravotně znevýhodněných. Dílčím cílem 

bylo identifikovat případná slabá místa, eventuelně navrhnout možnosti jejich 

odstranění či omezení.  

V teoretické části jsou popsány základní pojmy z oblasti komunikace, 

jak probíhá zdravá komunikace, jaké mohou být poruchy v komunikaci. 

Co je komunikace zprostředkovaná. Jsou vysvětleny a vymezeny druhy postižení. 

U každého typu postižení jsou uvedeny rady a doporučení pro efektivní komunikaci 

s osobami se zdravotním znevýhodněním. Dále je zde zmapován systém veřejné 

správy.  

V praktické části je pomocí dotazníkové metody zjišťována připravenost 

úředníků veřejné správy pro komunikaci s osobami se zdravotním znevýhodněním.  

Výstupy jsou přehledně zdokumentovány pomocí tabulek a grafů a slovně zhodnoceny 

v diskuzi.  

Na základě získaných dat a osobní zkušenosti se domnívám, že chybí školení 

zaměřená na komunikaci s osobami se zdravotním znevýhodněním. 

Při práci s literaturou a sběru dat v terénu jsem měla možnost nahlédnout 

do studijních materiálů vstupního vzdělávání pro nově přijaté úředníky obcí. 

Jeden studijní blok je sice věnován komunikaci, ale opět jen v obecné rovině s odkazem 

na Kodex etiky zaměstnanců ve veřejné správě. Obsahuje i základní principy 

společenského chování. Tyto principy by si měli lidé přinášet již z rodiny a myslím, 

že místo nich by bylo vhodné zařadit alespoň shrnutí obecných rad a doporučení 

pro efektivní komunikaci s osobami se zdravotním znevýhodněním. Není nutné, 

aby všichni zaměstnanci veřejné správy znali znakovou řeč či jiné druhy náhradní 

komunikace. Postačí, pokud budou znát základní omezení vyplývající pro komunikaci 

ze zdravotního znevýhodnění a základní pravidla, která jim i osobám se zdravotním 

znevýhodnění proces komunikace usnadní.  

Z osobních reakcí respondentů bylo zřejmé, že je téma absolventské práce 

zajímá a mnohdy to pro ně byl popud k samostatnému získávání informací. 
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Opakovaně jsem se setkala s prosbou o poskytnutí teoretické části této práce. 

Jsem proto přesvědčena, že cíle absolventské práce byly splněny.  
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Резюме 

Коммуникация с лицами в невыгодном положении 

 

Коммуникация с лицами в невыгодном положении с ориентированием на 

коммуникацию в государственном управлении - это тема моей выпускной 

работы.  

Я выбрала эту тему, потому что я двадцать лет работаю в области 

государственного управления, при чём семнадцать лет в департменте 

социальных дел. В контакт с лицами в невыгодном положении я прихожу 

как работник государственной администрации, но и в частной жизни. 

Выпускная работа состоит из двух частей - теоретической и практической. 

В теоретической части я занимаюсь общими понятиями: коммуникация, 

государственное управление и лица в невыгодном положении. Конкретно 

специфическими требованиями в коммуникации.  

Люди с ограниченными возможностями являются естественной частью 

граждан Чешской Республики. Коммуникация естественнями потребность 

человека, он учит её с самого раннего возраста и постепенно приобретает навыки 

коммуникации. Некоторые виды инвалидности, однако, явно ограничивают 

необходимые допущения а возможность коммуникации их владельцев 

значительно затруднена или сокрашена.  

Исполнение государственного управления является профессиональным 

делом. Оно основано на клиентском доступе. Управление имеет свой 

собственный язык, так называемый язык бюрократических организаций. 

Если человек использует административный язык лишь изредка и целево, скорее 

это воспринимает как неестественное. Тем более, если человек имеет 

конкретный коммуникационный недостаток, влианием этих факторов может 

произойти недоразумениe, которое ошибочно объясняeтcя как неготовность, 

безрaзличие или отказ помощи. В конечном счете эта ситуация является 

неблагоприятной для обеих сторон. Именно поэтому в интересах обеих сторон 

повышениe эффективности взаимного общения.  
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В практической части я сосредоточена на подготовленность работникoв 

государственной администрации в коммуникации  с людьми с ограниченными 

возможностями. 

 

 

Ключевые слова: коммуникация, государственное управление, инвалидность, 

инвалид, человек с ограниченными возможностями 
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Přílohy 

 

Příloha č. 1 – Dotazník 



 

Příloha č. 1 - Dotazník 

Vážená paní, vážený pane, 
 
obracím se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníku, který je součástí mé 

absolventské práce – Komunikace se zdravotně znevýhodněnými. Práce je zaměřena na 
popis komunikace ve veřejné správě a komunikaci s osobami zdravotně 
znevýhodněnými.  

Dotazník je anonymní a údaje v něm obsažené budou použity pouze pro účely 
mé absolventské práce. 

 
Velice Vám děkuji, pokud se rozhodnete dotazníku věnovat svůj čas. 
 
       Lenka Hovádková 

1) Muž                                  Žena     

2) Věk: méně než 20   

 20 – 29   

 30 – 39   

  40 -  49   

 50  - 59   

 60 a více   

3) Zaměstnavatel   

 ÚP ČR   

 MČ Praha 3  

4) Kolik let celkem působíte ve veřejné správě: 

 méně než 2 roky   

 2 - 5 let    

 6 - 10 let    

 11 - 15 let    

 více než 15 let    

5) Máte přehled o nabídce školení – seminářů týkající se oblasti komunikace? 

nabídka v podstatě neexistuje       

nabídka je velice úzká, stále se opakují stejná témata   



 

nabídka je dostatečná, ale z důvodu pracovního vytížení se nemohu zúčastnit 

všech  potřebných akcí        

nabídka je dostatečná, ale z důvodu nedostatku peněžních prostředků 

v organizaci se nemohu zúčastnit všech potřebných akcí    

nabídka mi vyhovuje         

nemám přehled o nabídce        

6) Zúčastnil (a) jste se školení zaměřeného na komunikaci s osobami se 

zdravotním znevýhodněním? 

 ANO   

 NE   

 pokud ano - uveďte jakého  

7) Domníváte se, že jste dostatečně proškolen (a) v oblasti komunikace s osobami 

se zdravotním znevýhodněním?  

 ANO   

 NE   

 nevím   

8) Dostáváte se v souvislosti se svou prací do osobního kontaktu s osobami se 

zdravotním znevýhodněním? 

 ANO   

 NE   

9) Jednání s osobami se zdravotním znevýhodněním považuji: 

 za bezproblémová        

 vyskytují se menší problémy        

 vyskytují se závažné problémy       

 jednání je takřka nemožné       

 někdy problémy jsou, jindy ne, záleží na druhu zdravotního postižení1
 

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

                                                      

1 Uveďte prosím na volný řádek druh zdravotního postižení, který podle Vašeho 

mínění způsobuje obtíže v komunikaci 

 



 

 nejednám s klienty se zdravotně znevýhodněnými    

 

10) Je přístup k vašemu pracovišti bezbariérový? 

 ano   

 ne     

11) Je na vaše pracoviště povolen přístup asistenčního psa? 

 ano   

 ne     

 nevím   

12) Máte pro jednání s osobami se zdravotním znevýhodněním vhodný prostor, 

který je dobře osvětlený a je zde přijatelné akustické prostředí bez nadměrného 

hluku? 

 ano   

 ne    

 nevím   

13) Máte pro jednání s osobami se zdravotním znevýhodněním dostatek času? 

 ano   

 ne     

14) Jaké pocity máte před nebo při jednání s osobami se zdravotním 

znevýhodněním? 

 bez problému – nevadí mi to       

 cítím se nepříjemně        

 mám obavu ze svého profesního selhání      

15) Uvítal (a) byste stručný manuál shrnující zásady komunikace s osobami se 

zdravotním znevýhodněním? 

 ano   

 ne    

 nevím   

 

 


