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ÚVOD 
 

        Postoj společnosti ke zdravotně postiženým může být v mnohém komplikovaný 

pro obě strany. Na jedné straně zdravotně postižení neví, co vše mohou                   

od společnosti očekávat, na druhá straně sama společnost a jednotlivci neví, jak se 

přesně ke zdravotně postiženým chovat, aby nebyli příliš lhostejní nebo příliš 

soucitní.  

 Podle provedených výzkumů sami zdravotně postižení potvrzují, že nestojí       

o soucit, nechtějí být pouze obsluhováni v ústavech a nemocnicích. Stejně jako 

všichni ostatní lidé chtějí žít ve společnosti nejbližším, tedy tam, kde se narodili. 

Chtějí vést normální osobní i rodinný život, žít ve vlastním bytě, mít zaměstnání, 

rozhodovat sami za sebe a rozhodovat o tom, jak budou trávit čas. Toto vše 

upřednostňují před jakoukoli, byť sebedokonalejší péčí v různých typech 

kolektivních zařízení, které je vyčleňují z každodenního života společnosti. Tito lidé 

usilují o nalezení přiměřeného pracovního a společenského uplatnění a tím dosažení 

osobního uspokojení jako ostatní lidé. Chtějí mít svá práva jako nepostižení jedinci, 

což ve svých důsledcích znamená i přiznání jejich práva na odlišnost. 

 V rámci této práce se budu zabývat problematikou postoje společnosti ke 

zdravotně postiženým spoluobčanům. Vycházím přitom z konstatování, že  

„postižení, nemoc, slabost všeho druhu jsou nejen protipóly ne-postižení, zdraví a 

síly, ale ve své komplementaritě jsou součástí lidského údělu stejně jako narození a 

smrt.“ [TIETZEL, 1998, s. 7] 

  Co se týká postavení zdravotně postižených ve společnosti a péče o ně, je 

možné již od dob francouzského osvícenství sledovat stálý a v podstatě nezadržitelný 

pokrok. Tak např. už Antoin Condorcet v díle Náčrt historického obrazu pokroků 

lidského ducha z roku 1795 vidí dějiny postavení postižených ve společnosti jako 

neustálý pokrok, který spočívá v oprošťování se od různých předsudků. Přesto, že 

vývoj je strháván zpět občasnými zvraty (jako např. v nacistickém Německu), je 

postoj majoritní společnosti k menšině postižených spoluobčanů 

charakteristický neustálým prohlubováním lidskosti a vstřícného přístupu.  

 Současný stav ale nelze považovat za ideální, což je důvod, proč jsem si zvolila 

právě toto téma. Práce bude zaměřena na vymezení jednotlivých aspektů postoje 

společnosti ke zdravotně postiženým. Informace budou čerpány z odborné literatury 

a doplněny vlastním empirickým šetřením.        
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 Cílem absolventské práce je pohlédnutí na vztah společnosti ke zdravotně 

postiženým a analýza tohoto vztahu. Práce bude rozdělena do teoretické a praktické 

části. V teoretické části práce bude psáno o zdravotním postižení a jeho druzích,       

o sociálních službách a sociálních dávkách poskytovaným zdravotně postiženým,     

o vztahu společnosti ke zdravotně postiženým a o integraci zdravotně postižených   

do běžné společnosti. Tyto teoretické poznatky budou v praktické části práce 

doplněny kvantitativním výzkumem formou dotazníkového šetření, ve kterém bude 

zjišťován postoj většinové společnosti ke zdravotně postiženým. 
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1.TEORETICKÁ ČÁST 

 

 1.1 Zdravotní postižení 
 

 Zákon o sociálních službách uvádí, že zdravotní postižení je tělesné, mentální, 

duševní, smyslové nebo kombinované postižení, jehož dopady činí nebo mohou činit 

osobu závislou na pomoci jiné osoby.                                      [zákon č. 108/2006 Sb.] 

  Od 70.let 20.století sílil mezi představiteli organizací osob se zdravotním 

postižením a profesionály v oblasti postižení velmi kritické postoj k terminologii 

užívané v té době. Termíny postižení a handicap byly často užívány nejasným 

způsobem a odrážely především lékařský (diagnostický) přístup, které se neohlížel  

na podmínky, ve kterých lidé žijí. Až v roce 1980 schválila Světová zdravotnická 

organizace Mezinárodní klasifikaci vad, postižení a handicapů, která přinesla 

přesnější a zároveň relativistický přístup. Toto třídění rozlišovalo mezi vadou, 

postižením a handicapem.                                                            [MATOUŠEK, 2005] 

 Světová zdravotnická organizace používá tuto terminologii: 

 

• postižení jsou problémy, které se týkají tělesných funkcí a tělesných struktur, 

• tyto problémy mohou být příčinou omezení v činnostech, na této úrovni je 

důsledek popisován z hlediska jednotlivce, 

• mohou být příčinou omezení ve společenských aktivitách (této úrovni 

odpovídá pojem handicap).  

 

   Všechny tyto pojmy je možné označit pojmem disability (znevýhodnění). 

Obecně však můžeme uvést, že při používání pojmů souvisejících s občanem se 

zdravotním postižením se vždy snažíme klást důraz na to, aby vlastní termín 

označující postižení stál vždy až jako druhořadý za tím nejdůležitějším, kterým je 

daný člověk, občan, osoba.                                                          [MATOUŠEK, 2005]   
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1.1.1 Druhy zdravotního postižení 
 

       Nejběžnějším a nejobvyklejším způsobem vnitřní diferenciace zdravotně 

postižených je model podle převládajícího zdravotního postižení. Nejčastěji se tak 

setkáváme s postižením: 

 

•  tělesným, 

•  mentálním a duševním, 

•  zrakovým, 

•  sluchovým, 

•  řečovým. 

 

 K nim je však nutno přiřadit i další skupiny, na něž se obvykle zapomíná. Jedná 

se o kombinovaná postižení a nemocné civilizačními chorobami. 

                                                                                                      [MATOUŠEK, 2005] 

 

1.1.2 Počty občanů se zdravotním postižením  
 

     Je možné říci, že přesné údaje o počtu zdravotně znevýhodněných osob 

neexistují. Tato skutečnost je dána několika aspekty, např. tím, že neexistuje systém 

předávání všech relevantních informací mezi zdravotnictvím a sociálními službami. 

V dostupných statistkách nejsou taky evidovány všechny druhy postižení. Existuje 

závadná evidence kvůli ochraně osobních dat. Jako podklady o počtu zdravotně 

znevýhodněných osob lze používat údaje od institucí, které těmto osobám poskytují 

sociální péči či pomoc. Dalším z možných zdrojů je sledování počtu invalidních 

důchodů či vydaných mimořádných výhod, poskytnuté invalidní důchody se však 

neevidují ani netřídí podle jednotlivých druhů onemocnění a mimořádné výhody jsou 

ve většině případů udělovány osobám, u kterých se vyskytuje také např. pohybové 

postižení nebo postižení v orientaci. 

 V České republice existuje několik možných klasifikačních přístupů, které jsou 

v některých případech nesouměřitelné či nekompatibilní (např. vymezení 

zdravotního postižení pro účely dávek státní sociální podpory vs. pojetí zdravotního 

postižení pro účely povinné školní docházky). Tato klasifikační kritéria zahrnují 
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situace a stavy nesouměřitelné z hlediska závažnosti a hloubky postižení (např. úplná 

bezmocnost vs. příspěvek na brýlovou obrubu). Existence řady těchto klasifikačních 

kritérií bývá často kritizována a bývá požadována jednotná definice zdravotního 

postižení. Na druhé straně je však třeba říci, že existence různorodých klasifikací je 

však oprávněná. „Reálně totiž existuje řada systémů podpory, které klasifikují různé 

stránky projevů a důsledků zdravotního postižení.“ [MATOUŠEK, 2005, s. 89] 

 Statistiky OSN a Světové zdravotnické organizace uvádějí, že na světě žije asi 

500 miliónů lidí se zdravotním znevýhodněním. 

 

 1.2 Sociální služby se zdravotně postiženými 
 

      „Sociální služby jsou specializované činnosti pomáhající osobě, která se dočasně 

nebo trvale ocitla v nepříznivé sociální situaci, řešit tuto nepříznivou sociální 

situaci.“  [SOKOL, 2008, s. 95] 

 Sociální služby jsou služby poskytované společensky znevýhodněným lidem   

za účelem zlepšení kvality jejich života, začlenění je do společnosti nebo ochrany 

společnosti před riziky, jejichž jsou tito lidé nositeli.  Sociální služby jsou v ČR 

součástí státního systému sociálního zabezpečení, legislativa je zařazuje do oblasti 

tzv. sociální pomoci. Sociální služby však mohou být poskytovány i mimo státní 

sociální pomoc, mohou být hrazeny příjemcem na základě kontraktu jako jakákoli 

jiná služba a jejich poskytovatelem může být i nestátní subjekt. Sociální služby 

chrání občana tím, že konají něco v jeho prospěch. 

       Sociální službou je činnost, kterou zabezpečují poskytovatelé sociálních služeb 

na základě oprávnění dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, s účinností 

od 1.1.2007. Sociální služby jsou poskytovány jednotlivcům, rodinám i skupinám 

obyvatel. Zaměřují se na zachování co nejvyšší kvality a důstojnosti života lidí.  

Mezi nejpočetnější skupiny příjemců sociálních služeb patří zejména senioři, lidé se 

zdravotním postižením, rodiny s dětmi, ale také lidé, kteří z různých důvodů žijí    

„na okraji“ společnosti.                             [Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2011] 

   Prostřednictvím sociálních služeb je zajišťována pomoc při péči o vlastní osobu, 

zajištění stravování, ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, ošetřování, 

pomoc s výchovou, poskytnutí informace, zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím, psycho- a socioterapie, pomoc při prosazování práv 
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a zájmů. Cílem služeb bývá mimo jiné podporovat rozvoj nebo alespoň zachování 

stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, 

obnovení nebo zachování původního životního stylu, rozvíjet schopnosti uživatelů 

služeb a umožnit jim, pokud toho mohou být schopni, vést samostatný život a snížit 

sociální a zdravotní rizika související se způsobem života uživatelů. 

      Základními činnostmi při poskytování sociálních služeb jsou pomoc                

při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo 

poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění 

stravy, poskytnutí ubytování nebo pomoc při zajištění bydlení, pomoc při zajištění 

chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, poradenství, 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc 

při prosazování práv a zájmů. Obsah základních činností u jednotlivých druhů 

sociálních služeb stanoví prováděcí předpis. 

                                                                  [Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2011] 

  

1.2.1 Charakteristika sociálních služeb 

 

Sociální poradenství 

 

    Sociální poradenství zahrnuje základní sociální poradenství a odborné sociální 

poradenství. „Základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace 

přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Odborné sociální poradenství 

je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob 

v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách             

pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti 

trestných činů a domácího násilí, zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž 

způsob života může vést ke konfliktu se společností. Součástí odborného poradenství 

je i půjčování kompenzačních pomůcek.“  [Ministerstvo práce a sociálních věcí, 

2011] 

 

Služby sociální péče 

      

           Služby sociální péče jsou služby, které pomáhají osobám zajistit jejich 
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soběstačnost a umožnit jim zapojit se do běžného života ve společnosti. Jedná se 

např. o pečovatelskou službu, osobní asistenci, tísňovou péči, centra denních služeb, 

denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro seniory, domovy se zvláštním 

režimem, chráněné bydlení aj. 

 

Služby sociální prevence 

  

     Služby sociální prevence pomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou 

tímto ohroženy např. pro jejich životní návyky, pro krizovou situace, pro způsob 

života, který je v rozporu se společností aj. „Cílem služeb sociální prevence je 

napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit 

společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů.“ [SOKOL, 

2008, s. 122]  

 Jedná se zejména o tyto služby - raná péče, telefonická krizová pomoc, azylové 

domy, domy na půl cesty, noclehárny, terénní programy, sociální rehabilitace, 

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, nízkoprahová zařízení pro děti a 

mládež, sociálně terapeutické dílny, kontaktní centra aj.       

                                                                                                      [MATOUŠEK, 2007] 

 

1.2.2 Sociální služby pro lidi s postižením 

 

     Pro lidi s postižením definuje zákon o sociálních službách dvě kategorie ústavních 

zařízení - domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním 

režimem, které jsou určené pro chronicky duševně nemocné, závislé na návykových 

látkách, osoby s demencí aj. Dále mohou lidé s postižením využívat služeb 

chráněného bydlení, denní či týdenní stacionáře a centra denních služeb. Stejně jako 

u seniorů je zde možnost pečovatelské služby ve vlastních domácnostech, 

odlehčovacích služeb, osobní asistence, svépomocných skupin a v některých krajích 

jsou zřizována centra pro zdravotně postižené.                           [MATOUŠEK, 2007]  

      „Sociálně terapeutické dílny je podle zákona o sociálních službách název pro 

službu, která se až dosud označovala jako chráněné dílny. Ta je určena lidem, kteří 

se nemohou uplatnit na otevřeném trhu práce.“  [MATOUŠEK, 2007, s. 98] 
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 1.3 Sociální práce se zdravotně postiženými 
 

 Sociální práce si klade za cíl odstraňovat příčiny a důsledky sociálního 

znevýhodnění. Soustřeďuje se především na společenské bariéry, které vedou 

k omezování určité společenské menšiny - zdravotně postižených. 

      „Sociální práce se zdravotně znevýhodněnými lidmi se musí vyhnout riziku 

přejímání takových lékařských koncepcí, které implikují, že zdravotně znevýhodnění 

jsou „sociálně mrtví“. Zájem, kdysi založený na charitě či lítosti, je třeba přiklonit 

k obhajování práv. V praxi to znamená reflektovat individuální, kulturní, strukturální 

i fyzické překážky bránící lidem s postižením ve společenském uplatnění. Sociální 

práce se zdravotně znevýhodněnými musí využívat princip partnerství a handicap 

vnímat víc jako sociální než fyzické znevýhodnění.“ [MATOUŠEK, 2005, s. 100] 

   Pro dobrou praxi sociální práce je třeba znát faktory, které ovlivňují život lidí se 

zdravotním postižením. Tyto aspekty souvisí především s potřebami, kterým je třeba 

při práci s postiženými věnovat zvýšenou pozornost. Jedná se o: 

 

1) biologické faktory - zdravotní stav, vrozené dispozice, aktuální tělesná 

kondice 

2) psychologické faktory - osobnostní rysy, sebehodnocení a sebepojetí, aktuální 

psychický stav, schopnost řešit problémové situace 

3) sociální faktory - rodinné zázemí, společenské postoje, schopnost navazovat a 

udržet si sociální vztahy a vazby,  

4) sociální a veřejná politika - dostupnost adekvátních sociálních služeb, 

politika zaměstnanosti a trh práce, vzdělávání, doprava, bytová politika 

5) noetické faktory - morální a etické přesvědčení, hodnoty, smysluplnost 

vlastního života, aj.                                                          [MATOUŠEK, 2005] 

        

 Při sociální práci se zdravotně postiženými lidmi je třeba si uvědomit, že i tito 

lidé jsou lidé a tento fakt by měl být sociálními pracovníky respektován. Dobrá praxe 

totiž vychází z pohledu na člověka jako na jedinečnou bytost a teprve poté by měla 

přihlížet ke druhu a stupni jeho zdravotního znevýhodnění. 
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         Mezi východiska sociální práce se zdravotně postiženými patří: 

 

1) komplexní péče o zdravotně znevýhodněné - cílem je především integrace, 

odstranění izolace a diskriminace. Jde o podporu změn aktuálních sociálních 

postojů člověka, změn sociálních potřeb či přání jednotlivce a přehodnocení 

významu sociálních kontaktů. 

2) nezávislý způsob života - tvorba takových programů pro zdravotně postižené, 

které by sloužily všem skupinám zdravotně znevýhodněných. Aby byl člověk 

nezávislý, musí převzít především kontrolu nad svým životem. Jednotlivci by 

se měli tedy sami starat o své běžné záležitosti. 

3) život bez bariér - jedná se o odstranění fyzických i psychických bariér 

4) svépomoc a uživatelské aktivity - ve svépomocných skupinách se sdružují 

občané se stejnými nebo podobnými potřebami. Každý z nich chce uspokojit 

především své osobní potřeby, ale zároveň si uvědomuje, že k tomu bude mít 

větší šanci, když bude postupovat společně s těmi, kteří jsou v podobné 

situaci. 

 

 Seberealizace - rozvíjení a soustavné využívání nadání a schopností individua. 

Jedná se o uplatnění přirozených i utvářených dispozic jedince k určité činnosti, 

k určité práci. Vedle rodina, škol, pracovišť a ústavů sociální péče se problém 

seberealizace týká především tlaku společnosti na vztah zaměstnavatelů 

k zaměstnávání osob se zdravotním postižením.                         [MATOUŠEK, 2005] 

 

1.4 Sociální dávky pro zdravotně postižené 
 

   Sociální dávky poskytované zdravotně postiženým lze chápat nejen jako pomoc 

postiženým, ale také jako určitý prostředek sloužící k integraci zdravotně 

postižených mezi běžnou populaci a usnadnění jim jejich života. 

   Dávky sociální péče pro osoby se zdravotním postižením jdou dle zákonných 

podmínek poskytovány zdravotně postiženým osobám s trvalým pobytem na území 

ČR a občanům členského státu EU a jejich rodinným prostředníkům, kteří jsou 

hlášení na území ČR déle než 3 měsíce. 
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         Mezi dávky sociální péče patří: 

 

1) jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek (Občanu těžce 

zdravotně postiženému může být poskytnut peněžitý příspěvek na opatření 

pomůcky, kterou potřebuje k odstranění, zmírnění nebo překonání následků 

svých postižení. Příspěvek se neposkytuje, pokud potřebnou pomůcku 

propůjčuje nebo plně hradí příslušná zdravotní pojišťovna.) 

2) příspěvek na úpravu bytu - tento příspěvek je poskytován občanům s těžkými 

vadami nosného nebo pohybového ústrojí omezujícími ve značném rozsahu 

jejich pohyblivost, občanům úplně nebo prakticky nevidomým, rodičům 

nezaopatřeného dítěte (dítě je starší 3 let a má těžkou vadu nosného nebo 

pohybového ústrojí nebo je úplně nebo prakticky nevidomé), neslyšícím 

občanům nebo rodičům neslyšícího nezaopatřeného dítěte (pouze pro úpravu 

- instalace potřebné zvukové nebo světelné signalizace) a to na byt, který 

využívají k trvalému bydlení. Výše příspěvku na úpravu bytu se určí              

s ohledem na příjmy a majetkové poměry občana a jeho rodiny, a to až        

do výše 70 % prokázaných nákladů účtovaných fyzickými nebo právnickými 

osobami za materiál a práce spojené s nezbytnými výdaji, včetně 

projektových prací, nejvýše 50 000 Kč nebo 100 000 Kč u příspěvku            

na stavební úpravy spojené s instalací výtahu, který je poskytován z toho 

důvodu, že nelze použít šikmou schodišťovou plošinu. 

                                                            [Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2011]  

3) příspěvek na zakoupení motorového vozidla - je určen občanu s těžkou vadou 

nosného nebo pohybového ústrojí, který motorové vozidlo bude používat    

pro svou dopravu a který není umístěn k celoročnímu pobytu v ústavu 

sociální péče, popřípadě ve zdravotnickém nebo obdobném zařízení a je 

odkázán na individuální dopravu. Výše příspěvku je nejvýše 100 000 Kč a 

poskytuje se na dobu 5 let. 

4) příspěvek na celkovou opravu motorového vozidla 

5) příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla 

6) příspěvek na provoz motorového vozidla - je určen občanu, který je 

vlastníkem nebo provozovatelem motorového vozidla, jehož zdravotní 

postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně 

postižené občany II. nebo III. stupně, s výjimkou postižených úplnou nebo 
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praktickou hluchotou, a který bude používat toto motorové vozidlo pro svou 

pravidelnou dopravu. 

7) příspěvek na individuální dopravu - je určen občanu s těžkou vadou nosného 

nebo pohybového ústrojí, občanu úplně nebo prakticky nevidomému apod. a 

to v případě, že se pravidelně individuálně dopravuje a není vlastníkem 

motorového vozidla. Dávka činí 6 500 Kč a vyplácí se 1x ročně. 

8) příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu - vyplácí se občanům, 

kteří používají bezbariérový byt. Výše příspěvku je 400 Kč měsíčně. 

9) příspěvek na úhradu za užívání garáže - výše příspěvku činí 200 Kč měsíčně. 

10) příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům - Úplně nebo prakticky 

nevidomému vlastníku vodícího psa. Dávka je určena na krmivo pro tohoto 

psa. Výše dávky činí 800 Kč měsíčně.  

                                                            [Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2011] 

 

Vedle dávek sociální péče se poskytují rovněž: 

 

• mimořádné výhody (průkazy TP, ZTP a ZTP/P) - mezi mimořádné výhody 

patří např. nárok na vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních 

prostředcích, nárok na přednost projednávání záležitostí těchto osob 

(vyžaduje-li to delší čekání, zejména stání), nárok na bezplatnou dopravu 

pravidelnými spoji MHD, sleva na jízdné, sleva poloviny vstupného             

na kulturní a divadelní představení, koncerty  a jiné kulturní a sportovní akce. 

• bezúročné půjčky - bezúročná půjčka může být poskytnuta občanům, kteří 

splňují podmínky pro přiznání příspěvku na zakoupení motorového vozidla. 

Výše půjčky je až 40 000 Kč. Půjčku je nezbytné splatit nejpozději do 5 let.  

 

1.5 Integrace zdravotně postižených 
 

        Pojem integrace se v posledních letech užívá v souvislosti se zdravotně 

postiženými velmi často. Při integraci nejde jen o vyrovnání příležitostí                  

pro hendikepované, o úpravu vztahů majority a minority a jejich soužití, ale také       

o úspěšnost začleňování jedinců se zdravotním postižením do společnosti. Nověji 

jsou žádoucí strategie sociální politiky s ohledem na znevýhodněné skupiny 
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označovány jako inkluze, což znamená zahrnutí, náležení k celku. Inkluze 

znevýhodněných by měla být součástí hodnotového systému a osobním 

přesvědčením každého člověka. Inkluze znamená rovnoprávný vztah, ale také postoj, 

přístup, hodnotu a přesvědčení. 

      „Integrace i inkluze jsou procesy, které usilují o plnohodnotný společný život 

hendikepovaných i zdravých jedinců s respektováním jejich individuálních 

schopností a možností rozvoje. Hlavním kritériem k určení stupně integrace člověka 

je kvalita společenských vztahů.“ [MATOUŠEK, 2005, s. 97] 

 Tyto vztahy mohou vykazovat několik stupňů: 

 

1) Úplná sociální integrace - je to stav společenské a osobní pohody a úplná 

účast v sociálních vztazích. 

2) Inhibovaná integrace - znamená znevýhodnění, ne však znemožnění 

normálních sociálních vztahů (tréma, ostych, malé sebevědomí, stud). 

3) Omezená účast v sociálních vztazích - znamená rezignaci či nemožnost 

realizovat činnosti a některé vztahy (např. vynechání cvičení, zákaz tělesně 

náročnějších činností). 

4) Zmenšená účast v sociálních vztazích - je to omezení těchto vztahů na 

mikroprostředí každého jedince (rodina, přátelé, sousedé). Jedná se o situaci, 

která s sebou nese možnost zlepšení tělesné i psychické stránky osobnosti. 

5) Ochuzené vztahy - znamenají rezignaci na širší společenské kontakty mimo 

rodinu či speciální instituci, v níž se člověk nachází v důsledku tělesných či 

psychických zvláštností bez perspektivy zlepšení vztahu. 

6) Redukované vztahy - tyto vztahy jsou charakteristické pro osoby 

s kontaktem na výrazně omezený počet osob (rodič, lékař, apod.), případně pro 

osoby uzavřené do vlastního světa.                                      [MATOUŠEK, 2005] 

7) Narušené vztahy - tyto vztahy mají osoby neschopné udržovat sociální 

kontakty v důsledku jejich specifické poruchy nebo pro obecnou 

nepřizpůsobivost, která je vyřazuje také ze života v rodině. 

8) Společenská izolace - ve společenské izolaci se nacházejí osoby, u kterých je 

schopnost společenských vztahů nezjistitelná pro jejich izolovanost (např. osoby 

v ústavech sociální péče, osoby s těžkými mentálními handicapy, apod.).                                                            

                                                                                              [MATOUŠEK, 2005]  
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      V důsledku uzavřenosti těchto lidí je třeba počítat s mnohými riziky, kterými 

jsou např.: 

 

- Úroveň běžných sociálních dovedností uživatelů bývá nižší, 

- Uživatelé se později vyrovnávají se svým handicapem, 

- Na uživatele bývají kladeny nižší nároky, 

- Uživatelům chybí možnost srovnání se zdravými, 

- Uživatelé mají větší pocit odlišnosti, aj. 

 

  V některých zařízeních je integrace chápána jako spojení zdravotně 

znevýhodněných lidí se zdravými bez toho, že by se mířilo k vytváření celku vyšší 

kvality. Toto však je spíše polovičaté řešení. Je třeba si uvědomit, že integrace 

znamená především nutnost vytvářet takové soužití, které všem  zúčastněným přináší 

hluboký pozitivní zážitek. Každý účastník programu by měl cítit, že do skupiny patří, 

že v ní má pevné a bezpečné místo a že na jeho činnost navazují další činnosti. 

   Úspěšné integraci musí předcházet vytvoření řady podmínek, které se týkají jak 

uživatele sociální služby, tak jeho rodiny a příslušného zařízení. Služba musí být 

především dostupná. Důležitým předpokladem je také kvalitní příprava sociálních 

pracovníků. Zásadní podmínkou je přijetí uživatele skupinou (např. školní třídou při 

integraci dítěte s postižením do běžné školy). S integrací musí také souhlasit rodina 

uživatele a musí si ji přát.                                                             [MATOUŠEK, 2008]  

 

1.5.1 Integrace dětí do základních škol 
 

 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami upravuje zákon 

č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon). 

 

Formy speciálního vzdělávání žáků se zdravotním postižením jsou: 

 

• individuální integrace, 

• skupinová integrace, 
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• vzdělávání ve škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním 

postižením, 

• kombinace výše uvedených forem. 

 

Individuální integrací rozumíme vzdělávání žáka v běžné škole nebo ve škole 

samostatně zřízené pro žáky s jiným druhem zdravotního postižení. Ve třídě základní 

školy, která není určena pro žáky se zdravotním postižením, lze s přihlédnutím         

k rozsahu speciálních vzdělávacích potřeb integrovat nejvýše 5 žáků se zdravotním 

postižením. 

 

Skupinovou integrací rozumíme vzdělávání žáka ve třídě, oddělení nebo studijní 

skupině zřízené pro žáky se zdravotním postižením v běžné škole nebo ve škole 

samostatně zřízené pro žáky s jiným druhem zdravotního postižení. Žák se 

zdravotním postižením je přednostně vzděláván formou individuální integrace          

v běžné škole, pokud to odpovídá jeho potřebám a možnostem a podmínkám a 

možnostem školy.                                                                                  [školský zákon] 

 

1.5.2 Integrace zdravotně postižených na trh práce 

 

        Lidem se zdravotním postižením se poskytuje zvýšená ochrana na trhu práce. 

 

Pracovní rehabilitace - souvislá činnost zaměřená na získání a udržení vhodného 

zaměstnání osoby se zdravotním postižením, kterou na základě její žádosti 

zabezpečují úřady práce a hradí náklady s ní spojené. Úřad práce v součinnosti 

s osobou se zdravotním postižením sestaví individuální plán pracovní rehabilitace.        

                                                                  [Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2011] 

 

Příprava k práci - zapracování osoby se zdravotním postižením na vhodné pracovní 

místo na základě dohody s úřadem práce. Příprava k práci může být prováděna 

s podporou asistenta. Tato příprava trvá nejdéle 24 měsíců. 

 

Specializované rekvalifikační kurzy - jsou uskutečňovány za stejných podmínek 

jako ostatní rekvalifikace. 
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Chráněné pracovní místo a chráněná pracovní dílna 

        Chráněné pracovní místo je pracovní místo vytvořené zaměstnavatelem           

pro osobu se zdravotním postižením na základě písemné dohody s úřadem práce. 

Chráněné pracovní místo musí být provozováno po dobu nejméně 2 let ode dne 

sjednaného v dohodě.  

 Chráněná pracovní dílna je pracoviště zaměstnavatele, kde je zaměstnáno 

nejméně 60 % zaměstnanců se zdravotním postižením.  

                                                                  [Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2011] 

 

Příspěvky pro zaměstnavatele 

    Úřad práce může poskytnout příspěvek zaměstnavateli na vytvoření chráněného 

pracovního místa a chráněné pracovní dílny. 

     Zaměstnavateli, který provádí na svém pracovišti přípravu k práci osob se 

zdravotním postižením, může úřad práce uhradit náklady na přípravu k práci těchto 

osob. 

 Zaměstnavateli zaměstnávajícímu více než 50 % osob se zdravotním postižením 

z celkového počtu svých zaměstnanců se poskytuje příspěvek na podporu 

zaměstnávání těchto osob. 

 

Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

 Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni 

zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši 4 % z celkového počtu svých 

zaměstnanců. Způsoby plnění, tj. zaměstnávání v pracovním poměru, odběr výrobků 

a služeb nebo odvod do státního rozpočtu, jsou považovány za rovnocenné a lze je 

vzájemně kombinovat.                              [Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2011]     

 

 

1.6 Společenské aspekty postavení občanů se zdravotním postižením 

 

   Vztah společnosti ke zdravotně postiženým byl vždy problematický. Tento 

vztah často ukázalo na základní směřování dané společnosti, na její priority, 

hodnotový systém apod. Obecně se hovoří o následujících fázích vývoje vztahu 

společnosti ke zdravotně postiženým. 
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 Jedná se o tato stádia: 

 

1) represivní, 

2) zotročovací 

3) charitativní, 

4) socializační                                                                       [KRHUTOVÁ, 2005] 

 

 Celkově je postaveni zdravotně postižených v České republice možno 

charakterizovat jako stabilizované, podpořené existencí solidního právního rámce a 

opírající se o převážně pozitivní postoje majoritní společnosti. Případní 

diskriminační nebo omezující tendence nejsou mnohdy výsledkem vědomého úsilí    

o poškozování či neřešení zájmů osob se zdravotním postižením, nýbrž jsou spíše 

výsledkem poměrně nízkého vědomí skutečných problémů zdravotně postižených 

jako skupiny i jednotlivců. 

      Komplexnější přístup je možné zaznamenat také na vládní úrovni. Pozornost 

problematice občanů se zdravotním postižením je součástí činnosti většiny ústavních 

orgánů České republiky. V rámci zákonodárného sboru jsou v Parlamentu ČR 

ustaveny specializované orgány zaměřené na problematiku zdravotního postižení. 

Např. v rámci Poslanecké sněmovny ČR je ustaven Podvýbor pro zdravotně 

postižené a občany se sníženou pracovní schopností při Výboru pro sociální politiku 

a zdravotnictví. Podobný podvýbor je ustanoven i v Senátu ČR. Tyto podvýbory mají 

za úkol projednávat běžnou agendu související se zákonodárnou činností poslanců a 

senátorů. V řadě otázek také iniciují jednání o jednotlivých aspektech dotýkajících se 

zdravotně postižených. Na zasedání těchto podvýborů jsou pravidelně zváni jak 

zástupci výkonné moci, tak zástupci zdravotně postižených a organizací zabývajících 

se touto problematikou. Součástí výkonné moci je také Vládní výbor pro zdravotně 

postižené občany.                                                                         [KRKUTOVÁ, 2005] 

    Je třeba si uvědomit, že zdravotní postižení je také otázkou lidských práv. 

Zdravotně postižené osoby mají stejná lidská práva jako ostatní zdraví občané.      

Pro dosažení tohoto cíle je nezbytné, aby každá společnost uvnitř sebe sama 

respektovala různorodost a zajistila zdravotně postiženým osobám možnost uplatnění 

všech jejich lidských práv (občanských, politických, hospodářských i kulturních). 

       Dále je třeba si uvědomit, že zdravotně postižené osoby požadují rovné 

příležitosti, nikoli charitu. Ve vztahu ke zdravotně postiženým osobám pokročila 
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během posledních desetiletí Evropská unie od filozofie paternalismu k filozofii 

posílení odpovědnosti za rozhodování o vlastním životě. Dřívější přístupy, které byly 

do značné míry založené především na soucitu a primárně zdůrazňovaly bezmocnost 

zdravotně postižených osob, jsou nyní považovány za naprosto nepřijatelné. Aktivity 

zaměřené na rehabilitaci jednotlivce s cílem přizpůsobit ho co nejvíce společnosti 

jsou dnes prioritou.  

     Bariéry ve společnosti vedou k diskriminaci a sociální exkluzi. Způsob, jakým 

je naše společnost organizována, vede často k tomu, že zdravotně postižené osoby 

nemohou plně uplatnit svá základní lidská práva a jsou ze společnosti vylučovány. 

Dostupné statistické údaje mimo jiné ukazují, že zdravotně postižení mají 

nepřijatelně nízkou úroveň vzdělání a zaměstnanosti. Tato skutečnost má                 

za následek, že ve srovnání s nepostiženými občany žije větší počet zdravotně 

postižených osob ve stavu sociální nouze až chudoby.  

        Diskriminace, které jsou mnohdy zdravotně postižené osoby vystaveny, je 

někdy založena na předsudcích vůči nim, ale častěji je způsobovaná faktem, že 

zdravotně postižené osoby jsou velkou měrou opomíjeny a ignorovány, což se 

projevuje vytvářením a posilováním bariér v prostředí i v postojích. Tyto bariéry pak 

zdravotně postiženým znemožňují zapojit se do aktivit společnosti.  

                                                                                                     [KRHUTOVÁ, 2005] 

 

1.6 Komunikace se zdravotně postiženými 
 

  Pravděpodobně každý z nás se již někdy setkal nebo se pravidelně setkává se 

zdravotně postiženými lidmi. A velmi často každému dělá problém, jak se zdravotně 

postiženými jednat, komunikovat, jak k nim přistupovat apod. Nakonec z toho vzejde 

situace, kdy se vyhýbáme setkání se zdravotně postiženými, protože nevíme, jací 

jsou, jak jim můžeme pomoci a jak se máme chovat. 

    Při komunikaci je dobré pamatovat na několik zásad, které platí bez ohledu na 

typ postižení. Je třeba si uvědomit, že smyslově a tělesně postižení lidé jsou zcela 

normální a svéprávní lidé, kteří mají stejně jako kdokoli z nás své přednosti a 

nedostatky. I mezi nimi jsou lidé výjimeční, inteligentní, méně nadaní či hašteřiví. 

Během setkání s jakkoli zdravotně postiženými lidmi je třeba pomoc nabízet, ale 

nevnucovat ji. Také je třeba vyvarovat se projevů soucitu. Za zdravotně postižené 
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lidi není třeba jednat, většinou se umí rozhodnout sami, co chtějí nebo nechtějí. Spíše 

je vhodné jim naslouchat.                             [Krajský úřad Olomouckého kraje, 2005]  

      Zdravotně postiženým lidem je dobré být oporou a podporou. Buďme tedy 

přirození a otevření. Pokud člověk jedná se zdravotně postiženými lidmi, vždy je 

lepší, pokud stojí přímo před nimi, kontakt je tak přímější. 

 

RADY PRO KOMUNIKACI SE ZDRAVOTN Ě POSTIŽENÝMI 

 

Kontakt s vozíčkáři 

 

• Vozík je nutné při každém zastavení zabrzdit. 

• Pokud manipulujete s vozíkem, zvedejte jej pouze za pevné rámy. 

• Pamatujte na to, že vozíčkář má jiný zorný úhel než Vy, takže nemusí vidět 

všechno, co mu ukazujete. 

• V místech velkého pohybu lidí jezděte velmi opatrně, abyste vozíkem někoho 

nezranili. 

• Při přecházení ulice s velkým provozem nenechte vozíčkáře „napospas“ a 

stůjte dostatečně daleko od krajnice vozovky. 

• Z prudšího svahu sjíždějte raději pozpátku – vozík lépe zabrzdíte a vozíčkář 

se cítí bezpečněji. 

• V nerovném terénu se snažte jet s vozíkem po zadních kolech, aby 

nedocházelo k nepříjemným otřesům. 

 

Kontakt s nevidomými lidmi 

 

• Nevidomého pozdravte vždy jako první a k pozdravu připojte i jeho jméno, 

aby věděl, že pozdrav patří jemu. Představte také sebe. 

• Pokud vstoupíte do místnosti, kde je nevidomý, upozorněte na svoji 

přítomnost. Nepozná li Vás nevidomý podle hlasu, představte se. Upozorněte 

také na to, že místnost opouštíte. 

• Když se nevidomý octne na ulici apod. v orientačních těžkostech, nabídněte 

pomoc. Pokud Vaši pomoc přivítá, stačí, když nevidomému nabídnete, aby se 
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lehce zavěsil do Vaší paže a mohl jít krůček za Vámi. Netáhněte ho vpřed 

silou! 

• Při nástupu do dopravních prostředků nastupujte první a pak pomozte 

nastoupit nevidomému. Nevtlačujte nevidomého na sedadlo, stačí položit 

jeho ruku na opěradlo. Při vstupu do auta položte jeho ruku na horní rám 

dveří. 

• Při vstupu do restaurace pomozte nevidomému s odložením kabátu a 

vyhledáním volného místa u stolu. S jídlem si nevidomý poradí sám, stačí, 

když mu povíte, jak je jídlo na talíři uspořádané (např. pomocí časových 

údajů). Nevidomý určitě uvítá, když ho budete informovat o všech dalších 

předmětech na stole a o spolustolovnících. 

• Při delším doprovázení informujte nevidomého o okolí, vybavení místnosti, 

osobách a událostech.                       [Krajský úřad Olomouckého kraje, 2005] 

 

Kontakt se sluchově postiženými lidmi 

 

• Při komunikaci vyslovujte zřetelně, ale nezvyšujte hlas ani neměňte rytmus 

řeči. 

• Sluchově postižený člověk by měl vidět Váš obličej, aby mohl odezírat pohyb 

rtů. 

• Pokud je to možné, při komunikaci se sluchově postiženými vypněte všechny 

zdroje hluku - ztěžují nebo i znemožňují správné vnímání informací. 

• Ujistěte se dotazy, zda Vám sluchově postižený partner rozumí, případně se 

snažte volit jiná slova. 

• Ve společnosti informujte sluchově postiženého o okolním dění a událostech, 

aby se mohl také zapojit do hovoru. Vždy je důležité, aby sluchově postižený 

obdržel všechny nezbytné informace a zásadní sdělení. 

• Povzbuzujte sluchově postižené, aby bez ostychu využívali dostupných 

kompenzačních pomůcek.                 [Krajský úřad Olomouckého kraje, 2005] 
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Kontakt s hluchoslepými lidmi 

 

• Vzhledem k povaze postižení je komunikace s hluchoslepými lidmi            

pro neinformované lidi velmi obtížná. Musí být oboustranně dobrá vůle a 

trpělivost. 

• V úvodu komunikace vždy upozorněte na svou přítomnost. Je důležité, aby    

o Vás hluchoslepý člověk věděl a necítil se nejistý. 

• Při poskytování pomoci se zeptejte, zda je Vámi zvolený způsob vyhovující a 

odpovídá potřebám hluchoslepého člověka. 

• Pokud je to možné, pomozte hluchoslepému člověku verbálně zprostředkovat 

kontakt s okolím. Informujte ho o všem dění, změnách a osobách v okolí. 

• Dbejte na správně osvětlené a co nejméně hlučné místo kontaktu                    

s hluchoslepým člověkem. 

• V průběhu komunikace je dobré být s hluchoslepým člověkem v taktilním 

kontaktu.                               [Krajský úřad Olomouckého kraje, 2005, s. 9-10] 

 

Kontakt s mentálně postiženými lidmi 

 

• Při komunikaci je velmi důležité udržovat oční kontakt (umožněte ho i 

přerušit) a věnovat mentálně postiženému člověku pozornost. To, jak člověka 

s mentálním postižením vnímáte a přijímáte jeho sdělení, se výrazně odrazí   

v jeho ochotě něco Vám sdělovat. 

• Používejte jednoduchou řeč, krátká slova a věty. Jasně vyjadřujte svoje 

myšlenky, nepoužívejte cizí a hovorová slova. 

• Mluvte pomalu, tak aby tempo vaší řeči mentálně postiženého člověka 

nezahlcovalo. Buďte trpěliví a dopřejte partnerovi dostatek času na odpověď. 

• Důležitá je neverbální komunikace - doplňujte komunikaci mimikou, 

gestikulacemi. 

• Vyhýbejte se abstraktním pojmům; pokud to nejde, snažte se je objasnit 

pomocí konkrétních příkladů. 

• Ověřte si, zda Vám dotyčný rozuměl a pochopil, co jste mu sdělili, a zda        

s Vaším sdělením souhlasí, či ne. Mluvte jen o jedné hlavní myšlence. K další 

přejděte až po ujištění, že Vám partner rozuměl. 
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• Lidé s mentálním postižením jsou zpravidla velmi sugestibilní, což znamená, 

že nekriticky přejímají myšlenky druhých. Sugestibilními otázkami je možné 

velmi snadno člověka s mentálním postižením ovlivnit, manipulovat jím. 

Pamatujte na to při volbě otázek. 

• Mentálně postižení lidé jsou velmi závislí na ostatních lidech. Jednejte s nimi 

s velkou mírou empatie, trpělivosti a respektu. 

• Dospělý člověk s mentálním postižením má jiné možnosti v porozumění. 

Neznamená to však, že není dospělý. Proto budete li jej oslovovat, vykejte 

mu. Používejte řeč dospělých. I když budete používat jednoduché věty, 

neznamená to, že musíte používat zdrobněliny, mluvit moc nahlas nebo něco 

zbytečně dlouho vysvětlovat „polopatickým“ způsobem.       

                                                                [Krajský úřad Olomouckého kraje, 2005]  

.
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2.PRAKTICKÁ ČÁST 
 

2.1 Popis výzkumu 
  

 Jedná se o kvantitativní výzkum provedený dotazníkovou metodou. Kvalitativní 

výzkum se zaměřuje na kvalitativní znaky a procesy. Na rozdíl od kvantitativního 

výzkumu, kde je cílem předmět zkoumání vyjádřit a analyzovat jej s využitím čísel, 

cílem kvalitativního výzkumu je celostní porozumění vnitřní logice zkoumaných 

jevů v jejich co nejširším kontextu. Primárním cílem kvalitativního výzkumu je 

získat vhled, porozumění a orientaci. Záměr kvantitativních výzkumů je 

konfirmatorní a většina z nich má deduktivní charakter. Kvalitativní výzkum je spíše 

exploratorní a heuristický, s převážně induktivním zaměřením. Nemůže ani si nečiní 

nároky na reprezentativnost. Z toho je zřejmé, že na výsledky kvalitativního šetření 

nelze aplikovat kritéria kvantitativního výzkumu. 

      Jako metoda průzkumu - kvantitativního výzkumu byl zvolen dotazník, jelikož 

umožňuje rychlý sběr dat od většího počtu respondentů.  

        Cílem výzkumu je zjištění, jaký postoj má česká společnost ke zdravotně 

postiženým. 

        Výzkum této absolventské práce byl proveden v měsících leden - únor 2011. 

Byl proveden skupinovým nahodilým výběrem. Výzkumu se zúčastnilo celkem 62 

respondentů. Získaná data byla následně vyhodnocena a interpretována formou 

tabulek a grafů v této práci uvedených.  

 

2.2 Hypotézy 
 

Hypotéza č. 1 

 

     Lze předpokládat, že se lidé během svého života setkají se zdravotně 

postiženým člověkem. 
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Hypotéza č. 2 

        Lze předpokládat, že většina občanů neví, jak se má ke zdravotně postiženým 

občanům chovat. 

 

Hypotéza č. 3 

 Lze předpokládat, že zdravotně postižení vzbuzují u většinové společnosti spíše 

soucit. 

 

Hypotéza č. 4 

      Lze předpokládat, že existuje nevyužití prostor pro integraci zdravotně 

postižených mezi většinovou společnost. 

 
 

2.3 Interpretace získaných dat 

 

1.Setkal(a) jste se ve svém životě se zdravotně postiženým člověkem? 

 

Graf č. 1 Setkání se zdravotně postiženým 

59,68%19,35%

20,97%
ANO

NE

NEPAMATUJI SE

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
 Z grafu je zřejmé, že většina dotazovaných respondentů, tj. 37 (59,68%) se      

ve svém životě se zdravotně postiženým člověkem setkala. 12 dotazovaných 

(19,35%) se nesetkalo se zdravotně postiženým člověkem a 13 dotazovaných 

(20,97%) se nepamatuje.  
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2.Máte v okruhu své rodiny či blízkých zdravotně postiženého člověka? 

 

Graf č. 2 Zdravotně postižený v rodině? 

33,87%

66,13%

Ano

Ne

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 
  

 Z výše uvedeného grafu vyplývá, že 21 dotazovaných respondentů (33,87%) má 

v okruhu své rodiny či blízkých zdravotně postiženého člověka. 41 dotazovaných 

(66,13%) však v okruhu své rodiny či blízkých zdravotně postiženého nemá.  

 

3.Pokud jste se se zdravotně postiženým člověkem setkal(a), jaký jste k němu 

zaujal(a) postoj?  

 

Tabulka č. 1 Postoj občanů ke zdravotně postiženým

Postoj Počet respondentů
Nesetkal(a) jsem se dosud se zdravotně 
postiženým

12

Choval(a) jsem se jako vždy, přirozeně, stejně 
jako při komunikaci se zdravým člověkem

45

Měl(a) jsem problémy podívat se zdravotně 
postiženému do očí

21

Nevěděl(a) jsem, jak s postiženým komunikovat 35
Měl(a) jsem s postiženým soucit 41
Snažil(a) jsem se zdravotně postiženému nějak 
pomoci

31

S ohledem na zdravotní postižení člověka jsem 
projevil(a) empatii 49

Zdroj: Vlastní zpracování
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 Z tabulky vyplývá, že 12 respondentů označilo odpověď, že se dosud nesetkalo 

se zdravotně postiženým, 45 respondentů označilo odpověď, že se chovalo přirozeně, 

stejně jako při komunikaci se zdravým člověkem, 21 respondentů označilo odpověď, 

že mělo problémy se podívat zdravotně postiženému do očí, 35 respondentů u této 

otázky označilo odpověď, že nevědělo, jak s postiženým komunikovat, 41 

respondentů označilo odpověď, že mělo s postiženým soucit, 31 respondentů 

označilo odpověď, že se snažilo nějak zdravotně postiženému pomoci a 49 

respondentů označilo odpověď, že s ohledem na zdravotní postižení člověka 

projevilo empatii. U této otázky mohli respondenti označit více možností.  

 

4. Jak pohlížíte na zdravotně postiženého člověka?  

 

Tabulka č. 2 Pohled občanů na zdravotně postiženého

Pohled Počet respondentů
Je mi jich líto 38
Snažím se do takového člověka vcítit a představit 
si život s postižením

25

Nevšímám si těchto lidí 8
Beru zdravotně postižené jako přirozenou 
součást společnosti

41

Vnímám je jako sobě rovné, člověk nikdy neví, 
kdy se do podobné situace může dostat

12

Snažím se být milý/milá, empatický/empatická a 
vstřícný/vstřícná pro komunikaci 27

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

 Z výše uvedené tabulky vyplývá, že 38 respondentů označilo odpověď, že jim je 

jich líto, 25 respondentů označilo odpověď, že se snaží do takové situace vcítit a 

představit si život s postižením, 8 respondentů označilo odpověď, že si těchto lidí 

nevšímá, 41 respondentů volilo odpověď, že berou zdravotně postižené jako 

přirozenou součást společnosti, 12 respondentů volilo možnost, že postižení vnímá 

jako sobě rovné, člověk nikdy neví, kdy se do takové situace může dostat a 27 

respondentů označilo odpověď, že snaží být milý, emfatický a vstřícný pro 

komunikaci. U této otázky měli respondenti na možnost označit více odpovědí.  

 



 30 

5. Uměl(a) byste o zdravotně postiženého pečovat? 

 

Graf č. 3 Umění péče o zdravotně postiženého 

16,13%

27,42%56,45%

Ano

Ne

Nevím

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 

 

 Z výše uvedeného grafu vyplývá, že 35 respondentů (56,45%) neví, zda by 

umělo pečovat o zdravotně postiženého, 17 dotazovaných (27,42%) by nedokázalo 

pečovat o zdravotně postiženého a 10 respondentů (16,13%) by umělo o zdravotně 

postiženého pečovat.  

 

6. Co podle vašeho názoru očekávají zdravotně postižení od většinové 

společnosti?  

 

Tabulka č. 3 Očekávání zdravotně postižených od většinové společnosti

Očekávání Počet respondentů
Soucit 19
Empatie 34
Větší zájem společnosti o postižené 39
Větší zapojení společnosti do života postižených 27
Pomoc 25
Pocit žít s lidmi a mezi nimi 41
Nezájem a nevšímání si jejich postižení 17
Jiné 9
Zdroj: Vlastní zpracování

 

 Z tabulky č.3 je zřejmé, že podle názorů dotazovaných očekávají zdravotně 

postižení od většinové společnosti pro 19 respondentů soucit, pro 34 respondentů 

empatii, větší zájem společnosti o postižené pro 39 respondentů, pro 27 respondentů 

větší zapojení společnosti do života postižených, pomoc pro 25 respondentů, pro 41 
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respondentů pocit žít s lidmi a mezi nimi, nezájem a nevšímání si jejich postižení   

pro 17 respondentů a jiné pro 9 respondentů. U této otázky byla možnost označit více 

možností. 

 

 

7. Jaký zastáváte názor pro integraci zdravotně postižených mezi zdravé lidi? 
 
Graf č. 4 Integrace zdravotně postižených mezi zdravé lidi 

6,45%

29,03%
64,52%

Ano

Ne

Nevím

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
 Z výše uvedeného grafu vyplývá, že 40 dotazovaných respondentů (64,52%) je 

pro integraci zdravotně postižených mezi zdravé lidi, 18 dotazovaných (29,03%) 

neví, zda integrovat zdravotně postižené mezi zdravé lidi a 4 respondenti (6,45%) 

jsou proti integraci zdravotně postižených mezi zdravé lidi. 

 

8. Myslíte si, že zdravotně postiženým se lépe žije ve společnosti  zdravých lidí 

nebo ve společnosti stejně handicapovaných lidí? 

 
Graf č. 5 Lepší život zdravotně postižených 

38,71%

22,58%

16,13%

22,58%

Ve spole čnosti
zdravých

Spíše ve spole čnosti
zdravých lidí

Nevím

Ve spole čnosti
stejn ě
handicapovaných

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 

 Z grafu vyplývá, že 14 respondentů (22,58%) si myslí, že zdravotně postiženým 
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se bude lépe žít ve společnosti zdravých lidí, 10 dotazovaných (16,13%) si myslí, že 

spíše ve společnosti zdravých lidí, 14 dotazovaných (22,58%) neví, kde se bude 

zdravotně postiženým lépe žít a 24 respondentů (38,71%) si myslí, že se zdravotně 

postiženým bude lépe žít ve společnosti stejně handicapovaných.  

 

9. Myslíte si, že integrace zdravotně postižených mezi zdravou společnost je pro 

ně přínosná a přispívá ke zlepšení průvodních příznaků nemoci nebo psychiky 

lidí? 

 
Graf č. 6 Přínos integrace 

35,48%

22,58%
41,94%

Ano, integrace
je přínosná

Nemohu
posoudit

Integrace do
většinové
spole čnosti jim
může přinést  

Zdroj: Vlastní zpracování 
 
 Z výše uvedeného grafu vyplývá, že 26 respondentů (41,94%) si myslí, že je pro 

zdravotně postižené integrace přínosná, 22 dotazovaných (35,48%) nemůže tuto 

situaci posoudit a 14 dotazovaných (22,58%) si myslí, že integrace do většinové 

společnosti jim může přinést spíše problémy.  

 

10. Jaký máte názor na integraci zdravotně postižených dětí do klasických 

základních škol? 

 
Graf č. 7 Integrace postižených dětí do běžných základních škol 
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Zdroj: Vlastní zpracování 
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 Z grafu vyplývá, že pro 21 respondentů (33,87%) je integrace dětí do klasických 

škol již běžná věc, 13 respondentů (20,97%) s integraci souhlasí, 15 dotazovaných 

(24,19%) nemůže tuto situace posoudit a 13 respondentů (20,97%) je spíše proti 

integraci dětí do klasických škol.  

 
11. Myslíte si, že je v České republice dostatečná péče a zájem o zdravotně 

postižené? 
 
Graf č. 8 Dostatečná péče o zdravotně postižené? 
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Zdroj: Vlastní zpracování 
 
 Z výše uvedeného grafu vyplývá, že 27 dotazovaných respondentů (43,55%) si 

myslí, že je v České republice dostatečná péče a zájem o zdravotně postižené, 24 

dotazovaných (38,71%) neví, zda je péče a zájem dostatečný a 11 dotazovaných 

(17,74%) si myslí, že v ČR není dostatečná péče a zájem o zdravotně postižené. 

 

12. V čem by podle vašeho názoru byla možnost integraci zdravotně postižených 

mezi zdravou populaci zlepšit?  
 

Tabulka č. 4 Možnosti zlepšení integrace zdravotně postižených

Možnosti zlepšení Počet respondentů
Ponechání postiženým více samostatnosti a možnosti žít v jejich 
přirozeném prostředí (s tím související rozvoj sociálních služeb a 
rozšíření jejich nabídky a kapacit)

31

Dny otevřených dveří v ústavech sociální péče 11
Pořádání akcí pro zdravotně postižení i zdravé občany (nesnažit 
se o seeparaci zdravotně postižených od lidí bez postižení)

24

Více integračních programů ze strany státu 19
Větší zájem obcí o postižené občany a příprava aktivit pro tyto 
lidi

17

Jiné 7
Zdroj: Vlastní zpracování
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Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že pro 31 respondentů by se podle jejich 

názoru možnost integrace zdravotně postižených mezi zdravou populaci zlepšila 

v ponechání postiženým více samostatnosti a v možnosti žít v jejich přirozeném 

prostředí, pro 11 respondentů by se integrace zlepšila dny otevřených dveří 

v ústavech sociální péče, možnost pořádání akcí pro zdravotně postižené i zdravé 

občany volilo 24 respondentů, více integračních programu ze strany státu volilo 19 

respondentů, pro 17 respondentů by se integrace zlepšila větším zájmem obcí            

o zdravotně postižené občany a příprava aktivit pro tyto občany a 7 respondentů 

volilo možnost jiné. U této otázky byla možnost označit více odpovědí. 

 

13. Jste zastáncem integrace zdravotně postižených či spíše odděleného života 

zdravotně postižených od většinové populace? 

 

Graf č. 9 Integrace zdravotně postižených 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Z uvedeného grafu vyplývá, že zastáncem integrace zdravotně postižených je 28 

dotazovaných respondentů (45,16%), 22 respondentů (35,48%) neví, zda je            

pro integraci či spíše pro oddělený život od většinové populace a 12 respondentů 

(19,36%) je spíše pro oddělení od společnosti. 
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14. Myslíte si, že se aktuálně klade velký důraz společnosti na přístup zdravotně 

postižených na veřejná místa a veřejně konané akce? 

 

Graf č. 10 Důraz společnosti na přístup zdravotně postižených na veřejná místa 
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Zdroj: Vlastní zpracování 
 

 Z výše uvedeného grafu je zřejmé, že 18 dotazovaných respondentů (29,03%) si 

myslí, že se aktuálně klade důraz společnosti na přístup zdravotně postižených        

na veřejná místa a veřejně konané akce, 14 respondentů (22,58%) si myslí, že by to 

mohlo být ještě lepší, 21 respondentů (33,87%) neví a 9 respondentů si myslí, že se 

neklade důraz společnosti na přístup zdravotně postižených na veřejná místa a 

veřejně konané akce.  

 

15. Máte pocit, že zdravotně postižení žijí s námi nebo vedle nás? 

 

Graf č. 11 Soužití zdravotně postižených s většinovou společností 
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Zdroj: Vlastní zpracování 
 

 Z výše uvedeného grafu vyplývá, že 18 dotazovaných respondentů (29,03%) si 

myslí, že zdravotně postižení žijí s námi, 23 respondentů (37,1%) nemůže posoudit a 

21 respondentů (33,87%) si myslí, že zdravotně postižení žijí spíše vedle nás.  
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16. Věk 
 

Graf č. 12 Věk 
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Zdroj: Vlastní zpracování 
 

 Z výše uvedeného grafu vyplývá, že dotazovaných respondentů                        

ve věkovém rozmezí 18-30 let bylo 16 (25,81%), 18 respondentů bylo v rozmezí 31-

40 let (29,03%), 9 respondentů bylo v rozmezí 41-50 let (14,52%), 12 respondentů 

bylo ve věkovém rozmezí 51-60 let (19,35%), 5 respondentů bylo v rozmezí 61-70 

let (8,06%) a 2 respondenti měli 70 let a více (3,23%). 

 

17. Pohlaví 
 

Graf č. 13 Pohlaví 
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Zdroj: Vlastní zpracování 
 

 Z výše uvedeného grafu je zřejmé, že 24 dotazovaných respondentů (38,71%) 

tvořili muži a 38 dotazovaných (61,29%) tvořily ženy.  
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18. Vzdělání 

 

Graf č. 14 Vzdělání 
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Zdroj: Vlastní zpracování 
 

 Z výše uvedeného grafu vyplývá, že z dotazovaných respondentů má základní 

vzdělání 11 mužů a žen (17,74%), středoškolské vzdělání bez maturity má 13 

dotazovaných (20,97%), středoškolské vzdělání s maturitou má 27 respondentů 

(43,55%), vyšší odborné vzdělání mají 3 respondenti (4,84%) a vysokoškolské 

vzdělání má 8 respondentů (12,9%). 

 

 

2.4 Testování hypotéz 
 

Hypotéza č. 1 

 Lze předpokládat, že se lidé během svého života setkají se zdravotně 

postiženým člověkem. 

   Tato hypotéza byla potvrzena. Z provedeného výzkumu vyplynulo, že 59,6% 

respondentů se během svého života minimálně 1x setkalo se zdravotně postiženým 

člověkem. 

 

Hypotéza č. 2 

  Lze předpokládat, že většina občanů neví, jak se má ke zdravotně postiženým 

občanům chovat. 

   Tato hypotéza byla rovněž potvrzena. Z výzkumu porovnáním jednotlivých 

otázek vyplynulo, že lidé neví, jak se mají ke zdravotně postiženým chovat. Co se 
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týče konkrétní schopnosti péče o zdravotně postižené, k tomu se vztahovala otázka č. 

5 Dotazníku. Na tuto otázku odpovědělo 56,45% respondentů, že neví, jestli by se 

dokázalo o zdravotně postiženého člena rodiny postarat. 27,42% respondentů uvedlo, 

že by se o zdravotně postiženého nedokázali postarat. 

 

Hypotéza č. 3 

      Lze předpokládat, že zdravotně postižení vzbuzují u většinové společnosti spíše 

soucit. 

  Tato hypotéza byla potvrzena částečně. 72% respondentů uvedlo, že mají se 

zdravotně postiženými soucit či u nich vzbuzují lítost. 

 

Hypotéza č. 4 

     Lze předpokládat, že existuje nevyužitý prostor pro integraci zdravotně 

postižených mezi většinovou společnost. 

       Tato hypotéza byla potvrzena částečně. K této hypotéze se vztahovaly otázky 

č. 11 a 12 dotazníku. 
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3.DISKUZE 
 
 Výzkum této absolventské práce byl prováděn v měsíci únor - březen 2011. 

Výzkumu se účastnilo 62 respondentů (24 respondentů byli muži, 38 respondentů 

tvořily ženy). Co se týče vzdělání, tak nejvíce oslovených patřilo do okruhu 

středoškolsky vzdělaných (s maturitou, bez maturity). 12,9% respondentů bylo 

vysokoškolsky vzděláno, 17,74% respondentů mělo pouze základní vzdělání. 

 Z jednotlivých otázek výzkumu je zřejmé, jaký postoj zaujímá společnost ke 

zdravotně postiženým a jaký má názor na integraci zdravotně postižených do 

většinové společnosti. 

 Dále bylo zjištěno, že 33,87% má v okruhu své rodiny či blízkých zdravotně 

postiženého člověka. 41 dotazovaných (66,13%)  v okruhu své rodiny či blízkých 

zdravotně postiženého nemá.  

 Otázka č. 3 sledovala postoj lidí ke zdravotně postiženým. Z výzkumu vyplývá, 

že největší počet respondentů – 45 se ve vztahu ke zdravotně postiženým chovalo 

přirozeně, stejně jako při komunikaci se zdravým člověkem. Naopak 21 respondentů 

označilo odpověď, že mělo problémy se podívat zdravotně postiženému do očí. 35 

respondentů u této otázky označilo odpověď, že nevědělo, jak s postiženým 

komunikovat, 41 respondentů označilo odpověď, že mělo s postiženým soucit, 31 

respondentů označilo odpověď, že se snažilo nějak zdravotně postiženému pomoci a 

49 respondentů označilo odpověď, že s ohledem na zdravotní postižení člověka 

projevilo empatii. U této otázky mohli respondenti označit více možností.  

 K tomuto tématu se vztahovala také otázka č. 4.  38 respondentů zde  označilo 

odpověď, že jim je zdravotně postižených líto, 25 respondentů označilo odpověď, že 

se snaží do takové situace vcítit a představit si život s postižením, 8 respondentů 

označilo odpověď, že si těchto lidí nevšímá. Dále 41 respondentů volilo odpověď, že 

berou zdravotně postižené jako přirozenou součást společnosti, 12 respondentů volilo 

možnost, že postižení vnímá jako sobě rovné, člověk nikdy neví, kdy se do takové 

situace může dostat a 27 respondentů označilo odpověď, že snaží být milý, emfatický 

a vstřícný pro komunikaci.  

 Co se týče konkrétní péče o zdravotně postiženého, tak 56,45% respondentů 

neví, zda by umělo pečovat o zdravotně postiženého. 17 dotazovaných (27,42%) 

uvedlo, že by nedokázalo pečovat o zdravotně postiženého a 10 respondentů 

(16,13%) by umělo o zdravotně postiženého pečovat.  
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 Pokud pohlédneme na integraci zdravotně postižených mezi zdravou populaci, 

tak většina respondentů - 64,52% uvedlo, že je pro integraci zdravotně postižených 

do většinové společnosti. 22,58 % respondentů se navíc domnívá, že zdravotně 

postiženým se bude lépe žít ve společnosti zdravých lidí. Naopak 38,71% si myslí, že 

se zdravotně postiženým bude lépe žít ve společnosti stejně handicapovaných.  

 O tom, že v České republice je dostatečná péče a zájem o zdravotně postižené je 

přesvědčeno 43,55% respondentů. Jedná se především o středoškolsky vzdělané 

muže a ženy se základním vzděláním. Pokud se respondenti domnívali, že péče         

o zdravotně postižené není dostatečná, navrhovali, že by tuto problematiku mohly 

zlepšit akce pořádané společně pro zdravé a zdravotně postižené lidi, dny otevřených 

dveří v ústavech sociální péči či integrační programy ze strany státu a obcí. 

      Co se týče společného života zdravotně postižených a zdravých lidí a 

problematiky integrace,  tak z výzkumu vyplynulo, že zastáncem integrace zdravotně 

postižených je 28 dotazovaných respondentů (45,16%), 22 respondentů (35,48%) 

neví, zda je pro integraci či spíše pro oddělený život od většinové populace a 12 

respondentů (19,36%) je spíše pro oddělení od společnosti. 

     Na závěr byli respondenti dotazováni, zda mají pocit, že zdravotně postižení žijí 

s námi nebo vedle nás. K tomu se vyjádřilo 18 dotazovaných respondentů (29,03%), 

že si myslí, že zdravotně postižení žijí s námi, 23 respondentů (37,1%) nemůže 

posoudit a 21 respondentů (33,87%) si myslí, že zdravotně postižení žijí spíše vedle 

nás. 

       Na kvalitu života občanů se zdravotním postižením má mimořádný vliv to, 

jakým způsobem se k nim chová široká veřejnost. Chování veřejnosti pak lze          

do značné míry ovlivnit systematickou výchovou a osvětou. Kromě výchovy 

veřejnosti je však třeba hledat i cesty, jak vychovávat samotné občany se zdravotním 

postižením k integraci do společnosti.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 41 

V souvislosti s tímto tématem navrhuji tato doporučení: 

 

� zlepšovat informovanost veřejnosti o různých druzích zdravotního postižení a 

z toho vyplývajících specifikách a postupně tak měnit postoje veřejnosti 

k občanům se zdravotním postiženým 

� informovat občany se zdravotním postižením a rodiče zdravotně postižených dětí 

o možnostech aktivní účasti ve společenském životě 

� rozšíření možností integrace zdravotně postižených na trh práce 

� zařazování zdravotně postižených do rekvalifikačních programů na trhu práce 

� zvýšení povinnosti zaměstnávání zdravotně postižených 

� podporu integrace zdravotně postižených do běžných základních škol 

� více aktivit společných pro zdravotně postižené a zdravé občany 

� podporu organizací pro zdravotně postižené 

� cílenější aktivity obcí v oblasti péče o zdravotně postižené a jejich integrace 

� ekonomickou i legislativní podporu projektů integrace 

� podporu rodičů zdravotně postižených dětí a jejich větší informovanost v oblasti 

integrace 

� apel na zlepšení postoje zaměstnavatelů ke zdravotně postiženým pracovníkům 

� zlepšení postavení rodiny se zdravotně postiženým dítětem ve společnosti 

� zajistit územní, finanční a fyzickou dostupnost základní léčebné péče i pro osoby 

s těžkým zdravotním postižením 

� zajistit možnost souběžného poskytování léčebné péče a rehabilitace 

� zajistit užší propojení léčebné péče a rehabilitace a komplexní posuzování míry 

zdravotního postižení resp. zachovaných  schopností zdravotně postižené osoby 

� klást větší důraz na efektivní rehabilitaci zdravotně postižených 

� rozvoj středisek respitní péče a snížení tak poptávky pro ústavní péči. 
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ZÁVĚR 
 
       

   Lidé se zdravotním postižením jsou přirozenou součástí občanů České 

republiky. Dotýkají se jich a jejich život taky ovlivňují stejné podmínky a události 

jako všechny ostatní uživatele. Zdravotní postižení představuje pro člověka jednu 

z nejtěžších životních zkoušek - na rozdíl od řady jiných skutečností, které může 

jejich nositel ovlivnit, se přitom jedná o událost, která je na vůli člověka většinou 

nezávislá. Je třeba si uvědomit, že lidé se zdravotním postižením představují 

oprávněný objekt cílené společenské solidarity.  

     Zejména zdraví lidé by si měli uvědomit, že stejně jako zdraví patří i nemoc a 

zdravotní postižení k životu. Riziko zdravotního postižení v důsledku nemoci, úrazu 

nebo vrozené vady existuje u každého občana a roste s přibývajícím věkem. 

        Jak již bylo řečeno, jsou zdravotně postižení součástí naší společnosti. Mnohdy 

se však většinová společnost neumí ve vztahu ke zdravotně postiženým vhodně 

chovat a ke zdravotně postiženým zaujímá spíše nevšímavý či negativní postoj.       

Na zlepšení postoje společnosti ke zdravotně postiženým pracuje také Vládní výbor 

pro zdravotně postižené občany. 

 Cílem absolventské práce bylo pohlédnutí na vztah společnosti ke zdravotně 

postiženým a analýza tohoto vztahu. Práce byla za účelem dosažení tématu a cíle 

práce rozdělena do teoretické a praktické části. V teoretické části práce bylo psáno 

především o zdravotním postižení a jeho druzích, o sociálních službách a sociálních 

dávkách poskytovaným zdravotně postiženým, o vztahu společnosti ke zdravotně 

postiženým a o integraci zdravotně postižených do běžné společnosti. Tyto teoretické 

poznatky byly následně v praktické části práce doplněny kvantitativním výzkumem 

formou dotazníkového šetření, ve kterém byl zjišťován postoj většinové společnosti 

ke zdravotně postiženým. 
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Zusammenfassung 
 
 Diese Absolventarbeit beschäftigt sich mit der Einstellung der Gesellschaft zu 

den gesundheitlich Behinderten. Es handelt sich um die in der Gesellschaft immer 

noch sehr aktuelle  Problematik, die noch nicht präzis und effektiv aufgefasst oder 

gelöst wird. 

 Gesundheitlich Behinderte gehören zu unserer Gesellschaft. Es passiert aber 

sehr often, dass  die Mehrheitsgesellschaft nicht weiß, wie man sich zu den 

gesundheitlich Behinderten adäquat verhalten soll und man stellt sich zu den 

gesundheitlich behinderten Menschen eher gleichgültig oder  negativ ein. An der 

Verbesserung der Gesellschaftseinstellung zu den gesundheitlich Behinderten 

arbeitet auch Regierungskomission für gesundheitlich behinderte Bürger. 

 Die Einstellung der Gesellschaft zu den gesundheitlich Behinderten kann in 

Vielem für beide Seiten kompliziert sein. Einerseits wissen die gesundhetlich 

Behinderten nicht was sie von der Gesellschaft erwarten können, anderseits die 

Gesellschaft und die Einzelnen selbst wissen nicht wie man sich genau zu den 

gesundheitlich Behinderten  verhalten soll um nicht zu viel gleichgültig oder  

mitleidsvoll zu sein. 

 Das Ziel dieser Arbeit war das Verhältnis der Gesellschaft zu den 

gesundheitlich Behinderten zu analysieren. 

 Die Arbeit wurde zwecks Beachtung des Themas und  zwecks Ziel der Arbeit in 

einen theoretischen und praktischen Teil eingeteilt. In dem theoretischen Teil schrieb 

man vor allem über Gesundheitsschädigung und deren Arten, soziale Leistungen und 

über soziale Abgaben, die man den gesundheitlich Behinderten gewähren kann. 

Weiter beschäftigte ich mich hier mit dem Verhältnis der Gesellschaft zu den 

gesundheitlich Behinderten und mit deren Integration in alltägliche Gesellschaft. 

Diese teoretischen Erkentnisse wurden dann in dem praktischen Teil mit der 

quantitativen Forschung in der Form der Analyse  der Fragebogen ergänzt. In den 

Fragebogen stellte man die Einstellung der Gesellshaft zu den gesundheitlich 

Behinderten fest. Auf Grund der Analyse dieser Fragebogen konzipierte man dann in 

dem Schlussteil die Vorschläge und Empfehlungen zu der Verbesserung der 

Gesellschaftsbeziehung zu den gesundheitlich behinderten Menschen. 
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SEZNAM PŘÍLOH 
 
 
Příloha č. 1 Dotazník 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Příloha č. 1 
D o t a z n í k 

 

 

Vážení respondenti, 

 

jmenuji se Kamila Skokanová a jsem studentkou Vyšší odborné školy a Střední 

zdravotnické školy MILLS, s.r.o Čelákovice. Dovoluji si Vás oslovit za účelem 

získání poznatků pro zpracování mé absolventské práce na téma „Postoj společnosti 

ke zdravotně postiženým“. 

U každé otázky můžete zvolit z několika možností odpovědí, zaškrtněte však pouze 

jednu odpověď, kterou považujete za nejvhodnější.  

 

Dotazník je anonymní, zjištěné skutečnosti budou použity pouze pro potřeby 

absolventské práce. 

 

Předem Vám děkuji za vyplnění a přeji mnoho úspěchů v pracovním i osobním 

životě. 

S pozdravem 

 

Kamila Skokanová 

 

 

 

1.Setkal(a) jste se ve svém životě se zdravotně postiženým člověkem? 

Ano                         Ne                         Nepamatuji se 

 

2.Máte v okruhu své rodiny či blízkých zdravotně postiženého člověka? 

Ano                       Ne 

 

3.Pokud jste se se zdravotně postiženým člověkem setkala, jaký jste k němu 

zaujal(a) postoj? – Můžete označit více možností 

Nesetkal(a) jsem se dosud se zdravotně postiženým 

Choval(a) jsem se jako vždy, přirozeně, stejně jako při komunikaci se zdravým 



 

člověkem 

Měl(a) jsem problémy podívat se zdravotně postiženému do očí 

Nevěděl(a) jsem, jak s postiženým komunikovat 

Měl(a) jsem s postiženým soucit 

Snažil(a) jsem se zdravotně postiženému nějak pomoci 

S ohledem na zdravotní postižení člověka jsem projevil(a) empatii 

 

4. Jak pohlížíte na zdravotně postiženého člověka? – Můžete označit více 

možností 

Je mi jich líto 

Snažím se do takové člověka vcítit a představit si život s postižením 

Nevšímám si těchto lidí 

Beru zdravotně postižené jako přirozenou součást společnosti 

Vnímám je jako sobě rovné, člověk nikdy neví, kdy se do podobné situace může 

dostat 

Snažím se být milý/milá, empatický/empatická a vstřícný/vstřícná pro komunikaci 

 

5. Uměl(a) byste o zdravotně postiženého pečovat? 

Ano                               Ne                           Nevím 

 

6. Co podle vašeho názoru očekávají zdravotně postižení od většinové 

společnosti? – Můžete označit více možností 

Soucit     Větší zájem společnosti o postižené 

Empatii    Větší zapojení společnosti do života postižených 

Pomoc     Nezájem a nevšímání si jejich postižení 

Pocit žít s lidmi a mezi nimi  Jiné…………………………………………. 

 

7. Jaký zastáváte názor pro integraci zdravotně postižených mezi zdravé lidi? 

Ano, jsem pro                             Nevím                 Jsem proti 

 

8. Myslíte si, že zdravotně postiženým se lépe žije ve společnosti  zdravých lidí 

nebo ve společnosti stejně handicapovaných lidí? 

Ve společnosti zdravých             Spíše ve společnosti zdravých lidí              Nevím 

Ve společnosti stejně handicapovaných 



 

 

9. Myslíte si, že integrace zdravotně postižených mezi zdravou společnost je pro 

ně přínosná a přispívá ke zlepšení průvodních příznaků nemoci nebo psychiky 

lidí? 

Ano, integrace je přínosná 

Nemohu posoudit 

Integrace do většinové společnosti jim může přinést spíše problémy 

 

10. Jaký máte názor na integraci zdravotně postižených dětí do klasických 

základních škol? 

Je to dnes již běžná věc 

Souhlasím s tím 

Nemohu posoudit 

Jsem spíše proti 

 

11. Myslíte si, že je v České republice dostatečná péče a zájem o zdravotně 

postižené? 

Ano                           Nevím                             Ne 

 

12. V čem by podle vašeho názoru byla možnost integraci zdravotně postižených 

mezi zdravou populaci zlepšit? 

1) Ponechání postiženým více samostatnosti a možnost žít v jejich přirozeném 

prostředí (s tím související rozvoj sociálních služeb a rozšíření jejich nabídky a 

kapacit) 

2) Dny otevřených dveří v ústavech sociální péče 

3) Pořádání akcí pro zdravotně postižené i zdravé občany (nesnažit se o separaci 

zdravotně postižených od lidí bez postižení) 

4) více integračních programů ze strany státu 

5) větší zájem obcí o zdravotně postižené občany a příprava aktivit pro tyto občany 

6) jiné………………………………………………………………………………… 

 

 

 

13. Jste zastáncem integrace zdravotně postižených či spíše odděleného života 



 

zdravotně postižených od většinové populace? 

Integrace                                  Nevím                Spíše oddělení od společnosti 

 

14. Myslíte si, že je aktuálně klade velký důraz společnosti na přístup zdravotně 

postižených na veřejná místa a veřejně konané akce? 

Ano             Ano,ale mohlo by to být ještě lepší           Nevím                           Ne   

 

15. Máte pocit, že zdravotně postižení žijí s námi nebo vedle nás? 

Žijí s námi                  Nemohu posoudit                Žijí spíše vedle nás 

 

16. Věk 

18-30 let 

31-40 let 

41-50 let 

51-60 let 

61-70 let 

70 let a více 

 

17. Pohlaví 

Muž                           žena 

 

18. Vzdělání 

Základní  

Středoškolské (bez maturity) 

Středoškolské (s maturitou) 

Vyšší odborné 

Vysokoškolské 

 

 


