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Abstrakt 

Tato práce se zabývá mladými lidmi s Downovým syndromem, jejich mentálními 

schopnostmi, možnostmi školního vzdělávání a možnostmi uplatnění na trhu práce. 

Práce se věnuje pojmu Downův syndrom a popisuje, kde se mladiství s Downovým 

syndromem mohou vzdělávat, a kde mají možnost se uplatnit v pracovním životě. 

Příčinám vzniku a fyziologickým zvláštnostem se věnuje první kapitola, která popisuje 

celkový vzhled člověka s tímto mentálním postižením. Dále je pozornost věnována 

úrovni rozumových schopností těchto jedinců, od které se odvíjí možnosti, jaké čin-

nosti mohou tito lidé vykonávat. Práce vyjmenovává jednotlivá školská zařízení 

v Praze, kde se mohou vzdělávat. Následně sleduje, kde mohou získat profesní pří-

pravu, pojednává o podporovaném zaměstnání, chráněném pracovním místě a chrá-

něných pracovních dílnách. Na závěr vyjmenovává sdružení a organizace pomáhající 

lidem s Downovým syndromem. 

Cílem práce bylo zjistit, kde mají tito mladí lidé možnost se uplatnit, jestli si mohou 

sami vybrat obor, ve kterém budou pracovat, jak se jim v práci daří a jaký pro ně má 

jejich zaměstnaní význam. 
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Abstract 

Diese Arbeit beschäftigt sich mit Jugendlichen mit Down Syndrom, ihren mentalen 

Fähigkeiten, Ausbildungsmöglichkeiten und Arbeitsmöglichkeiten.  

Die Arbeit befasst sich mit dem Begriff Down Syndrom und sie beschreibt die Orte, wo 

sich die Jugendlichen mit Down Syndrom ausbilden können und wo sie die Möglichkeit 

haben, sich auf dem Arbeitsmarkt durchzusetzen. 

Die Ursachen und physischen Merkmale beschreibt das erste Kapitel. In diesem Ka-

pitel wird das Aussehen des Menschen mit dieser mentalen Behinderung beschrieben. 

Das nächste Kapitel ist den kognitiven Fähigkeiten gewidmet. Von diesen Fähigkeiten 

ist die mögliche Auswahl der Tätigkeiten, die diese Menschen machen können, ab-

hängig. Die Arbeit zählt die einzelnen Arten von schulischer Bildung, die es in der 

tschechischen Hauptstadt Prag gibt, auf. Nachfolgend beobachtet die Arbeit, wo sich 

die Menschen mit Down Syndrom beruflich vorbereiten können. Danach werden die 

unterstützte Beschäftigung, geschützte Arbeitsplätze und geschützte Werkstätten be-

handelt. Zum Schluss zählt sie die Verbände und Organisationen, die den Menschen 

mit Down Syndrom helfen, auf. 

Das Ziel dieser Arbeit war, herauszufinden, wo sich diese Menschen auf dem Arbeits-

markt durchsetzen können, ob sie das Arbeitsbereich alleine wählen können, wie sie 

sich in der Arbeit fühlen und welche Bedeutung es für sie hat, in die Arbeit zu gehen.  
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1 Úvod 

Pro pochopení tohoto tématu je potřeba zmínit, že mladí lidé s Downovým syndromem 

mohou pracovat, jen k tomu potřebují počáteční větší, či menší podporu. 

Práce se dělí na čtyři rozsáhlé kapitoly. V první kapitole jsou popsány příčiny vzniku 

Downova syndromu a fyziologické zvláštnosti jedinců s tímto mentálním handicapem. 

Druhá kapitola věnuje pozornost úrovni rozumových schopností a kognitivnímu vývoji. 

Se školním vzděláváním těchto mladistvých se zabývá třetí kapitola, která popisuje 

jednotlivá školská zařízení v České republice. Poslední kapitola popisuje činnosti, 

které mohou tito mladí lidé vykonávat a sleduje, kde mají možnost získat profesní pří-

pravu a skrze jaké služby mohou být zaměstnáni a integrováni na trhu práce.  

Ve výzkumné části práce jsou uplatňovány poznatky ze tří rozhovorů s jedinci 

s Downovým syndromem. Tyto poznatky mají sloužit k přiblížení jejich každodenního 

pracovního života. 

Cílem práce je podání podrobnější představy o tom, jaké činnosti mohou lidé s Downo-

vým syndromem vykonávat, že to mohou být činnosti velmi různorodé a poukázat na 

to, že mít mentální postižení automaticky neznamená, že člověk nemůže být zaměst-

naný.  
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2 Downův syndrom a jeho fyzické projevy 

2.1 Vymezení pojmu Downova syndromu 

Downův syndrom je jedním z nejznámějších a nejčastěji popisovaných syndromů, 

který je způsobený změnou počtu chromozomů.1 Jedná se o nejběžnější vrozenou 

chromozomální anomálii. Nejčastěji k ní dochází už při splynutí vajíčka a spermie, kdy 

v prvotní buňce zůstane jeden chromozom navíc. Každá následující buňka tedy po-

kračuje v dělení s touto vadou.2 

 

2.2 Příčiny vzniku Downova syndromu 

Roku 1959 zjistil francouzský profesor Lejeune, že dítě s Downovým syndromem má 

jeden malý chromozom navíc. Všiml si, že místo obvyklých 46 chromozomů v každé 

buňce, má dítě s Downovým syndromem 47 chromozomů v každé buňce. Místo běž-

ných dvou chromozomů č. 21 objevil tři chromozomy č. 21. Později byl tento jev ozna-

čen termínem trizomie 21. chromozomu.3 Dle současných vědeckých výzkumů nemá 

na vznik Downova syndromu vliv ani příslušnost rodiny k určité etnické skupině,4 vliv 

životního prostředí5, ani zdravotní stav matky, její strava v období těhotenství či uží-

vaní návykových látek jako alkohol, nikotin a jiné drogy, které by mohly způsobit jiná 

závažná poškození plodu. Tyto okolnosti tedy vznik Downova syndromu neovlivňují. 

Jistá souvislost byla prokázána pouze u faktoru věku rodičů. Matky starší 35 let a ot-

cové starší 50 let jsou narozením dítěte s Downovým syndromem ohrožení více než 

rodiče z mladší věkové kategorie.  

V současné době neexistuje žádná metoda, která by spolehlivě zabránila vzniku to-

hoto postižení. Existují však metody (screeningové neboli vyhledávácí), které mohou 

vznik Downova syndromu předvídat. V pozitivním případě potvrzení narození dítěte s 

                                            

1 Viz. ČERNÁ, 2015, s. 89 

2 Viz. http://www.downsyndrom.cz/zakladni-informace.html [10.2.2019] 

3 Viz. PUESCHEL, 1997. s. 32 

4 Viz. ŠVARCOVÁ, 2000, s. 120 

5 Viz. PUESCHEL, 1997 s. 32 

http://www.downsyndrom.cz/zakladni-informace.html
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Downovým syndromem se mohou rodiče dohodnout, zda si přejí narození postiže-

ného dítěte, nebo chtějí těhotenství předčasně ukončit.6 

 

2.3 Fyziologické zvláštnosti lidí s Downovým syndromem 

Podobně jako u ostatních dětí je fyziognomie dítěte s Downovým syndromem ovliv-

něna genetickou výbavou. Dítě se se bude svým rodičům podobat stavbou těla, bar-

vou očí a dalšími rysy. Přesto vzhledem k jejich specifické genetické výbavě existuje 

pár společných rysů (předem dané díky ztrojení 21. chromozomu), které je odlišuje od 

jejich rodičů, sourozenců i ostatních lidí.7 

Hlava dítěte s Downovým syndromem je ve srovnání se zdravým dítětem menší, její 

zadní část je plošší, čímž je ovlivněn její kulatý vzhled. Obličej působí poněkud plo-

chým dojmem vzhledem k nedostatečně vyvinutým obličejovým kostem a malému 

nosu.8 

„Dlouho se tradoval předsudek, že děti s Downovým syndromem mají šikmé oči.“  

Ve skutečnosti mají oči normální tvar, pouze oční víčka mají poněkud úzký a šikmý 

tvar. Ve vnitřním koutku oka je u mnoha dětí kožní řasa.9 Uši jsou menší. Ústa jsou 

malá, některé děti je mají stále otevřena a jazyk může vyčnívat mezi rty. Patro v ústech 

je užší, čelisti jsou malé, což může vést k chybnému postavení zubů. Kazivost zubů 

je relativně nízká. Krk bývá širší a mohutnější. Některé děti mají zvětšené srdce vlivem 

vrozené srdeční vady. V takovýchto případech se hruď na straně srdce jeví plnější. 

Přibližně 40 % dětí s Downovým syndromem trpí vrozenými srdečními vadami. 

U některých jedinců menšího vzrůstu se můžou vyskytnout nedostatečně vyvinuté 

plíce. Končetiny mívají zpravidla normální tvar, ruce a chodidla jsou malé a mohutné. 

Mnoho dětí s Downovým syndromem mívá kvůli nedostatečné pevnosti šlach ploché 

nohy.10 

                                            

6 Viz. ŠVARCOVÁ, 2000, s. 121 

7 Viz. ŠVARCOVÁ, 2000, s. 118 

8 Viz. PUESCHEL, 1997 s. 38 

9 Viz. ŠVARCOVÁ, 2000, s. 118 

10 Viz. PUESCHEL, 1997 s. 38-39 
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Obrázek 1 - Downův syndrom 

 

 

Obrázek 2 - Downův syndrom 

 

 

Obrázek 3 - Downův syndrom  
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3 Mentální schopnosti lidí s Downovým syndromem 

3.1 Klasifikace mentální retardace 

V současné době se používá dělení podle 10. revize Mezinárodní klasifikace nemocí, 

zpracované Světovou zdravotnickou organizací (WHO) z roku 1992. Podle této klasi-

fikace se mentální retardace dělí do šesti základních kategorií: 

 

Lehká mentální retardace (F70) 

Středně těžká mentální retardace (F71) 

Těžká mentální retardace (F72) 

Hluboká mentální retardace (F73) 

Jiná mentální retardace (F78) 

Nespecifikovaná mentální retardace (F79) 

 

Lidé s Downovým syndromem mohou spadat do těchto tří kategorií: 

 

Středně těžká mentální retardace, IQ 35-49 (F71) 

Jedinci spadající do této kategorie mají výrazně opožděný rozvoj chápání a užívání 

řeči a jejich schopnosti v této oblasti jsou omezené. Opožděná je také schopnost sta-

rat se sám o sebe a zručnost. Pokroky ve škole jsou také limitované, avšak při kvalifi-

kovaném pedagogickém vedení si někteří žáci se středně těžkou mentální retardací 

osvojí základy čtení, psaní a počítání. Existují speciální vzdělávací programy, které 

mohou pomoci při rozvíjení omezeného potenciálu a získání základních vědomostí a 

dovedností. 

V dospělosti bývají středně retardovaní schopni vykonávat jednoduché manuální 

práce, pokud jsou úkoly podrobně strukturované a za odborného dohledu. Zřídka je 

možný úplně samostatný život v dospělosti. Obvykle bývají plně mobilní a fyzicky ak-

tivní a většina jedinců prokazuje schopnosti k navazování kontaktu, ke komunikaci 

s druhými a mají účast na jednoduchých sociálních aktivitách. 
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V této kategorii bývají značné schopnostní rozdíly. Někteří postižení vynikají spíše 

v senzoricko-motorických dovednostech než v úkolech závislých na verbálních doved-

nostech, jiní jsou zase podstatně neobratní, ale jsou schopni sociální interakce a ko-

munikace. Úroveň řeči je proměnlivá, někteří jedinci jsou schopni jednoduše komuni-

kovat, zatímco jiní se dokážou stěží domluvit o svých základních potřebách. Někteří 

nebudou umět mluvit nikdy, ale mohou rozumět jednoduchým verbálním pokynům a 

používat gestikulace a jiné formy neverbální komunikace. 

 

Těžká mentální retardace, IQ 20-34 (F72) 

Jedinci v této kategorii mají výrazně sníženou úroveň schopností na rozdíl od před-

chozí kategorie. Trpí značnými poruchami motoriky nebo jinými vadami, které proka-

zují poškození či vadný vývoj ústředního nervového systému.  

Možnosti výchovy těchto osob jsou značně limitované. Přesto zkušenosti ukazují, že 

včasná systematická a kvalifikovaná péče v oblasti rehabilitace, výchovy a vzdělání 

může pozitivně ovlivnit rozvoj motoriky, rozumových a komunikačních dovedností, 

soběstačnosti a celkovému zlepšení kvality života těchto jedinců. 

 

Hluboká mentální retardace, IQ je nižší než 20 (F73) 

Postižení v této kategorii mají těžce omezenou schopnost porozumět nebo vyhovět 

požadavkům či instrukcím svého okolí. Většina jedinců je imobilní nebo výrazně po-

hybově omezená. Bývají inkontinentní a v lepším případě jsou schopni jednoduché 

neverbální komunikace. Tyto osoby vyžadují neustálou péči a dohled, protože mají 

hluboce sníženou schopnost pečovat o své základní potřeby. Výchova vzdělávání jsou 

velmi omezené. 

Úroveň IQ nelze přesně změřit, ale odhaduje se, že je nižší než 20. Komunikační do-

vednosti jsou omezené na vyhovění základním požadavkům. Při vhodném dozoru se 

může jedinec také trochu podílet při domácích úkonech a sebeobsluze.11 

 

                                            

11 Viz. ŠVARCOVÁ, 2000, s. 27-29 
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3.2 Úroveň rozumových schopností lidí s Downovým syndromem 

Nebylo by správné domnívat se, že úroveň rozumových schopností lidí s Downo-

vým syndromem je stejná či značně podobná. U všech se vyskytuje mentální retar-

dace, u každého jedince je však individuální a odlišně hluboká. Podle více autorů se 

průměrná hodnota IQ jedinců s Downovým syndromem pohybuje na úrovni středně 

těžké mentální retardace. U malého množství jedinců byl však také naměřen těžký a 

hluboký stupeň mentálního postižení. Některé zahraniční výzkumy zjistily, že u vel-

kého množství dětí s Downovým syndromem úroveň rozumových schopností poněkud 

klesá od raného věku asi do osmi let.  

Uvádí se, že u chlapců tyto hodnoty bývají nižší než u dívek. Zároveň se prokázalo, 

že děti vychovávané v rodinách dosahují průměrně vyššího intelektu, než děti odjak-

živa vychovávané v ústavech. Existují hypotézy o vlivu IQ rodičů na úroveň rozumo-

vých schopností dětí s Downovým syndromem, tyto hypotézy se sice zatím nepotvr-

dily, ani se je ale nepodařilo vyvrátit.12 

 

3.2.1 Vývoj dítěte s Downovým syndromem 

„Dítě s Downovým syndromem se vyvíjí celý život. Od chvíle, kdy se 

narodí a bude na vás veškerými svými potřebami absolutně závislé, 

se bude vyvíjet tělesně, intelektuálně i emocionálně a rok od roku 

bude zdatnější. Vývoj dětí s Downovým syndromem sice probíhá ne-

přetržitě, avšak pomaleji než u ostatních dětí.“ 

„Cílem vývoje dětí s Downovým syndromem je stejně jako u 

normálních dětí dosažení samostatnosti. I u dospělého člověka je 

samostatnost relativní pojem. Všichni jsme na ostatních lidech do 

jisté míry závislí. Vývoj jedinců s Downovým syndromem je nejenom 

pomalejší, než je běžné, je také méně kompletní, a vaše dítě bude v 

dospělosti potřebovat větší oporu než průměrný člověk.“  

                                            

12 Viz. ŠVARCOVÁ, 2000, s. 122 
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 (SELIKOWITZ, 2005, s. 55) 

 

Vývoj je řízen mozkem. Proces učení je u dětí s Downovým syndromem méně efek-

tivní kvůli tomu, že jejich mozky jsou utvářeny poněkud odlišně než mozky zdravých 

dětí. Je známo, že se děti s Downovým syndromem mohou při správném vedení vy-

víjet rychleji, než se dříve domnívalo. Nejsou však schopny „dohonit“ normální děti. 

Měli bychom proto každému postiženému dítěti pomáhat maximálně využít jeho po-

tenciál, neměli bychom se ale pokoušet posouvat ho za hranice jeho možností. Půso-

bení takového stresu mívá za následek to, že si děti s Downovým syndromem vedou 

spíše hůře než lépe. 

Normální děti se učí novým dovednostem středně rychlým tempem. Toto tempo se u 

každého dítěte pochopitelně liší. Například některé děti se postaví a začínají chodit 

v devíti měsících, jiné až do osmnácti měsíců lezou.  

Stejné to mají i děti s Downovým syndromem. Některé se vyvíjí rychleji, jiné pomaleji. 

Tento proces se dá přirovnat k autům jedoucím po silnici. Dítě zdravé jede po silnici 

postupného získávání vědomostí průměrnou rychlostí, zatímco dítě s Downovým syn-

dromem jede po stejné silnici, ale pomaleji. Teprve s přibývajícím věkem získává ur-

čité dovednosti. To znamená, že dojede do určitého stádia vývoje později, než dítě 

v normálním věku a zůstane v něm déle. Vývoj normálních dětí a dětí s Downovým 

syndromem můžeme graficky znázornit pomocí obrázku na následující straně: 
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Obrázek 4 - Postup vývoje 

 

Z obrázku můžeme vyčíst dva důležité aspekty vývoje dětí s Downovým syndromem. 

První z nich je ten, že se linie učení v dospělosti nezastavuje, ale mírně stoupá. Ne-

jedná se totiž o křivku inteligence, nýbrž o křivku dovedností. Zdraví jedinci využívají 

v dospělosti stejnou kapacitu jako v pozdní adolescenci a jsou schopni se učit novým 

dovednostem i přestože stárnou. Tento proces se u lidí s Downovým syndromem ode-

hrává také. Dříve se rodičům tvrdilo, že se v dospělosti přestávají učit. Není to pravda 

za předpokladu, že k tomu mají vhodné podmínky, poté se dokážou učit i novým vě-

cem. Právě v období dospělosti mohou udělat velké pokroky a osvojit si nové doved-

nosti, které jim pomohou vést samostatný život. 

Druhým aspektem je ten, že se vzdálenost křivky mezi ním a zdravým dítětem se 

vzrůstajícím věkem zvyšuje. Je tomu tak i přesto, že se vyvíjí stálým tempem. Proto 

by se nemělo přičítat význam tomu, o kolik měsíců nebo let je dítě s Downovým syn-

dromem v určitém věku zaostalé za normálním dítětem, nýbrž tomu, že si udržuje kon-

stantní rychlost vývoje.13  

                                            

13 Viz. SELIKOWITZ, 2005, s. 55-57 



 

 
Lucía Moyano 16 

4 Možnosti školního vzdělávání lidí s Downovým 

syndromem 

„V současné době již nikdo nepochybuje o tom, že děti s Downovým syndromem mají 

právo na vzdělávání stejně jako jejich nepostižení vrstevníci.“ 

(ŠVARCOVÁ, 2000, s. 124)  

V předškolním věku by děti s Downovým syndromem měly mít možnost chodit do ma-

teřské školy, ať už do běžné, speciální, nebo určené pro děti s různými druhy posti-

žení. Ve věku povinné školní docházky by měly všechny navštěvovat školu. Podle 

stupně mentálního postižení mají možnost vzdělávat se ve zvláštních školách, pomoc-

ných školách nebo mohou navštěvovat běžnou základní školu v místě svého bydliště. 

Po dokončení povinné školní docházky se mohou děti s Downovým syndromem vzdě-

lávat na středních odborných učilištích, odborných učilištích nebo praktických školách. 

Zde následně získají vědomosti a dovednosti potřebné pro své pozdější praktické 

uplatnění. Pro dospělé lidi s Downovým syndromem jsou v rámci celoživotního vzdě-

lávání k dispozici večerní školy, které slouží nejen k prohlubování dosud nabytých vě-

domostí, ale také k navazování zajímavých sociálních kontaktů. 

Otázka pracovního uplatnění již přesahuje kompetence resortu školství, přesto se pe-

dagogové, kteří se podíleli na vzdělávání těchto dětí zajímají o to, aby jejich absolventi 

dobře uplatnili ve společenském a pracovním životě.14 Této problematice se dostane 

dostatečné pozornosti v následující kapitole. 

 

4.1 Školská zařízení pro žáky s Downovým syndromem 

V České republice existuje celá řada těchto zařízení tvořená mateřskou školou speci-

ální, základní školou praktickou, přípravným stupněm základní školy speciální, zá-

kladní školou speciální, praktickou školou a odborným učilištěm.  Avšak žáky s men-

tálním postižením nemusejí nutně přijímat jen tyto školy. V rámci integrace mohou 

žáky přijímat i běžné mateřské, základní a střední školy. Tyto běžné školy mohou pro 

                                            

14 Viz. ŠVARCOVÁ, 2000, s. 125 
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žáky s mentálním postižením otevírat i samostatné třídy. Slouží pro ně i školní družiny, 

školní kluby, internáty a domovy mládeže. Speciálně pedagogická centra (SPC) po-

skytují poradenské služby. Péče o osoby s těžším stupněm mentálního postižení se 

realizuje soustavou institucí služeb sociální péče, především denními a týdenními sta-

cionáři a domovy pro osoby se zdravotním postižením. 

 

Vzdělávání v období povinné školní docházky je pro žáky s Downovým syndromem 

zajišťováno v následujících institucích: 

 

➢ Základní škola 

 

➢ Základní škola praktická 

Praktická škola se od té běžné liší tím, že využívá speciálně pedagogické pro-

středky, především didaktické, diagnostické a terapeuticko-formativní metody. 

Pracuje se speciálními formami a prostředky (např. rehabilitační a učební po-

můcky) a zařazuje do vyučování předměty speciálně pedagogické péče (např. 

ILP – individuální logopedická péče, ZTV – zdravotní tělesná výchova). Zá-

kladní škola praktická je založena na individuálním přístupu ke všem žákům. 

To je umožněno díky sníženému počtu žáků ve třídách a poskytnutí asistenta 

jako pedagoga.15 

 

➢ Základní škola speciální 

Do této školy jsou přijímáni žáci se středně těžkým mentálním postižením a 

těžkým mentálním postižením.16 Tento typ základní školy se od ostatních školy 

odlišuje značně v tom, že v mnohem vyšší míře využívá speciální pedagogické 

prostředky a v tom, že používá silně individuální přístup. Dále se liší strukturou 

a skladbou rámcového učebního plánu – důraz je tu kladen na komunikativní, 

sociálně-personální a pracovní kompetence. Základní škola speciální je určena 

pro ty žáky, jejichž úroveň rozumových schopností není dostatečně vysoká pro 

                                            

15 Viz. VALENTA, MÜLLER, 2013, s. 91-94 

16 Viz. JAŘABÁČ, 2014, s. 39 
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zvládnutí běžné základní školy či základní školy praktické.17 O přijetí do zá-

kladní školy speciální se stará ředitel školy a zákonný zástupce.18 

 

➢ Speciální třídy při základních školách 

Za účelem poskytnutí vzdělání žákům s mentálním postižením v místě jejich místě 

bydliště umožňuje vyhláška MŠMT ČR č. 291/1991 Sb. o základní škole § 5, odst. 1 

řediteli základní školy otevřít speciální třídu či více tříd pro žáky s mentálním postiže-

ním za podmínky, že bude obstarána odborná výuka speciálním pedagogem. 

Této možnosti mohou využívat i ústavy sociální péče, které mohou otevírat třídy po-

mocných škol formou odloučených pracovišť základních škol. Tento prostředek umož-

ňuje lidem situovaných v ústavech sociální péče realizovat jejich zákonné právo na 

vzdělání. 

Bohužel ještě dnes existují v České republice děti ve věku povinné školní docházky, 

které byly „oproštěny“ od povinného vzdělávání a dostává se jim pouze výchovná péče 

svých rodin. Následkem tohoto „oproštění“ bývá často umístění mentálně postiženého 

v ústavu sociální péče. To se stává hlavně v případech, kdy rodiče (nebo jeden z ro-

dičů) nejsou schopni vlastními prostředky zajistit celodenní péči o dítě, kterému z to-

hoto důvodu bylo odepřeno právo na vzdělání. Tato situace se pak musí řešit tím, že 

dítě umístí do zařízení s celoroční péčí. Od kvality ústavů se pak odvíjí vzdělání, které 

bude poskytnuto jejich svěřencům. 

Ve spoustě zemích, kde je rozvinuta péče o handicapované osoby se vzdělávání dětí 

a mládeže s těžkým mentálním postižením považuje za samozřejmost a ve většině 

kulturních zemích bylo zrušeno osvobozování dětí od povinné školní docházky plat-

nými zákony.19 

   

                                            

17 Viz. VALENTA, MÜLLER, 2013, s. 94 

18 Viz. JAŘABÁČ, 2014, s. 39 

19 Viz. ŠVARCOVÁ, 2000, s. 77-78 



 

 
Lucía Moyano 19 

5 Pracovní možnosti lidí s Downovým syndromem 

„Práce je zařazena k základním potřebám jedince a tato potřeba 

musí být saturována, jinak může vést k frustraci. Práce je 

charakteristickým atributem dospělosti a samostatnosti každého 

člověka bez ohledu na to, jestli se jedná o člověka zdravého nebo 

zdravotně postiženého. “20 

 

5.1 Význam práce 

Význam práce s ohledem na člověka s postižením lze vyjádřit tím, že práce poskytuje 

ekonomickou nezávislost a vyšší životní standard, pozitivně ovlivňuje jeho sebeurčení, 

a status „být zaměstnán“ u člověka s postižením pozitivně ovlivňuje postoje společ-

nosti k postiženým i osobní spokojenost jedince.21 

 

5.2 Profesní příprava 

Po ukončení povinné školní docházky na základní škole praktické, základní škole spe-

ciální, (u integrovaných žáků na základní škole) probíhá profesní příprava mladistvých 

s mentálním postižením na praktických školách a odborných učilištích, kde mají mož-

nost získat své budoucí profesní vzdělání. Vzdělávání v rámci profesní přípravy může 

tedy probíhat v následujících institucích:22 

 

➢ Praktická škola 

Praktické školy bývají zpravidla jednoleté až dvouleté. Jsou určeny pro absol-

venty základních škol praktických případně i základních škol, kteří nemohou 

pokračovat ve vzdělávání na odborném učilišti (ukončili školní docházku v niž-

ším než devátém ročníku). Dvouletá byla původně určena jen pro dívky, dnes 

                                            

20 Viz. BARTOŇOVÁ, BAZALOVÁ, PIPEKOVÁ, 2007, s. 87 

21 Viz. ČERNÁ, 2015, s. 196 

22 Viz. VALENTA, MÜLLER, 2013, s. 94 
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je ale možné do ní přijímat i chlapce. Patří sem osvojování si praktických do-

vedností v oblasti ručních prací, přípravě pokrmů a běhu rodiny. Také si rozši-

řují vzdělání ve všeobecně vzdělávacích předmětech. Jednoletá je určena 

úspěšným absolventům základních škol speciálních. Zde se žáci připravují pře-

devším na práci v chráněných pracovištích a na pomocné a úklidové práce 

v zařízeních zdravotnických či sociálních služeb. Odborné předměty opět zahr-

nují rodinnou výchovu, ruční práce a praktická cvičení. 

➢ Odborné učiliště 

Učební obory na odborných učilištích bývají dvou až tříleté. Po úspěšném ab-

solvování daného oboru získává žák výuční list a je plně kvalifikovaný ve svém 

oboru.  

„Pro orientaci některé z učebních oborů nabízených odbornými uči-

lišti: …Kuchařské práce, Prodavačské práce, …, Pekařské práce, 

Malířské, lakýrnické a natěračské práce, Šití oděvů, …“23 

Další vzdělávání dospělých s Downovým syndromem může být realizováno dvěma 

alternativami: 

 

➢ Večerní škola 

Večerní školy mají dvě funkce. Opakují a prohlubují doposud získané vědo-

mosti a dovednosti a navíc vyplňují volný čas těchto jedinců. Navštěvování ve-

černí školy má vzhledem k možnosti kontaktu s ostatními podobně postiženými 

jedinci také pozitivní vliv na jejich socializaci. 

➢ Kurzy k doplnění vzdělání24 

 

 

                                            

23 Viz. VALENTA, MÜLLER, 2013, s. 94 

24 Viz. BARTOŇOVÁ, BAZALOVÁ, PIPEKOVÁ, 2007, s. 121 
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5.3 Činnosti, které mohou vykonávat lidé s Downovým syndromem     

 

„Lidé s postižením jsou často i dnes izolováni a možnost jejich sebe-

realizace a přispění do společnosti prostřednictvím práce je leckdy 

mizivá. V České republice je zhruba na padesát organizací, které 

těmto lidem pomáhají najít práci. Zároveň se pracovníci organizací 

zaměřují i na pomoc personalistům a vedoucím firem. Ti mnohdy ne-

vědí, že existují odborníci na zaměstnávání osob se zdravotním po-

stižením, kteří mohou pomoci s náborem a zařazením člověka s po-

stižením do pracovního procesu i do kolektivu.“ 

 

Organizace Rytmus, která se na začleňování lidí s mentálním postižením na běžný trh 

práce zaměřuje již od roku 1994, na jaře 2017 uskutečnila výzkum mezi uživateli 

v Praze a na Karlovarsku se záměrem zjistit, na jakých pracovních pozicích lidé 

s mentálním postižením pracují.  

Z šetření zjistila, že více jak polovina z celkového počtu 114 pracovních pozic pracuje 

v úklidu. Lidé s postižením nacházejí uplatnění i na pomocných administrativních po-

zicích, ve skladech, v kuchyních a restauracích. Také pracují v zahradnictvích, pekár-

nách, státních institucích jako je ministerstvo, krajský úřad nebo Akademie věd. Zpra-

vidla se jedná o pomocné jednodušší manuální práce. 25 

 

Lidé s Downovým syndromem jsou schopni pracovat na otevřeném trhu práce, pokud 

jim je poskytována dostatečná podpora od svých blízkých či sociálních služeb. Větši-

nou vykonávají jednodušší práce, které nevyžadují vysokou míru kvalifikace (např. 

úklid, práci v rychlém občerstvení, balení či doplňování zboží apod.). Nejčastěji mají 

sjednané kratší úvazky na méně hodin a méně dní v týdnu. 

 

                                            

25 Viz. SOUKUPOVÁ, 2017, s. 25 
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V České republice je fakt, že člověk s Downovým syndromem chodí do běžného za-

městnání, vnímán spíše jako kuriozita či výjimečný úspěch výjimečně schopného je-

dince. Okolí také někdy pochybuje o tom, zda se jedná o skutečně plnohodnotné 

místo, kde zaměstnanec s Downovým syndromem dělá něco užitečného nebo zda jde 

spíše o „dobrou vůli“ zaměstnavatele, ne-li přímo o charitu. Pokud se zaměstnavatel i 

zaměstnanec shodnou na tom, že se bude jednat o běžné místo se vším, co k němu 

patří, pak takové bude.26 

 

5.4 Podporované zaměstnávání 

Podporované zaměstnání je nezbytnou službou pro proniknutí lidí s mentálním posti-

žením do pracovní sféry. Nevyhnutelným předpokladem je podpora ze strany služeb 

včetně vzdělávacích institucí, kterým současní nebo budoucí uchazeči o zaměstnání 

důvěřují.  

Základní principy podporovaného zaměstnání (supported employment) vytvořil ame-

rický psycholog Mark Gold, v západní Evropě se tento model stal více oblíbeným v 80. 

a 90. letec 20. století. 

Podporované zaměstnání je systém služeb určený na podporu lidí s mentálním han-

dicapem na jejich cestě k zaměstnání ve všedním pracovním prostředí.27 Klientům je 

poskytována pomoc při vytváření představy o práci (co by dotyčný chtěl dělat, na jaký 

úvazek by chtěl pracovat), při hledání zaměstnání (jak se práce dělá, co to je inzerát, 

životopis, doprovod na pohovor) a po nástupu do práce (formou asistence poskyto-

vaná přímo na pracovišti).28 Podpora je poskytována i zaměstnavateli. Základní myš-

lenkou je věnování času zaučení a podpoře samotného zaměstnance, ale hlavně 

uvést do souladu zájmy, potřeby, dovednosti a nadání pracovníka s případnými poža-

davky zaměstnavatele.29 

Cílem je získat a zachovat si vyhovující zaměstnání a zvýšit míru soběstačnosti uži-

vatelů tohoto programu. Celou službu zprostředkovává vyškolený pracovní tým, který 

                                            

26 Viz. ŠIKÝŘOVÁ, 2009, s. 13 

27 Viz. ČERNÁ, 2015, s. 198 

28 Viz. ŠIKÝŘOVÁ, 2009, s. 17 

29 Viz. ČERNÁ, 2015, s. 198 
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je připraven kdykoli pomoci zaměstnanci v různých potřebných oblastech. Poskyto-

vání této služby bývá omezena na dobu dvou let, může ale být přizpůsobeno individu-

álním potřebám klienta. Při klasickém ucházení se o zaměstnání se nejdříve jedinec 

vzdělává a získává praxi, kterou pak využije v pracovním životě. Opačný postup na-

stává u podporovaného zaměstnání.  

Získávání patřičných dovedností probíhá až na pracovním místě a zaměstnanec se 

přizpůsobuje požadavkům svého zaměstnavatele.30 

 

5.5 Chráněné pracovní místo a chráněné pracovní dílny 

Chráněné dílny jsou tím, co si většina lidí představí pod pojmem zaměstnávání lidí 

s postižením. Jde o pracoviště, které se specializuje na zaměstnávání těchto jedinců 

s tím, že jim poskytuje specifické podmínky (větší podpora na pracovišti ze strany za-

městnavatele – stálá asistence, úprava pracoviště, úprava pracovní doby, norem 

apod.). Hodí se pro ty, kteří v současné době nechtějí nebo nemohou pracovat na 

otevřeném trhu práce (např. kvůli zdravotnímu stavu). Zaměstnavatel, který chráně-

nou dílnu provozuje, může od státu získat příspěvky (na její zřízení, na mzdy zaměst-

nanců apod.). Chráněná dílna je kromě výše popsaných rysů zaměstnáním jako každé 

jiné – zaměstnanci mají smlouvu, dostávají výplatu, musí splnit své pracovní povin-

nosti a mohou také za běžných podmínek o práci přijít.  

Výhodou je chráněné pracovní místo uzpůsobené potřebám lidí s postižením a pla-

cená práce. Nevýhodou je to, že zaměstnanci zůstávají ve víceméně uzavřené komu-

nitě lidí s postižením, některé dílny mají nejistou situaci vzhledem ke snížení státních 

dotací a někdy je také v těchto dílnách nedostatek volných míst.31 

 

Chráněné pracovní místo je místo, které zaměstnavatel vytvoří pro zaměstnance se 

zdravotním postižením. Na základě dohody s úřadem práce pak může zaměstnavatel 

dostávat příspěvek od státu na mzdu zaměstnance pod podmínkou, že je místo pro-

vozováno minimálně dva roky. 

                                            

30 Viz. BARTOŇOVÁ, BAZALOVÁ, PIPEKOVÁ, 2007, s. 90-91 

31 Viz. ŠIKÝŘOVÁ, 2009, s. 17 
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Výhodou je placená práce v běžném pracovním prostředí. Může se však stát, že v pří-

padě, že zaměstnavatel přestane dostávat příspěvek od státu, nebude moci místo na-

dále zajistit.32 

 

5.6 Sdružení a organizace pomáhající lidem s Downovým syndro-

mem 

Díky právním předpisům je možné, aby bylo o mentálně postižené pečováno skrze 

státní instituce i občanská sdružení a společenské organizace. Právě proto vzniklo 

velké množství různých iniciativ, které rozvíjejí různé alternativní způsoby v péči o 

mentálně postižené. Avšak jednou z nejdelších tradic má v této činnosti Sdružení pro 

pomoc mentálně postiženým ČR (SPMP).  

Už v roce 1969 vzniklo toto sdružení jako dobrovolná organizace rodičů, příbuzných 

a přátel mentálně postižených lidí. Jeho cílem je pomáhat a vést mentálně handica-

pované osoby a poskytovat podporu jejich rodinám a okolí. Dále se stará o podporo-

vání přípravy mentálně postižených na pracovní uplatnění a snaží se vylepšovat školní 

systém pro postižené děti a mládež.33 

 

Občanské sdružení s celostátní působností Společnost rodičů a přátel dětí s Downo-

vým syndromem, z. s. funguje již od roku 1996 a jeho cílem je zlepšení životů jedinců 

s Downovým syndromem a jejich rodin. 

V současné době spojuje přes 260 rodin, které mají člena s Downovým syndromem z 

různých koutů České republiky. Tyto rodiny mají možnost se scházet, rozšiřovat si 

obzory a vyměňovat si zkušenosti ohledně zvládání této životní situace. Sdružení také 

usiluje o spolupráci s odbornou veřejností a snaží se tak zlepšit podmínky pro rozvoj 

těchto dětí od raného dětství až do dospělosti. Přímo s nimi pracuje a snaží se o jejich 

integraci do předškolních a školních zařízení a do společnosti.  

Zároveň prosazuje zásady občanských a lidských práv osob se zdravotním postiže-

ním. Pomáhá obhajovat práva osob s Downovým syndromem a rodičům poskytuje 

                                            

32 Viz. ŠIKÝŘOVÁ, 2009, s. 17 

33 Viz. ŠVARCOVÁ, 2000, s. 151-152 
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poradenství v sociálně právní problematice. Usiluje také o podání nezkresleného ob-

razu širší veřejnosti o problematice Downova syndromu. Také pak spolupracuje s or-

ganizacemi a odbornou veřejností podobné orientace v České republice i v zahra-

ničí.34 

 

Má rodina je také členem tohoto občanského sdružení. V následující kapitole jsou 

popisovány poznatky z rozhovorů se členy s Downovým syndromem této společnosti 

ohledně jejich zaměstnání.  

                                            

34 Viz. http://www.downsyndrom.cz/mise-a-cile.html [16.12.2018]  

http://www.downsyndrom.cz/mise-a-cile.html
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6 Rozhovor 

Rozhovor je metoda založená na přímém dotazování s asymetricky rozdělenými ro-

lemi: Tazatel pokládá otázky, respondent hovoří o svých zkušenostech a o svém po-

hledu na určité téma. Na rozdíl k dotazníku, ve kterém jsou předem určené jak 

otázky, tak odpovědi, dostává v rozhovoru respondent na odpovědi volný prostor, 

dotazující totiž pokládá otevřené otázky. 

Metoda rozhovoru se používá k zjišťování myšlenek daného člověka na určité téma. 

Rozlišujeme různé druhy rozhovoru podle počtu osob. Pokud dotazující pracuje 

pouze s jednou osobou, jedná se o rozhovor individuální. Pokud dotazující pracuje s 

více osobami, jedná se o rozhovory skupinové. 

Rozhovory můžeme rozlišovat podle struktury otázek na standardizovaný (strukturo-

vaný), polostandardizovaný a nestandardizovaný (nestrukturovaný). Standardizo-

vaný rozhovor je vlastně dotazník podávaný ústní formou – otázky mají přesné znění 

a pořadí a odpovědi jsou předem připraveny. Tato forma je poměrně snadná 

ke zpracování, ale míra výsledků je poměrně nízká. Polostandardizovaný rozhovor 

také nabízí alternativní odpovědi, ale tazatel klade doplňující otázky. Během nestan-

dardizovaného rozhovoru si dotazující musí připravit okruh otázek, ale jejich obsah, 

pořadí a formulace není předem daná. Tato kritéria tedy závisí na tazateli, který se 

nemusí držet předem daného schématu.  

Metoda rozhovoru má totožné požadavky k efektivitě jako metoda dotazníku. Jeden 

ze základních požadavků je úkol tazatele formulovat otázky tak, aby ověřovaly hypo-

tézu výzkumu. Nejde tedy o holé sbírání faktů o tom, co si respondent či respondenti 

o určitém jevu myslí. Je dobré začínat rozhovor obecnými otázkami, aby respondent 

získal přehled o dané problematice, postupně se dostávat k podrobnějším otázkám a 

až uprostřed rozhovoru klást otázky hlavní, které jsou  

podstatou výzkumu. Ke konci se pokládají otázky osobní povahy, které vyžadují dů-

věru mezi tazatelem a respondentem.35 36 

                                            

35 Viz. http://147.33.74.135/knihy/uid_isbn-80-7080-573-0/pdf/028.pdf [16.12.2018] 

36Viz.http://www.ahs-vwa.at/pluginfile.php/2982/mod_page/content/134/Leitfadengest%C3%BCt-

zes%20Inetrview_AKT.pdf [16.12.2018] 

http://147.33.74.135/knihy/uid_isbn-80-7080-573-0/pdf/028.pdf
http://www.ahs-vwa.at/pluginfile.php/2982/mod_page/content/134/Leitfadengest%C3%BCtzes%20Inetrview_AKT.pdf
http://www.ahs-vwa.at/pluginfile.php/2982/mod_page/content/134/Leitfadengest%C3%BCtzes%20Inetrview_AKT.pdf
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6.1 Osobní postoj k tématu 

Mým cílem bylo osobně získat informace od lidí s Downovým syndromem ohledně 

jejich zaměstnání. Již dlouhou dobu jsem v kontaktu s osobami s tímto postižením, 

vím, jak s těmito osobami komunikovat a jak se k nim chovat v každodenních situa-

cích. Na základě toho jsem se rozhodla, že mou výzkumnou metodou bude metoda 

rozhovoru. 

 

6.2 Zobrazení výsledků 

Celkem se rozhovorů účastnili tři respondenti s Downovým syndromem ve věku od 20 

do 25 let, z toho dvě dívky (Sandra a Míša) a jeden chlapec (Lukáš). Lukáš pracuje 

na plný úvazek, zbylé dvě dívky dochází na praxi. 

Rozhovor obsahoval 11 otázek, které byly případně dle nastávající situace mírně upra-

veny či doplněny konkrétnějšími otázkami. První část rozhovoru se zabývá seznáme-

ním s prací, zjišťuje, zda je obor vybraný samotným respondentem a ptá se na pomoc 

poskytnutou při hledání daného zaměstnání. Uprostřed rozhovoru jsou kladeny kon-

krétní otázky ohledně pracovní náplně, rozvrhu a spokojenosti se zaměstnáním. Na 

konci rozhovoru jsou shromažďovány informace ohledně kamarádů či kolegů na pra-

covišti a vztahů k nim. 

Na otázku „Kde pracuješ?“ odpověděli následujícími odpověďmi: Praxe ve školce, 

Praxe v pekárně a Zametač na Obecním úřadu.  

Sandra a Míša si samy vybraly obor, ve kterém by chtěly pracovat, vždy jim při hledání 

práce byla poskytnuta pomoc ze strany rodiny. Sandra dělá asistentku v Mateřské 

škole Štíbrova, pomáhá dětem s oblékáním a hygienou, chodí s nimi ven na pro-

cházky a poté je ukládá k odpolednímu spánku. Na otázku, zda má ve školce kama-

rády, odpověděla, že „tam jsou jen ty učitelky“. I přesto si se svými kolegyněmi na 

pracovišti rozumí. Míša dochází na Odborné učiliště Vyšehrad, kde se vyučuje na pe-

kaře. Během rozhovoru umí rozlišit jednotlivé druhy pečiva a popisuje je. Na Vyše-

hradě má mnoho kamarádů, se kterými dobře vychází. 

Lukášovi vybrala práci maminka. Pracuje na Úřadu Městské části Praha – Slivenec 

jako zametač listí. Listí uklízí venku před úřadem celý den. Na pracovišti má jednoho 

kamaráda.  
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Do práce/na praxi docházejí už dva roky. Hojnost navštěvování praxe ve školce je 

každé pondělí, v pekárně každý pracovní den a v normálním zaměstnání také každý 

pracovní den.  Z následující otázky plyne jasně najevo, že respondenti jsou spokojeni 

se svou stávající prací/praxí, že tam chodí rádi a že by své aktuální zaměstnání ne-

měnili. 

7 Závěr 

Z předchozích stránek je jasné, že lidé s Downovým syndromem se značně liší od 

jiných lidí. Mají tělesné zvláštnosti, jinou úroveň mentálních schopností a vzdělávají 

se v odlišných školních institucích. Ale každý člověk, ať už zdravý nebo s postižením 

je jedinečný. Ani zdravý člověk není dokonalý, a proto by se lidem s tímto postižením 

mělo dostat šance na zaměstnání.  

Za předpokladu, že se těmto jedincům dostane té správné podpory, mohou být dove-

deni do značné míry soběstačnosti. Budou moci samostatně vyjadřovat svůj názor, 

rozhodovat se sami za sebe a tím se lépe začlenit do života společnosti.  

Cílem předvědecké práce bylo zjistit, v jakých oborech mohou být lidé s Downovým 

syndromem zaměstnáni, zda si mohou obor sami vybrat a zjistit spokojenost těchto 

jedinců s pracovním uplatněním.  

Z výsledků je patrné, že možnost pracovat naplňuje tyto jedince obdobně jako lidi bez 

handicapu. Do zaměstnání chodí rádi, baví je a mají tam kamarády. Díky tomu, že 

chodí o práce, se cítí být užiteční a důležití pro okolí a společnost.  
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10 Přílohy  

Rozhovor: 

 

Otázky: 

➢ Kde pracuješ? 

➢ Mohl/a sis sám vybrat obor, ve kterém budeš pracovat?  

➢ Kdo ti pomohl najít tuhle práci? 

➢ Jak dlouho chodíš do této práce? 

➢ Co tam děláš? 

➢ Jak často tam chodíš? 

➢ Líbí se ti tvoje práce? Chodíš tam rád? Jsi spokojený/á? 

➢ Co tě nejvíc baví na tvé práci? 

➢ Chtěl/a bys někdy pracovat někde jinde, než v (jméno práce)? 

➢ Máš v práci kamarády? 

➢ Rozumíš si s tvými kamarády v práci? 

 

Sandra: 

o Sandro řekni mi, kam chodíš na praxi? 

• Do školky. 

o A kam? 

• Je to Štíbrova. 

o V Praze? 

• Jo, v Praze. 

o A co tam děláš? 

• Já tam pomáhám s těma malejma dětma, a já tam s nima chodím jako, jdu 

s nima na záchod umýt si ruce, udělat svačinu, jdu si s nima hrát, potom když 

jdeme ven, tak je obleču a potom po obědě zase umýt si ruce s nima, potom 

je položím do postýlky a pak jdou spát. 

o A kolik jim je? Přibližně? 

• Přibližně 4 nebo 5 nebo 6. 

o Takže to je normální školka? 

• Jo, normální školka. 

o Dobře. A mohla sis sama vybrat obor nebo druh práce, ve které budeš praco-

vat? 



 

 
Lucía Moyano 33 

• Možná buď v téhle školce anebo možná prádelna. 

o Prádelna jo? Takže tuhle školku sis vybrala sama, nebo ti to pomohl někdo 

vybrat? 

• No, mi to právě pomohla jako Jarka to najít. 

o Dobře, ale sama jsi věděla, že chceš pracovat ve školce, nebo v prádelně? 

• Jo. 

o Dobře. Jak dlouho chodíš na tuhle praxi? 

• Když jsem byla ještě ve škole, tak jsem nemohla. Ale když mám tu praxi ve 

školce, tak chodím vždycky pondělky. 

o Jo, ale já se ptám na to, jestli tam chodíš už dva roky, nebo rok? 

• Dva roky. 

o A teď je ti kolik? 

• 25. 

o Takže tam chodíš od svých 23 let? 

• Jo. 

o Dobře. A jak často tam chodíš? Říkala jsi každý pondělí? 

• Ty pondělky. 

o A jak dlouho tam jseš? Celej den nebo jen pár hodin? 

• No, jsem tam do jedný. 

o Od osmi do jedný? 

• Jo. 

o Líbí se ti to? Chodíš tam ráda? Jsi spokojená? 

• Ano. 

o Hodně? 

• Jo. 

o Tak jo. Co tě nejvíc baví na té praxi? 

• Nejvíc mě baví, že s těma dětma se můžu, jako, mě baví jim jako pomáhat, 

aby se mohly naučit samy až půjdou do školy, aby mohly to dělat. 

o Super. Chtěla bys někdy pracovat jinde, než tady v téhle školce? 

• Jako možná jo, možná ne. 

o Takže třeba v jiné školce bys chtěla pracovat? Nebo úplně jinej obor? Mluvila 

jsi o prádelně, nebo ti tohle vyhovuje? 

• To mi vyhovuje. 

o Dobře, takže bys neměnila? 

• Ne. 

o Máš na praxi nějaký kamarády, který tam s tebou pracujou? 

• Jsou tam se mnou jenom ty učitelky. 

o To jsou tvoje kamarádky? 

• To nejsou. 

o Nejsou? Nebavíš se s nima? 

• Ale jo, bavim se, ale musim říct, že to jsou kolegyně. 

o Takže spolu nechodíte na kafe? (smích) 

• Ne, ale rozumim si s nima. 
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o Dobře, tak já ti děkuju. 

• Já tobě taky. (usmívá se) 

 

Míša: 

o Míšo, kam chodíš na praxi? 

• Na Vyšehrad. 

o Kam přesně? 

• To je Vratislavova 6. 

o Chodíš přímo do tý pekárny? 

• Jo. 

o A co tam děláš? 

• Pečeme tam vánočky, cukroví… 

o Takže se učíš na pekaře? 

• Jo. 

o A co tam všechno děláš? 

• Děláme tam rohlíky, pak je jemný pečivo. 

o Jemný pečivo? 

• Jo, pak speciální pečivo a chleba. 

o Mohla sis Míšo vybrat sama ten obor, nebo ten druh práce, ve kterým budeš 

pracovat? Nebo ti to pomohl někdo najít? 

• Někdy mamka, pro zábavu. 

o A věděla jsi sama, že chceš pracovat tady v té pekárně? 

• Nevěděla. Jen pro tu zábavu. 

o Takže mamka přišla a řekla ti, že bys mohla pracovat v pekárně? Nebo jak to 

bylo? 

• To napadlo mě. 

o Takže jste to hledaly spolu s mamkou? 

• Ne. 

o Ne? Jak to bylo? 

• Jen tak. (smích) 

o Jak jen tak? To přece nejde. (smích) 

• Jen pro tu zábavu. 

o Takže mamka se šla zeptat do té pekárny, jestli by mohli Míšu zaučit? Nebo 

kdo ti s tím ještě pomáhal? 

• No, ředitel mi pomáhal. 

o Jakej ředitel? 

• To je ze školy. 

o Kam chodíš do školy? 

• Na ten Vyšehrad. 

o To je nějaká speciální škola? 

• Střední odborné učiliště. 

o Takže ředitel odborného učiliště ti pomohl najít tuhle praxi. 
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• Jo. 

o Takže jsi sama věděla, že chceš pracovat v pekárně, a ředitel ti pomohl to na-

jít. 

• Jo. 

o A jak dlouho tam chodíš? 2 roky, 1 rok, pár měsíců? 

• Já jsem byla dva roky na tý pokojský. 

o Ty jsi byla dva roky na pokojský? 

• A pak dva roky na pekaře. 

o A tu pokojskou jsi chtěla dělat sama? 

• Jo. 

o A proč už tam nechodíš? 

• To je vše, co já vím. 

o Tebe to už nebavilo ta pokojská? 

• Skončilo to. Teď dělám pekaře. 

o A to tě baví víc? 

• Jo. 

o Zopakuješ mi co tam děláš? 

• Já fakt nevím jak to mám vysvětlit. 

o To nevadí, říkala jsi rohlíky? 

• To je běžný pečivo.  

o A speciální pečivo je co? Nějaký zákusky? 

• Jo jo. 

o Co tam ještě bylo? Chleba? 

• Chleba a jemné pečivo. 

o To je co? 

• To jsou koláče. 

o Jaký tam máte koláče? 

• No máme tvarohový, makový, povidla a mák. A tvaroh. 

o Jak často tam chodíš? Každý den? 

• No, od pondělí do pátku máme školu. Takže pondělí do pátku praxe. 

o Takže tam chodíš každej den? 

• Jo. 

o Kolik hodin tam tak strávíš? 

• Od sedmi do 1:15. 

o Líbí se ti tvoje praxe? Chodíš tam ráda? Jseš spokojená? 

• Jde to. 

o Neměnila bys? 

• Neměnila bych. 

o Co tě nejvíc baví na té praxi? 

• Mě baví všechno. 

o A nějaká konkrétní věc? 

• Vánočky. 

o Ty vánočky se řadí do jakého pečiva? 
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• Do jemnýho. 

o Chtěla bys pracovat někde jinde, než v téhle pekárně? 

• Mamka mi nabízela Globus pekárnu. 

o A tahle pekárna je kde? 

• Na Čerňáku. 

o Chtěla bys pracovat dál v pekárně, nebo dělat tu pokojskou? 

• Už nevím. 

o Takže s pekařem jseš spokojená. 

• Jo. 

o Máš na praxi nějaký kamarády? 

• Některý mám. 

o Je jich tam hodně? 

• To neodhadnu číslo. 

o Třeba 3 nebo 5? 

• Deset. 

o Rozumíš si s nima? 

• Jo, máme tam dva ukrajince. 

o S nima si rozumíš? 

• Moc ne. 

o Jak se jmenujou? 

• Bohdan. A ten druhý Saša. 

o Jak dlouho tam ještě budeš chodit? 

• Až ten jeden rok skončí, pak je ještě druhej rok. 

o Takže teď tam chodíš dva roky a zbývá ti jeden rok? 

• Jo. 

o Pak už budeš pracovat v pekárně? 

• Jo. 

o Děkuju ti za rozhovor Míšo. 

• Taky. 

 

 

 

Lukáš: 

o Tak Luky řekni mi, kam chodís do práce? 

• Ehm, chodim na Slivenec, na úřad, dělám listí, uklidit listí. 

o Na Slivenec chodíš? 

• Jo. 

o Na úřad? 

• Ano. 

o A co je to za úřad? 

• Ehm, (pauza), to je, moc nevim. 

o Obecní úřad? 
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• Asi jo. 

o Něco takovýho? Dobře. A co tam děláš? 

• Uklidit listí, 

o Zametáš listí? 

• Ano. 

o Venku? 

• Jo. 

o A vevnitř taky zametáš? 

• Ne, venku. Celý den. 

o A mohl sis to vybrat sám ten obor, nebo ten druh práce ve kterym budeš pra-

covat? Vybral sis to sám? 

• Ne, mamka. 

o Takže kdo ti pomohl najít tuhle práci, mamka? A ještě někdo? 

• Ne, nikdo. 

o Jenom mamka? 

• Jo. 

o A jak ti to mamka našla? Ona se šla zeptat na ten úřad? 

• Ano, jo. 

o Nebo to bylo přes nějakou organizaci, třeba Rytmus? 

• Ne. 

o A jak dlouho chodíš do týhle práce? 

• Asi, dva, dva roky asi. 

o Takhle dlouho už? 

• Jo. 

o A jak často tam chodíš? Chodíš tam každej den? 

• Neděli a sobotu ne. Pondělí až pátek. 

o Neděli a sobotu ne? 

• Ne, to jsem doma. 

o A líbí se ti tvoje práce? 

• Jo, baví. 

o Chodíš tam rád? Jseš spokojenej? 

• Mám. 

o Dobře. A chtěl bys pracovat někde jinde než tady na tom úřadě? 

• Já nevim, asi, asi jo. 

o A pracoval jsi dřív někde jinde? 

• Ne. Jo. V jídelně. 

o A co jsi dělal v jídelně? 

• Umýt nádobí. 

o Umejval jsi nádobí, … a tohle tě baví víc? Nebo tě bavila víc ta jídelna? 

• Ne, nevadí. 

o Co ti nevadí? 

• Oba. 

o Obojí máš rád? 
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• Jo. 

o Máš v tý práci nějaký kamarády? 

• Jeden. 

o Jednoho? A když tam zametáš, zametá vás víc, nebo jenom ty a tvůj kama-

rád? Kolik vás tam je? 

• Tři. 

o Tři vždycky zametáte? 

• Jo. Já a dva kluci. 

o Jak dlouho tam jseš? Od osmi nebo od kolika? 

• Ehm, v osm to začíná, končí to ve dvanáct. 

o Dobře. A chodíš někam do školy Luky? 

• Ne, už ne. 

o Takže jsi říkal, že si s těma kamarádama rozumíš? 

• Jo. 

o Chodíte někam spolu třeba po práci? 

• Ne. 

o A ty kluci choděj někde do školy nebo taky jen pracujou? 

• Ne, pracovat. 

o Tak jo, tak já ti děkuju za rozhovor Luky. 

• Prosím. (usmívá se) 
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