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Anotace
Co to jsou standardy diverzitní komunikace? (dále jen SDK) 

Standardy diverzitní komunikace jsou základní znalosti a dovednosti, jak s osobami se zdravotním 
postižením komunikovat, jak jim pomáhat, jak připravit optimální podmínky k  tomu, aby mohly 
vykonávat plnohodnotnou práci, plně se začlenit do  pracovního kolektivu a  stát se tak pro 
zaměstnavatele platnými a prospěšnými zaměstnanci.  

Kdy, jak a proč by se měly SDK používat?

Vytvořit standardy diverzitní komunikace bylo nezbytné, protože zaměstnavatelé neměli dosud k dispozici žádnou 
praktickou pomůcku, která by jim pomohla orientovat se v tom, jak a podle jakých kritérií by měli vytipovávat 
pracovní místa vhodná pro osoby s konkrétním zdravotním postižením, jak upravovat pracovní náplň, pracovní 
místo, pracovní dobu a jak správně komunikovat s osobami se zdravotním postižením.

Je potřebné, aby se SDK byli seznámeni především bezprostřední nadřízení a spolupracovníci konkrétní osoby se 
zdravotním postižením.

SDK jsou rozděleny na  Kapitolu 1. Diverzitní komunikace na  pracovišti, která uvádí uživatele do  problematiky 
formou modelové situace „Místo úvodu“ a dále popisuje 5 základních kroků, které jsou spojené se zaměstnáváním 
OZP ve firmě na volném trhu práce.

Kapitola 2. přináší základní teoretické minimum o třech druzích zdravotního postižení (sluchové, zrakové a tělesné 
postižení) vč. obecných zásad diverzitní komunikace a správné pomoci.
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Kapitola 1. 
Diverzitní komunikace na pracovišti – podmínky, souvislosti, praxe

1.1  MÍSTO ÚVODU

Představte si následující situaci:

V  zasedací místnosti středně velké firmy se koná porada vedení. Hlavní slovo má – 

pochopitelně – pan ředitel.

„Takže vážení, na  závěr mám tady pro vás jedno překvapení. Jak jistě víte, média 

si v  poslední době oblíbila téma společenská odpovědnost firem. A  s  ní související 

zaměstnávání zdravotně postižených. A  jak asi taky víte, existují různé ceny, které 

dostávají firmy, které tyhle lidi zaměstnají. Taková reklama by se nám moc hodila 

a byla by navíc zadarmo …. Tím spíš, že se nám teď zakázky zrovna nehrnou.“ Ředitel 

se krátce odmlčel, zhluboka se nadechnul a s nonšalantním úsměvem dokončil svůj 

monolog. „Asi se divíte, že s tím přicházím já, když jsem se dřív o tom odmítal bavit. 

Ale časy se mění a snad bychom na to mohli získat i nějakou dotaci. Tak co vy na to?“

Vedoucí personálního odboru Karel Šataník sedící na opačném konci stolu, poposedl 

na své židli, a aniž by čekal na jakýkoliv další podnět, pomalu, ale důrazně pronesl.

„To není tak jednoduché“.

„A co je na tom složitého?“ opáčil ředitel.
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„Tak především, koho bychom měli přijmout? Vozíčkáře, slepého nebo hluchého? 

Podle jeho handicapu bude asi nutné upravit něco na pracovišti. A k tomu jsou určitě 

předpisy a normy, které neznáme. A co bude u nás ten postižený dělat? Na jaké pozici? 

Za jaký plat? A co lidi? Jak se na to budou dívat? A je otázka, jestli ho přijmou mezi 

sebe.“ Pokračoval stále stejně důrazně Šataník.

„Tohle všechno já nevím. To musíš zjistit ty.“ S potutelným úsměvem reagoval ředitel. 

„To jsou úkoly pro tebe. Za  sebe říkám, že to není špatný nápad. Pracovat může 

v  zásadě kdekoliv, pokud to nebude v  rozporu s  bezpečností práce, pomůžeme si 

v oblasti snížení sankcí za neplnění povinného podílu zaměstnaných OZP a ještě je tu 

možnost zkusit se přihlásit do soutěže o některou cenu. A zaměstnávat třeba slepého, 

to bude vypadat v soutěži dobře.“

„Šéfe, to je ale spousta práce s nejistým výsledkem.“ Nedal se odbýt Šataník.

„Tak se snaž, aby byl výsledek jistý. Jinak taky můžeme mít časem slepého 

personalistu….“ Ukončil debatu ředitel.

Myslíte si, že toto je dobrý začátek aplikace diverzitních podmínek na pracovišti? Asi nikoliv. Základní chyby jste 
určitě odhalili sami. Pokud byste si chtěli svůj postřeh ověřit, podívejte se na elektronickou verzi této kapitoly 
na přiloženém DVD. Tam najdete úplný výčet chyb a další podrobnosti.1

Jak tedy správně začít? Třeba pohledem z druhé strany. Zkuste se vžít do situace člověka se zdravotním postižením 
toho typu, které vám připadá pro obsazení místa ve vaší firmě vhodné. Jaké ho mohou hned na začátku postihnout 
problémy? Úzké parkovací místo, které neumožní vozíčkáři vystoupit z auta a přesednout na vozík. Samozavírací 
dveře, které se zavírají příliš rychle. Příliš vysoko umístěná tlačítka výtahu. U nevidomého například nová překážka, 
o které ho nikdo neinformoval a další. Ale ve většině případů je největším problémem reakce okolí. Neznalost 
budoucích spolupracovníků, jak s osobou s daným postižením jednat. Jak jí pomoci. Ostych, nechuť měnit své 
zažité zvyklosti. Tyto bariery nelze zbořit během několika minut nebo dnů. Je nutno předem udělat vše pro to, 
aby vůbec nevznikly.

Diverzita na pracovišti není pouze přímá komunikace tváří v tvář. Má mnoho dalších podob. Na komunikaci 
a spolupráci s OZP je nutno se ve firmě připravit dříve než zaměstnance z řad OZP přijmeme.

1  viz modelová situace MS 0
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1.2  PRVNÍ KROK – ROZHODNUTÍ ZAMĚSTNAT OZP
Vraťme se do zasedací místnosti naší středně velké firmy.

Po měsíci se koná opět porada celého vedení. Vedoucí manažer otevírá poslední bod 

jednání.

„Dámy a pánové, ještě si probereme personální otázky a pro dnešek končíme. Tak co 

tam máte?“ 

Personalista Šataník, který na  minulé poradě dostal úkol připravit vše pro přijetí 

nového zaměstnance se zdravotním postižením, si bere slovo.

„Prověřili jsme možnosti zaměstnat u nás OZP a hledáme někoho na poloviční úvazek 

do účtárny. Nejlepší by bylo, kdyby to byl někdo na vozíku. Každoročně těžce sháníme 

nějaké smysluplné náhradní plnění. Tím by se nám ulevilo.“ 

„Správný záměr“, pochválil vedoucí, „akorát je otázkou, zda tak náročnou agendu, 

jaká je v účtárně, člověk s postižením zvládne.“ 

„Budeme hledat někoho s  patřičným vzděláním a  pokud možno i  s  praxí.“ Doplnil 

informaci Šataník.

„Já si myslím, že to je dobrý nápad. Ušetříme na  odvodech za  neplnění povinného 

podílu. O cenách za CSR jsme už mluvili. Ale hlavně, vozíčkáři můžeme dát nižší plat. 

Stejně má invalidní důchod a může být rád, že získá práci. Ty ušetřené peníze přidáte 

Tůmové, které zvýšení platu slibujeme už půl roku.“

Do dialogu vedoucího manažera a personalisty se vložila hlavní ekonomka Šímová, 

která vždy všechno ví.
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 „A nebudou problémy s bariérami? Dostane se vůbec do té účtárny?“

„Tam by neměl být problém,“ odpověděl Šataník a  aby demonstroval, jak dobře vše 

připravil, dodal „u vchodu nemáme žádné schody a do 3. patra, kde je účtárna, jezdí 

výtah.“ 

„A co záchod?“ nedala se Šímová. „Tam je podle mě dost vysoký práh?“

„Prosím vás, nedělejte z toho vědu,“ vzal si slovo opět vedoucí, „práh údržbář odstraní 

a  je to. No, a  když se ukáže nějaký neřešitelný problém s  bezbariérovostí, tak toho 

vozíčkáře přece můžeme ve zkušební době propustit…“

Probíhala tato porada vedení správně? Určitě ne. Definujme základní nedostatky:

a) Nedůvěra ve schopnosti osob se zdravotním postižením. To, že někdo špatně vidí nebo slyší, nebo má 
pohybové problémy, neznamená automaticky, že je méně inteligentní, méně pracovitý, méně schopný 
plnit své pracovní úkoly.

b) Nepochopení, že invalidní důchod pouze částečně kompenzuje problémy, které zdravotní postižení 
člověku přináší. Není ničím „navíc“. Dát OZP nižší plat jenom proto, že má invalidní důchod, popírá 
v samém principu zásady rovných příležitostí a diverzity.

c) Řešení bezbariérovosti „od stolu“ nemůže postihnout všechny nuance skutečné „bezbariérovosti“. Prosté 
odstranění prahu na WC může přinést vozíčkáři jiné komplikace (např. nestejná výška podlah na chodbě 
a na WC, rýha, která zůstane po prahu…)2

d) Přijetí OZP pouze „na  zkoušku“ je velmi nezodpovědný přístup. Pokud bude ve  zkušební době OZP 
propuštěna bez vlastního zavinění jenom proto, že nemůže překonat určité bariéry, bude to pro její 
psychiku velká rána.

SHRNUTÍ:
Zdravotní postižení neznamená neschopnost.

Skutečně diverzitní prostředí na pracovišti nelze vytvořit bez podpory managementu na všech stupních 
řízení. Základy diverzitní komunikace je nutno tedy položit už v tomto prvním kroku.

2 Více o problematice odstraňování barier najdete v publikaci „Manuál pro zaměstnávání OZP na volném trhu práce – kapitola 3.2 
Informační minimum pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením“, která je jedním z výstupů tohoto projektu.

strana 6

Kapitola 1. D
iverzitní kom

unikace na pracovišti – podm
ínky, souvislosti, praxe



1.3  DRUHÝ KROK – VÝBĚR VHODNÉHO PRACOVNÍKA Z ŘAD OZP

1.3.1 Příprava na přijímací pohovor s OZP

Podívejme se opět do „naší“ firmy. 

Problém zaměstnání nového pracovníka se zdravotním postižením už systémem 

padajícího kamene dopadl na personální oddělení. Jeho vedoucí Karel Šataník z toho 

není nijak nadšený a radí se se svým kolegou Brožem.

„Tak si představ, že na  ty inzeráty se nám přihlásili mimo jiné i  tři uchazeči se 

zdravotním postižením.“ Vytáhne z  hromady dokumentů na  svém stole šanon 

s přihláškami zájemců o nové pracovní místo a podá ho Brožovi. „ Jeden je neslyšící, 

druhý nevidomý a třetí na vozíku.“

Brož začne listovat CV a motivačními dopisy: „Nejjednodušší to asi bude s tím hluchým. 

Ne? S ním si můžeš dopisovat. Nemusíš řešit žádné bariéry.“

Šataník zhluboka vzdychne: „No jo. Ale když se podíváš na  jeho materiály, tak CV 

je sice O.K., ale motivační dopis, to je hrůza. Jak kdyby to psal negramotný. Otřesný 

slovosled a plno chyb.“ 

„Asi mu to CV napsal někdo jiný,“ tónem hodným detektiva, který právě rozluštil složitý 

případ, zareaguje Brož. Vzápětí ale znejistí. „Ale někde jsem slyšel, že ti neslyšící mívají 

problémy s pravopisem. Přitom to prý nesouvisí s jejich inteligencí.“

Šataník opět zhluboka vzdychne: „Poslouchej. Může být inteligentní jak Einstein. Ale 

když se s ním nedomluvíš, tak ti to je k ničemu. A s tím nevidomým, to si také neumím 

představit. Vždyť bude muset pracovat s počítačem. Vyřizovat e-maily. To mu je bude 

někdo předčítat?“
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„Na to on má asi nějaký program v počítači,“ získá opět jistotu Brož, „jinak by se na to 

místo snad ani nehlásil.“ 

Šataníkovy pochybnosti však nerozptýlil: „A jak se tu bude pohybovat? To abychom 

všechny cedulky na kancelářích popsali Braillovým písmem.“ 

Oba se odmlčeli. Po chvíli přeruší ticho Brož: „Ale na pohovor je musíš pozvat všechny 

tři. Splnili všechna kritéria.“

„Vím. Pozvat je musím,“ beznadějně rozhodí rukama Šataník, „ale jak s  nimi budu 

komunikovat, to nevím.“

Co bylo na tomto rozhovoru personalistů špatně?

Úplně všechno. Pracovníci, kteří mají na starosti nábor nových zaměstnanců, by měli jako součást své kvalifikace 
absolvovat kurz správné komunikace s osobami se zdravotním postižením. Kdyby tomu tak bylo, předcházející 
rozhovor by takto nikdy neprobíhal. Pokud jim zaměstnavatel absolvování takového kurzu neumožnil a přece 
jsou postaveni před problém, jak se připravit na přijímací pohovor nebo jiné pracovní setkání s OZP, mohou se 
alespoň ve stručnosti seznámit s hlavními zásadami komunikace s osobami se sluchovým, tělesným (pohybovým) 
a zrakovým postižením v Kapitole 2. tohoto materiálu. 

1.3.2  Příjímací pohovor
Pokud tyto zásady nebudou ovládat a respektovat, může přijímací pohovor s uchazečem o zaměstnání z řad OZP 
vypadat třeba takto:

V kanceláři sekretářky personálního oddělení zvoní telefon.

Sekretářka ho zvedne. „Personální oddělení, prosím…… cože? … kladiva? .. jaká 

kladiva? … jo pan Kladiva….a je na vozíku. Já vím. To je jeden ze zájemců o to nové 

místo. Tak ho sem pošlete…. Nedostane se k výtahu?... Jak to?.. Jo tam jsou vlastně 
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schody. Na ně šéf zapomněl. Tak ať počká na vrátnici. Někdo od nás tam přijde. Jo? 

Díky.“

Sekretářka vstane, zaklepe na dveře vedoucího, počká, až se ozve pokyn „dále“, a pak 

do pootevřených dveří, aniž by vstoupila dovnitř, oznámí novinu: „Pane vedoucí, je tu 

pan Kladiva. To je ten uchazeč na vozíku.“

„No a co?“ ozve se z kanceláře vedoucího, „Snad může počkat, jako všichni ostatní.“

„To jo,“ pokračuje v „dobrých“ zprávách sekretářka, „ale on se nedostane sem nahoru.“

„To neumí jezdit výtahem?“ už docela otráveně se pokouší vedoucí uzavřít tuto 

konverzaci.

„On se nedostane k  tomu výtahu,“ vychutnává si s  potutelným úsměvem pointu 

sekretářka, „tam jsou totiž tři schody.“

„A sakra,“ ozve se z kanceláře, „na ty nové schody jsme zapomněli.“ 

V tom do hovoru vstoupí zástupce vedoucího personálního oddělení, který je právě 

u svého šéfa na pracovní poradě: „Tak s ním uděláme přijímací pohovor dole v hale 

u vrátnice. A pokud ho přijmeme, tak ty schody nějak vyřešíme. Budeme mít na to čas 

do konce měsíce.“

„To je dobrý nápad,“ kvituje návrh svého kolegy vedoucí. „Zavolejte na vrátnici, že tam 

za chvíli s kolegou přijdeme, ať pan Kladiva v klidu vyčká.“

Ve vstupní hale firmy je rušno. Spěchající lidé přicházejí, jiní odcházejí. Automatické 

vchodové dveře se nepřetržitě otevírají a zavírají a do haly jimi profukuje nepříjemný 

studený vítr. Pár lidí postává u okénka recepce a čeká, až si je někdo ze zaměstnanců 

přijde vyzvednout. Muž na vozíčku je pro ně vděčným objektem pozorování. Situace, 

která pro něho určitě není nijak komfortní. Asi po patnácti minutách se na schodech 

od výtahu objeví dva pánové v obleku. Míří k vozíčkáři. Ještě dříve než k němu dojdou, 

jeden z mužů familiárně spustí: „ Dobrý den. Vy jste určitě pan Kladiva, že?“

Muž na vozíku poněkud překvapeně odpoví: „Ano, jsem“.

Pán v  obleku zatím k  němu dojde, podá mu ruku a  představí se. „Já jsem vedoucí 

personálního oddělení Šataník. A toto je můj zástupce Brož.“ Ukáže rukou na druhého 

muže v obleku a ihned pokračuje. „Pozvali jsme si vás sice na přijímací pohovor, ale 

nemáme ještě úplně vyřešený bezbariérový přístup, protože nikdo na  vozíku u  nás 

nepracuje. Ale nebojte se. Pokud bychom vás přijali, všechno operativně vyřešíme. 

Dnes ale musíme trochu zaimprovizovat a ten přijímací pohovor uděláme tady.“

Pan Kladiva se nevěřícně rozhlédne kolem: „Tady?“

Personalista Šataník mu skočí do řeči: „No není to tady žádné komorní prostředí, ale 

budeme se snažit, aby ten pohovor proběhl rychle. A aspoň si přímo v akci prověříme, 

jak umíte reagovat na  nestandardní situace.“ Šataník udělá krátkou významovou 

pauzu a pak se usměje. „To je samozřejmě malý fórek… Tak se do toho pustíme.“

Obrátí se k Brožovi: „Vy si pane kolego, dělejte poznámky, ať můžeme všechny údaje 

vložit do databáze tohoto přijímacího řízení k ostatním uchazečům“.
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Máte pocit, že „naši“ personalisté nepříjemnou situaci elegantně zvládli? Pak vám vřele doporučujeme pozorně 
prostudovat tento vzdělávací materiál, ale raději absolvovat nějaké školení o správné komunikaci s OZP. Jednání 
personalistů v popsané situaci bylo totiž nejen neetické, ale i protizákonné.

OZP musí mít pro vstupní pohovor naprosto identické podmínky jako ostatní uchazeči. Pohovor musí 
probíhat v prostředí, kde se může soustředit a kde má základní komfort.

Modelové situace simulující správně i  nesprávně vedené přijímací pohovory s  uchazeči s  různými druhy 
zdravotního postižení najdete v elektronické verzi (DVD) tohoto materiálu.3

Na tomto místě uvedeme pouze několik častých chyb, kterých se personalisté nebo jiní pracovníci managementu 
při prvním kontaktu s uchazeči o zaměstnání dopouštějí:

¨¨ OZP je pozvána na pohovor v jinou dobu než ostatní uchazeči nebo bez jakéhokoliv relevantního důvodu 
je k pohovoru pozvána jako první nebo poslední ze všech uchazečů.

¨¨ Pohovor s OZP je veden v jiném prostředí než s ostatními uchazeči (např. z důvodu bariéry bránící vozíčkáři 
v přístupu do místnosti, kde jsou přijímací pohovory vedeny)4.

¨¨ Přijde-li OZP s  průvodcem nebo tlumočníkem znakového jazyka, komunikuje personalista s  tímto 
průvodcem – o  OZP se baví ve  třetí osobě (např.:„….zeptejte se pana Novotného, zda ovládá nějaký 
grafický program….“)

¨¨ U  pohovoru s  osobou se sluchovým, resp. zrakovým postižením není zajištěno vhodné osvětlení 
umožňující neslyšícímu odezírání a např. slabozrakému alespoň částečný vizuální vjem.

¨¨ Personalista si na uchazeče z řad OZP nevyhradí dostatek času (obecně je nutno na takový pohovor počítat 
s určitou časovou rezervou), z čehož vyplývá stres, který může u OZP velmi výrazně ovlivnit komunikační 
schopnosti a zkreslit výsledky pohovoru.

¨¨ Pohovor je veden v negativní atmosféře hledání problémů potenciálně vyplývajících z postižení uchazeče 
namísto objektivního zjištění jeho odborných kompetencí a  vstřícného hledání možností, jak tyto 
kompetence využít.

Toto vše lze charakterizovat jako diskriminaci.

1.4  TŘETÍ KROK – OZNÁMENÍ NIŽŠÍMU MANAGEMENTU,  
 ŽE MEZI NĚ PŘIJDE OZP

Proces zaměstnání OZP v  „naší“ firmě pokročil do  stádia, kdy vybraný pracovník se 

zdravotním postižením – nevidomý pan Barták – je přijat a management stojí před 

úkolem, oznámit to jeho budoucím spolupracovníkům. Personalista Šataník si tedy 

zavolá k sobě do kanceláře liniové manažery Cupáka a Bergera, budoucí Bartákovy 

přímé nadřízené.

„Pánové, připomínám, že od  zítřka k  vám nastupuje nový pracovník Josef Barták, 

který je nevidomý. Je pro něho vše připraveno?“

„Nic není připraveno,“ otráveně odsekne Berger, „nám k tomu ještě nikdo nic neřekl.“

3  Jedná se o videa označená jako MS 3, MS 4, MS 5, MS 6, MS 7, MS 8, MS 9, MS 10
4  Pokud chcete pozvat na přijímací pohovor uchazeče na invalidním vozíku, je nutné, aby někdo ze zodpovědných zaměstnanců 

předem prošel celou přístupovou trasu od parkoviště, příp. zastávky MHD do místa pohovoru osobně a přesvědčil se, zda na ní 
nejsou nějaké bariéry. Na parkovišti je potřeba pro OZP na vozíku připravit dostatečně velké parkovací místo

strana 10

Kapitola 1. D
iverzitní kom

unikace na pracovišti – podm
ínky, souvislosti, praxe



Šataníka však jeho tón nijak nevyvede z konceptu: „Tak vám to teď říkám já. Máte pro 

něho pracovní stůl, počítač, skřínku…?“ 

„Já vůbec nevím, kam ho posadíme,“ stupňuje svou otrávenost Berger, „kanceláře jsou 

naplněné, tam nového člověka neposadím.“

„Já mám nápad,“ vstoupí do  rozhovoru Cupák, „posadíme ho do  té volné místnosti 

ve sklepě. Je tam teplo, sucho. Bude tam mít klid, nikdo ho nebude rušit a on nebude 

rušit ostatní pracovníky, když bude poslouchat ten svůj čtecí program.

„Ale tam přece není okno,“ podiví se Šataník, „jenom takový světlík.“ 

„Tak to mu snad nevadí, když je slepý,“ pokusí se odlehčit situaci Cupák, „stejně by 

z toho okna nic neviděl.“ 

Berger však setrvává ve  své naštvanosti: „A  informoval se někdo, zda ten jeho čtecí 

program je kompatibilní s našimi systémy?“

„To budeme muset vyzkoušet, až přijde se svým notebookem,“ snaží se konstruktivně 

řešit problém Cupák, „ale bojím se, že plné zapojení do sítě nebude fungovat.“

Šataník radikálně ukončí diskusi dvou liniových manažerů: „Tak na tom budete muset 

popracovat, ať jsou ta omezení co nejmenší.“

Berger se ale nemíní vzdát: „ Šéfe, můžete mi říct, proč si děláme takové komplikace. 

Proč nepřijmeme na to nové místo někoho normálního?“

Atmosféra v kanceláři houstne. Šataník však bez náznaku emocí zvolí diplomatické 

zdůvodnění a  ukončení rozhovoru: „Povinnost zaměstnávat OZP je v  zákoně. A  my 

ten zákon neplníme. Tak se vedení rozhodlo to postupně řešit. A tenhle nevidomý pan 

Barták vypadá, že s počítačem umí a mohl by být pro firmu přínosem. Uvidíme, jak 

to bude zvládat. Takže, co je možné, to do zítřka pro něho připravte. Zbytek se doladí 

za pochodu.“
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Jakých chyb se účastníci předcházejícího rozhovoru jako představitelé firmy, která chce zaměstnat OZP, dopustili? 
Tady je jejich výčet:

¨¨ Pracovní místo pro OZP je nutno připravit s  předstihem a  v  přímé spolupráci s  dotyčným novým 
zaměstnancem se ZP. Rozhodně ne na poslední chvíli.

¨¨ Nelze vyčlenit pracovníka se zdravotním postižením z kolektivu ostatních a posadit ho někam o samotě 
„aby ostatním nepřekážel“. Taková situace by byla velmi nepříjemná i pro člověka bez jakéhokoliv postižení. 
Pro OZP, která v počátku svého působení na novém pracovním místě v neznámém prostředí potřebuje 
pomoc spolupracovníků, je taková situace extrémně stresující.

¨¨ Jak už bylo řečeno v předcházejícím textu, je nutné, aby se všichni členové managementu, kteří budou 
v  jakémkoliv kontaktu nebo vztahu k  zaměstnanci se ZP, seznámili alespoň se základními zásadami 
komunikace s OZP a pomoci těmto osobám. Kdyby se tak v námi popsaném případě stalo, nemohl by 
pan Cupák navrhovat, že posadí nového nevidomého pracovníka do sklepní místnosti bez oken. To, že 
nevidomí nevnímají prostředí, ve kterém se pohybují, protože stejně nic nevidí, je jeden z nepravdivých 
mýtů. Opak je pravdou. Většina nevidomých určité zrakové vjemy má. Navíc vnímá atmosféru místa jinými 
smysly.

¨¨ Velmi nešťastně přistoupil k problematice diverzity na pracovišti i personalista Šataník svým zdůvodněním, 
proč musí podnik zaměstnat OZP. Plnění zákona sice motivací být může, ale vedení firmy by se mělo snažit 
plně zužitkovat i další potenciál přínosu zaměstnání konkrétní OZP. A v tom duchu motivovat své liniové 
manažery i přímé spolupracovníky OZP. Navíc personalista by nikdy neměl připustit, aby zaměstnanec se 
ZP byl někým označován bez příčiny jako nenormální. To je první krok ke špatné komunikaci popírající 
základní principy diverzity.

Jak by takový rozhovor měl správně probíhat, se můžete podívat v elektronické verzi (DVD) tohoto materiálu. 5

1.5  ČTVRTÝ KROK – UVEDENÍ NOVÉHO PRACOVNÍKA SE ZP NA PRACOVIŠTĚ

Když firemní vedení našlo vhodného zaměstnance se ZP a připravilo pro něho vhodné pracovní podmínky, přichází 
onen z hlediska OZP trochu slavnostní, ale zároveň obávaný okamžik: Je uvedena na pracoviště. Je to důležitý 
okamžik, protože může na poměrně dlouhou dobu ovlivnit mezilidské vztahy na pracovišti a  tím i  výkonnost 
pracovníků včetně nového zaměstnance se ZP.

Tento proces můžeme v zásadě rozdělit na dvě části. První z nich bychom mohli označit jako formální. Jsou to 
vstupní rozhovor liniového manažera s OZP – základní informace o podmínkách na novém pracovišti, bezpečnosti 
práce, seznámení s požárními směrnicemi, upřesnění využívání kompenzačních a komunikačních pomůcek vč. 
speciálního software atd.

Druhá částí je vlastní uvedení nového pracovníka se ZP na jeho nové pracoviště, představení spolupracovníkům, 
nastavení principů komunikace a spolupráce.

1.5.1  Formality
Jak může první část prvního dne OZP na novém pracovišti, námi označená jako formální, proběhnout, se podíváme 
opět do naší modelové firmy. Tentokrát jsme zvolili příklad pracovnice se sluchovým postižením

Dlouhou vysokou chodbou přichází nový zaměstnanec se sluchovým postižením 

paní Nováková na  své nové pracoviště. Vstříc jí kráčí personalista Šataník a  liniový 

manažer, přímý nadřízený pí. Novákové ing. Berger.

5  viz modelová situace MS 12
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„Dobrý den paní Nováková,“ začíná konverzaci personalista, „vítám vás u  nás 

a představuji vám vašeho přímého nadřízeného pana Bergera. Ten s vámi projedná 

všechny záležitosti vašeho nástupu do zaměstnání. Já běžím k řediteli.“

„Těší mě,“ prohodí poněkud nepřirozenou intonací Nováková a potřepe si s Bergerem rukou.

Ten hned naváže: „Mě také těší. Mám dneska blázinec, tak hned tady vyřešíme 

základní formality.“ Mluví rychle, nervózně, jeho hlas rezonuje v  rozlehlé chodbě, 

kolem procházejí jiní lidé, kteří se spolu hlasitě baví. Prostě zvukový zmatek. Berger 

rychle pokračuje: „Za prvé: Tady mi podepište poučení o bezpečnostních předpisech 

– u  vaší práce je to formalita. Nesmíte strkat prsty do  zásuvky, to víte a  když začne 

houkat siréna, tak musíte utéct ven, abyste neuhořela... to je také jasné. Za  druhé: 

Pracovní úkoly: dneska se seznámíte se spolupracovníky, v 9,30 je u mě porada, kolem 

10 si skočíte na  personální vyřídit ještě nějaké formality a.... co tady ještě máme...“, 

na  chvíli se odmlčí. Listuje v  papírech, které má v  ruce. Najednou, aniž by zvedl 

od těchto papírů oči, přejde do civilního, až přátelského tónu: „Jak se vám včera líbil 

fotbal? Dívala jste se?“ vzápětí se však vrací do  strohého nervózního výčtu úkolů. 

„No a hned jak se rozkoukáte, podíváte se společně s vaším novým kolegou panem 

Kováčem do účtárny. Tam jim nejede jeden počítač. No a... to by pro dnešek stačilo. 

Je to jasné?“

Paní Nováková, která na  Bergera celou dobu soustředěně, leč poněkud nechápavě 

hleděla, zavrtí hlavou: „Bohužel jsem vám v tom ruchu nerozuměla. Mohl byste mi ty 

úkoly dát prosím písemně?“

Berger obrátí oči v sloup: „Písemně? Probůh! Kdybych si měl s každým dopisovat, tak 

bych se zbláznil.“ Zvýší hlas a začne přehnaně artikulovat. „Tak dávejte pozor. V 9,30 

porada u  mě v  kanceláři. V  10 zajdete na  personální a  potom s  panem Kováčem 

do účtárny opravit počítač. Už je to jasné?“
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Nováková pokývne hlavou: „Ano.“

Berger stále setrvává v  přehnané skandované artikulaci: „No sláva. Tak mi tady 

podepište to poučení o bezpečnostních předpisech a zavedu vás na vaše pracoviště.“

Nováková se však k podpisu nemá: „Nezlobte se, já bych si ty předpisy nejdříve ráda 

přečetla. Třeba s tím požárem to může být trochu problém. Nevím, jak hlasitý máte 

požární signál. Jestli ho vůbec uslyším.“

Berger opět zvedne oči vzhůru: „Paní kolegyně, nekomplikujte mi to. Já mám za  15 

minut poradu u  ředitele a  bez toho poučení o  bezpečnosti vás nemohu pustit 

na pracoviště. Pokud chcete něco číst, zajděte si během dne do prvního patra za naším 

bezpečákem panem Hroudou. On vám ty předpisy půjčí k prostudování. Ale teď mi to 

podepište, ať to máme z krku. Rozumíte?“

Nováková zjevně neví, co dělat. Chvíli přemýšlí a nakonec podepíše.

„Děkuji. A jdeme na vaše pracoviště,“ ukončí rozhovor Berger.

Takhle by první den v práci nového zaměstnance se ZP určitě vypadat neměl. Bohužel ale zkušenosti OZP zejména 
z menších podniků o takovém přístupu vypovídají. Co tedy bylo v „naší“ firmě při předcházejícím rozhovoru špatně?

Předně členové nižšího managementu tady reprezentovaní ing. Bergerem nebyli poučeni o komunikaci s osobami 
se sluchovým postižením. Z toho pak plynuly zásadní nedostatky navíc umocněné spěchem. P. Berger se dopustil 
hned několika chyb:

¨¨ Neudržoval při komunikaci s neslyšící oční kontakt. Tato podmínka je ale nutná pro odezírání. V našem 
minipříběhu byla chyba i na straně neslyšící pí. Novákové, která měla p. Bergera na to upozornit.

¨¨ Ve snaze o neformální přístup vložil do svého hovoru téma fotbal. Neupozornil ale pí. Novákovou, že mění 
téma hovoru. Aby neslyšící mohl dobře odezírat, musí znát téma hovoru. A když ho druhá strana změní, 
musí na to neslyšícího upozornit.

¨¨ Přinutil pí. Novákovou podepsat prohlášení o tom, že byla poučena o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci, aniž by si patřičný informační materiál přečetla nebo ji někdo skutečně poučil.

Modelové situace simulující podobně nepříjemný nástup na  nové pracoviště pro pracovníka se zrakovým 
postižením, s  pohybovým omezením, resp. pracovnice se sluchovým postižením najdete v  elektronické verzi 
(DVD) tohoto vzdělávacího materiálu.6 Stejně tak tam najdete i příklady, jak tyto situace řešit správně v duchu 
zásad diverzitní komunikace.

1.5.2  Vlastní uvedení OZP na nové pracoviště
Pro druhou část tohoto kroku, kterou je vlastní uvedení nového pracovníka se ZP na  jeho nové pracoviště, 
představení spolupracovníkům a nastavení principů komunikace a spolupráce, jsme si vybrali příklad pracovníka 
se zrakovým postižením.

Dveře v počítačové místnosti IT oddělení se otevřou a do nich vstoupí vedoucí oddělení 

ing. Berger spolu s novým zaměstnancem nevidomým panem Bartákem. 

„Zdravím vespolek“, halasně pozdraví Berger. Jednou rukou zavírá dveře a druhou drží 

pod paží p. Bartáka a tlačí ho do místnosti. „Tak vám vedu, pánové a dámo, posilu. 

6  Jedná se o videa označená jako MS 13, MS 14, MS 15, MS 16, MS 17, MS 18
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Je to zkušený programátor pan Barták. Jak vidíte, je slepý. Ale oč méně vidí, o to líp 

programuje. Tak ho tady někde posaďte a zasvěťte do aktuálních úkolů, ať se může co 

nejrychleji zapojit do práce.“

Jeden z programátorů se zatváří udiveně: „A kam ho máme posadit? Nám nikdo nic 

konkrétního k této akci neřekl.“

„A co byste k tomu chtěli slyšet? Posaďte pana Bartáka kamkoliv, kde je místo a kde je 

to zasíťované. Třeba tam k tomu stolu.“

Berger ukáže rukou směrem ke stolu v temném rohu poněkud stranou od ostatních 

programátorů. „Že tam není světlo, panu Bartákovi nevadí, protože stejně nevidí, 

a  když bude kousek dál od  ostatních, nebude je rušit hlasovým výstupem svého 

počítače,“ obrátí se na  Bartáka a  sugestivně řečnicky se zeptá, „mám pravdu, pane 

Bartáku?“

„Tak úplně ne“, osmělí se Barták, „hlasový výstup mám ve sluchátku, takže určitě rušit 

spolupracovníky nebudu, i  když budu sedět vedle nich. A  bližší kontakt by hlavně 

z počátku byl možná lepší. Aby se kolegové mohli případně podívat na displej mého 

počítače a poradit.“

„Tak se tady dohodněte mezi sebou. To snad nemusím organizovat já,“ snaží se uzavřít 

debatu Berger.

„Také potřebuji popsat, jak to tady v kanceláři vypadá, jak je rozmístěný nábytek, kde 

kdo sedí…“, nedá se odbýt Barták.

Vedoucí Berger je však už zjevně nervózní: „Pane Bartáku, říkal jsem vám už, že 

za chvíli mám poradu u ředitele. To jsou opravdu drobnosti, které s vámi vyřeší vaší 

noví kolegové. Tak se tady zabydlete a  hodně štěstí na  novém místě! Zatím nashle 

a kdyby cokoliv, tak víte, kde mě najdete…“ 
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„To bohužel nevím,“ Barták zkrotí Bergerovo nadšení, že má tuto záležitost pro dnešek 

z  krku, „věřím, že v  případě potřeby mě někdo k  vám zavede. Co bychom ale měli 

vyřešit pokud možno ihned, je zapojení mého vlastního notebooku do  vaší firemní 

sítě. Mám v něm několik aplikací pro nevidomé, které vy tady asi nemáte, a které mi 

v práci hodně pomáhají.“

Všichni programátoři se na sebe rozpačitě podívají a jeden z nich se ujme slova: „No 

tak to půjde asi těžko. Máme nastavený firewall jen pro naše počítače. Připojení 

soukromého notebooku bude muset povolit správce sítě. A  jestli nám to naruší 

zasíťování nebo tam vzniknou nějaké úniky informací, tak nevím, kdo si to odskáče.“

„Já jsem ale o  tom mluvil na  personálním odboru, než jsem podepsal pracovní 

smlouvu,“ hájí se Barták, „a  bylo mi řečeno, že s  tím nebude problém. Zpočátku že 

připojíte po  patřičné kontrole můj notebook, a  pak dostanu firemní, aby nebyly 

problémy právě s ochranou dat.“

„Já vám to věřím,“ pokračuje programátor. „ale nám to nikdo neřekl, ani se to neřešilo 

se správcem sítě. Pokud vím“.

„Neřešilo“, nechtě musí přiznat vedoucí Berger, „bohužel tady trochu zkolabovala 

komunikace mezi různými stupni vedení. Ale určitě to rychle vyřešíme. Takže hlavu 

vzhůru a do práce.“

Možná vrtíte nesouhlasně hlavou. Takhle to snad v žádné firmě nebo instituci nemůže fungovat. Bohužel i tato 
modelová situace, stejně jako všechny předcházející a následující, je jen mírně stylizovaným popisem skutečných 
zážitků konkrétních OZP. Zkusme společně vyjmenovat chyby, kterých se účastníci této modelové situace dopustili.

Jako červená niť se celým tímto výukovým materiálem táhne jeden z velmi důležitých předpokladů úspěšného 
zapojení nového pracovníka se ZP do  pracovního kolektivu, kterým je alespoň základní proškolení středních 
a  liniových manažerů a  budoucích spolupracovníků OZP o  zásadách správné komunikace. V  našem případě 
ani ing. Berger, jako přímý nadřízený nevidomého pracovníka, ani budoucí spolupracovníci, o těchto zásadách 
poučeni nebyli. Jinak by ing. Berger např. nepoužil v konverzaci termín „slepý“, který je pejorativní. Hned v úvodu 
by p. Bartákovi představil všechny jeho nové spolupracovníky i s popisem, kde mají stůl, popsal by mu stručně 
celou místnost a její zařízení, umístění jeho stolu a upozornil na možné překážky.

Vedoucí Berger bagatelizoval dotazy nevidomého pracovníka odkazem na  jeho nové spolupracovníky, kteří 
o celé záležitosti nebyli nikým informování. K řešení případných dalších problémů vyzval p. Bartáka k návštěvě 
jeho kanceláře, aniž by mu předtím ukázal nebo alespoň podrobně vysvětlil, kde se tato kancelář nachází. 

Závěr modelové situace potvrzuje špatnou komunikaci mezi jednotlivými stupni managementu a  řadovými 
zaměstnanci. V  daném případě to může být signál, že problematika zaměstnání OZP není pro vedení firmy 
na všech stupních řízení prioritou. Přitom jsme si už v prvním kroku (kapitola 1.2) zdůraznili:

Skutečně diverzitní prostředí na pracovišti nelze vytvořit bez podpory managementu na všech stupních 
řízení. 

Modelové situace simulující podobně nepříjemné uvedení nového pracovníka se ZP na jeho pracoviště pro varianty 
sluchového postižení, resp. pohybového omezení najdete v  elektronické verzi tohoto vzdělávacího materiálu 
(DVD). Stejně tak tam najdete i příklady, jak tyto situace řešit správně v duchu zásad diverzitní komunikace.7

7  Jedná se o modelové situace MS 19, MS 20, MS 21, MS 22, MS 23, MS 24
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1.6 PÁTÝ KROK – PRŮBĚŽNÁ KONTROLA FUNGOVÁNÍ PRINCIPŮ DIVERZITNÍ  
 KOMUNIKACE VŮČI PRACOVNÍKOVI SE ZP NA JEHO PRACOVIŠTI
 
Má-li ve  firmě nebo instituci diverzitní prostředí zapustit kořeny natrvalo, nestačí jenom udělat vstupní kroky 
k jeho zavedení charakterizované v předcházejících bodech toho vzdělávacího materiálu, ale je nutno i průběžně 
kontrolovat, jak jsou principy diverzitní komunikace dlouhodobě dodržovány. Tato kontrola by měla mít v ideálním 
případě dvě roviny. Jednu formální (v dobrém smyslu slova) umožňující nějakou statistickou metodou podchytit 
a vyhodnotit průběh zavádění diverzity a její každodenní aplikace. Postihnout inovace a úpravy zavedených zásad, 
které si vynutila praxe, iniciativy ať už ze strany OZP nebo jejich intaktních8 spolupracovníků a nadřízených vylepšující 
nebo rozšiřující diverzitní prvky chování firmy, resp. instituce atd. K tomu může sloužit dotazník postihující klíčové 
momenty diverzitní komunikace a na ní navazující činnosti. Kvantifikaci lze provést například bodovou stupnicí 
od 1 do 10, kdy jednotliví respondenti přiřadí jednotlivým otázkám určitou hodnotu odpovídající podle jejich 
mínění plnění daného principu diverzitního chování. Otázky by se měly týkat konkrétních oblastí jak z pracovního 
procesu, tak z oblasti týmové spolupráce a celkové atmosféry na pracovišti, kde jsou zaměstnané OZP.

Například:

1) Jsou nějaké problémy v pracovní komunikaci mezi pracovníkem se ZP a jeho spolupracovníky?

2) Dochází ke konkrétním problémům ve výrobě (nebo v jiných výstupech daného pracoviště) způsobeným 
chybami v komunikaci mezi OZP a spolupracovníky? Jaká je jejich četnost a závažnost?

3) Jak funguje komunikace mezi přímo nadřízeným manažerem a OZP? Je nutno při úkolování pracovníka 
se ZP volit nějaké zvláštní metody? Pokud ano, do jaké míry komplikují tyto metody práci manažerovi, 
příp. dalším pracovníkům?

4) Bylo nutno dát OZP v práci oproti jiným pracovníkům nějaké úlevy? Poskytnout častější přestávky na úkor 
pracovní doby, snížit normy apod.? Pokud ano, plní OZP tyto upravené podmínky?

5) Jak vnímají případné úlevy pro OZP její intaktní spolupracovníci? Mají pro to pochopení nebo to považují 
za pozitivní diskriminaci?

6) Projevuje se u zaměstnance se ZP zvýšená nemocnost oproti ostatním zaměstnancům? Pokud ano, o jaké 
procento se jedná? Má tento faktor setrvalý stav nebo vzrůstá? Jak tuto situaci zvládají spolupracovníci 
OZP? S pochopením nebo reptají, že musí pracovat i za OZP?

7) Bylo nutno ve sledovaném období udělat nějaké technické nebo organizační úpravy pracoviště pro OZP? 
Jaké byly náklady na tyto úpravy? Jak je přijali spolupracovníci OZP?

8) Jak se projevuje přítomnost OZP v oblasti mezilidských vztahů na pracovišti? Je OZP vnímána okolím 
pozitivně nebo negativně? Jsou spolupracovníci OZP ochotni jí pomoci i  v  oblasti, která nesouvisí 
bezprostředně s pracovním procesem? Např. přinést kávu z automatu na chodbě, pomoci nevidomému 
spolupracovníkovi vyčistit flek na  košili vzniklý politím limonádou, pomoci vozíčkáři překonat špatně 
zasypaný výkop na cestě do práce apod.?

9) Zúčastňují se pracovníci se ZP akcí zaměřených na  teambuilding? Je při organizování těchto akcí 
pamatováno na jejich specifika, aby se do nich mohli skutečně aktivně zapojit?

10) Podařilo se nějak zužitkovat potenciál pracovníka se ZP k  přímému ekonomickému prospěchu firmy? 
Např. modifikace určitého výrobku pro potřeby OZP a  jeho zavedení na trh, rozšíření služeb speciálně 
zaměřených na klientelu s určitým druhem zdravotního postižení nebo speciálními potřebami – např. 
kontaktní místo, kde je možno komunikovat znakovým jazykem? Je tento přínos možno vyčíslit? Nebo 
se jedná o nekvantifikovatelnou záležitost projevující se v oblasti P.R. a celkového obrazu firmy/instituce 
v oblasti CSR? V tom případě zhodnotit dle zvolené stupnice význam této aktivity.

11) Byla pracovníkovi se ZP poskytnuta možnost karierního růstu? V  jaké časové perspektivě? Jaká je míra 
snahy hodnoceného pracovníka se ZP splnit stanovené podmínky a tohoto karierního růstu dosáhnout?

8  Intaktní = v tomto smyslu lidé bez zdravotního postižení
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Pohovor s pracovníkem se ZP je možno doplnit o  jeho vlastní sebehodnocení. Jak on sám vnímá svou pozici 
ve firmě? Zvládá své pracovní úkoly bez problémů, s problémy, nebo nezvládá (proč?)? Jak vnímá mezilidské vztahy 
na pracovišti? Myslí si, že přinesl zaměstnavateli nějakou přidanou hodnotu, kterou původně ani neočekával? Co 
by v chodu firmy/instituce změnil apod.?

A další otázky podle skutečné situace ve firmě nebo instituci.

Hodnotící pohovory by měly vždy probíhat individuálně. Zejména je nutno uvedené otázky řešit zvlášť 
s OZP a zvlášť s ostatními pracovníky.

To platí i tehdy, když se vztahy na pracovišti dlouhodobě jeví jako bezproblémové a oboustranně vstřícné.9

Druhá část hodnocení by měla být neformální. Může ji tvořit neformální rozhovor pracovníka personálního odboru 
zodpovědného za otázky zaměstnávání OZP jak s pracovníky se ZP, tak s jejich spolupracovníky a nadřízenými. 
V  této části je vhodné kombinovat hromadnou jen v nejnutnější míře řízenou diskusi všech zainteresovaných 
osob a individuální pohovory jak s OZP, tak s jejich spolupracovníky a nadřízenými. Někdy bývají zajímavé i názory 
pracovníků jiných oddělení, kteří s konkrétním hodnoceným pracovníkem se ZP přicházejí do styku jen občas. 
Tato neformální část hodnocení by neměla kopírovat okruhy otázek kladených v rámci formální části, ale měla 
by být její nástavbou. Měla by odhalit obecně těžce definovatelné nebo předvídatelné skutečnosti specifické pro 
dané pracoviště, danou oblast pracovních i mimopracovních mezilidských vztahů, souhru a komunikaci všech 
složek vedení apod. Přinést nové inspirace pro naplňování diverzitních principů ve firmě.

Pokud formální část hodnocení odhalí nějaké problémy, měla by se tato druhá část hodnocení stát otevřenou 
platformou k hledání řešení identifikovaných problémů.

Obecně lze důrazně doporučit, pokud jsou při pravidelném hodnocení, ať ve  formální nebo neformální části, 
odhaleny jakékoliv problémy týkající se zaměstnání OZP, je nutno řešit je urychleně. Nečekat, že si lidé zvyknou 
a problémy časem samy pominou. Pokud se nejedná o kvalifikační nebo pracovní nedostatky vyplývající ze špatné 
pracovní morálky OZP (ty je nutno řešit běžnými postupy jako u jiných intaktních zaměstnanců) doporučuje se 
řešit tyto problémy otevřenou diskusí se všemi pracovníky a alespoň nejbližšími nadřízenými na daném pracovišti.

SHRNUTO:
V případě problémů identifikovaných v pravidelném hodnocení naplňování principů diverzity nebo i při 
běžné komunikaci v mezidobí mezi hodnocením, je nutno urychleně provést otevřený pohovor zástupce 
vedení firmy nebo instituce se všemi pracovníky na daném pracovišti (intaktní i OZP) a  jejich přímým 
nadřízeným a společně se pokusit najít řešení.

Poznámka:
Výše uvedených 11 hodnotících položek formálního hodnocení, stejně jako doporučení k neformální části hodnocení jsou 
pouze doporučené zásady. Každá firma, resp. instituce si je musí konkretizovat, příp. doplnit podle svých vlastních specifických 
podmínek. Takto vzniklá hodnotící kritéria patří do jejího know-how. V případě zájmu jiných subjektů je může s nimi sdílet.

9  Ukázky správného i nesprávného průběhu pohovoru v rámci formálního hodnocení dodržování principů diverzity na pracovišti 
najdete v elektronické verzi (DVD) tohoto vzdělávacího materiálu v modelových situacích č. MS 25, MS 26, MS 27, MS 28
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Kapitola 2. 
Obecné zásady diverzitní komunikace a správné pomoci OZP – 
základní teorie

2.1   OSOBY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM 

Osoby se sluchovým postižením lze zjednodušeně rozdělit na osoby:

Nedoslýchavé – osoby se sníženým sluchovým vnímáním, s využitím sluchadla jsou schopny v různé míře vnímat 
zvuky a lidskou řeč. Mluvená řeč je u nich většinou rozvinuta a využívají ji ke komunikaci s podporou odezírání. 
Mohou však komunikovat i českým znakovým jazykem, případně znakovanou češtinou.

Neslyšící (prelingválně neslyšící) – osoby, u kterých došlo ke ztrátě sluchu před narozením nebo v období před 
rozvojem mluvené řeči. Mluvená řeč nemusí být plně rozvinuta a může být obtížně srozumitelná, ke komunikaci 
využívají převážně znakový jazyk. Mohou využívat i znakovanou češtinu a odezírání.

Ohluchlé (postlingválně neslyšící) – osoby, u kterých došlo ke ztrátě sluchu v období po rozvinutí mluvené řeči 
nebo v dospělosti. Mluvená řeč se postupně může zhoršovat, ale zůstává srozumitelnou. Ohluchlí lidé většinou 
komunikují mluvením a odezíráním, mohou se naučit znakovanou češtinu, případně i český znakový jazyk.

Nelze přesně určit hranici mezi neslyšícími a nedoslýchavými. Každý člověk se sluchovým postižením vnímá zvuky 
jinak. Někdo vnímá lépe vysoké tóny, jiný hluboké. Jazykové nadání je také individuální. Někomu nevyhovují 
sluchadla, a proto je nevyužívá, přestože s nimi slyší. A někteří jedinci by si již bez sluchadel neuměli svůj život 
představit. 

Klasifikace sluchových vad

Bulová (in Pipeková, 1998) uvádí několik rozdělení sluchových vad. Podle doby vzniku se dělí na  vrozené 
(způsobené dědičností, onemocněním matky v těhotenství, atd.) a získané (způsobené infekčním onemocněním, 
úrazem jedince, následkem zánětu mozkových blan atd.). 

Podle typu se sluchové vady dělí na centrální (způsobeny poškozením centrálního nervového ústrojí sluchového 
analyzátoru) a periferní (lokalizované v zevním, středním a vnitřním uchu a ve sluchovém nervu). Periferní vady 
se dále dělí na převodní, percepční a smíšené.

Převodní vada je způsobena různými překážkami, které zabraňují převodu zvukových vln do vnitřního ucha. 
Překážka může být tedy v zevním či středním uchu. Sluchové ústrojí ve vnitřním uchu poškozeno není. Lze říci, že 
takto postižený slyší málo, ale rozumí tomu, co mu říkáme. Zvuk není zkreslen, je pouze zeslaben.

Percepční vady (nitroušní) jsou způsobeny poškozením vnitřního ucha nebo sluchového nervu. Na  rozdíl 
od převodních poruch je poškozen nejen převod, ale dochází i ke zkreslení zvuku, který je pak pro osoby s tímto 
postižením nejasný a nesrozumitelný, přestože jej slyší. Zesílení zvuku zde proto nepomůže, protože je zvuk pro 
člověka s touto vadou nesrozumitelný, bez ohledu na to, jak hlasitě jej slyší. U tohoto typu vady můžeme říci, že 
takto postižený slyší, ale nerozumí. 

Smíšené vady jsou kombinované z obou předchozích typů.
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Stupně sluchových vad – Bulová (in Pipeková 1998) 

¨¨ Nedoslýchavost 
- lehká (sluchová ztráta 20–40dB)
- střední (40–70 dB)
- těžká (70–90 dB)

¨¨ Hluchota
- úplná (totální) – naprostá ztráta sluchu
- praktická – vyskytují se zde tzv. zbytky sluchu

¨¨ Ohluchlost – ke ztrátě sluchu došlo v průběhu života (po 7. roce života)

Komunikační formy osob se sluchovým postižením 
(podle zákona 384/2008 Sb. Zákon o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob) 

Český znakový jazyk10

Český znakový jazyk je základním komunikačním systémem neslyšících osob v České republice, které jej samy 
považují za hlavní formu své komunikace.

Český znakový jazyk je přirozený a plnohodnotný komunikační systém tvořený specifickými vizuálně-pohybovými 
prostředky, tj. tvary rukou, jejich postavením a pohyby, mimikou, pozicemi hlavy a horní části trupu. Český znakový 
jazyk má základní atributy jazyka, tj. znakovost, systémovost, dvojí členění, produktivnost, svébytnost a historický 
rozměr, a je ustálen po stránce lexikální i gramatické.

Komunikační systémy vycházející z českého jazyka

Mluvení a odezírání. Tato forma je využívána především nedoslýchavými a postlingválně neslyšícími. Odezírání 
je schopnost vnímat mluvenou řeč zrakem z pohybů úst.11 

Znakovaná čeština využívá gramatické prostředky češtiny, která je současně hlasitě nebo bezhlasně artikulována. 
Spolu s  jednotlivými českými slovy jsou pohybem a  postavením rukou ukazovány jednotlivé znaky, převzaté 
z českého znakového jazyka.12 Znakovaná čeština v taktilní (hmatové, dotykové) formě může být využívána jako 
komunikační systém hluchoslepých osob, které ovládají český jazyk.

Prstová abeceda13 využívá formalizovaných a  ustálených postavení prstů a  dlaně jedné ruky nebo prstů 
a dlaní obou rukou k zobrazování jednotlivých písmen české abecedy. Prstová abeceda je využívána zejména 
k odhláskování cizích slov, odborných termínů, případně dalších pojmů. Prstová abeceda v taktilní formě může 
být využívána jako komunikační systém hluchoslepých osob.

Vizualizace mluvené češtiny je zřetelná artikulace jednotlivých českých slov ústy tak, aby bylo umožněno nebo 
usnadněno odezírání mluveného projevu osobami, které ovládají český jazyk a odezírání preferují jako prostředek 
své komunikace.

Písemný záznam mluvené řeči je převod mluvené řeči do  písemné podoby v  reálném čase. Pro potřeby 
hluchoslepých se písemný záznam provádí zvětšeným písmem nebo Braillovým písmem.

10  V elektronické verzi (DVD) tohoto vzdělávacího materiálu videoukázka č. 12
11  V elektronické verzi (DVD) tohoto vzdělávacího materiálu videoukázky č. 16, 17, 18 ,19
12  V elektronické verzi (DVD) tohoto vzdělávacího materiálu videoukázka č. 13
13  V elektronické verzi (DVD) tohoto vzdělávacího materiálu videoukázky č. 14, 15
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Systémy vycházející z českého jazyka využívané především u hluchoslepých osob

Lormova abeceda je dotyková dlaňová abeceda, při které se jednotlivá písmena vyznačují pomocí ustálených 
pohybů a dotyků prováděných na dlani a prstech ruky příjemce sdělení.

Daktylografika je vpisování velkých tiskacích písmen zpravidla do dlaně ruky příjemce sdělení.

Braillovo písmo s využitím taktilní formy umožňuje zobrazovat písmena abecedy ustálenými dotyky na dvou 
prstech jedné ruky nebo více prstech obou rukou příjemce sdělení s využitím kódového systému Braillova písma.

Taktilní odezírání je založeno na vnímání mluvené řeči pomocí nahmatání vibrací hlasivek mluvčího.

Vibrační metoda Tadoma je založena na vnímání mluvené řeči pomocí nahmatání vibrací hlasivek, pohybů 
dolní čelisti, rtů a tváří mluvčího.

KOMPENZAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ POMŮCKY
Pomůcky usnadňující vnímání mluvené řeči:

¨¨ Kochleární implantát – je elektronická sluchová náhrada, která vyvolává sluchové vjemy přímou 
elektrickou stimulací vláken sluchového nervu. Přístroj přenáší na sluchový nerv všechny zvuky prostředí 
a jeho uživatel se musí naučit je rozlišovat a filtrovat

Pomůcky usnadňující vnímání mluvené řeči (využívané osobami se zbytky sluchu):

¨¨ Sluchadla – jejich funkcí je zprostředkovat zesílení zvuku a docílit tak maximálního využití zbytků sluchu. 

¨¨ Osobní zesilovače – pomůcka, která umožňuje zesílit zvuk z televize, rádia nebo jiného elektronického 
zdroje a převést ho do sluchátek.

¨¨ Pojítka s infračerveným a rádiovým přenosem – umožňující přenos zvuku na dálku. Jde o soupravy, 
které se skládají z  mikrofonu s  vysílačem rádiového signálu nebo infračerveného záření a  přijímače. 
Přijímače mají podobu krabičky do kapsy s připojenými sluchátky (přenosná naslouchací souprava), nebo 
je přijímač přímo vestavěn do závěsného sluchadla (rádiové sluchadlo). Pojítka s rádiovým přenosem jsou 
vhodnější při pohybu venku (až do 100 m). Pojítka s infračerveným přenosem mohou rušit silné zdroje 
tepla jako například kamna, sluneční světlo nebo zářivky
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¨¨ Indukční smyčky – zařízení, které v místnosti vytváří magnetické pole měnící se vlivem zvuku zachyceného 
mikrofonem nebo přivedeného z  jiného elektronického zdroje (televize, radio, CD přehrávač apod.). 
Poslech přes indukční smyčku je výrazně kvalitnější než přes běžná sluchadla a to zejména v divadle, kině 
či ve škole.

¨¨ Pomůcky pro zesílený poslech telefonu – mohou být přímo v  telefonu, ve  kterém je vestavěn 
zesilovač, kterým lze hlasitost ve sluchátku nastavit podle potřeby, další možností je přídavný zesilovač 
zvuku k telefonu, adaptér na sluchátko zesilující zvuk nebo magnetické pole. 

Další kompenzační pomůcky:

¨¨ Světelná signalizace (zvonku, telefonu, zvuku či pláče dítěte). Často používá rádiové spojení mezi řídicí 
jednotkou a přijímači. Některé typy umožňují vizuální rozlišení signalizací určitých zvuků a událostí. 

Pomůcky usnadňující získávání informací:

¨¨ Televizní technika (televize, skryté titulky)

¨¨ Počítače 

¨¨ Multimediální programy 

¨¨ Internet (E-mail, Skype, ICQ, chaty, web kamera atd.)

¨¨ Signalizační pomůcky (zvonek, světelná signalizace zvuku)

¨¨ Vibrační a světelné budíky, hodinky a minutky pro osoby se sluchovým postižením

¨¨ Asistenční pes (kočka) – naučení reagovat na zvuky

¨¨ Vibrotaktilní pomůcky – jedná se například o vibrační budík 

¨¨ Textová telekomunikace (mobilní telefon – SMS, psací telefon, fax, počítač s internetem,…)

TLUMOČENÍ

Tlumočení je zprostředkování komunikace mezi dvěma jazyky, je to operativní přenos informací mezi 
partnery komunikace z jednoho jazykového kódu do druhého. 

V  případě tlumočení pro osoby se sluchovým postižením vytváří tlumočník komunikační most mezi dvěma 
stranami – slyšící a  neslyšící. Povinností tlumočníka je převést celý obsah sdělení z  mluveného jazyka 
do českého znakového jazyka a naopak (nepřidává ani nevynechává žádné informace, nezjednodušuje).

Tlumočník stojí vždy tak, aby neslyšící mohl sledovat jeho projev ve znakovém jazyce a zároveň si „vypomáhat“ 
odezíráním slyšícího mluvčího. Stojí tedy v  jakémsi trojúhelníku. Tlumočník vedle slyšící strany a  naproti nim 
neslyšící. 

Tlumočník je povinen dodržovat Etický kodex. 
(Etický kodex – viz http://www.cktzj.com/eticky-kodex)

Existuje několik typů tlumočení:

 ¨ Tlumočení českého znakového jazyka

 ¨ Tlumočení znakované češtiny

 ¨ Vizualizace mluvené češtiny (artikulační tlumočení)

 ¨ Tlumočení pro osoby s hluchoslepotou
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Praktické pokyny pro komunikaci s osobami se sluchovým postižením – obecně:

 ¨ Nebát se komunikovat, být ochotný a vstřícný ke komunikaci.

 ¨ Výběr komunikačního kódu nechat na volbě člověka se sluchovým postižením, před začátkem komunikace 
se zeptat, jakým způsobem chce komunikovat – mluvit a  odezírat, písemnou formou nebo používat 
znakový jazyk, příp. znakovanou češtinu.

 ¨ Respektovat osobnost neslyšícího, respektovat komunikační preference, respektovat některé odlišnosti 
kultury Neslyšících.

 ¨ Navázat zrakový kontakt: na začátku rozhovoru nejdříve navázat oční kontakt, pokud se na vás váš partner 
v komunikaci nedívá, upozornit jej lehkým dotykem na rameno, paži či předloktí, a počkat, až se bude plně 
soustředit a pak teprve začít mluvit.14

 ¨ Během hovoru neustále udržovat oční kontakt – odvrácení se během hovoru bez předchozího upozornění 
je neslušné.

 ¨ Používat přirozenou mimiku, gestikulaci (ne přehnaně, ne strnule).

 ¨ Podle možnosti využít papír a tužku, počítač či mobilní telefon.15

 ¨ Při písemné komunikaci pamatovat na to, že čeština je pro většinu neslyšících osob cizím jazykem. Proto 
používat krátká a jasná sdělení, vyhýbat se složitým souvětím a používání cizích slov nebo přejatých výrazů.

Zásady při komunikaci s osobami využívající orální způsob komunikace

Zajistit vhodné podmínky pro odezírání:

 ¨ Myslet na to, že k odezírání je nutné přiměřené osvětlení.

 ¨ Nestát zády ke zdroji světla – okno, lampa, slunce – pokud je obličej mluvícího ve stínu, pak osoba, která 
odezírá, nevidí na ústa mluvícího. 16

 ¨ Udržovat přiměřenou vzdálenost, k efektivnímu odezírání je vhodná vzdálenost 1–2 m.17

 ¨ Pro snadnější odezírání je vhodná přibližně stejná výšková úroveň hlavy mluvícího a odezírajícího člověka 
(oba sedí, oba stojí, apod.).18

 ¨ Vybrat klidné místo pro komunikaci, nadměrný ruch může zhoršit sluchové vnímání pomocí sluchadla 
a zhoršit tak porozumění mluvené řeči.

 ¨ Při mluvení být otočen čelem k osobě, se kterou se komunikuje a pokusit se udržovat neustálý oční kontakt 
– pokud mluvící osoba otáčí nebo sklání hlavu, není jí rozumět = není vidět na ústa.19

 ¨ Nezakrývat si ústa, nedávat si ruce před ústa, nekonzumovat jídlo při komunikaci s osobou, která odezírá 
– žvýkačka, cigareta, vousy, knír zakrývající rty, to vše znesnadňuje odezírání.20

Způsob mluvy: 

 ¨ Mluvit zřetelně, přirozeným tempem a  s  přirozeným rytmem řeči (ne příliš rychlým tempem, ne příliš 
pomalu, ne skandování apod.).21 

 ¨ Předem říci téma rozhovoru, o čem se bude hovořit – pokud se téma změní, upozornit odezírající osobu.22

14  V elektronické verzi (DVD) tohoto vzdělávacího materiálu videoukázka č. 9, 68
15  V elektronické verzi (DVD) tohoto vzdělávacího materiálu videoukázka č. 80
16  V elektronické verzi (DVD) tohoto vzdělávacího materiálu videoukázka č. 1 
17  V elektronické verzi (DVD) tohoto vzdělávacího materiálu videoukázka č. 2, 3, 69
18  V elektronické verzi (DVD) tohoto vzdělávacího materiálu videoukázka č. 4 a 5
19  V elektronické verzi (DVD) tohoto vzdělávacího materiálu videoukázky č. 6, 7
20  V elektronické verzi (DVD) tohoto vzdělávacího materiálu videoukázka č. 8
21  V elektronické verzi (DVD) tohoto vzdělávacího materiálu videoukázka č. 22, 23
22  V elektronické verzi (DVD) tohoto vzdělávacího materiálu videoukázky č. 71, 72
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 ¨ Pečlivě artikulovat, ale nesnažit se to přehánět. 

 ¨ Nekřičet, zvyšování hlasu nepomůže k lepšímu porozumění, spíše naopak.

 ¨ Používat všeobecně známá slova, jednoduché věty, nepoužívat složité výrazy, cizí slova, ironii (ta závisí 
na tónu řeči, který nelze odezírat).23

 ¨ Při neporozumění sdělované informace zopakovat stejnou informaci znovu – pokud možno jinými slovy, 
jinou větnou konstrukcí (neopakovat stále dokola).

 ¨ Pro ověření, zda neslyšící sdělované informaci porozuměl, se neptat obecně „rozuměl jste?“, ale ptát se 
konkrétně – např. vyzvat odezírajícího, aby zopakoval místo a čas setkání.24

 ¨ Používat přirozený jazyk (ne příliš strohý, ne příliš košatý) odpovídající situaci, ve které se nacházíte.

 ¨ Zůstat klidný a nerozčilovat se, nezvyšovat napětí mezi komunikujícími (pokusit se o to i v případě, že 
komunikace neprobíhá úplně hladce a musíte některé informace několikrát opakovat – je tu možnost tyto 
informace napsat).25

Při odezírání ve skupině:

 ¨ Než kdokoliv začne mluvit, musí upozornit ostatní, že začne mluvit.26

 ¨ Mluvit musí vždy jen jedna osoba.27

 ¨ Dodržovat správné prostorové uspořádání – nejlépe do kruhu.28

 ¨ Pokud odezírající člověk neporozumí, neříkat mu, že mu to vysvětlíme později – on je také účastník 
rozhovoru a má právo na informace v daném okamžiku.29

Zásady při komunikaci s osobami využívající komunikaci v českém znakovém jazyce

Zásady při komunikaci prostřednictvím tlumočníka:

 ¨ Mluvit přímo na neslyšícího a dívat se na něho, nikdy se neobracet na tlumočníka.

 ¨ Nemluvit o neslyšícím člověku v jeho přítomnosti ve třetí osobě.

 ¨ Vyvarovat se poznámek typu: „Tohle mu neříkejte.“, „To mu vysvětlíte potom.“, „Mě by moc zajímalo, kde jste 
se vy naučil znakový jazyk.“. Tlumočník se řídí etickým kodexem, který mu ukládá tlumočit vše, co řeknete.

 ¨ Nemluvit příliš rychle, aby tlumočník mohl vše přetlumočit.

 ¨ Tlumočník by měl stát vždy vedle slyšící osoby, která mluví. Nikoliv vedle neslyšícího.30

Zdroje:
Vzdělávací materiál projektu Diverzita pro OZP (CVIV, 2011, www.diverzitaproozp.cz) 
Webové stránky http://www.kompone.cz/index.html 
zákon 384/2008 Sb. Zákon o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob

23  V elektronické verzi (DVD) tohoto vzdělávacího materiálu videoukázky č. 73, 74, 75, 76
24  V elektronické verzi (DVD) tohoto vzdělávacího materiálu videoukázky č. 77, 78
25  V elektronické verzi (DVD) tohoto vzdělávacího materiálu videoukázky č. 79, 80
26  V elektronické verzi (DVD) tohoto vzdělávacího materiálu videoukázky č. 81, 82
27  V elektronické verzi (DVD) tohoto vzdělávacího materiálu videoukázky č. 24, 25
28  V elektronické verzi (DVD) tohoto vzdělávacího materiálu videoukázky č. 10, 83, 84
29  V elektronické verzi (DVD) tohoto vzdělávacího materiálu videoukázky č. 85, 86
30  V elektronické verzi (DVD) tohoto vzdělávacího materiálu videoukázka č. 20

strana 24

Kapitola 2.  O
becné zásady diverzitní kom

unikace a správné pom
oci O

ZP - základní teorie



2.2  OSOBY S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM (PORUCHY MOBILITY A MOTORIKY)

Klasifikace pohybových poruch 

centrální obrny – poškozen je mozek, mícha 
 ¨ paréza – částečná; 

 ¨ plegie – úplná; 

 ¨ spastická – křečová; 

 ¨ hypotonická – se sníženým svalovým napětím; 

 ¨ kvadru – všech končetin; 

 ¨ hemi – levé nebo pravé poloviny; 

 ¨ para – spodní poloviny

DMO – dětská mozková obrna

traumatické obrny 
 ¨ poškození mozku – stlačení, zhmoždění, krvácení, u 1/10 případů se přidružuje epilepsie, levostranná 

hemi – afázie; 

 ¨ poškození páteře:  
bederní + křížová oblast zad → paraplegie (ochrnutí dolní poloviny těla) – 9 případů z 10, 

krční páteř → kvadruplegie (úplné nebo částečné ochrnutí všech čtyř končetin a trupu) – 1 případ z 10; 

periferní obrny
 ¨ přerušení nebo zhmoždění periferních nervů, většinou traumaticky, změněná pohyblivost a svalová 

síla; 
deformace

 ¨ nesprávný tvar některé části těla;

progresivní svalová dystrofie – myopatie
 ¨ degenerativní rozpad svalstva s  příčinou v  chromozomální poruše, zachována citlivost a  normální 

intelekt; problémy: zhoršení motoriky, činnosti orgánů (srdeční slabost, mělké dýchání, problémy 
s trávením), odvápnění kostí – častější zlomeniny;

malformace a amputace
 ¨ malformace = vrozená vývojová vada – nesprávný tvar; 

 ¨ amputace = odstranění částí těla úrazem nebo chirurgicky;

NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ KOMPENZAČNÍ POMŮCKY

Kompenzační pomůcky:

 ¨ berle francouzské,

 ¨ berle podpažní,

 ¨ chodítko,

 ¨ mechanický vozík,

 ¨ elektrický vozík.

Praktické pokyny pro komunikaci s osobami s pohybovým postižením

Navázání kontaktu:

 ¨ bez předsudků,

 ¨ čelem k OZP, tzn. tváří v tvář,

 ¨ normálním tónem hlasu,

 ¨ s dodržováním běžných pravidel chování a zvyklosti tak jako v jiných situacích,
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Podmínky komunikace:

 ¨ akceptujeme osobu s tělesným postižením jako rovnocenného komunikačního partnera,

 ¨ při komunikaci se neopíráme o vozík, nepohráváme si s nějakou kompenzační pomůckou, atd., 

 ¨ pokud je to možné, zaujmeme takové postavení, aby obličeje komunikujících osob byly ve stejné výšce,31

 ¨ v  případě potřeby použití komunikační pomůcky upravíme podmínky vzájemné komunikace pro 
potřebné zapojení komunikátoru apod.,

Pravidla komunikace:

 ¨ OZP nepodceňujeme, v komunikaci jsme trpělivější,

 ¨ u vozíčkářů se nebojíme používat slov, která se vztahují k chůzi – jít, přijít, odejít, 

 ¨ komunikujeme tváří v tvář,32 

Nabídka pomoci:

 ¨ adekvátní, přirozená,33

 ¨ pomoc nevnucujeme,

 ¨ vyslechneme, zeptáme se, jak můžeme pomoci,

Chyby v komunikaci a při pomoci:

 ¨ nečekané uchopení osoby či vozíku nebo jiné pomůcky,34

 ¨ odstavení kompenzační pomůcky mimo dosah OZP, 

 ¨ opírání se o vozík a nevhodná manipulace s ním, 

 ¨ používání nevhodných slov souvisejících s pohybem – „přijeď“ atd., 

 ¨ projevy nadměrného soucitu.

Důležitým předpokladem správné komunikace je respektování diverzity (rozmanitosti) – různá tělesná postižení 
se manifestují velmi rozdílným způsobem.

Základní obecné zásady komunikace s osobami s pohybovým postižením na pracovišti

 ¨ Komunikujeme zásadně s osobou s pohybovým postižením a nikoliv s jeho případným průvodcem nebo 
asistentem.35

 ¨ Při nezbytné změně, nebo při nutnosti změnit pracoviště, vysvětlíme osobě s pohybovým postižením, co 
konkrétně potřebujeme, a požádáme ji, aby nám říkala, zda a jak máme postupovat při pomoci s pohybem. 
Většina tělesně postižených osob přesně popíše způsob manipulace.36

 ¨ Dbáme, aby pracovník s pohybovým postižením měl ve svém dosahu nezbytné kompenzační pomůcky. 
Tím zvyšujeme jeho jistotu.37

 ¨ Pokud potřebujeme vykonat úklid pracoviště, kde pracuje osoba s pohybovým postižením, zjistíme, zda 
nemusí nutně někam odejít, abychom úklidem nezkomplikovali pohyb osoby (např. mokrá podlaha). Je 
také možné osobu s tělesným postižením požádat, aby si udělala přestávku a úklid či stěhování vykonat 
bez její účasti.38

 ¨ Zásadně dbáme na to, aby pracovník s pohybovým postižením měl za jízdy autem současně dopravovány 
i nezbytné kompenzační pomůcky. Zaměstnavatel by měl zajistit, aby „vozíčkář“ měl při přepravě k dispozici 
svůj vozík případně potřebnou osobní asistenci. 

31  V elektronické verzi (DVD) tohoto vzdělávacího materiálu videoukázky č. 26 a 27
32  V elektronické verzi (DVD) tohoto vzdělávacího materiálu videoukázky č. 28 a 29
33  V elektronické verzi (DVD) tohoto vzdělávacího materiálu videoukázka č. 40
34  V elektronické verzi (DVD) tohoto vzdělávacího materiálu videoukázky č. 87
35  V elektronické verzi (DVD) tohoto vzdělávacího materiálu videoukázky č. 30 a 31
36  V elektronické verzi (DVD) tohoto vzdělávacího materiálu videoukázka č. 32
37  V elektronické verzi (DVD) tohoto vzdělávacího materiálu videoukázka č. 36
38  V elektronické verzi (DVD) tohoto vzdělávacího materiálu videoukázka č. 33
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 ¨ Při delším pobytu na samostatném pracovišti zjistíme, které bariéry na pracovišti a jeho okolí brání relativně 
samostatnému pohybu pracovníka s  pohybovým postižením a  odstraníme je, případně zajistíme také 
možnost přivolání okamžité pomoci.

 ¨ Maximálně se snažíme, aby pracovník s pohybovým postižením nebyl dlouhodobě upoután k jednotvárné 
práci a pokud je to nezbytné zajistíme častější přestávky k pohybu, změně sedu, polohy, apod.

 ¨ Při společném stravování pracovníků v závodních jídelnách se neformálně informujeme, zda pracovník 
s pohybovým postižením je schopen se najíst, nakrájet si jídlo. Nenabízíme pomoc okamžitě, naznačíme, 
že jsme ochotni pomoci a čekáme na žádost pracovníka s pohybovým postižením.

Zvláště při intimní hygieně vždy počkáme, zda pracovník s pohybovým postižením požádá o nějakou pomoc. 
Pokud není na pracovišti vhodné bezbariérové zařízení, zajistíme alespoň dostupný prostor, který zajistí základní 
intimitu.

Některé překážky, které osobám s postižením pohybového aparátu často komplikují život:

 ¨ Hrbolatý povrch vozovky nebo chodníku.39

 ¨ Nedostatečná šířka vstupů do prostor (např. dveře na WC).40

 ¨ Automatické resp. samozavírací dveře, které se zavírají příliš rychle nebo příliš velkou silou.41

 ¨ Vysoko umístěná ovládací tlačítka ve výtahu – vozíčkář na ně nedosáhne.42

 ¨ Vysoko umístěné přepážky/okénka (např. na poště, na nádraží).43

 ¨ Vysoký práh u dveří.44

 ¨ Úzké parkovací místo.45

 ¨ Příliš nízká židle nebo pohovka, na kterou má člověk s postižením pohybového aparátu (např. pohybující 
se o holích) usednout.46

 ¨ Hladká (mokrá) podlaha.47

Řada dalších, z úhlu pohledu intaktních osob zanedbatelných překážek.

39  V elektronické verzi (DVD) tohoto vzdělávacího materiálu videoukázka č. 44
40  V elektronické verzi (DVD) tohoto vzdělávacího materiálu videoukázka č. 41
41  V elektronické verzi (DVD) tohoto vzdělávacího materiálu videoukázka č. 42
42  V elektronické verzi (DVD) tohoto vzdělávacího materiálu videoukázka č. 43
43  V elektronické verzi (DVD) tohoto vzdělávacího materiálu videoukázky č. 28 a 29
44  V elektronické verzi (DVD) tohoto vzdělávacího materiálu videoukázka č. 90
45  V elektronické verzi (DVD) tohoto vzdělávacího materiálu videoukázky č. 88 a 89
46  V elektronické verzi (DVD) tohoto vzdělávacího materiálu videoukázky č. 34 a 35
47  V elektronické verzi (DVD) tohoto vzdělávacího materiálu videoukázky č. 33
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2.3  OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM 

Druhy a stupně postižení 
Prostřednictvím zraku získáváme 75 – 90 % informací ze svého okolí. Jedná se o 10 000 000 bitu za vteřinu. Je-li 
zrak nějakým způsobem omezen, zákonitě se to promítá do našeho vnímání. 
Druhů a  stupňů zrakových vad existuje velké množství. Vidění je přitom často ovlivňováno intenzitou světla, 
charakterem prostředí, barevným kontrastem aj. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) rozlišujeme 5 
kategorií zrakového postižení, které je znázorněno mírou zrakové ostrosti. Jedná se o vyjádření vizu. Například 
vizus 6/60 znamená, že člověk přečetl text ze vzdálenosti 6 metrů, zatímco osoba bez zrakové vady tento text 
přečte z 60 metrů. 

Klasifikace zrakového postižen podle WHO je následující:
Kategorie 1  –  lehká až střední slabozrakost při vizu 6/18 – 6/60.

Kategorie 2  –  silná (těžká) slabozrakost při vizu 6/60 – 3/60.

Kategorie 3  –  těžce slabý zrak při vizu 3/60 – 1/60.

Kategorie 4  –  praktická nevidomost při vizu 1/60 až světlocit s jistou projekcí světla nebo omezením 
zorného pole do 5 stupňů kolem centrální fixace, i když centrální zraková ostrost není 
postižena.

Kategorie 5  –  úplná nevidomost obou očí při světlocitu s  nepřesnou projekcí až naprostá ztráta 
světlocitu.

Klasifikace zrakového postižení není ve všech státech shodná, WHO navržená kritéria hodnocení pouze doporučuje. 

Pro účely tohoto textu však bude dostačující rozdělení na osoby nevidomé a slabozraké. Počet slabozrakých 
osob několikanásobně převyšuje počet nevidomých. Přesto však bývají potřeby slabozrakých často podceňovány.

Slabozrakost lze popsat jako sníženou zrakovou ostrost, kterou není možné kompenzovat ani optimální brýlovou 
korekcí. Částečná ztráta zraku může souviset s různými příčinami a stejně tak se může u slabozrakých projevovat 
jako: 

 ¨ rozostřené vidění,

 ¨ omezení vidění z hlediska zorného pole,

 ¨ komplikace způsobené intenzitou světla (nízká či vysoká),

 ¨ ztížená adaptace na světlo a tmu,

 ¨ omezená schopnost vnímání barev (zhoršená, snížená nebo chybějící),

 ¨ porucha vnímání oběma očima.

Nevidomost je stav, kdy člověk nevidí vůbec. Někteří lidé dokáží rozeznat světlo, jeho intenzitu nebo i směr, ze 
kterého světlo přichází. 

Můžeme se také setkat s lidmi prakticky nevidomými, kteří mají velmi nízkou zrakovou ostrost nebo mají rozsah 
zorného pole snížen pod 5°. Na svět se dívají jakoby skrz tenkou trubičku a mohou vidět velmi ostře i drobný text, 
ale při orientaci v prostoru jim jejich vidění činí značné potíže (vyhledání předmětů na stole, identifikace silničního 
provozu při přecházení vozovky aj.). 

Příčiny postižení
V České republice žije přibližně 100  tisíc osob se zrakovým postižením. Zcela nevidomých je v ČR 10 tisíc lidí. 
Přibližně 80 % nevidomých je starších 50 let. Ani v dnešní době není 1/3 příčin zrakového postižení objasněna. 
Za nejčastější příčinu můžeme považovat dědičnost a také infekční nemoci matky v těhotenství. Vlivem chemických 
látek, léků a drog rovněž dochází k poškození plodu.
Zrakové postižení se u  lidí objevuje také v  průběhu života díky zhoršování zrakové vady, následkem úrazů, 
nádorových, infekčních nebo metabolických a jiných onemocnění.
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KOMPENZAČNÍ A REHABILITAČNÍ POMŮCKY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM 
POSTIŽENÍM
Pomůcek pro zrakově postižené osoby existuje velké množství. Jedná se o pomůcky kompenzační a o pomůcky 
rehabilitační. Rehabilitační pomůcky slouží lidem, kteří mají zrak stále zachován a  mohou s  ním pracovat, byť 
v omezené míře. S kompenzačními pomůckami pracují lidé, kteří se již na svůj zrak spoléhat nemohou. Pomůcky 
lze blíže popsat dle oblasti zájmu, ve které se s nimi pracuje. Jedná se o pomůcky:

a) pro odstranění informačních bariér,

b) pro usnadnění orientace a komunikace,

c) pro výuku a propagaci,

d) pro domácnost,

e) pro volný čas a poučení. 
Ke zpřístupnění informací (psanou, tištěnou, elektronickou formou) slouží především zvětšení či jiné zpracování 
textu s pomocí optické pomůcky (lupy ruční i stojánkové, dalekohledové a filtrové brýle). Elektronické pomůcky 
využívají lidé slabozrací jako rehabilitační prostředek a také lidé nevidomí jako kompenzační prostředek odstraňující 
informační bariéru. Pomůcky zpřístupní informaci (psanou, tištěnou či elektronickou) a umožní informaci ukládat 
a zpracovávat. Existují kamerové zvětšovací lupy ve verzi přenosných zařízení a také ve verzi stabilně umístěných 
stolních televizních lup. K  odstraňování informačního deficitu může docházet prostřednictvím speciálně 
upravených stolních počítačů, které obsahují softwary na bázi hlasového výstupu pro nevidomé, anebo zvětšující 
programy prostředí Windows pro osoby slabozraké. 

Mezi pomůcky sloužící k  odstraňování informačních bariér patří mimo jiné také diktafony, indikátory barev, 
hodinky a budíky, Pichtovy psací stoje, rozlišovače mincí a další. 

Tonometry, glukometry, osobní teploměry a  váhy jsou pomůcky pro kontrolu vlastního tělesného stavu – 
selfmonitoring. 

Pro usnadnění orientace se využívají bílé hole, ovladače hlasových majáčků, mobilní telefony aj. 

Do kategorie pomůcek určených pro domácnost řadíme kuchyňské mluvící váhy, dávkovače potravin, indikátory 
hladiny, kontrastní keramické nádobí, kuchyňské minutníky, dávkovače léků aj. 

Pro výuku a propagaci slouží Braillova abeceda, reliéfní mapy a pohlednice, pomůcky pro procvičování hmatu, 
sešity pro slabozraké, rýsovací soupravy aj.

Do pomůcek pro volný čas řadíme tandemová kola, stolní hry, reliéfní omalovánky nebo ozvučené míče. 
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PRAKTICKÉ POKYNY PRO KOMUNIKACI A POSKYTNUTÍ POMOCI OSOBÁM SE 
ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM

Navázaní kontaktu
¨¨ Při kontaktu s nevidomým je vhodné jej oslovit a pozdravit jako první. Nevidomý naši přítomnost nemusí 

vůbec zaregistrovat. Vždy je nutné se nevidomému člověku představit, protože nás podle hlasu nemusí 
poznat. K oslovení připojujeme i jeho jméno, případně lehký dotyk na rameno, aby věděl, že oslovení patří 
jemu.48

¨¨ Podání ruky na pozdrav nahrazuje nevidomému vizuální kontakt. Při setkání je vhodné slovně oznámit: 
„Podávám Vám ruku“. V komunikaci hraje důležitou roli oční kontakt. Proto se od nevidomého během 
rozhovoru neodvracíme, protože to obvykle pozná.

Podmínky pro komunikaci
Nevidomí lidé nemají v komunikaci žádné zásadní problémy. Je však důležité znát určité zásady, které s komunikací 
souvisejí.

Písemná komunikace 
¨¨ Materiály psané rukou, poštovní poukázky aj. si nevidomý člověk není schopen samostatně přečíst ani 

s pomůckami. Žádosti ani úřední tiskopisy také nevyplní.

¨¨ Vlastnoruční podpis nevidomé osoby: Člověk nevidomý od narození se vlastnoruční podpis potřebuje 
naučit. Člověk, který přišel o zrak v průběhu života, jej mohl zapomenout. Při podpisu využívá pomoci 
druhé osoby, která může položit ruku nevidomého, ve které drží tužku, hrotem na požadované místo. 
Může také nasměrovat natažený prst volné ruky nevidomého na požadované místo, a ten si k němu přiloží 
hrot tužky. Další možností je použití podpisové šablony přesně na místo podpisu.

¨¨ Z hlediska písemného projevu používají nevidomí běžné i speciální pomůcky – kancelářský psací stroj, 
Pichtův psací stroj (pro psaní Braillova bodového písma), PC se speciálními softwary pro nevidomé. Díky 
speciálním softwarům mohou i nevidomí pracovat s internetem. 

Provázení 
¨¨ Průvodce nabízí pomoc přirozeně, ale jasně, aby nevidomý bezpečně poznal, že je nabízená právě jemu.

¨¨ Nevidomému pomoc nikdy nevnucujeme, netlačíme jej ani netaháme. Nevidomý se průvodce chytne 
v místě nad loktem, případně se dlaní drží spodní strany jeho předloktí. Průvodce jde vždy jako první, půl 
kroku před nevidomým a pohybuje se po méně schůdné straně z hlediska bezpečnosti (silniční provoz, 
výkop na chodníku aj.).49 

¨¨ Nevidomý je s průvodcem v neustálém kontaktu – prostřednictvím hmatu a také díky verbální komunikaci. 
Potřebuje-li se průvodce vzdálit, popíše nevidomému okolí a naznačí vhodnou orientaci vůči prostředí. 
Nenechá stát nevidomého uprostřed chodníku nebo čelem ke zdi. 

Odstranění bariéry
Z hlediska bezpečného pohybu je vhodné dodržovat následující zásady:

¨¨ Nenechávat pootevřené dveře do místnosti.

¨¨ Nenechávat odsunuté židle nebo jiné předměty ve volném prostoru, kterým nevidomí procházejí.50 

48  V elektronické verzi (DVD) tohoto vzdělávacího materiálu videoukázky č. 45, 47, 94 
49  V elektronické verzi (DVD) tohoto vzdělávacího materiálu videoukázky č. 51, 52, 53
50  V elektronické verzi (DVD) tohoto vzdělávacího materiálu videoukázky č. 63
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¨¨ Nenechávat pootevřená dvířka skříněk, okna aj., o která by se mohl nevidomý zranit. 51

¨¨ Pokud je to možné, je vhodné sledovat pohyb nevidomé osoby a v případě hrozící kolize ji upozornit 
konkrétním sdělením: „Petře, stůj.“ „Nepokládej to na stůl“, místo nic neříkajícího: „Pozor!“52

Chyby v komunikaci a v pomoci 
¨¨ Průvodce nevidomého pouze doprovází, nejedná za  něj ani za  něj nerozhoduje. Proto mluvíme vždy 

přímo s nevidomým. 

¨¨ Nevidomým nepřemisťujeme věci bez jejich vědomí.53

¨¨ Vyvarujme se užívání slov „tady“ a „tam“, pro nevidomého to nemá žádný význam. Raději sdělujme přesnou 
informaci: „Před Vámi je stůl, židle je metr vlevo.“

¨¨ Nebojme se používat slova jako je: vidět, sledovat, nevidomost aj. Tato slova nevidomí používají k vyjádření 
svého způsobu vnímání: cítit, dotýkat se aj.

¨¨ Pokud vstupujeme nebo naopak odcházíme z místnosti, ve které je nevidomý, oznamujme tuto skutečnost, 
jinak nás nemusí zaregistrovat a může vzniknout společensky nepříjemná situace.54 

Několik dalších užitečných rad pro komunikaci a pomoc osobám se zrakovým postižením
 ¨ Pro komunikaci s nevidomým bychom měli vytvořit i akusticky vhodné prostředí. V místnosti kde hovoří 

více osob společně, zvoní telefony, hraje nahlas rádio či televize, je otevřené okno na velmi rušnou ulici 
apod. může být nevidomý člověk zmatený. Neví, zda někdo mluví k němu nebo k ostatním osobám. 55

 ¨ Chceme-li nevidomému ukázat místo, resp. židli, kde se má posadit, dovedeme ho na  toto místo 
a položíme jeho ruku na opěradlo židle. Nevidomý se pak bez problémů usadí zcela sám.56

 ¨ Usazení nevidomého do auta provedeme tak, že ho dovedeme k autu a položíme jeho ruku na horní rám 
otevřených dveří. Nevidomý pak nastoupí sám. V žádném případě ho do auta netlačíme za ruku, hlavu, 
rameno a podobně. Zbytečné jsou komentáře typu: „Pozor, ať se nepraštíš do hlavy.“57

 ¨ Pokud potkáme nevidomého člověka s  vodícím psem, neoslovujeme ani nehladíme psa bez svolení 
nevidomého.58

 ¨ Nerozpakujme se upozornit taktně nevidomého na nečistotu na jeho oděvu, rozvázanou tkaničku v bodě 
nebo nezapnutý poklopec.59

 ¨ V přítomnosti člověka se zrakovým postižením neprojevujeme hlasitě přehnaný soucit s jeho postižením: 
např. „To je chudák, podívej se na něj, to raději umřít.“60

Zdroj:
„Výuka k různosti“ – multimediální výukový program, CVIV 2012, ISBN 978-80-260-3057-7, www.nejsmevsichnistejni.cz

51  V elektronické verzi (DVD) tohoto vzdělávacího materiálu videoukázka č. 62
52  V elektronické verzi (DVD) tohoto vzdělávacího materiálu videoukázky č. 64 a 65
53  V elektronické verzi (DVD) tohoto vzdělávacího materiálu videoukázky č. 61 a 92
54  V elektronické verzi (DVD) tohoto vzdělávacího materiálu videoukázky č. 48 a 49
55  V elektronické verzi (DVD) tohoto vzdělávacího materiálu videoukázka č. 66
56  V elektronické verzi (DVD) tohoto vzdělávacího materiálu videoukázky č. 54 a 55
57  V elektronické verzi (DVD) tohoto vzdělávacího materiálu videoukázky č. 56 a 57
58  V elektronické verzi (DVD) tohoto vzdělávacího materiálu videoukázky č. 59 a 60
59  V elektronické verzi (DVD) tohoto vzdělávacího materiálu videoukázky č. 67 a 93
60  V elektronické verzi (DVD) tohoto vzdělávacího materiálu videoukázka č. 46
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